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CIC PROGRAMOK - 2016. ŐSZ
A nyári szünetből visszatérve, újult erővel vetjük magunkat munkába, melynek
eredményeként a Tolna Megyei Civil Információs Centrum összeállította a 2016os év második felének programtervét. Az alábbi programjaink egy része jelenleg
szervezés alatt van, így a dátumok sok esetben változhatnak.


2016. szeptember 14. (szerda) – A Szekszárdi Szüreti Napokhoz
kapcsolódva, kiállítás megnyitó a Bárka Művészeti Szalon alkotásaiból (CIC
konferenciaterem)



2016. szeptember 19. (hétfő) – A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi
Alapszervezetével közös konferencia, leginkább az egészségügy területén
tevékenykedő szervezetek számára (CIC konferenciaterme)



2016. október 13. (csütörtök) – „Civil jövő” címmel civil szakmai
konferencia, Hirt Ferenc országgyűlési képviselő részvételével (Tamási)



2016. ősz – Nyitott Bíróság keretében a Szekszárdi Törvényszék fóruma



2016. november – „Mit kíván a kormány a civilektől?” címmel szakmai
konferencia, terveink szerint az EMMI civil ügyekért felelős helyettes
államtitkárának,

valamint

a

NEA

Közösségi

Környezet

Kollégiuma

elnökének részvételével


2016. december – NEA tájékoztató, terveink szerint kollégiumi tagok
részvételével

Továbbra is fenntartjuk, hogy bármilyen civil kezdeményezés mellé szívesen
csatlakozunk, akár olyan előadások megszervezése kapcsán is, mely a velünk
kapcsolatban álló szervezeteket érdekelhetik. A fent említett programok mellett
természetesen a járási székhelyeken való megjelenések, tanácsadások és az
ügyfélfogadás is folyamatos!
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TANÁCSADÁS
Az általunk végzett szakmai munka egyik legfontosabb eleme az információs
napok szervezése mellett, hogy minél több szervezet munkáját tudjuk segíteni tanácsadások formájában. Idén ősszel, kísérleti jelleggel elindítunk egy olyan
szolgáltatást, mely már nemcsak azt teszi majd lehetővé, hogy telefonon
bejelentkezve tudjanak a tanácsadókkal találkozni, hanem személyesen is. 2016.
szeptember 28-tól, minden szerdán 14.00-16.00 között egyik tanácsadónk a CIC
irodában lesz, így akár bejelentkezés nélkül is felkereshető. Mindenkinek
ajánljuk,

hiszen

a

tanácsadás

így

személyesebb

és

nem

utolsósorban

kényelmesebb is.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű szolgáltatások
programjainak támogatása / KAB-AL-16
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Szociális és
Rehabilitációs Hivatal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet univerzális, célzott és javallott prevenciós
programok támogatására.
A

pályázat

célja

az

alacsonyküszöbű

szolgáltatást

végző

szervezetek

alaptevékenységét kiegészítő szolgáltatásainak támogatása, humánerőforrás és
infrastrukturális

fejlesztése

a

„Nemzeti

Drogellenes

Stratégia”

című

dokumentum, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
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szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet szemléletének és prioritásainak figyelembevételével.
A pályázat keretében a szakmai feltételek javítására (fejlesztéssel, bővítéssel,
átalakítással

összefüggésben

felmerülő

költségek

fedezetére,

berendezési

tárgyak, bútorok, számítógép, telefonvonal, fénymásoló készülék vásárlása,
felhalmozási költségekre, felújításhoz, állagmegóváshoz szükséges költségekre),
szolgáltatásvásárlásra (pl.: jogi tanácsadás, szupervízió) illetve a hiányzó
szakember adott időszakra szóló költségeinek fedezetére van lehetőség.
További információ a pályázattal kapcsolatban, irodánkban kérhető.
EMLÉKEZTETŐ!!!
Az Országgyűlés által 2016. március 1-jén elfogadott, a Polgári Törvénykönyvről
szóló

2013.

évi

V.

törvény

hatálybalépésével

összefüggő

átmeneti

és

felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról
szóló 2016. évi I. törvény 1. §-a értelmében a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 11. § (1) és (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések léptek:
„(1) A Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett, illetve a 9. § (1)
bekezdése szerint bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány 2017. március 15.
napjáig köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és
szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak.
Egyesület esetében nem kell módosítani az alapszabályt abból az okból, hogy az
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tartalmazza az egyesület alapító tagjainak nevét, és azok lakóhelyét vagy
székhelyét."
„(3) Az (1) bekezdés szerinti egyesület és alapítvány a létesítő okirata (1)
bekezdés szerinti módosításának bírósági nyilvántartásba vételét, legkésőbb
azonban 2017. március 15. napját követően csak a Ptk. rendelkezéseinek
megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően
működhet."
Tehát a korábbi szabályozás helyébe – miszerint az egyesületek és alapítványok
a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg, de
legkésőbb

2016.

március

15-ig

kötelesek

a

létesítő

okirataik

mindazon

rendelkezéseit felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, melyek nem felelnek
meg a Ptk. szabályinak – egységesen 2017. március 15. napja került
meghatározásra az esetlegesen szükséges módosítások átvezetésének
határidejeként.
A törvénymódosítás indoklása szerint jelenleg azon szervezetek száma, amelyek
még nem feleltették meg létesítő okiratukat a hatályos Ptk. rendelkezéseinek, 52
922. A törvénymódosítás célja, hogy a jogi személyek védelme érdekében
megakadályozza a mulasztásból eredő ellehetetlenülést és méltányos módon
biztosítsa

a

civil

társadalom

számára

a

Ptk.

rendelkezéseihez

való

alkalmazkodáshoz szükséges megfelelő időt. Ezt a javaslat a határidő egy évvel
történő meghosszabbításával, valamint azzal biztosítja, hogy a létesítő okirat
Ptk.-hoz való hozzáigazítását nem köti a Ptk. hatályba lépését követő első
létesítő okirat-módosításhoz.
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