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FELHÍVÁS
Ezúton tájékoztatjuk a Tolna megyében bejegyzett civil szervezeteket, hogy az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre
köteles valamennyi ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet. A gazdálkodó
szervezetek körébe a polgári perrendtartásról szóló törvény alapján az
egyesület és az alapítvány is beletartozik. Ennél fogva a civil szervezeteknek
mindenképpen szükséges az úgynevezett Cégkapun regisztrálniuk magukat,
mivel 2018. január 1-jétől kezdődően mind a kapcsolattartás, mind a hivatalos
dokumentumok megküldése ezen a felületen keresztül történik. Az ezzel
kapcsolatos tájékoztatás megjelent a Civil Információs Portál felületén.
Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét arra, hogy a Cégkapu felületén való
regisztráció végső határideje 2017. december 31-én jár le, amelyet addig a
https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/kaulogin.html oldalon tehetnek meg.
Amennyiben a civil szervezeteknél kérdés merülne fel a regisztrációval
kapcsolatosan, kérjük, keressék a 1818 Kormányzati Ügyfélvonalat, az
ekozig@1818.hu e-mail címet, vagy lépjenek kapcsoltba a Tolna Megyei Civil
Információs Centrummal!
A Cégkapus regisztráció Ügyfélkapun keresztül pár perc alatt elvégezhető a
regisztrációhoz email cím megadása és már meglévő Ügyfélkapus regisztráció
szükséges, ezután lehet majd belépni, de minden szervezetnek csatolni kell egy
bírósági bejegyzést igazoló kivonatot, melyet a Szekszárdi Törvényszéken lehet
kérni, minden munkanap 9-11 óra között!

ÚJ ŰRLAPOK A CIVIL NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁSOKBAN
Az Országos Bírósági Hivatal a civil szervezetek és a sportegyesületek
egyszerűsített nyilvántartásba vételi és egyszerűsített változásbejegyzési
eljárásaiban alkalmazandó mintaokiratokról szóló 4/2017. (IV. 3.) IM rendelet
alapján elkészítette az egyesületek, sportegyesületek és alapítványok
egyszerűsített nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési eljárásaiban
alkalmazandó új mintaokiratokat. Ezáltal 2017. szeptember 1-jével módosulnak
az „Egyesületek nyilvántartásba vétele iránti kérelem PK-101”, az „Egyesületek
változásbejegyzése iránti kérelem PK-101V”, az „Alapítvány nyilvántartásba
vétele iránti kérelem PK-102” és az „Alapítvány változásbejegyzése iránti
kérelem PK-102V” elnevezésű űrlapok.
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Emellett a sportegyesületek nyilvántartásba vétele iránti kérelem tekintetében is
új nyomtatvány került kialakításra. A jövőben tehát a sportegyesületek
nyilvántartásba vételét nem az „Egyesületek nyilvántartásba vétele iránti
kérelem PK-101” űrlapon, hanem a „Sportegyesületek nyilvántartásba vétele
iránti
kérelem
PK-101SE”
űrlapon
lehet
kérni.
A
sportegyesületek
változásbejegyzése
iránti
kérelmet
változatlanul
az
„Egyesületek
változásbejegyzése iránti kérelem PK-101V” űrlapon, a sportegyesület törlése
iránti kérelmet változatlanul az „Egyesület törlése iránti kérelem PK-101T”
elnevezésű űrlapon lehet benyújtani.
Az új űrlapok és kitöltési útmutatók 2017. szeptember 1-jétől érhetőek el az
alábbi linken:
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-nyomtatvanyok

PÁLYÁZAT
A pályázat kiírója, az Erste Bank Hungary Zrt. pályázatot hirdet szervezetek,
magánszemélyek részére közösségi célokat szolgáló egyedi ötleteinek,
projektjeinek támogatására.
A pályázat célja:
Az Erste Bank Higgy magadban! pályázatának célja, hogy anyagi és szakmai
támogatást nyújtson szervezetek és magánszemélyek részére olyan ötletek,
projektek
megvalósításához,
amelyek
hosszútávon
segítik
a
projekt
célcsoportjainak életét és példamutatóan állnak ki kitűzött társadalmi
szerepvállalásuk mellett, továbbá amelyek megvalósíthatóak és fenntarthatóak.
A pályázók köre:
• A pályázaton részt vehetnek Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel, illetve székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók, illetve társas
vállalkozások
• civil szervezetek
• nonprofit szervezetek
• magánszemélyek
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A pályázat menete:
Pályázati követelmények: Érvényes pályázat benyújtásának feltétele a teljes
körűen
kitöltött
pályázati
adatlap
elektronikus
benyújtása
a
www.erstehiggymagadban.hu weblapon. A beérkezett pályázatokat a zsűri
megvalósíthatóság, egyediség, fenntarthatóság és a tervezett társadalmi
szerepvállalás mértéke szerint előszelektálja és a kiválasztott pályázatok
feltöltésre kerülnek a www.erstehiggymagadban.hu weboldal „pályázatok
aloldalára”. Az előszelektáláson kiválasztott pályázatokról a pályázók e-mail
értesítést is kapnak a pályázáskor megadott e-mail címükre.
Egy pályázó maximum három ötlet, projekt megvalósításához nyújthat be
pályázatot.
Pályázás időszaka:
A pályázatokat 2017.08.21-től 2017.10.31-ig lehet benyújtani.
A pályázat keretösszege:
A pályázaton támogatásban részesített projektekre fordítható keretösszeg
összesen bruttó 10 millió forint.
A támogatás mértéke:
A pályázók projektenként bruttó 2 milliótól forinttól bruttó 5 millió forintig terjedő
támogatást igényelhetnek. Az Erste Bank Hungary Zrt. fenntartja a jogot, hogy a
nyertes pályázók által igényelt összegnél kevesebb pénzbeli támogatást
nyújtson, figyelemmel a rendelkezésre álló maximálisan bruttó 10 millió forint
keretösszegre.
A támogatás formája:
• pénzbeli támogatás: a pályázat nyertesei egyszeri, elszámolás-köteles, vissza
nem térítendő előfinanszírozásos támogatásban részesülnek és
• szakmai támogatás: a pályázat nyertesei az ötletük, projektjük
megvalósításához szükséges szakmai tanácsadásban, oktatásban, mentorálásban
részesülnek.
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