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FELHÍVÁS
Felhívjuk a szervezetek képviselőinek figyelmét, hogy a bírósági kivonatok és a
törvényszéktől esetlegesen kikérni kívánt alapszabály, alapító okirat másolatok
2017. november 1-től díjkötelesek, áruk egységesen 100 Ft/oldal áron kerültek
meghatározásra. A díjat 100 Ft-os illetékbélyeggel kell megváltani, mely a
postán szerezhető be, így kérünk mindenkit, hogy a közelgő pályázatokra való
tekintettel – ahol a kivonatok kötelező mellékletei – illetve a cégkapus
regisztrációk miatt a törvényszékre már a megvásárolt illetékbélyeggel
érkezzenek a gyorsabb ügyintézés érdekében.

VÁLTOZÁS
Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 2017. február 28
napjáig hatályos 11. § (1) bekezdése szerint a civil szervezet működése felett az
ügyészség törvényességi ellenőrzést gyakorolt.
A civil szervezetek feletti általános jellegű ügyészi ellenőrzési jogkör 2017.
március 1. napjával megszűnt.
Ezzel összefüggésben változott a Civil törvény 30. § (1)-(3) bekezdéseibe foglalt,
a civil szervezet beszámolójával, illetve a közhasznúsági melléklettel kapcsolatos
kötelezettségeinek elmulasztása esetén alkalmazandó jogkövetkezmény is.
2017. március 1. napját megelőzően amennyiben a civil szervezet a
jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint
közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő 5.
hónap utolsó napjáig nem helyezte letétbe és nem tette közzé a törvényben
meghatározott módon, és azt egy éven belül nem pótolta, a bíróság
törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesítette az ügyészséget.
2017. március 1. napjától kezdődően a fent körülírt kötelezettség elmulasztása
esetén a bíróság a Cnytv. 37. § (2) bekezdésében megállapított mértékű
pénzbírsággal sújthatja a civil szervezetet. A pénzbírság mértéke 10.000 forinttól
900.000 forintig terjedhet.
A Szekszárdi Törvényszék a Fenntartható Fejlődés Program 2 Vezetői Program
keretében Intézkedési tervet dolgozott ki, melynek során megállapította, hogy a
megyénkben nyilvántartott 2065 civil szervezetből 590 civil szervezettel szemben
nincs szükség intézkedésre. A fennmaradó 1475 civil szervezet közül 320 civil
szervezet a 2015. évi, 1155 civil szervezet a 2016. évi mérlegét tette le utoljára.
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Megállapítható tehát, hogy 1155 civil szervezet teljesen időszerű, és a 2015. évi
mérleget letevő civil szervezetek sem sújthatók még pénzbírsággal, hiszen a
2016. évi mérleget 2017. május 5. napjáig kellett volna közzétenni, így a Civil
törvény 30. § (5) bekezdésében foglalt egyéves türelmi idő nem telt még el.
Mivel az Országos Bírósági Hivatal által rendelkezésre bocsájtott lista csak azt
tartalmazza, hogy a civil szervezet utoljára melyik évi beszámolóját tette közzé,
a program keretében az még vizsgálat tárgyát képezi, hogy az 1475 civil
szervezetből mennyi az, amelyik 2012. évtől – az alapítás évét értelemszerűen
figyelembe véve – minden évben eleget tett a civil szervezetek mérlegletételi
kötelezettségének.
Azokkal a civil szervezetekkel szemben, amelyek valamelyik évben vagy években
elmulasztották mérlegletételi kötelezettségüket, a bíróság felhívó végzést bocsájt
ki a mulasztás pótlása érdekében. Amennyiben a végzésben megszabott határidő
eredménytelenül telik el, és a civil szervezet névjegyzékbe történő betekintést
követően továbbra is az állapítható meg, hogy a beszámoló nem került
közzétételre, sor kerül a pénzbírságot kiszabó végzés meghozatalára, illetve az
időközben tapasztalt esetleges kézbesítési akadályok miatt törvényességi
felügyeleti eljárás indítására hivatalból.
Az 1475 civil szervezetből álló lista átszűrése folyamatban van, azt a bíróság
jelenlegi erőforrásai mellett 2017. december 31. napjáig befejezi, illetve sor kerül
a felhívó végzések kiadásra is.
FELHÍVÁS
Civil Konzultációs Testület OPCAT tagság
Az alapvető jogok biztosa a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó
bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének
kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: OPCAT) 3. cikke
szerinti nemzeti megelőző mechanizmusként, a Magyarországon nyilvántartásba
vett és működő szervezetek szabadságuktól megfosztott személyekkel való
bánásmód területén szerzett kiemelkedő gyakorlati és/vagy magas szintű
elméleti ismereteinek hasznosítása céljából Civil Konzultációs Testületet (a
továbbiakban:
CKT) hoz létre. A CKT javaslataival és észrevételeivel segíti a nemzeti megelőző
mechanizmus munkáját. A CKT meghívott és pályázat útján kiválasztott tagokból
áll.
Az alapvető jogok biztosa felhívással fordul azokhoz a hazai civil szervezetekhez,
amelyek a nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak ellátását a CKT pályázat
útján kiválasztott tagjaként segíteni kívánják.
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A CKT működése
A CKT üléseit, szükség szerint, de legalább évente két alkalommal, a helyszín, az
időpont és a napirend megjelölésével az alapvető jogok biztosa hívja össze.
A CKT nem jogi személy, működésének személyi és tárgyi feltételeiről az
alapvető jogok biztosa gondoskodik. A tagokat e tevékenységükért sem díjazás,
sem költségtérítés nem illeti meg.
A Civil Konzultációs Testület tagjai:
– javaslatot tehetnek a nemzeti megelőző mechanizmus éves látogatási tervének
tartalmára, valamint a vizsgálati prioritásokra;
– indítványozhatják egyes fogva tartási helyek meglátogatását;
– a fogva tartási helyek sajátosságaira tekintettel, speciális ismeretekkel
rendelkező szakértő felkérését javasolhatják, aki az általuk képviselet szervezet
munkatársa is lehet;
– véleményezik a nemzeti megelőző mechanizmus munkamódszereit, jelentéseit,
tájékoztató kiadványait, valamint egyéb publikációit;
– megvitatják a nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak ellátására
felhatalmazott munkatársak képességeinek fejlesztéséhez szükséges képzési
tervet;
– lehetőségeik szerint részt vesznek a nemzeti megelőző mechanizmus által
szervezett konferenciákon, műhelybeszélgetéseken, kiállításokon és más
rendezvényeken.
A tagság időtartama: 3 év
A jelentkezés feltételei:
A Civil Konzultációs Testület pályázat útján kiválasztott tagja lehet bármely,
Magyarországon
nyilvántartásba vett civil szervezet, amelynek tevékenysége a pályázat kiírását
megelőző öt évben, a szabadságuktól megfosztott személyek jogainak, és
érdekeinek védelmére irányult, illetve Magyarországon az OPCAT 4. cikke szerinti
fogva tartási helyeken tartózkodó személyekkel való bánásmódot vizsgálta.
A pályázathoz mellékelni kell:
– A pályázó szervezet nyilvántartásba vételét igazoló jogerős bírói végzés
másolatát.
– A pályázó szervezetnek a hazai fogva tartási helyeken tartózkodó személyek
jogainak és érdekeinek védelmére irányuló tevékenységéről szóló beszámolót,
amelynek tartalmaznia kell a pályázat kiírását megelőző öt évben meglátogatott
fogva tartási helyek felsorolását.
A pályázatokat írásban az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához /1051
Budapest, Nádor utca 22. Fax: 06 1 269-1615/ kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 20.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. december 20.
____________________________________________________
Tolnai Civil – a Tolna Megyei Civil Információs Centrum hírlevele
Megjelenik havonta, elektronikusan. Lapzárta: minden hónap 20. napján.
Felelős szerkesztő: Sándor Tamás
Postacím: 7100 Szekszárd, Béla Király tér 6.,
E-mail: cic@tolna.net

TOLNAI CIVIL
A Tolna Megyei Civil Információs Centrum hírlevele
VI. évfolyam, 10. szám 2017. november
__________________________________________________________________________________
Hiánypótlás: a pályázat benyújtásának határidejét követően hiánypótlásnak
helye nincs.
A nyertes pályázókat az alapvető jogok biztosa a Civil Konzultációs Testület
munkájában történő részvételre – a pályázat elbírálását követő 15 napon belül –
írásban kéri fel. A kiválasztott szervezetek tagsága a felkérés elfogadásával jön
létre, azonban annak időtartamát a Civil Konzultációs Testület első ülésének
időpontjától kell számítani.
https://www.ajbh.hu/hirek-esemenyek//content/yQP8lh3KKIPo/civilkonzultacios-testulet-opcat-palyazati-felhivas
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