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HÍRLEVÉL – 2017.október 27.
Kedves olvasó!
Ön a Vas Megyei Civil Információs Centrum elektronikus hírlevelét olvassa.
Reméljük, talál benne Ön és civil szervezete számára hasznos információkat.
Amennyiben leiratkozna hírlevelünkről, illetve szeretné, hogy a civil szervezetével
kapcsolatos információkat honlapunkon, facebook oldalunkon megjelenítsük, kérjük,
jelezze a vasicic@gmail.com email címen.
A Vas megyében működő civil szervezetek aktualitásairól a www.vasicivil.hu weboldal
civil programajánló menüjében olvashatnak, mely az alábbi linken érhető el:
http://www.vasicivil.hu/index.php/szervezetek-aktualitasai.
Kérjük, kedvelje a Vas Megyei Civil Információs Centrum facebook oldalát, amelyen
hasznos információkról értesülhet: https://hu-hu.facebook.com/vasicic
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PÁLYÁZATOK

KÖSZ! PROGRAM
Az Új Európa Alapítvány az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben pályázatot hirdetett
a magyarországi nonprofit szervezetek és egyházi szervezetek, intézmények mint lehetséges
fogadószervezetek számára azzal a céllal, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat előírásainak megfelelő
programokat valósítsanak meg a középiskolák 9-13. évfolyamos diákjai számára.
Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek
▪

keretében minden diák résztvevő időarányosan legalább 20 óra közösségi szolgálatot tud
teljesíteni a megvalósítás alatti időintervallumban, tanórán kívül, a törvény által meghatározott
módon, amelybe beletartozhat a felkészítési és a feldolgozási fázis is

▪

helyi igényeket elégítenek ki, helyi lakosokat, intézményben tartózkodókat/élőket szolgál, segít

▪

min. 15 fő részvételével valósul meg a program

A regisztrálás határideje: 2017. november 9., éjfél.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15., éjfél.
A projekteket 2018. március 1 - november 30. között lehet megvalósítani.
Forrás, bővebben: ujeuropaalapitvany.hu

GOOD IMPACT
Újra pályázatot hirdettek civil szervezetek számára a 2018-as Good Impact rendezvényen való
részvételre az esemény szervezői. Olyan szervezetek jelentkezését várják, amelyek szeretnék
vállalatoknak szóló szolgáltatásaikat bemutatni és megvételre kínálni. Cél a társadalmi
felelősségvállalás előmozdítása. A Good Impact rendezvényen 8 civil szervezet mutatja be
szolgáltatásait szórakoztató formában vállalatok számára.
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A rendezvény szervezői szeretnék erősíteni a vállalatok és civil szervezetek közötti együttműködést, és
megmutatni
a
két
szektornak
az
egymásban
rejlő
partnerség
lehetőségét.
A részvétel jogát a civil szervezetek pályázás útján nyerhetik el.
A pályázati kiírás és az adatlap elérhető a www.goodimpact.huoldalon.
Határidő: 2017. november 3.
Forrás: www.pafi.hu

KPMG FELELŐS TÁRSADALOMÉRT PROGRAM
A KPMG 2017-ben is meghirdeti pályázati programját, amelynek célja a közhasznú szervezetek
fenntartható, hatékony és átlátható működésének támogatása.
Ennek keretében komplex együttműködési lehetőséget kínálunk oktatási, egészségügyi és
környezetvédelmi területen működő, Magyarországon bejegyzett, közhasznú non-profit szervezetek
vagy civil alapítású társadalmi vállalkozások számára. Előnyt élveznek a hátrányos helyzetű gyermekek
egészségét, vagy pénzügyi, gazdasági fejlesztését kiemelten kezelő szervezetek.
Pályázat beadási határideje: 2017. november 17. 15:00
Forrás, bővebben: kpmg.com

HONVÉDELEM ÉRDEKÉBEN TEVÉKENYKEDŐ CIVIL SZERVEZETEK PÁLYÁZATI
TÁMOGATÁSA
A pályázat célja a honvédelmi eszmét, valamint a katonai hivatást népszerűsítő közéleti rendezvények,
programok támogatása. A hazafias honvédelmi neveléssel, a katonai történelmi-történeti
hagyományokkal kapcsolatos, valamint a honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítését szolgáló
rendezvények, rendezvénysorozat szervezése, lebonyolítása.
Támogatható
civil
szervezetek alapcél
Benyújtási határidő: 2017. november 07.
Bővebben: kormany.hu
Forrás:nonprofit.hu

szerinti

tevékenységi

besorolása:

kultúra
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KÖNYVFORGATÓ 2017 ŐSZ
A pályázat célja:
Olyan iskolai, közösségi és tábori keretek között szerveződő programok és aktivitások tervezése,
amelyek arra ösztönzik a diákokat, hogy az iskolaév és a szünidő folyamán is kézbe vegyenek minél
több izgalmas olvasmányt. Fontos, hogy a gyermekek számára ingyenesen elérhetővé váljanak a
korosztályuknak megfelelő könyvek (haza tudják vinni, kikölcsönözhessék, csereberélhessék), annak
érdekében, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek is lehetőséget kapjanak olvasmányélményeik
gyarapítására, olvasáskészségük fejlesztésére
A pályázók köre: Általános iskolák, civil szervezetek (Magyarország)
A pályázat beküldési határideje: 2017.11.16.
A részletes pályázati kiírás és az adatlap letölthető innen:
▪

Pályázati felhívás

▪

Pályázati adatlap iskolák számára

▪

Pályázati adatlap civil szervezetek számára

Forrás: nonprofit.hu

PÁLYÁZAT „ÖRÖKSÉG SERLEG” ELISMERÉSRE
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány együttműködve a Magyarország Felfedezői Szövetséggel 2005-ben
Örökség serleg elismerést alapított, melynek célja a Kárpát-medence kulturális örökségének ápolása
érdekében tevékenykedő, példamutató ifjúsági közösségek színvonalas elismerése.
Az elismerést évente egy alkalommal, legfeljebb öt arra érdemes közösség veheti át.
Pályázat formája kötetlen. Jelölt lehet az alapító gondolatot és a pályázat célját huzamosabb időn át
hitelesen megvalósító állandó vagy ideiglenes ifjúsági közösség.
Pályázhatnak: ifjúsággal foglalkozó társadalmi szervezetek, iskolák és önkormányzatok.
Beérkezési határidő: 2017. november 1.
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További információ: http://www.alkotohazak.shp.hu
Forrás:pafi.hu

ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰVEK HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott első világháborús
emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség.
A pályázati program célja, hogy ily módon is ébren tartsa az első világháborúval kapcsolatos társadalmi
emlékezetet, s ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és
európai identitás erősítéséhez. A pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési
önkormányzatok, civil szervezetek, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek pályázhatnak.
A pályázat benyújtását - civil szervezet esetén is - az önkormányzati képviselőtestületnek támogatnia
kell.
Határidő: 2017. december 31.
Forrás: nonprofit.hu

FOGYATÉKOS
SZEMÉLYEK
HELYI,
REGIONÁLIS
ÉS
SZERVEZETEINEK SZAKMAI PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSA

ORSZÁGOS

Jelen pályázati konstrukció célja, hogy támogatást nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy
segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez,
illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez.
Jelen pályázati konstrukcióval az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjait kívánjuk
támogatni:
•

A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet, kedvező irányú megváltoztatásához
szükséges projektek támogatása.

•

A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projektek támogatása.

•

A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvételének elősegítését célzó
projektek támogatása.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma
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•

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvényben nem
nevesített, magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő
szervezetek, intézmények.

ÉS az alábbi gazdálkodási formák valamelyikébe beletartoznak:
•

Egyesület, alapítvány (GFO 529, 569)

•

Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)

•

Nonprofit Kft. (GFO 572)

•

Közalapítvány (GFO 561, 562)

•

Sportegyesület (GFO 521)

•

Szövetség (GFO 517, 522)

•

Sportszövetség (GFO 515,516, 523)

•

Szociális szövetkezet (GFO 121)

A fenti kritériumok kiegészítéseként:
•

A pályázó szervezet alapdokumentumában nevesítetten szerepelnek a fogyatékos személyek,
mint célcsoport.

A megvalósítási időszak 2018. április 1–től 2019. június 30-ig tart.
Forrás, bővebben: fszk.hu

AMERIKAI –EURÓPAI TAPASZTALATCSERE ÉS KÉPZÉSI PROGRAM
Olyan fiatalokat keresnek, akik már végeznek, vagy szívesen végeznének közösségszervező munkát
kirekesztett, kisebbségi csoportokkal. A jelentkező bekapcsolódhat egy 42 napos képzésbe az USAban, majd hazatérve amerikai és hazai mentorok segítségével folytathatja hazai közösségszervező
gyakorlatát.
BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2018. november 30.
További információ: www.cka.hu ; kozossegszervezes@cka.hu
Forrás:pafi
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HOZZÁADOTT HELYI ÉRTÉK DÍJ PÁLYÁZAT
A Hozzáadott Helyi Érték Díj pályázat célja, hogy elismerje azokat a társadalmi vállalkozásokat,
amelyek termékeikkel, szolgáltatásaikkal, sikerrel vesznek részt a helyi közösség szükségleteinek
kielégítésében, a munkanélküliség felszámolásában; továbbá a vállalkozói és a szociális értékek
innovatív alkalmazásával segítik a közösség fejlesztését. A díj értékeli és erősíti a fenntartható
társadalmi vállalkozások piaci jelenlétét és szerepét, hogy azok mielőbb a for-profit szféra megbízható
partnereivé váljanak.
2017-ben először meghirdetjük a Társadalmi vállalkozások felelős támogatója -CSR DÍJ-at. Erre azok a
for-profit vállalkozások, befektetők és pénzintézetek javasolhatók, illetve jelentkezhetnek, amelyek
termékek és szolgáltatások vásárlásával, megbízásokkal, közös projektekkel segítettek és segítenek a
társadalmi vállalkozások üzleti céljainak és tervezett társadalmi hatásainak elérésében, vagy pénzügyi
forrásokat biztosítottak a fejlődésükhöz.
A négy kategória:
1. Legjobb termék-előállító társadalmi vállalkozás
2. Legjobb szolgáltató társadalmi vállalkozás
3. Legjobb közösségfejlesztő társadalmi vállalkozás
4. Társadalmi vállalkozások felelős támogatója
Az első három kategóriára-a kiírásban meghatározott feltételek mellett- nonprofit gazdasági társaságok,
szociális szövetkezetek, alapítványok, egyesületek, egyházi szervezetek nyújthatnak be pályázatot.
A részletes kiírást a www.ofa.hu honlapon olvashatják
A pályázatok beadásának/ feltöltésének határideje 2017. 11. 06. 12.00 óra.
Forrás: nonprofit.hu
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HÍREK
ÖSSZEFOGLALÓ A CIVIL TÖRVÉNY ÉS A NEA RENDELKEZÉSEIRŐL, VALAMINT
A KAPCSOLÓDÓ 20/2017 (09.06) SZ. TANÁCSI DÖNTÉSSEL FOGADOTT TANÁCSI
IRÁNYELVEKRŐL.
I. Jelentősebb módosítások
1. Egyszerűsített támogatás bevezetése
Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 56.§ (1) bek. h) pontja 2018. 07.01-től hatályos, NEA rendelet 2.§
16b.; III. fejezet 12/B. alcím 14.§ (1)-(7) bek.
Módosítás összefoglalása: A helyi vagy területi hatókörű szervezetek egyszerűsített támogatása 2018.
július 1-jétől kerül bevezetésre. Az új támogatási formára jogosult az a helyi vagy területi hatókörű civil
szervezet, amely a benyújtást megelőző két évben számviteli beszámolóval rendelkezik, megelőző két
üzleti évben bevétele egyik évben sem éri el az ötmillió forintot, és nem nyújtott be az adott
költségvetési évben más támogatási igényt. A keret kimerüléséig, beérkezési sorrendben az érvényes
támogatási igények kielégíthetőek. A támogatás összege legfeljebb 200.000 forint.
2. Határon túli civil szervezetek önálló lehetősége pályázat benyújtására
Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 59.§ (4) bek., NEA rendelet 3.§ (1a) bek.; 3.§ (4) bek.
Módosítás összefoglalása: A határon túli szervezetek szakmai célra önállóan is nyújthatnak be
támogatási igényt. Ennek feltétele, hogy társpályázóként egy alkalommal már támogatásban
részesültek, a támogatási igényt az elektronikus pályázatkezelő rendszeren keresztül nyújtják be,
továbbá hogy társpályázóként nem nyújtanak be támogatási igényt. Az eljárási szabályokhoz a határon
túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet szolgál
iránymutatásul.
Kapcsolódó tanácsi irányelv: Amennyiben a Kollégium döntése alapján az adott Kollégium szakmai
pályázatában lehetőséget biztosít határon túli civil szervezet részére önálló támogatási igény
benyújtására, abban az esetben a határon túli civil szervezet társpályázóként az adott évben nem
pályázhat.
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3. Saját forrás kötelező előírásának megszüntetése
Jogszabályi megjelenítése: NEA rendelet 3.§ (1) bek. c) és h) pontjai; 6.§ (1)-(2) bek.; 11.§ (3) bek.; 7.
sz. melléklet
Módosítás összefoglalása: A kollégiumok a pályázati kiírásokban meghatározhatják a kiíráshoz
kapcsolódó saját forrás rendelkezésre állását, vagy ettől el is tekinthetnek. A pályázóknak a
költségvetési terv keretében a saját forrás összegét csak abban az esetben kell igazolni, ha az a
pályázati kiírásban szerepel.
Kapcsolódó tanácsi irányelv: A működési pályázati kiírások esetében a saját forrás mértéke
egységesen 10 %-ban kerül meghatározásra. A szakmai pályázati kiírások esetében a támogatást saját
forrás megadása nélkül kell biztosítani.
4. A források kötelező elkülönítésének megszüntetése
Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 56.§ (2) bek. a), NEA rendelet 2.§ 16a pont
Módosítás összefoglalása: Az eddigi 60% működési célú, valamint 30%-os szakmai célú kötelező
támogatási arány meghatározása helyett a támogatási források 90%-ára történhet kötelezettségvállalás, az egyedi támogatási kérelmek alapján pedig 10%-ra.
Kapcsolódó tanácsi irányelv: Az Alap rendelkezésére álló tárgyévi támogatási forrás kilencven
százalékából egységes elvek alapján hatvan százalékára a Civil tv. 56. § (1) bekezdés a) és b) pontja
szerinti, civil szervezetek működését célzó, harminc százalékára a Civil tv. 56. § (1) bekezdés c)–j)
pontja szerinti, civil szervezetek szakmai programját célzó költségvetési támogatásokra történhet
kötelezettségvállalás.
5. A működési támogatás nemcsak a NEA forrás terhére biztosítható
Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 53.§ (2) bek. HK (HK=hatályon kívül helyezéssel)
Módosítás összefoglalása: A működési támogatások NEA-ból történő kizárólagos finanszírozása
megszűnik, de az azonos projekt célok párhuzamos támogatásának kiszűrése a monitoring rendszer
fenntartásával továbbra is működik. A monitoring alóli kivételek is pontosításra kerültek, a
korm.határozatban szabályozott feladatokra, valamint a költségvetési törvényben nevesített szervezetek
támogatására sem szükséges alkalmazni a szakmai monitoring rendszert.
6. A szakmai programok keretében támogathatóvá válnak a hozzájuk kapcsolódó közvetlen
költségek
Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 56.§ (1) bek c) pont, NEA rendelet 2.§ 21. pont
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Módosítás összefoglalása: A gyakorlati alkalmazást segíti, valamint az egységesítés irányába hat, hogy
a szakmai pályázati projektek esetében a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb
költségek is támogathatóvá válnak.
7. A visszatérítendő támogatásokra kötelezően elkülönítendő 10%-os keret megszüntetése
Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 56.§ (3) bek. HK (HK=hatályon kívül helyezéssel), NEA rendelet
14.§
Módosítás összefoglalása: A visszatérítendő támogatás lehetőségével csak kevés pályázó él. Az ebben
a formában igényelt támogatások mértéke nem éri el a törvényben rögzített százalékos értéket.
8. A szövetségek számára igénybe vehető támogatási keret elkülönítésének megszüntetése
Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 59.§ (2) bek. HK (HK=hatályon kívül helyezéssel)
Módosítás összefoglalása: A kollégiumok visszajelzése, valamint a gyakorlati tapasztalatok alapján az
elkülönítés fenntartása nem indokolt.
9. Pályázatok elbírálására nyitva álló határidő
Jogszabályi megjelenítése: NEA rendelet 4.§ (5) bek.; 4.§ (8) bek.
Módosítás összefoglalása: A pályázatok elbírálására vonatkozó határidő módosítását az Ávr.
kifogáskezeléssel kapcsolatos rendelkezéseihez történő igazítás indokolja. A kifogáskezelési eljárás
lezárulta után lehet az összes érvényes pályázatról döntést hozni. A kollégium 30+15 napon belül dönt,
mivel a kifogáskezelésre rendelkezésre álló idő is nyitva áll a döntésre.
A Tanács elnöke a kollégiumok támogatási döntéseivel kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult. A
pontosító rendelkezés szerint a Tanács elnöke csak akkor terjeszti a Tanács elé a pályázatok végleges
elbírálására vonatkozó javaslatát, amennyiben a nyilatkozattétel során jelezte, hogy a kollégium
támogatási döntéseivel nem ért egyet.
10. Infrastruktúra támogatás hatályon kívül helyezése
Jogszabályi megjelenítése: A civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról szóló
554/2013.(XII. 31.) Korm. rendeletet 2017. szeptember elsejétől hatályon kívül helyezte a módosított
Civil tv.
Módosítás összefoglalása:. Az infrastruktúra-támogatás a rendeletben nevesített befogadó szervezetek
által, a civil szervezetek igénybejelentése alapján biztosított támogatás, amely a befogadó szervezet
időlegesen rendelkezésre álló szabad kapacitása (ingó, ingatlan, szolgáltatás). A gyakorlati
tapasztalatok alapján az infrastruktúra felhasználásával kapcsolatos pályázati kiírások további
fenntartása nem indokolt.
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11. A testületi tagok megbízásának visszavonásával kapcsolatos módosítás
Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 68.§ (5) bek. c) pont;
Módosítás összefoglalása: A pontosító rendelkezés a választás évére, és az év közbeni megbízásra
vonatkozik. A gyakorlatban problémaként jelentkezett a testületi tagok részvételének a választás évére,
valamint év közbeni megbízásuk esetére vonatkozó vizsgálata. Vissza kell vonni a Tanács tagjának és
a kollégium tagjának megbízását, ha egy naptári év során vagy év közbeni megbízás esetén
időarányosan, legalább három ülést tekintve az ülések több mint egyharmadán nem vesz részt.
II. Egyéb módosítások
12. Pénzügyi elszámolással kapcsolatos változások
Jogszabályi megjelenítése: Áht., Ávr.; NEA rendelet (1)-(2) bek. ; 6.§ (6) bek.
Módosítás összefoglalása: A pénzügyi elszámolással kapcsolatos változások az Ávr. 2017. január 1-jén
hatályba lépett módosító rendelkezéseivel való összhangot teremtik meg. A módosított rendelkezés a
kedvezményezett szervezetek pénzügyi elszámolását könnyíti meg azzal, hogy a támogatás
felhasználását igazoló számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok másolatát az Alapkezelő erre
irányuló felhívása, kijelölése esetén szükséges csak mellékelni. A kijelölő szakasz beiktatása miatt
indokolt az elszámolási határidőnek a támogatási időszak lezárását követő hatvan napon belüli
meghatározása.
13. Normatív kiegészítő támogatás
Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 54.§ b) pont; NEA rendelet 14/A.§ (1) bek.; 14/A.§ (1a) bek.; 14/A.§
(6) bek.; 2.§ 16a. pont; 4.§ (4) bek.HK (HK=hatályon kívül helyezéssel)
Módosítás összefoglalása: Az adományok értéke után járó normatív kiegészítő támogatás iránti
kérelemhez csatolt nyilatkozat benyújtásával egyszerűsödik a támogatási igények jogosultsági
vizsgálata. A nyilatkozatot a döntéshozó szerv által elfogadott beszámoló alapján, a szervezet
képviselője által aláírt formában szükséges benyújtani. A támogatásra vonatkozó pályázati kiírás a
működési kiíráshoz hasonlóan egységes tartalommal és feltételekkel jelenik meg. Az elszámolást,
ellenőrzést, kizárást érintő eljárásokban az a kollégium a döntéshozó, ahová a támogatási igényt
benyújtották.
14. Összeférhetetlenségi szabályok
Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 62.§ (2) bek. ; 67.§ (1)-(2) bek. ; NEA rendelet 18.§ (1) bek.; 19.§ (1)
bek.; 18.§ (3) bek.; 2. és 8. sz. mellékletek
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Módosítás összefoglalása: Az Áht. 111.§ (9) bekezdése alapján, mivel az összeférhetetlenséget
általános jelleggel az Áht. szabályozza, már nem kell alkalmazni a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló törvényt. Ezen túlmenően a kollégiumi tagok esetében szükséges volt az
összeférhetetlenség újraszabályozása, ugyanis indokolatlan az a szabály, hogy nemcsak a saját,
hanem a többi kollégiumhoz történő pályázatbenyújtással kapcsolatban is kizárást tartalmaz a tagok
tekintetében.
15. Civil szervezetek nem pénzben rendelkezésre álló vagyonával kapcsolatos Tanácsi
döntés
Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 10/A. § (2) bek.
Módosítás összefoglalása: A megszűnő civil szervezetek nem pénzben rendelkezésre álló vagyonát
tekintve a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa nyilatkozatot tesz, hogy a megmaradt vagyon
pályázat kiírására alkalmas-e. A gyakorlatban nehézséget okozott, ha olyan típusú vagyonelemeket
kellett pályáztatni, amelyek erre alkalmatlanok. Ebben az esetben az a hatékony megoldás, ha ezeket a
vagyonelemeket a Tanács nyilatkozatát követően a bíróság az állam tulajdonába adja.
16. Civil Információs Centrumok tájékoztatási kötelezettsége a kollégiumok kérésére a
döntési folyamat során
Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 52. § (1) bek. g) pont; NEA rendelet 4.§ (5) bek.
Módosítás összefoglalása: A Civil Információs Centrumok a kollégiumok kérésére a pályázatok
elbírálásának folyamatában tájékoztatást adnak az ellátási területükön működő civil szervezetek
tevékenységéről.
17. Elektori választással kapcsolatos módosítások
Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 71. § (1) bek., 72.§; NEA rendelet 22.§ (10) bek.; (11a)-(11b)
bek.2020-tól alkalmazandó
Módosítás összefoglalása: A NEA kollégiumi tagokra 2020-tól az országos civil szervezetek mellett a
helyi civil szervezetek is szavazhatnak. A döntéshozó testületek létrehozására vonatkozó
rendelkezések részletszabályai rendeleti szintre kerültek.
18. Módosul a Nemzeti Összetartozás kollégiumába delegáló miniszterek köre
Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 61.§ (2) bek. b) pont; NEA rendelet 1. sz. melléklet
Módosítás összefoglalása: A Nemzeti Összetartozás kollégiumában nevesítésre került a tagokat
delegáló miniszterek között a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes.
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19. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő kezelői díja meghatározásával kapcsolatos
módosítás
Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 58.§ (5) bek.; 58.§ (7) bek.; NEA rendelet 29.§ (2) bek.; 29.§ (8)
bek. HK (HK=hatályon kívül helyezéssel)
Módosítás összefoglalása: Az Alapkezelő kezelői díjának nyilvántartása elkülönítetten, az EMET
költségvetésében jelenik meg. Összege a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott NEA
keret hat százaléka.
20. Támogatási döntés elhatárolása a döntés előkészítésétől
Jogszabályi megjelenítése: NEA rendelet 4. alcím; 2§. 22. pont; 2§. 4. pont
Módosítás összefoglalása: Pontosító rendelkezések, amelyek az Alapkezelő és a kollégiumok
tevékenységének, a döntés és az előkészítési folyamat pontos elhatárolását szolgálják.
21. Formai vizsgálatra, értesítésre és a kollégiumok döntésére rendelkezésre álló határidők
módosítása
Jogszabályi megjelenítése: NEA rendelet 4. § (2)-(3) bek. ; 4. § (5) bek.
Módosítás összefoglalása: A formai vizsgálatra és a formai vizsgálat eredményéről történő kiértesítésre
vonatkozó határidő 30 napra módosul, a kollégiumok a támogatási döntésüket valamennyi érvényes
pályázat adatainak rendelkezésre állásától (vagyis a kifogáskezelést követően) számított 15 napon belül
hozzák meg.
III. Hatályba lépések időpontjai
Civil tv. módosító rendelkezéseinek hatálybalépése:
NEA rendelet módosító rendelkezéseinek hatálybalépése:

2017. szeptember 1.
2017. október 4.

Egyszerűsített támogatásra vonatkozó rendelkezések
hatálybalépése:

2018. júliusi 1.

Elektori választásra vonatkozó rendelkezések hatálybalépése,
amely először a 2020-as elektori választás során alkalmazandó 2017. szeptember 1.
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CÉGKAPU REGISZTRÁCIÓ-KÖTELEZŐ ELEKTRONIKUS
ÜGYINTÉZÉS 2018. JANUÁR 1.-JÉTŐL
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény alapján 2018. január 1-jétől elektronikus ügyintézésre kötelesek a gazdálkodó tevékenységet
folytató alapítványok és egyesületek.
A kötelezettség Cégkapu regisztrációval teljesíthető, amelynek végső határideje 2017. december
31.
A regisztrációhoz e-mail cím megadása szükséges és már meglévő Ügyfélkapus regisztráció, ezután
lehet majd belépni a HTTPS://CEGKAPU.GOV.HU címre. A regisztráció során szükséges megadni az
elektronikus elérhetőségeket, így a hivatalos e-mail címet, telefonszámot is. A megadott e-mail cím lesz
az elektronikus kapcsolattartás címe, tehát a hivatalos dokumentumok is erre fognak érkezni.
A regisztráció során szükséges megadni az elektronikus elérhetőségeket, így a hivatalos e-mail címet,
telefonszámot is. A megadott e-mail cím lesz az elektronikus kapcsolattartás címe, tehát a hivatalos
dokumentumok is erre fognak érkezni.
Forrás: www.civil.info.hu
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A VAS MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM DÍJMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ
SZOLGÁLTATÁSAI
I. Tanácsadások:
A Civil Információs Centrumban folyamatosan működő szakmai tanácsadással segíti a civil szervezetek
munkáját. Tanácsadásaink személyesen, telefonon és email-en is elérhetőek.
A személyes tanácsadások kizárólag előzetes egyeztetés, bejelentkezés alapján vehetőek igénybe, a
sorban állás elkerülése érdekében.
A tanácsadásokra való bejelentkezés, a tanácsadásokkal kapcsolatos egyeztetés az alábbi
elérhetőségek valamelyikén lehetséges:
- 36-30-5858-322 telefonszámon
- vasicic@gmail.com e-mail címen
Tanácsadások típusai:
• Jogi, közhasznúsági tanácsadás
• Pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás
• Pályázati tanácsadás
• Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás
• Forrásteremtési tanácsadás
• Számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás
• Magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatok elősegítése a határon túli civil
szervezetekkel együttműködve
II. Információs szolgáltatások:
1. partnerségi információs nap szervezése;
2.kistérségben való megjelenés (tanácsadások szervezése és információs napok
lebonyolítása);
3.civil szervezetek adatbázisa:
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Kétféle adatbázist működtetünk:
- Az egyik adatbázis elérhető a honlapon keresztül a Civil Szervezet menüpontban: ide azok a civil
szervezetek kerülnek, akik regisztráltak az adatbázisba. Amennyiben szeretné, hogy az Ön civil
szervezete is bekerüljön az adatbázisunkba, úgy kérjük regisztrálja szervezetét a honlapunk Civil
szervezet regisztráció menüpontján keresztül!
- A másik egy belső úgynevezett ügyfél adatbázis, mely nem nyilvános, nem érhető el a honlapon
keresztül: ide azok a civil szervezetek kerülnek, melyek részt vettek valamely általunk szervezett
eseményen, tanácsadáson
4. önkormányzati civil referensek, civil ügyekkel foglalkozó köztisztviselők, közalkalmazottak
adatbázisa
5. megyei civil hang-képtár
Olyan civil szervezetek történetét, eseményeit, programjait, jó gyakorlatait mutatjuk be hangfelvétellel,
képanyaggal melyek tevékenysége példaértékű lehet a megyében működő többi civil szervezet
számára
III. Infokommunikációs szolgáltatások:
1. elektronikus hírlevél megjelentetése
A hírlevelek tartalmazzák az aktuális civil szervezeteket érintő eseményeket, CIC eseményeket,
híreket, pályázatokat.
Amennyiben hírlevelet szeretne tőlünk kapni, úgy kérjük jelezze azt a vasicic@gmail.com e-mail címen.
2. gyakran ismételt kérdések (GYIK) közzététele a www.vasicivil.hu-n
3. információs tartalmak, hírek közzététele a www.vasicivil.hu-n
4. információk biztosítása az EMMI által működtetett honlap számára
IV. Képzési szolgáltatások:
1. a közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos képzések
V. Egyéb szolgáltatások:
1. CIC partneri hálózati munkában való részvétel

Email: vasicic@gmail.com - Telefon: +36-30-5858-322
Weboldal: www.vasicivil.hu - Facebook oldal: www.facebook.com/vasicic
Iroda: Szombathely, Horváth Boldizsár körút 9. Iroda nyitva tartása: H-Cs 8.00-16.00, P 08.00-14.00
2. más közfeladatot ellátó civil szolgáltatókkal való együttműködés
3. civil szervezetek és munkatársaik számára biztosított érdekvédelmi és érdekképviseleti
tevékenység, jogsegély szolgálat 3 témában:
- civil szervezetek által sérelmezett közigazgatási határozatok, törvényszéki határozatok, végzések felül
vizsgálata, ügy képviselete, segítség nyújtás a jogsérelem orvoslásában
- civil szervezetek munkavállalóinak munkajogi érdekképviselete, segítség nyújtás a jogsérelem
orvoslásában
- fogyatékkal élőkkel (értelmileg fogyatékos, autista…) foglalkozó civil szervezetek jogsérelmeinek ügy
képviselete, segítség nyújtás a jogsérelem orvoslásában
4. nyilvántartott közmunkások végzettség és/vagy képzettség szerinti munkához jutásának és
végleges elhelyezkedésének segítése elsősorban a megye (főváros) területén működő civil
szervezeteknél
5. Mi is szolgáltatunk:
Összegyűjtjük a megyei civil szervezetek szolgáltatásait egy adatbázisba. Célja, hogy a szervezetek
megismerjék egymás szolgáltatásait, ezáltal lehetőséget teremtve arra, hogy üzleti alapon civil a civiltől
vegyen igénybe szolgáltatásokat
(pl.: rendezvény szervezés, kézműves foglalkozás tartása, amatőr művészeti tevékenység…)

