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

HÍRLEVÉL – 2017.december 19.
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

NEA 2018
Megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti Együttműködési
Alap Kollégiumainak a 2018. évre vonatkozó, NEA-18-M jelű „Civil szervezetek működési célú
támogatása 2018." című pályázati kiírása. A korábbi évekhez hasonlóan a pályázatok lebonyolításával
kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

A NEA-18-M jelű működési kiírás egységes szerkezetben, egy pályázati kiírás keretében jelent meg.
A

pályázatokat

legkésőbb 2018.01.15

megadott, kollégiumonként

eltérő

és

2018.01.18 között,

időpontokban,

a

az Elektronikus

pályázati

kiírásban

Pályázatkezelési

és

Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani.
A felhívások az alábbi linkeken érhetők el: http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok

ROMA KULTURÁLIS ESEMÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK, KULTURÁLIS
TARTALMAK ÉS TERMÉKEK ELÉRHETŐVÉ TÉTELÉNEK TÁMOGATÁSA (ROMRKT-18)
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt
pályázatot hirdet a Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek
elérhetővé tételének támogatására.
A támogatási igénylés benyújtásának határideje: 2018. január 15. 23:59 óra
A
felhívás
elektronikus
úton
nyújtható
be
az
alábbi
felületen:
https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx . A pályázat beadásához előzetes regisztráció szükséges.
Az alábbiakban elérhető a felhívás és az útmutató.
Pályázati felhívás
Pályázati útmutató
Forrás: emet.gov.hu
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SOZIALMARIE DÍJ 2018
Idén tizennegyedik alkalommal teszik közzé a SozialMarie Díj felhívását. Olyan kitüntetésre érdemes
projekteket keresnek, melyek társadalmi kihívásokra keresnek és emelnek át gyakorlatba innovatív
megoldásokat.
Pályázati időszak: 2017. november 13. – 2018. január 23.
Pályázati benyújtás online és bővebb információ: www.sozialmarie.org
Mi a SozialMarie?
A SozialMarie a legrégebbi európai társadalmi innovációs díj, amely 2005 óta minden évben 15
kiemelkedő projektet díjaz. Az első három nyertes 15.000 euró, 10.000 euró és 5.000 euró díjazásban
részesül, míg további 12 díjazott projektenként 2.000 euró elismerést kap a Díj mellé
Kinek szól a pályázat?
A pályázat aktuális társadalmi kérdésekkel foglalkozó projektgazdáknak szól. A részvételi lehetőség
nyitott magánszemélyek, informális csoportok, közösségek, civil szervezetek, társadalmi vállalkozások,
cégek és állami szervezetek, intézmények számára egyaránt.
Forrás: nonprofit.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
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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.

Benyújtási határidő: 2018.01.02
Forrás, bővebben: fszk.hu

3 JÓCSELEKEDET
A 3 Jó Cselekedet versennyel arra ösztönzik a cégeket, intézményeket és mindenkit, hogy minden
évben hajtsanak végre három olyan jó cselekedetet, amellyel pozitív hatással vannak környezetükre és
másokat is inspirálnak. Négy kategóriában díjazzák azokat a projekteket, kommunikációs
megoldásokat, melyek elősegítik a társadalom életszínvonalának javítását. Minden jó cselekedet
számít, így nem csak vállalatok, de civil szervezetek és magánszemélyek jótetteit is várják.
Nevezési határidő: 2018.január 15.
Forrás és bővebben: http://www.3jocselekedet.hu/
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HÍREK
ELÉRHETŐK A LEADER PÁLYÁZATOK
Elérhetők a LEADER Helyi Akciócsoportok Helyi Fejlesztési Stratégiáin alapuló vidékfejlesztési
felhívások. A helyi kezdeményezések támogatására a Miniszterelnökség mintegy 41 milliárd forintot
különített el a Vidékfejlesztési Program keretében. Magyarország teljes vidéki térségét 103 db LEADER
Helyi Akciócsoport fedi le, amelyek már rendelkeznek a Miniszterelnökség által elfogadott helyi
fejlesztési stratégiával. Az akciócsoportok ezen stratégiákon keresztül koordinálják az illetékességi
területükre jutó fejlesztési források felhasználását a 2020-ig tartó időszakban annak érdekében, hogy a
helyi igényeknek megfelelő projektek, fejlesztések valósuljanak meg. A stratégiákban foglaltak
megvalósítása mentén az akciócsoportok által előkészített helyi pályázati felhívások megjelenése
folyamatos. Az első kiírások főként helyi gazdaságfejlesztési célokat szolgálnak. A felhívások
megjelenése az év végéig folyamatos lesz, amiket az érdeklődők elérhetnek a Magyar Államkincstár
honlapján található ún. helyi felhívás kereső alkalmazásban, ahol helyi akciócsoportonként és
településenként lehet tájékozódni a pályázati lehetőségekről, valamint az egyes területileg illetékes
LEADER Helyi Akciócsoport elektronikus felületén is.
Leader felhívás kereső: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok
Vas megyében működő öt LEADER szervezet és weboldala:
UTIRO Leader Egyesület: http://www.utiro.hu
Sághegy Leader Egyesület: http://www.saghegyleader.hu
Pannon Térségfejlesztő Egyesület: http://panter.hu
Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület: http://www.vasihegyhat-rabamente.hu
Őrség Határok Nélkül Egyesület:http://www.orsegleader.hu/

VÁLTOZÁS A BÍRÓSÁGI KIVONATOK IGÉNYLÉSÉBEN
2017. november 2. napjától az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (ltv.) 37.§ (3) bekezdése által
felhívott IV. melléklet 1. alapján a SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK CSAK 100 FT/OLDAL
OKMÁNYBÉLYEG ELLENÉBEN ÁLLÍTHATJA KI a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek
(EGYESÜLET, ALAPÍTVÁNY) vonatkozásában a szervezetek nyilvántartási adatairól szóló kivonatokat,
illetve másolatokat.
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Az országosan bevett gyakorlatnak megfelelően Vas megyében is bevezetésre kerül, hogy a bírósági
kivonatokért fizetni szükséges, amelynek összege oldalanként 100 Ft. Azonban a helyszínen pénzzel
nem lehet fizetni, így aki bírósági kivonatot szeretne igényelni, szükséges illetékbélyeget vinnie
magával.

VASIMOZGÓKÉPTÁR
LEGYÉL TELEPÜLÉSED FILMESE
„Töltsd tele Vassal!”
Egyszeri és megismételhetetlen, de akár évekre elnyúló tervünk, hogy Vas megye minden települése
készítse el saját kisfilmjét településéről, lehetőleg helyi erők bevonásával. Továbbá egy külön
kategóriában fotók beérkezését is várjuk, melynek témája természetesen a saját település
hagyományainak, épített és természeti értékeinek bemutatása, ill a település egyediségének
visszaadása állóképekben.
Filmek több kategóriában készülhetnek:
- településfilm
- etűd a településről
- dokumentumfilm
Ezeknek terjedelme jellegükből fakadóan különböző lehet. Egy település több filmet is beküldhet, sőt
egy alkotó is több művel nevezhet. Nevezési díj nincs.
DE, alapvető cél, hogy minden településnek, de legalább a megye 80 %-kának elkészüljön a saját
imázsfilmje, településfilmje. Másodlagos tervként nem helyi erő készítésében, hanem külsősök által.
Terjedelmi megkötések:
- településfilm

max. 20 perc

- etűd a településről

max. 5 perc

- dokumentumfilm

max. 40 perc

Fotók digitális formátumban készüljenek és kerüljenek továbbításra.
Egy nevező max. 3 fotót küldhet be települése megjelölésével.
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A filmek és a fotók zsűrizésre kerülnek értő és lehetőleg vasi gyökerekkel rendelkező professzionális
filmkészítők és fotósok, valamint tapasztalt független filmesek soraiból válogatva a zárórendezvényen, a
legjobbakat díjazva.
Továbbá a filmalkotások bekerülnek a VasiMozgóKépTárba (www.vasimozgokeptar.hu) értékálló és
archiváló szándékkal, s így nagymértékben hozzájárulnak, hozzájárulunk a településképek
alakításához, a településmarketing erősítéséhez és egy egységes megyei archívum létrehozásához!
A lebonyolítás rendjéről:
- A verseny második kiírása 2017. december 1.
- A verseny népszerűsítése, közzététele: Megyei civil és közművelődési fórumon – 2017. december 1.
- További megyejáró alkalmak: 2018. I. negyedév
- Bemutatkozási lehetőség, elkészült filmek vetítése: 2018. április 14-15. – VAS-FILM 14. – Vas megyei
filmfesztiválon, majd a további VAS-FILM-eken.
- Műhelynapok, segítő alkalmak: 2018. teljes évben - igényektől függően
- Fesztivál, a VasiMozgóKépTár legsikerültebb – zsűri által kiválasztott - alkotásainak vetítése 2019-ben
- További helyszínek – road show – 2019. II. félév
A kategóriák meghatározásánál, ill. a téma körülírásánál nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a település
hagyományainak, értékeinek felkutatására és bemutatására, így kapcsolódva a Helyi Értéktár
Bizottságok munkájához.
Mindemellett természetesen a művészi ambíciók kiélése is teret kap, pl. az etűdök elkészítésénél és a
beállított, nagy műgonddal elkészítette fotóknál.
Terveink szerint több ismert vasi filmes és fotóművész segítségével a kisfilm készítők és fotósok mellé
rendelünk mentort, szakmai felügyelőt opcionális jelleggel. A szakmai műhelymunkák alkalmával
meghívott, tapasztalt filmesek iránymutatása mellet folyhat a munka, a tényleges forgatásokba való
bevonásukkal is. A technikai tudnivalók elsajátítására is lehetőség nyílik.
Információ:
Meskó Krisztián
30/659-0275
krisztianmesko@gmail.com
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MÓDOSULT A MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEKRŐL, A NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI
ELLÁTÁSRÓL ÉS KÖZMŰVELŐDÉSRŐL SZÓLÓ 1997. ÉVI CXL TÖRVÉNY
Az 1997. évi CXL. törvény legfontosabb közművelődési tárgyú módosításai:
·

A módosítás pontosítja a települési önkormányzatok kötelező feladatának tartalmát.

·
Bevezeti a „közművelődési alapszolgáltatás” fogalmát, amely jogszabályi garanciát jelent a
közösségi művelődési közszolgáltatások minőségi biztosítására.
·

Meghatározza a szükséges tárgyi és személyi feltételeket.

·

A javaslat újraszabályozza a közművelődési tevékenységek körét.

·
Új elemként jelennek meg a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint a
kulturális alapú gazdaságfejlesztés alapszolgáltatásai a közösségi művelődés szabályozásában.
A közművelődési alapszolgáltatások bevezetésével és az intézményrendszer differenciálásával
lehetőség nyílik arra, hogy a közösségi művelődés intézményei és színterei által nyújtott
közszolgáltatások az ország valamennyi településén elérhetők legyenek, ezáltal szolgálva a
közösségben történő művelődést, mint az életminőséget érdemben pozitív irányba befolyásoló
tényezőt.
Az NMI Művelődési Intézet, együttműködve az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális
Államtitkárságával a jogszabály-módosításhoz kapcsolódóan segédanyagokat tartalmazó kiadványt
készít, melynek megjelenése 2018. első hónapjaiban várható.

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
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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.
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.
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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
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.
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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.
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
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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
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.
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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.
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

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
pályázat adatainak rendelkezésre állásától (vagyis a kifogáskezelést követően) számított 15 napon belül
hozzák meg.
III. Hatályba lépések időpontjai
Civil tv. módosító rendelkezéseinek hatálybalépése:

2017. szeptember 1.

NEA rendelet módosító rendelkezéseinek hatálybalépése: 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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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
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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…)

