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Kedves Civil Partnereink, engedjék meg, hogy megosszunk Önökkel olyan információkat, törvényeket és
pályázati felhívásokat, melyek szervezeteik működését segíthetik. Jó munkát kívánunk Önöknek!
Üdvözlettel: CIC Pest Megye

A HÍRLEVELÜNKBEN KÖZZÉTETT WEB-CÍMRE KATTINTVA AZONNAL A MEGFELELŐ OLDALRA JUT!

CSEFOSZ SE Fogyatékosok sportját szervező egyesület

Sikeres pályázás, nagyszerű rendezvény
immár negyedik alkalommal rendezték meg Nagypakán a Grace-cup elnevezésű sportnapot, amelynek
fődíja a Polgármester Vándorserlege volt. A nagyszabású rendezvényen három országból, Szerbiából, Magyarországról és Szlovákiából közel 130 egészségkárosodott és mozgáskorlátozott versenyző vett részt.
A szervezők négy kategóriában és több sportágban
biztosítottak lehetőséget a versenyzésre: asztalitenisz,
csocsó, kispályás foci, darts, triatlon és boccia.
Portálunkat Sárközi Tibor, a Grace elnöke arról tájékoztatta, hogy a Csepel-szigeti Fogyatékosok Sportegyesületének elnökével, Medvegy Judittal két éve
kerültek kapcsolatba és azóta több alkalommal vettek
részt egymás rendezvényein. Az idén azonban jelentős előrelépés történt a szervezeteik életében, mert a
baráti kapcsolaton kívül a Nemzeti Együttmüködési
Alapnál egy közös pályázatot nyertek. Ez az önálló
forrásteremtés tette lehetővé, hogy ezt a sportnapot
a kezdetekhez képest ki tudták bővíteni. Meghívást
kaptak a versenyzők Győrből, Tatáról, Csepel-szigetről, Nagymegyerről, Dunaszerdahelyről, Galántáról,
Szabadkáról és természetesen Nagypakáról.
„Köszönet illeti a Pest megyei Civil Információs Centrum részéről dr. Bóna Zoltán szakmai vezetőt és dr.
Csobolyó Eszter szakmai tanácsadót, valamint a Szövetség a Közös Célokért társulás igazgatóját, Pogány
Erzsébetet és Hideghéthy Andreát, akiknek a munkája nélkül a határon átnyúló együttműködés és a sikeres
partnerkapcsolat a CSEFOSZ SE vezetőségével nem
jött volna létre” – nyilatkozta Sárközi Tibor.

dett munka jó úton halad és további sok sikert kívánt
az együttműködő szervezeteknek. A rendezvény vendége volt dr. Zuzana Stavrovská, a szlovákiai egészségkárosultak főfelügyelője is, aki bemutatta a hivatalt és
sok sikert kívánt a további együttműködéshez és felkínálta a segítségét.
Az asztalitenisz-versenyt Zuzana Stavrovská és Csobolyó Eszter egymás elleni mérkőzése nyitotta meg.
A rendezvény keretén belül megünnepelték a jóga világnapját is. Bacsárdi József, a Nemzetközi Kulturális
és Egészségmegőrző Egyesületek Szövetségének elnöke áhi jógagyakorlatokat mutatott be és vezetésével a
résztvevők ezeket a mozdulatokat ki is próbálhatták.
A rendezvényről a Grace elnöke a Felvidék.ma-nak
elmondta: „A sportnap célja az integráció és az elfogadás elősegítése is volt. Láthattuk, hogy a különböző
egészségügyi problémákkal küzdő emberek milyen
odaadással és elszántsággal sportolnak, oldják meg a
feladatokat. Nagy öröm számunkra, hogy a sportnappal lehetőséget tudunk adni arra, hogy az egyesületek
tagjai kiszakadjanak a hétköznapokból.”
A sikeres sportnaphoz hozzájárult Nagypaka község
önkormányzata. Szükség volt önkéntesekre is, akik a
verseny alatt és az előkészületekben nélkülözhetetlen
munkát végeztek. Az összesített végeredmény alapján
a CSEFOSZ SE-Szalóki csapata első alkalommal nyerte el a Polgármesteri Kupát. A rendezvényen jelen volt
Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke is.
Az együtt töltött kellemes és tartalomban gazdag nap
segítette a testi egészséget nélkülözők lelki egészségének megőrzését: barátságokkal, örömökkel, sikerélményekkel.

A rendezvényen a Pest megyei Civil Információs
Centrum képviseletében jelen volt dr. Csobolyó Esz- http://felvidek.ma/2017/07/sikeres-palyazas-nagyszeter, aki megerősítette, hogy a két évvel ezelőtt elkez- ru-rendezveny/

KÉPZÉS

TÖRVÉNY

A civil szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény
Törvény hatálybalépése: A törvényt a Magyar Közlönyben
2017. június 19-én hirdették ki, 2017. június 27-én lép hatályba.
Bejelentés határideje: 2017. július 12.
Kire vonatkozik a törvény? A törvény csak az alapítványokra és
az egyesületekre vonatkozik akkor, ha van legalább évi 7,2 millió forint külföldi támogatásuk. A támogatás összegébe nem kell
beszámítani mindazt a támogatást, amelyet az egyesület vagy
alapítvány külön jogszabály szerint az Európai Uniótól származó
forrásként magyar költségvetési szerven keresztül kap.
Kivételek:
- nem civil szervezet alapítványok vagy egyesületek (párt, a szakszervezet, a kölcsönös biztosító egyesület, a közalapítvány és a
pártalapítvány);
- sportegyesületek (a sportról szóló 2004. évi I. törvény);
- vallási tevékenységet végző szervezetek (a vallási tevékenységet
végző szervezetekre és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény);
- nemzetiségi szervezetek (a vallási tevékenységet végző szervezetekre és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény).
Mi számít támogatásnak? A támogatás szinte bármilyen jogcímen érkezhet. Ezek lehetnek egyszerű adományok vagy pályázati úton elnyert pénzösszegek is. Nemcsak pénzbeli juttatások
minősülnek támogatásnak, ilyenek lehetnek mások által ingyenesen átengedett vagyontárgyak, vagy akár ingyenesen nyújtott
szolgáltatások is.
Mi számít külföldinek? Ezt a jelenlegi törvény szövege alapján
nem lehet biztosan megállapítani, várhatóan a jövőben indított
jogi eljárások során a bíróságok fogják eldönteni, hogy ezek a
törvényi fogalmak pontosan mit jelentenek a gyakorlatban.
Kötelezettségek
a.) Bejelentés
Külföldről támogatott szervezetté válásától számított 15 napon
belül köteles bejelenteni külföldről támogatott szervezetté válását
a székhelye szerint illetékes törvényszéknek a törvény mellékletében szereplő bejelentőlapon.
-n500.000 forintos összeghatárt el nem érő külföldről származó
támogatások: a bejelentésben az A) pontban összesítve kell benyújtani.
- 500.000 forintot meghaladó, külföldről érkezett támogatások:
az egy támogatótól éves összesítésben a B) pontban részletesen, a
támogató természetes személy adatainak feltüntetésével kell felsorolni.
A törvény rendelkezései szerint az adóévben kapott támogatásokat kell alapul venni, tehát 2017-ben a január 1-től kapott támogatások számítanak.
A törvény hatálybalépésekor a törvény értelmében külföldről támogatott szervezetnek minősülő szervezetek a bejelentésüket a
törvény hatályba lépésétől számított 15 napon belül, 2017. július
12-ig kötelesek megtenni.
- Ennek folyománya, hogy a szervezetet regisztrálják külföldről
támogatott civil szervezetként a Civil Információs Portál nyilvántartásában.

- Ennek benyújtására többek között az „Egyéb kérelem” elnevezésű Pk-32-es űrlapon is lehetőség van, akár az űrlap szöveges
mezőjének kitöltése révén, akár a törvényben foglalt adatlap űrlaphoz mellékletként csatolásával.
b.) Közzététel
A bejelentést követően a szervezet haladéktalanul köteles közzétenni a honlapján, illetve az általa kiadott sajtótermékekben és
egyéb kiadványokban is, hogy külföldről támogatott civil szervezetnek minősül.
- Mivel a sajtótermék csak a gazdasági szolgáltatásként nyújtott
újságokat és kiadványokat foglalja magában, a civil szervezetek
jellemzően ilyeneket nem működtetnek.
- Az egyéb kiadványok pontos fogalmát nem adja meg a törvény,
így megint csak tisztázatlan, hogy ebbe a körbe mik tartoznak.
Szankciók
a.) Ügyészi felhívás
Amennyiben a szervezet nem tesz eleget a törvényből fakadó
bármelyik kötelezettségének, és az ügyész ezt észleli, felhívja a
szervezetet, hogy 30 napon belül tegyen eleget a törvény rendelkezéseinek.
b.) Ismételt ügyészi felhívás
Amennyiben nem tesz eleget az ügyészi felhívásnak a szervezet,
a határidő elteltével az ügyész ismételten felhívja, hogy tegyen
eleget a törvényi kötelezettségének 15 napon belül.
c.) Bírság
A második ügyészi felhívás eredménytelensége esetén az ügyész
kezdeményezheti, hogy a bíróság szabjon ki bírságot a szervezetre. Ez a bírság 10.000 és 900.000 forint közötti összegű lehet, de
a kiszabásról és a mértékről egyaránt a bíróság dönt. A bírságról
szóló bírósági döntés ellen lehet fellebbezni.
d.) A bíróság törvényességi felügyeleti eljárása
A második ügyészi felhívás eredménytelensége esetén az ügyész
kezdeményezhet törvényességi felügyeleti eljárást. Az ilyen eljárásban a bíróság először felhívja a szervezetet, hogy legfeljebb 30
napos határidőn belül a törvénysértő helyzetet orvosolja. Ha a
szervezet ennek a felszólításnak nem tesz eleget, a bíróság többféle döntést hozhat:
- A szervezetet 10.000 forinttól 900.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtja.
- Bizonyos esetekben a bíróság legfeljebb 90 napra felügyelőbiztost rendelhet ki.
- A bíróság a szervezetet megszüntetheti.
Jogorvoslat
Minden esetben a bíróság dönt az ügyészi indítványról és a bíróság döntése ellen lehet fellebbezni.
A jogerős döntéssel szemben, ha az alapvető jogot sért, az Alkotmánybírósághoz lehet fordulni, a döntés miatt az Emberi Jogok
Európai Bíróságának eljárását lehet kezdeményezni.
Forrás: Nemzeti Ifjúsági Tanács

EREDMÉNYES PÁLYÁZATHOZ GRATULÁLUNK

CSEFOSZ SE Fogyatékosok sportját szervező egyesület
A DM pályázat július 3-15 között zajlott. Bekerültünk a legjobb 30 pályázat közé és nagyon szoros versenyben
megszereztük a 10-dik helyett. A szavazás során 2.000 szavazatot sikerült gyűjtenünk és nagyon izgalmas volt
az utolsó másfél óra ahol percenként változott a helyzet és 8-10 helyezett között folyamatosan 5-10 szavazat
különbség volt. Mozgósítottunk mindenkit, szülőket, ismerősöket, Szlovák civil szervezeti együttműködő partnereinket, de még Belgiumból, USA-ból és Ausztriából is kaptunk szavazatokat. Ez egy valóban csapat munka
volt és köszönjük mindenkinek a szavazatát! A támogatás összege 500 ezer Ft, melyből a Szigethalmi Fogyatékosok Nappali Intézményében megvalósításra kerülő bocsa pálya építéséhez adunk támogatást, para-bocsa
felszerelést szerzünk be illetve a XV. Jubileumi CSEFOSZ Sportnap rendezését fedezzük.
CSEPEL-SZIGETI FOGYATÉKOSOK SPORTEGYESÜLETE
EREDMÉNYES PÁLYÁZATHOZ GRATULÁLUNK

Elektronikus ügyintézés
Az e-ügyintézési törvény 2018. január 1-jétől teszi kötelezővé az elektronikus ügyintézést a gazdálkodó szervezetek számára, amely a központi szolgáltató által nyújtott Cégkapu szolgáltatással teljesíthető a legegyszerűbben.
Az Ügyfélkapuhoz hasonló Cégkapun keresztül a cégek, alapítványok, gazdálkodó szervezetek online tartják
majd a kapcsolatot a hivatalokkal, dokumentumokat küldhetnek, fogadhatnak, így személyes ügyintézés nélkül, kényelmesebben és gyorsabban intézhetik a cégügyeiket.
A regisztráció 2017. december 31-éig hátrányos jogkövetkezmények nélkül tehető meg.
Az illetékes hatóságok 2018. január 1-jétől jogosultak lesznek a törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági
ellenőrzés megindítására azon gazdálkodó szervek esetében, amelyek nem regisztráltak.
2015. évi CCXXII. törvény
www.cegkapu.gov.hu
PÁLYÁZAT

Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2017.
Pályázati kiírás kódja: NEA-MA-17-N
Cél: Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2017.
Döntéshozó: NEA kollégiumok
Kezelő: EMET
Beadási határidő: 2017.08.21.
Kiíró rendszerében a pályázat kiírás url-je: HTTPS://EPER.EMET.HU/PALY/PALYBELEP.ASPX
Keretösszeg: 37 088 592 HUF/kollégium
Pályázaton elnyerhető összeg: 500 000 HUF
Pályázók köre: egyesület, alapítvány, szövetség
http://civil.info.hu/palyazatok
Soli Deo Gloria Közösségi Ház, 2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12. www.cicpestmegye.hu
Kapcsolat: Hétfő: 09.00-17.00-ig - Szerda: 09.00-17.00-ig - Péntek: 10.00-18.00-ig mail: cicpestmegye@gmail.com
Szakmai vezető: Dr. Bóna Zoltán
Szakmai tanácsadó: Dr. Csobolyó Eszter
Szakmai koordinátor: Mikó F. László
Telefon: +36 24/898-150 - Mobil: +36 20/311-1877

