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SZEPTEMBER

Kedves Civil Partnereink, itt az ősz, új pályázati lehetőségekkel. Az Önök sikere érdekében szeretnénk segítséget
nyújtani a felkészülésre. Szeretnénk továbbá felhívni figyelmüket a civil szervezetek működését érintő aktuális feladatokra. Jó munkát kívánunk minden Kedves Partnerünknek!
Üdvözlettel: CIC Pest Megye
A HÍRLEVELÜNKBEN KÖZZÉTETT WEB-CÍMRE KATTINTVA AZONNAL A MEGFELELŐ OLDALRA JUT!

RENDEZVÉNYEK
Tájékoztató és felkészítő a 2018-as NEA pályázatokra
Partnerségi Információs Napjaink

09.29. 18 óra Pilisvörösvár – Művészetek Háza (2085 Pilisvörösvár, Fő u. 127.)
10.02. 18 óra Szigetszentmiklós – Vörös Kereszt (2310 Gyár u.7/c. fszt.)
10.03. 18 óra Szob –József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ (2628 Szob, Árpád u. 17.)
10.27. 18 óra Szigethalmon – Városi Szabadidőközpont (2315 Szigethalom, Sport u. 4.)
10.28. 18 óra Gyál – Közösségi Ház (2360 Gyál, Kőrösi út 118.)
Kedves Civil Partnereink, amennyiben Önök is helyet adnának tájékoztató rendezvényünknek, kérjük, jelezzék a
cicpestmegye@gmail.com mail címen.

Ősszel folytatódik a civil szféra tájékoztatása
Örömmel tájékoztatjuk a civil szervezeteket és az érdeklődőket, hogy a nyári programok után a Pest megyei
Civil Információs Centrum és a felvidéki Szövetség a Közös Célokért társulás az ősz folyamán ismét civil
információs napokat tart kéthetente csütörtökönként 9.00 – 15.00 óra között a társulás területi irodaiban:
Pozsonyban (Május 1. tér 10-12. – Bratislava, Námestie 1. mája 10-12.),
Dunaszerdahelyen (Ádor utca 48. – Dunajská Streda, ul. Ádorská 48.),
Komáromban (Kossuth tér 3. – Komárno, Námestie Kossutha 3.),
Ipolyságon (Rotarides utca 19. – Šahy, Rotartidesa 19.),
Rimaszombatban (Daxner utca 35-37. – Rimavská Sobota, Daxnerova 35-37.),
Rozsnyón (Komensky utca 4. – Rožňava, Komenského 4.) és
Királyhelmecen (Fő utca 49. – Kráľovský Chlmec, Hlavná ulica 49).
A megyei Civil Információs Centrumok külhoni partnerszervezeteként a SZAKC munkatársai a tavaszi időszakban számos információs napot szerveztek az irodákban. A nyár folyamán pedig kihelyezett információs
napokon lehetőség nyílt a tanácsadás mellett a kapcsolatok építésére és a partnerközvetítés segítésére is.
A társulás komoly gondot fordít arra, hogy rendszeresen jelen legyenek a nagy tömegeket megmozgató rendezvényeken is, mint például a Martosi Szabadegyetemen, a Gombaszögi Nyári Táborban illetve idén először
a I. Felvidéki Junior EXPO-n és az Egészségkárosodottak Nemzetközi sportnapján.
Az őszi információs napok tematikus témái a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatai lesznek, illetve a sikeres beadáshoz szükséges tanácsadás és a határon túli együttműködések segítése.
Tájékoztatni szeretnénk az érdeklődőket, hogy a Felvidék.ma hírportál rendszeresen tudósítja olvasóit a
SZAKC civil szférát is érintő tevékenységéről valamint az Eseménynaptár rovatban megtalálják a felvidéki
programok részletes ismertetését is.
A társulás munkatársai szeptember 14-én, csütörtökön 9.00 – 15.00 óra között szeretettel várják a felvidéki és
magyarországi civil szervezetek képviselőit az civil információs napra.
A következő alkalom szeptember 28-án, csütörtökön lesz.
További információ és a munkatársak elérhetőségei a www.szakc.sk oldalon található.
A Pest megyei Civil Információs Centrumról pedig a www.cicpestmegye.hu oldalon olvashatnak.

HÍREK
Aktuális civil információk
Felhívás a civil szervezetek éves beszámolónak benyújtásához
I. Postai úton benyújtott beszámoló
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény 6. §- a a beadványok benyújtásához űrlap rendszeresítését írja elő.
Fenti jogszabályi rendelkezésre tekintettel kérjük, hogy 2017. október 1. napjától a papír alapú, postai úton
megküldött éves beszámolót az OBH által rendszeresített:
PK-141P, PK-142P (2015. és korábbi évek),
PK-241P, PK-242P (2016. év), valamint a
PK-341P, PK-342P (2017. év) nyomtatványokon szíveskedjenek előterjeszteni.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2017. október 1. napjától az OBH kizárólag a fent megnevezett
nyomtatványokat fogadja el!
II. Elektronikus úton benyújtott beszámoló
Felhívjuk a civil szervezetek szíves figyelmét, hogy az elektronikus úton, az ún. ügyfélkapun keresztül megküldött beszámoló benyújtásához szükséges MEGHATALMAZÁS MINTA elérhető: http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/okirat-sablonok.
Kérjük, hogy a nyomtatványon feltüntetett természetes személyazonosító adatokat pontosan szíveskedjenek
kitölteni, valamint a nyomtatványt keltezéssel és aláírással ellátni.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a beszámolók feldolgozásának gyorsítása érdekében 2017. október 1. napjától a fenti meghatalmazás mintát szíveskedjenek kitölteni, majd a beszámolóhoz csatolva az OBH részére
megküldeni.
Az OBH a meghatalmazó és a meghatalmazott személyek pontos beazonosítása céljából kéri ezeket az adatokat az adatok hiányából adódó problémák elkerülése okán.
(Forrás: www.birosag.hu)

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.
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 a következő linken: http://birosag.
hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-nyomtatvanyok.

MEGHÍVÓ

PÁLYÁZAT
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATOK, CIVIL SZERVEZETEK, PLÉBÁNIÁK
RÉSZÉRE

A Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda
pályázatot hirdet az alábbi feltételekkel:
Pályázat címe:

Pályázat célja: A háztáji kiskertek veteményes célú megművelése annak érdekében, hogy az
hozzájáruljon a család vagy magánszemély önellátásához. Motiválás a bizonytalanok számára,
megerősítés a már veteményest működtetők számára.
Pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be azok a Váci
Egyházmegye
működési
területén
lévő
települési
önkormányzatok,
civil
szervezetek,
plébániák,
akik
párhuzamosan pályáznak valamely más kiskerti programunkra is
(„Kertelek – 2018” vagy „Jó szomszéd – 2018”) és vállalják, hogy

településükön összegyűjtenek legalább 10, legfeljebb 30
olyan rászoruló magánszemélyt (szociális ellátásban részesülő,
nagycsaládos, idős, munkanélküli), aki veteményes kertet
gondoz az udvarán;

a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Irodától (VEVI)
átveszi és kiosztja a magcsomagokat;

a VEVI munkatársait nyáron egyszeri ellenőrzés
alkalmával elkíséri a támogatottakhoz.

A pályázat juttatásai a bevont személyek részére:






a pályázat keretében a VEVI vetőmag alapcsomagot biztosít a pályázó által
összegyűjtött magánszemélyeknek, melyet a pályázó részére átad szétosztás
céljából;
a VEVI a magcsomagokat legkésőbb 2018. február végéig eljuttatja a pályázó
részére;
a VEVI munkatársa 2018 nyár folyamán meglátogatja a pályázatban résztvevő
személyeket, tanáccsal segíti munkájukat;
magcsomagból azok a bevont személyek részesülhetnek, akik más pályázat
keretében még nem részesültek vetőmagból.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.

PÁLYÁZAT

ERSTE Higgy magadban! Pályázati felhívás
Pályázati kiírás
Erste: Higgy magadban! 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

A pályázaton nem vehetnek részt az Erste Bank Csoport és az Erste Bank Hungary Zrt.
alkalmazottai és tisztségviselői, valamint azok közeli hozzátartozói, továbbá azon szerzvezetek,
amelyek tagja vagy vezető tisztségviselője ilyen személy.
Amennyiben a pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a pályázaton való részvételre csak
akkor jogosult, ha törvényes képviselője ehhez írásban hozzájárult.

Ennek megfelelően e

korlátozottan cselekvőképes személyek kötelesek az Erste Bank Hungary Zrt-nek a pályázat
mellékleteként feltöltve eljuttatni a törvényes képviselőjük által aláírt hozzájáruló nyilatkozat
egy példányát, ennek hiányában a pályázatból kizárhatók.
Amennyiben a pályázó cselekvőképtelen, nevében pályázatot törvényes képviselője nyújthat be.
A pályázat menete:
Pályázati követelmények: Érvényes pályázat benyújtásának feltétele a teljeskörűen kitöltött
pályázati adatlap elektronikus benyújtása a www.erstehiggymagadban.hu weblapon. A beérkezett

HÍREK

Pályázati felhívás telefonhívással támogatható adománygyűjtő rendszer használatára közhasznú szervezetek részére
A NIOK Alapítvány a hazai mobil- és távközlési szolgáltatókkal (Magyar Telekom Nyrt., Telenor Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Zrt., Invitel Távközlési Zrt.) partnerségben működteti a „13600” adománygyűjtő hívószámot, melyen keresztül közhasznú szervezeteket támogathatnak az adományozók.
Határidő: 2017.10.08.
A pályázat részletei megtalálhatók az alábbi linken:
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Palyazati-felhivas-telefonhivassal-tamogathato-adomanygyujto-rendszer-hasznalatara-kozhasznu-szervezetek-reszere-2017-2

A civil szervezetek szja 1%-os kedvezményezetté válása
2017. szeptember 1-jétől tölthető le a NAV internetes honlapjáról a 17EGYREG jelű adatlap, amelyet előzetes
regisztráció céljából, 2017. október 2-áig azon civil szervezeteknek kell - kizárólag elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül - benyújtani a NAV-hoz, amelyek a 2018. rendelkező évtől igényt tartanak a rendelkező
magánszemélyek által felajánlott szja 1%-os összegekre és még nem regisztráltak.
A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért a jelen rendelkező évre érvényes regisztrációval rendelkező civil
kedvezményezettnek 1 sem ez évben, sem a követő években nem kell ismételten benyújtania ’EGYREG jelű,
így a 17EGYREG jelű adatlapot sem.
Az adatlap alapján történő előzetes regisztráció a kedvezményezetté válás feltétele. A szervezet a regisztráció
évét követő évben, azaz a 2018. rendelkező évben részesülhet majd 1%-os felajánlásokban, válhat majd kedvezményezetté.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az adatlap benyújtására nyitva álló, 2017. október 2-i határidő jogvesztő, elmulasztása esetén az adatlapban foglalt regisztrációs kérelem nem vehető figyelembe, a késedelem
kimentésére sem igazolási kérelem, sem méltányossági kérelem nem terjeszthető elő. Az adatlaphoz az előzetes regisztrációt kérelmező szervezetnek mellékelnie kell a szükséges nyilatkozatokat, okiratokat, illetőleg
igazolást.
A 17EGYREG jelű adatlap alkalmas arra 2018. augusztus 31-ig, hogy a NAV-hoz a már regisztrált civil kedvezményezett bejelentse a kiutaláshoz szükséges adatainak (a szervezet neve, székhelye, belföldi pénzforgalmi
számlaszáma) a változását is.
A NAV internetes honlapján 2017. január 1-jétől elérhető az a kimutatás, amely a 2017. rendelkező évben érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek adatait tartalmazza.(http://nav.gov.hu/nav/szja1_1/
regisztralt_civil_kedvezmenyezettek_2017)
forrás: https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/tajekoztatok/A_civil_szervezetek_s20170904.html
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: Nagyné Dr. Csobolyó Eszter
Szakmai koordinátor: Mikó F. László
Telefon: +36 24/898-150 - Mobil: +36 20/311-1877

