NÓGRÁDI CIVIL HÍRLEVÉL
2020/19.
PROGRAM
Civil évzáró együtt a neten
Sajnos 2020-ban nem tudunk személyesen összegyűlni, összegezni a mögöttünk álló évet és
köszönteni az előttünk álló új évet. Ezért az idén rendhagyó módon online rendezzük meg a
hagyományosnak mondható civil évzárót.
Tartsanak velünk 2020. december 30-án (szerdán) 15 órától!
Témáink:
- 2020 – civil szemszögből, a Civil Központ 2020 évi tevékenysége
- Az év Nógrádi Civil Szervezete az elismerés feltételeinek ismertetése
- A Civil Központ 2021 évi tervei
- Egyebek
Regisztrálni az alábbi linken lehet:
https://forms.gle/U8hX7ccqk8dc93Ds8

NEA PÁLYÁZATOK
Közeleg a beszámolási határidő
A Nemzeti Együttműködési Alap 2019. évi pályázatainak megvalósítási időszaka 2020.
december 15-én zárul. A szervezeteknek e pályázatok vonatkozásában 2021. január 14-ig kell
benyújtaniuk a beszámolójukat.
Kérjük, ne feledkezzen meg a határidőről. Amennyiben segítségre van szükségük az
elkészítésben, keresse a Nógrád Megyei Civil Központot.
Online tájékoztató a beszámolók beadásáról: 2020. december 30-án (szerdán) 11 órától.
A tájékoztatóra regisztrálni az alábbi linken lehetséges:
https://forms.gle/vdGnnDU9G9MkUNkG6

HÍREK
A civil szervezeteket is érinti a 2020. november 16-án kihirdetett 502/2020. számú
Kormányrendelet
2020. november 16-án, a Magyar Közlönyben kihirdetésre került a veszélyhelyzet során a
személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli
bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet, mely 2020. november 17-én lépett
hatályba.
A kormányrendelet bíróságokat érintő rendelkezései a jogi személyekre is vonatkoznak.
A kormányrendeletet
• a hatálybalépése napján folyamatban lévő eljárásokban
• a hatálybalépését megelőzően, de a veszélyhelyzet kihirdetését követően lejárt határidők
esetében is alkalmazni kell.
A rendelet azon személyek esetében is alkalmazandó, akik megbízatása, kinevezése, illetve
választott tisztsége a veszélyhelyzet kihirdetését követően, de a rendelet hatálybalépését
megelőzően szűnt meg, feltéve hogy a rendelet hatálybalépéséig más személyt nem
választottak meg.
A rendelet speciális szabályokat tartalmaz a döntéshozó szerv ülésére, határozathozatalára.
A jogi személy döntéshozó szervének ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz
igénybevételével történő részvételével is megtartható vagy határozathozatalra ülés tartása
nélkül is sor kerülhet, akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak
feltételeiről nem, vagy a kormányrendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik.
Fontos kiemelni a személyes kapcsolatokat helyettesítő szabályt is, amely értelmében a jogi
személy vezető tisztségviselőkből álló ügyvezető testülete, felügyelőbizottsága, valamint
jogszabály vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján létrehozott más testületi szerve üléseit
elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus
eszköz igénybevételével is megtarthatja, vagy írásbeli egyeztetést folytathat és a jogi
személy irányításával kapcsolatos döntéseket írásban is meghozhatja.
A jogi személy szervei a tagok részére, valamint a tagok a jogi személlyel kapcsolatos
jognyilatkozataikat elektronikus üzenetben (e-mail) is közölhetik a rendeletben részletezett
módon.

A határozatok bírósági felülvizsgálatáról is rendelkezik a kormányrendelet. A jogi személy
döntéshozó szerve vagy ügyvezetése a Vmtv. vagy a rendelet rendelkezéseinek megfelelően
hozott határozata bírósági felülvizsgálata során, a határozat hatályon kívül helyezésére
annak létesítő okiratba ütközése miatt nem kerülhet sor, ha a határozat kizárólag a
veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alkalmazása miatt ütközik a
létesítő okiratba.
A kormányrendelet Magyar Közlönyben közzétett tartalma itt érhető el:
https://birosag.hu/sites/default/files/2020-11/502-2020.%20Korm.%20rendelet.pdf
(Forrás: https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/civil-szervezeteket-erinti-2020november-16-kihirdetett-5022020-szamu)

Odaadó Portál
Kérjük, engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a Civil út Alapítvány kezdeményezésére
létrehozott Odaadó Portált (www.odaado.hu).
Az alapítvány Odaadó Portál néven hiánypótló és egyben szemléletformáló internetes
platformot hozott létre, amelynek célja, hogy az idősebb korosztály tagjai az internet
segítségével könnyen és egyszerűen megtalálják azon vállalkozókat, szolgáltatókat, akik
megbízható, megfelelő árszintű és minőségű szolgáltatásokat, esetleg idősek, nyugdíjasok
számára szóló kedvezményeket kínálnak.
A weboldalra olyan vállalkozók, szolgáltatók, intézmények és civil szervezetek jelentkezését
várják, akik a kölcsönös megbecsülés, a biztonság, a méltóság, a türelmes kommunikáció és a
partneri együttműködés jegyében végzik munkájukat és tekintettel vannak az idősebb
emberek speciális igényeire is.
Hasonló szolgáltatások a tengerentúlon és Európában már sikerrel működnek, az alapítvány
bízik benne, hogy Magyarországon is sikerül meghonosítani a kezdeményezést, amely
egyszerre nyújt segítséget a szenior korosztály tagjainak és a helyi vállalkozóknak, civileknek
is.
Javasoljuk, hogy látogassa meg a www.odaado.hu honlapot, ahol tájékozódni tud a
szolgáltatásokról, fel tudja tenni a kérdéseit és lehetőség nyílik az Odaadó Portál szolgáltatói
csoportjához való csatlakozásra is.

