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Kibővült a civil szervezetek okiratsablonjainak köre 

 
Az Országos Bírósági Hivatal a törvényszékekkel együttműködve dolgozta ki és tette közzé a 
bíróság honlapján folyamatosan elérhető okiratsablonokat, melyek a civil nyilvántartási 
eljárásokban történő alkalmazásuk révén jelentős segítséget nyújtanak az ügyfeleknek az 
egyes okiratok elkészítésében. 
 
Az eddigi sablonok (egyesület, alapítvány, sportegyesület) most újabb, a szövetségre 
vonatkozó okiratsablonokkal egészültek ki. Emellett valamennyi szervezet vonatkozásában 
készült felügyelő bizottsági tagság elfogadására vonatkozó nyilatkozat minta is. 
 
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a sablonok használatával kiküszöbölhetőek a 
gyakorlatban tömegesen előforduló hibák, így a szervezetek bejegyzése egyszerűbbé és 
gyorsabbá válik, ezért az Országos Bírósági Hivatal ajánlja azok használatát. 
 
Az okiratsablonok ide kattintva érhetőek el:  
 
http://birosag.hu/allampo…/civil-szervezetek/okirat-sablonok 
 
Budapest, 2016. május 18. 
(Forrás: birosag.hu) 

 
 

Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatása 

 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az államháztartásért 
felelős miniszterrel egyetértésben pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi 



költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: 2016. évi költségvetési törvény) 
3. melléklet II. 8. pont szerinti az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására.  
 
Pályázati alcélok: 
Az önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó) támogatást igényelhet 
a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására, 
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására, 
c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetőközlekedési utak 
építésére, felújítására, 
d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére, amely 
da) igazgatási tevékenységet, 
db) óvodai nevelést, 
dc) kulturális tevékenységet vagy 
dd) szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál, 
e) településrendezési tervek készítésére, valamint   
f) munkahelyteremtési programok megvalósítására. 
 
Az a)d) és f) pontok szerinti célokra nyújtott támogatás kizárólag az önkormányzati tulajdont 
érintő, építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás, fejlesztés megvalósítására, az f) pont 
esetében tulajdonszerzésre is igényelhető.  
 
A Pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében több fejlesztési 
alcélra is pályázhat. 
 
Pályázat benyújtására jogosultak köre: Az 1. pont szerinti települési önkormányzatok 
jogosultak a pályázat benyújtására. 
 
A támogatás formája: A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható.
 
A támogatás mértéke: A támogatás mértéke 100%. 
 
Lakosságszám szerinti támogatás: 
a) 100 fő alatti lakosságszámú település esetében legfeljebb 1 500 000 forint,  
b) 100- 300 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 2 950 000 forint, 
c) 301- 500 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 6 500 000 forint, 
d) 501- 1000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 10 000 000 forint, 
e) 1 001- 2000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 20 000 000 forint, 
f) 2 001-3000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 44 000 000 forint, 
g) 3 001- 5000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 112 000 000 forint, 
h) 5 001-10000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 181 000 000 forint, 
i) 10 000 fő feletti lakosságszámú település esetében legfeljebb 200 000 000 forint. 
  
Pályázatok benyújtása: A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton a miniszter által 
üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren (a továbbiakban: ebr42 rendszer) 
keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. 
 
Pályázatok benyújtásának határideje: 
Elektronikus feltöltés lezárása: 2016. augusztus 31. 16:00. 
Papír alapon történő benyújtás: 2016. szeptember 1. 



 
Pályázati felhívás letöltés:  
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=1&type=206#!DocumentBrowse 
 

 
 

Megjelent a VP2.-4.1.4-16 - A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat 
fejlesztése pályázati felhívás 

 
A jelen felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható 
gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló 
termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti 
víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk 
megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.  
 
A jelen felhívás célcsoportjába azon mezőgazdasági termelők tartoznak, akik fejlesztési 
eredményei hozzájárulnak a mezőgazdaság termésbiztonságának és versenyképességének 
növekedéséhez, valamint figyelemmel vannak a vízkészletekkel való felelős gazdálkodásra. 

 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 49,5 
milliárd Ft. 
 
Az IH a végrehajtás során a források legalább 80%-át kizárólag a legfeljebb 850 000 euró 
Standard Termelési Érték (a továbbiakban: STÉ) üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági 
termelők számára biztosítja. Az STÉ megállapításakor a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján partner, ill. kapcsolódó 
vállalkozásnak számító vállalkozások mezőgazdasági üzemeinek STÉ-it is figyelembe kell 
venni. 

 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:  
I. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása 
fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének 
támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, 
hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen  
II. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás 
szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd 
befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából  
III. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása 
IV. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint 
öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója  
V. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása  
VI. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása  
 
Az önállóan nem támogatható tevékenységek körét a felhívás 3.1.2. pontja, a támogatást 
igénylők körét a 4.1. pont tartalmazza. 
 
A jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. július 6. napjától 
2018. július 6. napjáig van lehetőség. 



 
Pályázati felhívás letöltés 
 
 

„Hankook Abroncsadományozás” Programfelhívás 
 
 
A Hankook Tire Magyarország Kft. (2459 Rácalmás, Hankook tér 1., továbbiakban: 
Társaság) Abroncsadományozási Programot hirdet annak érdekében, hogy segítse azokat az 
országos és/vagy helyi hatókörű szervezeteket, amelyek tevékenységükkel a társadalom 
számára fontos szolgálatot végeznek.  
 
A 2016-os Abroncsadományozási Program keretében a Társaság olyan kisebb alapítványok és 
egyesületek számára kíván segítséget nyújtani, amelyek méretükből fakadóan más módon 
nagyon ritkán és csak nagy erőfeszítések útján jutnának támogatáshoz.  
 
A pályázat célja: alapítványi és egyesületi formában működő közhasznú szervezetek 
(továbbiakban: Kedvezményezett(ek)) magyarországi tevékenységének támogatása, közúti 
közlekedésük biztonságának elősegítése.  
 
A támogatás formája: a Társaság által gyártott gumiabroncsok ingyenes juttatása. Minden 
szervezet legfeljebb 12 darab, azaz 3 garnitúra gumiabroncsra adhatja le igényét.  
 
A program jelentkezőivel szemben támasztott feltételek: Az abroncsadományozási 
programra való jelentkezés érdemi elbírálásához a jelentkező szervezetnek minimálisan az 
alábbi feltételeknek kell megfelelnie:  

 közhasznú vagy alapítványi, közalapítványi vagy egyesületi forma, 
 alapító okiratában, vagy alapszabályában meghatározott célja megvalósítása 

érdekében az alábbi tevékenységek valamelyikét látja el (támogatott tevékenység): 
környezetvédelem és ehhez kapcsolódó oktató tevékenység; természetvédelem és 
ehhez kapcsolódó oktató tevékenység; tájvédelem és ehhez kapcsolódó oktató 
tevékenység; fenntartható fejlődés és ehhez kapcsolódó oktatótevékenység; 
gyermekek idegen nyelvi oktatása; gyermekek biztonságos közlekedés oktatása; 
rászorulókat támogató szervezetek; gyermek-, és koraszülött mentés vagy szállítás; 
bűnmegelőzés, önkéntes rend- és katasztrófavédelmi tevékenység. 

 Legalább 5 évvel ezelőtti nyilvántartásba vétel, és ugyanezen időponttól 
megszakításmentes, igazolható és jelenleg is aktív működés Magyarország területén. 

 
A jelentkezés benyújtásának módja: az erre a célra létrehozott alábbi weboldalon, 
amelynek címe: http://www.hankookadomany.hu/. Ezen a weboldalon van lehetőség a 
kötelezően csatolandó dokumentumokat szkennelt formában feltölteni.  
 
Pályázati időszak: 2016. május 17. – 2016. augusztus 12.  
 
A beérkező igények elbírálása: A kiírásnak megfelelő, érvényes jelentkezések között a 
program kiírója – a program anyagi kerete erejéig és a kért abroncsok elérhetőségének 
függvényében – saját hatáskörében dönt. A cél a leginkább támogatásra szoruló szervezetek 
segítése, annak érdekében, hogy a program társadalmi hasznosságát maximalizálja.  
 
Értesítés: A Hankook Tire Magyarország Kft. minden pályázót elektronikus úton kiértesít - a 



jelentkezés benyújtásakor megadott e-mail címre - pályázatának pozitív vagy negatív 
elbírálásáról. A Kedvezményezettek listája a program weboldalán 
(http://www.hankookadomany.hu/) is közzétételre kerül.  
 
 

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 
3053 Kozárd, Fő út 12.  
Munkaszervezeti iroda címe/Levélcím: 3053 Kozárd, Külterület 095. 
Tel: +36-32-491-050 * Fax: +36-32-491-076  
Email: info@cserhatalja.eu Web: www.cserhatalja.eu 

 


