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Civil FCivil FCivil FCivil Forrásorrásorrásorrás    
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum Ingyenes Hírlevele 

Kedves Olvasó! 
 

A mai nap megjelentek a NEA működési pályázatainak eredményei, a szervezetek folyamatosan 
kapják meg az értesítést a pályázat támogatásáról vagy az előző évben már megismert várólistáról. 
Reméljük, az idén több nyertes pályázat született a megyében. 
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a NEA 2012-es évi működési és szakmai pályázataihoz 
kapcsolódó pénzügyi és a szakmai beszámolók elkészítésének a határideje 2013. április 29.  
A Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2013 pályázati felhívására is április 29-ig lehet a 
pályázatokat benyújtani. 
E havi tanulságos történetem a következő: 
Egy fiatalembernél hogy egy éjjel megjelent egy angyal és csodálatos dolgokról mesélt neki, amelyek 
az életben várnak rá. Minden lehetőség adott lesz számára, hogy hatalmas vagyonra tegyen szert, a 
társadalom megbecsült tagja lehessen, és egy gyönyörű nőt vegyen feleségül. 
Emberünk egész életében várta, hogy az ígért csodálatos dolgok valóra váljanak, de nem történt semmi 
és végül egyedül, és szegényen halt meg. Amikor a Mennyország kapujához ért, meglátta az angyalt, 
aki sok évvel ezelőtt meglátogatta álmában, és felelősségre vonta:  
 - Hatalmas vagyont ígértél nekem, társadalmi rangot és gyönyörű feleséget. Egész életemben vártam, 
de nem történt semmi. 
- Én neked nem ígértem ezt - válaszolt az angyal. - Én ezeknek a dolgoknak a lehetőségét ígértem 
neked, de te nem éltél ezekkel a lehetőségekkel. 
Az ember megdöbbent. El sem tudom képzelni, miről beszélsz! - mondta. 
- Emlékszel, egyszer volt egy ötleted, de te féltél, hogy nem sikerül, ezért nem tettél semmit? - 
kérdezte az angyal. Az ember bólintott. 
- Mivel te visszautasítottad a megvalósítást, az ötletet néhány év múlva egy másik embernek adták, aki 
nem ijedt meg a nehézségektől, és ez az ember az egyik leggazdagabb ember lett a környéken. 
- És arra emlékszel-e, - folytatta az angyal - volt egy eset, amikor a várost óriási pusztítás érte, sok ház 
romba dőlt, sok ezer ember nem tudott szabadulni a romok alól. Neked lehetőséged lett volna segíteni 
a bajbajutottakon, de te féltél, hogy ha elmész otthonról, akkor betörnek hozzád és kirabolják a 
házadat, ezért nem mentél el segíteni a hívó szóra.  
 Az ember szégyenkezve bólintott. 
- Ez egy hatalmas lehetőség volt, hogy több száz ember életét megmentsd, a város összes életben 
maradt lakója tisztelt volna téged - mondta az angyal.  
- És emlékszel arra a fekete hajú nőre, aki annyira tetszett? Nem hasonlított egyik nőre sem, akikkel 
korábban találkoztál, de azt gondoltad, hogy sose menne férjhez egy olyan emberhez, mint te, féltél, 
hogy elutasít, és elmentél mellette. 
Az ember újra bólintott, de már sírt. 
- Igen barátom, - mondta az angyal - ő a feleséged lett volna, vele sok gyermeket neveltetek volna, 
vele boldogságban éltél volna egész életedben.  
A tanulság: 
Hasonló lehetőségek mindannyiunk életében adódnak, de gyakran mi is megengedjük, hogy a félelem 
felülkerekedjen rajtunk, és megzavarjon bennünket, hogy éljünk a lehetőségekkel.  
Nem megyünk oda másokhoz, mert félünk az elutasítástól, nem beszélünk az érzéseinkről, mert 
félünk, hogy kinevetnek bennünket, és nem bízzuk rá magunkat más emberre, mert félünk a 
fájdalomtól, ha elveszítjük. De még nincs veszve semmi. Elkezdhetjük kihasználni az előttünk álló 
lehetőségeket! Elkezdhetünk hinni magunkban! 
 

Pollákné Cser Edit 
             elnök  
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Képzési felhívás  
 

A civil támogatottság, partnerség kialakítása érdekében szükséges a 

közigazgatásban és a velük partnerségben működők közös képzése. Fontos, hogy 

erősödjön a civil szervezetek együttműködése a közszféra szereplőivel annak 

érdekében, hogy az egyes szabályozások, programok alkalmazása terén 

kialakuljon a teljes partnerség intézménye. Ehhez azonban szükséges, hogy 

bővüljön a közigazgatás civil szempontú ismereteinek köre, illetve a civil szektor 

közigazgatási tudása is. 

 

A képzésben a megyei, települési önkormányzati köztisztviselők és 

közalkalmazottak, valamint a civil szervezeti képviselők részesülnek, mely során 

nemcsak a helyi igazgatáshoz szükséges elméleti tudást, hanem a civil szakmai 

ismereteket is elsajátítják.  A képzés az új civil törvény gyakorlati megvalósítását és 

jó gyakorlatok bemutatását helyezi a fókuszba. 

 

Fontosabb tudnivalók a képzésr ől:  15 órás, akkreditált képzés, mely végén a 

résztvevők tanúsítványt kapnak. A képzésen való részvétel ingyenes. 

Az első képzési helyszín Szolnok lesz, azonban a beérkező igények alapján más 

megyei településeken is szerveznénk hasonlót.  

 

A képzés után érdeklődők jelentkezését a Civil Információs Centrum alábbi 

elérhetőségein várjuk:  

Cím: 5000 Szolnok, Baross út 56.  

Telefon: +36 (56) 221-882,  

E-mail: szolnok@civilhaz.t-online.hu. 

 

 

                                                     Civil Információs Centrum 
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK  

IV. KONFERENCIÁJA  
 

 
Március 22-én, immár negyedik alkalommal 
rendezték meg a megyei civil szervezetek 
konferenciáját a szolnoki Polgármesteri 
Hivatal dísztermében. A konferenciát a 
megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes 
Ház valamint a Contact MKSZ által 
működtetett Civil Információs Centrum 
közösen szervezte. 
 
A szakmai rendezvény dr. Kállai Mária 
kormánymegbízott köszöntőjével, valamint 
Szabó István Szolnok alpolgármesterének 
megnyitójával vette kezdetét. Első előadóként 
dr. Karvalics Helga, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának osztályvezetője beszélt a 
civil törvények végrehajtásának és a Nemzeti 
Együttműködési Alap működési 
tapasztalatairól. A folyatásban a civil 
szervezetek bírósági nyilvántartásának 
gyakorlati kérdései kerültek a fókuszba, 

melyről a Szolnoki Törvényszék két bírósági titkára, dr. Pálinkásné dr. Sümegi Irén, 
illetve dr. Szegedi Zsolt tartott előadást. Ezt követően Lyocsa Anita, az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő területi referense vont rövid mérleget a Nemzeti 
Együttműködési Alap 2012. évi pályázataival kapcsolatosan.  
 
Az adótörvények főbb változásait 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
tájékoztatási osztályának 
munkatársa összegezte, majd 
zárásként Dr. Barancsi Ágnes, a 
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
(MNVH) megyei referense adott 
betekintést a civil szervezetek és 
a MNVH kapcsolatába.  
A megjelent közel százötven fő 
rendkívül hasznos információkkal 
gazdagodhatott, emellett a 
résztvevőknek lehetőségük nyílt 
a témákhoz hozzászólni, 
valamint kérdéseiket is 
feltehették az előadóknak. 
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Tájékoztató a fogyasztóvédelem aktuális kérdéseir ől 

 
Tapasztalataink szerint, valamint a Békéltető Testület tárgyalásai alapján is 
elmondható, hogy a fogyasztókat, különösen a nyugdíjas korosztályt könnyen 
megtévesztik a „felelőtlen” vállalkozások. Ennek tudatában a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesületének fogyasztóvédelmi 
szakembere vállalta, hogy szolnoki tagklubjainak igény szerint előadást, konzultációt 
tart a fogyasztóvédelem aktuális kérdéseiről. 
Hangsúlyozni kell, hogy a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírások értelmében 
a minőségi kifogásokat  a vevőnek, fogyasztónak kell rendezni.  A hatóságnak 
jelenleg erre nincs jogosultsága, mivel szerződéses jogviszonyról van szó és ebben 
a Törvényszék illetékes, de ezt megelőzve fel lehet keresni a problémával a megyei 
székhelyeken, így Szolnokon is működő Békéltető Testületet (5000 Szolnok, 

Verseghy park 8.)  
A problémák megelőzése érdekében 
foglalkozásokon tájékoztatjuk 
nyugdíjasainkat a termék bemutatók 
„buktatóiról”. Az erre specializálódott 
vállalkozások fondorlatos módon a ma 
divatos egészség megőrzésre, felmérésre, 
ingyenességre hivatkozással csábítják a 
hallgatóságot és még különféle 
ajándékokat is átadnak a résztvevőknek a 
bemutatók végén, mely több óráig tart. Az 
egészség felmérés során az érdeklődőket 
különböző, egyre kifinomultabb 

taktikákat alkalmazva igyekeznek befolyásolni  az általuk bemutatott termékek 
vásárlására. Előfordulhat, hogy a csúcs technológiára való hivatkozás nem a valós 
tényt takarja, hiszen a termék nem tartalmaz jelölést, vagy kínai (a K.C.P. jelölés is 
ezt takarja), tajvani gyártású. 
 A terméket vásárlókkal a vállalkozás a helyszínen szerződést köt. Fontos 
megemlíteni, hogy a vásárló a termék átvételét ől számított 8 munkanapon belül 
indoklás nélkül elállhat a szerz ődéstől. Ez a tény azonban nem működik , ha az 
adott vállalkozásnak a bemutató helyén telephelye, irodája van, vagy a vásárló 
lakásán van a bemutató. Amennyiben a vásárló él az elállási jogával, ezt írásban , a 
szerződésben megadott címre ajánlott, tértivényes levélben megteheti. A termék 
visszaszállítási, posta költsége a vásárlót terheli. Az elállás esetében a 
vállalkozásnak átadott előleg, foglaló, vételár teljes összegben visszajár.  
Az elállás ténye nem közölhet ő telefonon még abban az esetben sem, ha 
hangfelvétel történik a telefonálás során. Az is előfordulhat, hogy a vevő a vele 
szerződést kötővel közli telefonon az elállás tényét, aki biztatja a vevőt, hogy ő majd 
intézi a kifogást és közben eltelik a 8 napos elállási lehetőség! Legtöbb esetben a 
termék vásárlásához pénzintézeti szerződés is kapcsolódik, hiszen a vásárlásra 
kínált termékek nagy értéket képviselhetnek. Ezért biztonsági okokból még a 
pénzintézetnek is kell küldeni az elállásról szintén ajánlott, tértivényes levelet 8 
munkanapon belül. 
Nagyon lényeges kérdés a közüzemi számlák helyes kezelése is. Előfordul, hogy a 
szolgáltató egyszerre három számlát is kiküld, viszont ha a fogyasztó nem a hónapok 
megfelelő sorrendjében adja föl a csekkeket, akár a fogyasztásból ki is zárhatják. 
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Vagyis késedelmes befizetés történik, ezért a szolgáltató 60 napos késedelem miatt 
élhet a kikapcsolás jogával. A visszakapcsolás igen költséges, a gáz esetében még 
további kiadások is felmerülnek, ugyanis nyomás próbát is kell végeztetni a 
visszakötés előtt. 
A tartós fogyasztási cikkek - így pl. hűtő, bútor, óra - 10 ezer forintos érték fölött, egy 
éves jótállással  rendelkeznek, vagyis ha előírás szerinti használat során 
meghibásodás következik be, akkor a vásárlás helyén minőségi kifogással kell élni. A 
kereskedőnek kell a javítást, cserét, vagy akár árleszállítást intézni, nem hivatkozhat 
arra, hogy a szervizhez kell a vásárlónak fordulnia. A vásárló saját belátása szerint 
közvetlenül a szervizet is megkeresheti. Minden esetben szükséges a vásárlói blokk, 
számla és a kitöltött jótállási jegy, mivel a vásárlás ténye ezzel igazolható. 
A 3 napos  csere lehetősége csak  a tartós fogyasztási cikk  (Pl-ul: TV, 
hűtőszekrény, stb.) meghibásodása esetén érvényesíthető, vagyis ha a termék a 
rendeltetés szerinti használat mellett a vásárlástól számított 3 napon belül 
meghibásodik, a vásárlás helyén a terméket ki kell cserélni. A szavatossági joggal 
akkor élhet a vásárló, ha pl. a lábbelijének a talpa rendeltetés szerinti használat 
mellett rövid időn belül levált. A termék szavatosság 14 hónap, de ebből 6 hónapig  a 
kereskedőnek kell bizonyítani a termék megfelelőségét, az ezt követő időszakban a 
vevő bizonyít, de ezt a kereskedő nem köteles elfogadni.  
Folytatás a következő számban. 
 

 
Fancsalszkiné Szabó Edit 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete 
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A CIVIL SZERVEZETEKET ÉRINT Ő ADÓJOGSZABÁLYOKRÓL 

TARTOTTAK ISMERTET ŐT 
 

A Megyei Civil Információs Centrum április 4-én tájékoztató rendezvényt 

tartott, ahol a civil szervezeteket érintő adójogszabályokat ismertették a 

megjelent huszonöt szervezet képviselőinek.  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Tájékoztatási Osztályának munkatársai a témában felmerülő kérdésekre is 

készségesen válaszoltak. 

 

Az elhangzott előadások anyagai megtalálhatók és letölthetők innen: 

http://szolnok.nonprofit.hu/ 
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PÁLYÁZATOK 
 

Norvég Civil Támogatási Alap - Kisprojektek 2013 
Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért 
Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal közösen pályázatot hirdet magyar 
civil szervezetek számára az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap keretében. Az Alap átfogó 
célja, hogy segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse 
részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában. 
Pályázati határidő: 2013. április 29.  norvegcivilalap.hu 
 
Vidanet CivilekNet Program – Pályázat ingyenes internet-hozzáférés biztosítására civil 
szervezeteknek 
Pályázati határidő: 2013. április 30. 
 
Pályázat LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS) közötti együttműködés 
megvalósítására Pályázat LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS) közötti 
együttműködés megvalósítására 
Pályázati határidő: 2013. április 2.- augusztus 31. 
 
LIFE+ 2013 – Az Európai Unió környezetvédelmi politikáját támogató program 2013-as 
pályázati felhívása  LIFE+ 2013 – pályázati kiírás 
Pályázati határidő: 2013. május 22. 
 
Európa a polgárokért program, Aktív európai emlékezet 
Az alprogram a deportálásokhoz kapcsolódó főbb helyszínek és archívumok megőrzésére, 
valamint a nácizmus és sztálinizmus áldozatairól való megemlékezésre irányul. 
Pályázati határidő: 2013. június 1. 
 
Európa a polgárokért program, Állampolgári projektek 
Pályázati határidő: 2013. június 1. 
 
Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése 
/ TIOP-3.2.4-13/1 2013. 06. 30. 2013. 04. 01.  
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/341A57B0B2B0C50FC1257B2E002
DF337 
 

Keressük a CIFÜ pályázatának nyerteseit! 
 

Pályázók jelezték nekünk, hogy becsapottnak érzik magukat mert a CIFÜ nem küldött sem 
számlát sem elismervényt a pályázat második fordulójának feltételét képező támogatás befizetéséről, 
és nem közölt nyerteslistát sem. 
A CIFÜ pályázati kiírása: http://cifu.hu/palyazat 
A szervezet nem csak itthon írt ki pályázatot: 
http://mno.hu/gazdasag/szelhamossaggyanus-palyaztatas-1112434 
Mit szeretnénk elérni? 
Derüljön ki, hogy vannak-e nyertesek és megkapták-e a támogatást. 
Kérjük, hogy ha ismer olyan szervezetet, amelyik nyert, jelezze nekünk az info@pafi.hu emailcímen, 
hogy megkereshessük. 
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Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete 

 
Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete közgyűlésén 
beszámolt a 2012. évi közhasznú tevékenységéről, ismertette mérlegét, pénzügyi 
elszámolását, az ellenőrző bizottság beszámolóját és a 2013. évi részletes programját. Az 
Egyesület elnöke, Deák Jánosné elmondta, hogy a 2012. évi programban feltüntetett minden 
egyes eseményt a tervezett időben megtartottak. Az Egészségügyi Kisakadémián minden 
alkalommal más betegséget ismertetnek a főorvosok, szakorvosok, előadók. A Derűs Órákon 
a nyugdíjas klubok szereplői adják a műsort, illetve meghívásunkra óvodások szerepeltek. 
Augusztusban Sportnapot tartottunk a Tiszaligetben. Szolnok Napja ünnepséget ez évben is 
Egyesületünk rendezte a Szt. István téren. Folyatódott 2012-ben is a Parlamenti látogatás 50 
fővel, ahol Szalay Ferenc országgyűlési képviselő, polgármester fogadott az Országház előtt, 
végig kísért a termeken. Az Idősek Világnapja ünnepséget vacsorával együtt a Tisza 
Szállóban rendeztük, ahol a legidősebb 45 főt külön köszöntöttük. A Szeretet és Békesség 
Órái karácsonyi rendezvényen az ANKK Borostyán termében 320-an vettek részt, ahol a 
Műv. Ház megvendégelte és megajándékozta a nyugdíjasokat. Autóbusz kiránduláson a 
gödöllői kastélyba és pálmaházba 54-en látogattunk el, visszafelé Alattyánban Gecse Árpád 
emlékházában a Jászság festője festményeit, szobrait személyes emléktárgyait tekinthettük 
meg a ház gondnokának vezetésével. Rendezvényeinken állandó meghívott vendégünk Szabó 
Lívia, idősügyi referens, a Város idősügyi titkára.  
2013-ban a hagyományos, jól bevált programokat folytatjuk, a Tisza tavi Ökocentrum, és 
parlamenti látogatást tervezünk.  
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Jász- Nagykun- Szolnok megyei Civil Információs Centrum 
szolgáltatásai 

Elérhetőség: 
5000 Szolnok, Baross u. 56. 
06 56 221 882 
szolnok@civilhaz.t-online.hu 

Weboldal: 
http://szolnok.nonprofit.hu 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig: 8:00 - 19:00 óráig 

Szolgáltatások: 

I. Tanácsadások az alábbi területeken: 
- Forrásteremtési tanácsadás 
- Jogi, közhasznúsági tanácsadás 
- Magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatok elősegítése tanácsadás 
- Önkéntesség témakörével kapcsolatos tanácsadás 
- Pályázati tanácsadás 
- Pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás 
- Számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás 
- Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás 

II. Információs szolgáltatások: 
Információszolgáltatások (adatbázisok) 
Kistérségben való megjelenés (tanácsadások szervezése és információs napok lebonyolítása) 
Partnerségi Információs Nap szervezése 

III. Infokommunikációs szolgáltatások: 
Havi hírlevél 
Honlap 

IV. Képzési és egyéb szolgáltatások: 
A közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos képzések szervezése 
CIC partneri hálózati munkában való részvétel 
Más közfeladatot ellátó civil szolgáltatókkal való együttműködés 
Technológiai és infrastrukturális szolgáltatások biztosítása (Terembérlet, eszközhasználat, 
Számítógép- és internet használat, Nyomtatás, fénymásolás, faxolás, telefonálás, Munkaerő 
kölcsönzés a technikai eszközök működtetéséhez,) 
Önkormányzati képviseleti fórum  
Nonprofit szakkönyvtár és dokumentációtár 
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AURIGA Erdei futóverseny sorozat 

Az AURIGA Sport és Szabadidős Klub célja a 
mozgás, az egészséges életmód népszerűsítése. A 
harmadik forduló előtt álló erdei futóverseny 
sorozatunk lehetőséget biztosít a közép- és 
hosszútávfutók, amatőr futók, illetve más sportágak 
művelői részére, egyben a futást és az egészséges 
életmódot is népszerűsíti. A rendezvény helyszínéül 
szolgáló Széchenyi Ökoturisztikai Parkerdő a helyi 
természeti értékek közé tartozik, ami ideális sétára, 
futásra és túrázásra is. Az AURIGA erdei 
futóverseny sorozat második fordulójában, április 
14-én 22-en álltak rajthoz, s kellemes tavaszi 
napsütésben teljesíthették a maguk által vállalt távot. 

A harmadik fordulót április 27-én, szombaton rendezzük. 

A második forduló eredménylistája itt érhető el:  

http://5mp.eu/fajlok2/aurigassk/eredmenylista__masodik_fordulo_www.5mp.eu_.pdf 
 
Pontverseny jelenlegi állása: 

http://5mp.eu/fajlok2/aurigassk/ponttablazat2_www.5mp.eu_.pdf 
 

   
 
Támogatásokat szívesen fogadunk. A jelenlegi versenysorozat indítását is az előző évek 1%-os 
befizetéséből biztosítjuk. Várjuk továbbra is a rendelkező nyilatkozatokat, adószámunk: 18829527-1-
16. Kedvezményezett neve: AURIGA SPORT ÉS SZABADIDŐS KLUB.    

V E R S E N Y K I Í R Á S 

A verseny helye: Szolnok, Széchenyi Ökoturisztikai Parkerdő  
Rajt-cél: Parkerdei játszótér (1 kör: 2750 illetve 800 méter). A változást az aurigassk.5mp.eu honlapon 
és a Facebook-on tesszük közzé. A versenyen nevezési díj nincs! 
 
Versenyek ideje: III. forduló: 2013. április 27, IV. forduló: 2013. május 18. 
Versenyszámok, nevezés, rajtszámok felvétele: 
http://5mp.eu/web.php?a=aurigassk&o=u7qrRUGbef 
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MEGHÍVÓ 
 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Információs Centrum 
meghívja Önt tájékoztató rendezvényére 

 
A rendezvény időpontja: 

2013. április 22. hétfő 17.30 óra 
A rendezvény helyszíne: 

Tiszafüred, Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)  
„B”épület: Nagyterem  

 
2013. április 24. szerda 17.30 óra 

A rendezvény helyszíne: 
Martfű, Városi Művelődési Központ (Mártírok út 1.) 

 
A rendezvény időpontja: 

2013. április 29. hétfő 17.00 óra 
A rendezvény helyszíne: 

Karcag, Kossuth tér 1. Városháza 1. sz. tanácskozóterem 
 

Témák: 
1. A Civil Információs Centrum civil szervezetek számára elérhető 

szolgáltatásainak bemutatása 

2. Aktualitásokról tájékoztató: 

• a közigazgatási és civil szféra számára induló képzésről, 

• az új Civil törvény legfontosabb változásairól, 

• várható Leader pályázatokról, 

• a NEA pályázatok elszámolásáról. 

Előadó: Molnár-Nagy Zsuzsanna, a Civil Információs Centrum munkatársa 
 

A  rendezvényről a 06/56/221-882-es telefonszámon érdeklődhetnek a  
Civil Információs Centrum munkatársaitól. 

Honlapcím: szolnok.nonprofit.hu 
 

A rendezvényen való részvétel díjtalan. 
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Tíz éves a Városi Idősügyi Tanács Szolnokon 

 

Szolnokon 2003. februárban alakult a Városi Idősügyi Tanács. Tagjai a város különböző 
területein működő nyugdíjas klubok vezetői, a Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi 
Egyesületéhez tartozó hét klubvezető, az egyesület elnöke, valamint a fegyveres testületek, 
polgári nyugdíjas egyesület elnöke. A Városi Idősügyi Tanács elnöke Szalay Ferenc 
polgármester, a titkári feladatokat Szabó Lívia idősügyi referens látja el. Tíz év óta az 
üléseket a tanács tagjai által elfogadott, a munkaterv szerint rendszeresen megtartjuk a  

   
Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a polgármester meghívására. Az üléseken a város 
lakosságát, az időskorúakat érintő szociális, egészségügyi, kulturális várospolitikai közérdekű 
kérdések kerülnek megtárgyalásra. Idősügyi Tanács dönt évek óta Szolnok Megyei Jogú 
Város Önkormányzata klubokat érintő normatív létszámarányos támogatásáról. Az 
Önkormányzat a nyugdíjas szervezeteknek (mint egy negyven klub) a városrészeken lévő 
művelődési házakban ingyenesen biztosítja a rendezvényeikhez szükséges helyiségeket. 
Legutóbbi alkalommal a Szapáry úti óvoda gyermekszereplői köszöntötték műsorukkal az 
Idősügyi Tanácson résztvevőket. dr Kállai Mária a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormánymegbízott előadásában a Kormányhivatal és Járási Hivatalok tevékenységének, 
feladatainak bemutatása történt közel 120 fő nyugdíjas vezető érdeklődésére a Városháza 
dísztermében. 

   
A város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít az idősekre, nyugdíjasokra, és a városban 
működő civil szervezetek működésére. Szállóigeként hangzik el a rendezvényeken, hogy 
„Példaértékű és országosan egyedülálló” a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
gondoskodása az idősekről. 
 

Szolnok, 2013. április 12. 
Deák Jánosné 

Szolnok Városi Klubok és 
Nyugdíjasok Érdekvédelmi 

Egyesület elnöke 
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AKTUÁLIS HASZNOS INFORMÁCIÓK: 

 

Civil űrlapok 

1. Az űrlapok használatához Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program 
telepítése szükséges innen: 
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok 

2. Az űrlap a JAR kiterjesztésű fájl futtatásával telepíthető 

3. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő szabályokról 
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 105.§ (1) bekezdése alapján a beszámoló és a 
közhasznúsági jelentés 2014. július 1. napja előtt kizárólag papír alapon nyújtható be 
az Országos Bírósági Hivatal  részére az alábbi címen: 1363 Budapest, Pf. 24.  

A civil szervezeteket terhelő törvényi kötelezettségekről és egyéb hasznos 
tudnivalókról az Országos Bírósági Hivatal hivatalos honlapján - a www.birosag.hu 
oldalon - részletes leírás található. 

Letölthető nyomtatványok: 

 
Az egyszeres könyvvitelt vezet ő civil szervezet egyszer űsített 

beszámolója és közhasznúsági melléklete  
 
 Kettős könyvvitelt vezet ő civil szervezet egyszer űsített beszámolója és 

közhasznúsági melléklete  
 
Közhasznúsági melléklet  

 

Forrás: http://www.civil.info.hu/intezze-el 
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Köszönjük az eddig beküldött írásokat és fotókat. 
 

Kérjük a szervezeteket, hogy a következő hírlevelet is 
színesítsék híreikkel, felhívásaikkal! 

 
A következő szám lapzártája: 2013. május 15. 

 
 

Támogatók: 
 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

  

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 
 
 
 
 

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 8-19 óráig 
 

Kiadja a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat 
5000 Szolnok, Tószegi út 43. 

Felelős Kiadó: Pollákné Cser Edit elnök 
Szerkesztő: Mészáros Ágota 

 
 
 
 

Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat 
Civil Információs Centrum 
Cím: 5000 Szolnok, Baross út 56. 
Telefon, fax: +36 (56) 221-882 
E-mail: szolnok@civilhaz.t-online.hu 
Honlap: szolnok.nonprofit.hu 

 


