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V. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 

Csongrád megyei Civil 

Információs Centrum 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szíves-

kedjenek eljuttatni szá-

munkra a tárgyhavi 

programjaikat, melyeket 

feltöltünk a hírleveleink 

elejére, egy keretbe. 

Ezen határidő figyelem-

be vétele miatt a hírleve-

leinket minden hónap 5. 

napja után küldjük meg 

a civil szervezetek szá-

mára. 

A tartalomból: 
 

Hírek, közjegyzői 
díjszabás változás 

1 

Pályázati felhívás 2 

Programajánló: SZTE 
Füvészkert, ÓNTE 

3 

Új Nemzedék Díj 4 

CIC-18-0006  

A közjegyzői díjak emelkedése 

A közjegyzői díjszabásról szóló igazságügyi minisztériumi (IM-) 

rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba - jelent meg az 

igazságügyi miniszter 27/2018. (IX. 28.) IM rendelete a Magyar 

Közlönyben. 

 

A friss IM-rendelet rögzíti, hogy  

 1. § A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) 

IM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2019. január 1. 

napján lép  

 hatályba.  

 2. § A Rendelet 42. § (1) bekezdése a "2018. október 1." 

szövegrész helyett az "a hatálybalépése" szöveggel lép 

hatályba.  

 3. § Nem lép hatályba a Rendelet 41. §-a.  

 4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

További információk: http://jogado.hu/emelkedo-kozjegyzoi-dijak/ 

 

 

    HÍREK 
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„FIATALOK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM” 
FELHÍVÁS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA 

 
Az ALDI Magyarorsza g É lelmiszer Bt. (2051 Biatorba gy, Me sza rosok ú tja 2.) megbí za sa bo l a Nonprofit Informa cio s e s Oktato  Ko zpont (NIOK) Alapí tva ny (1122 
Búdapest, Maros ú. 23.), valamint az É szaki Ta mpont Égyesú let (1196 Zalaegerszegi útca 117.) ta mogata si felhí va st hirdet ifjú sa gi civil szervezetek ta mogata sa -
ra. 

1. A támogatás célja: 

„Fiatalok e s a ko rnyezetve delem” te mako rben olyan a fiatalokat aktí van bevono  mintae rte kú , kreatí v programok ta mogata sa, melyek pozití van hatnak a helyi 
ko zo sse g ko rnyezete nek ve delme re. 

2. A rendelkezésre álló keretösszeg  

A ta mogata sokra rendelkeze sre a llo  kereto sszeg re gio nke nt 1 millio  forint (o sszesen 7 millio  Ft.). A ta mogata si kereto sszeget az ALDI Magyarorsza g É lelmiszer 
Bt. a 2018. e vi ta rsadalmi felelo sse gva llala sa tere n a NIOK e s az É TÉ szakmai ko zremú ko de se vel biztosí tja. 

3. A támogatás igényelhető összege és formája 

A ta mogata s vissza nem te rí tendo  pe nzbeli ta mogata s, melynek folyo sí ta sa egy o sszegben, elo finanszí roza s forma ja ban to rte nik.  A ta mogata shoz o nero  nem 
szú kse ges. A ta mogata s me rte ke legala bb 250 000 Ft, illetve legfeljebb 500 000 Ft. 

4. Támogatási időszak 

A ta mogatott projektek megvalo sí ta si ideje a 2018. december 01. e s 2019. aúgúsztús 31. ko ze  eso  ido szak. 

5. A támogatottak köre 

Az adott re gio ban sze khellyel rendelkezo  civil szervezetek (kive ve pa rtokhoz ko to do  ifjú sa gi szervezetek, szakszervezetek), informa lis csoportok 
(ko telezettse gva llalo n keresztú l), amelyek: 

ifjú sa gi ko zo sse geket fognak o ssze; 

vagy az ifjú sa gi ko zo sse gek sza ma ra szolga ltata sokat biztosí tanak; 

vagy az  ifjú sa gi koroszta lyok e rdekeinek ke pviselete t va llalta k fel le tesí to  okiratúkban; 

vagy ma s, az alapszaba llyal/alapí to  okirattal egyene rte kú  dokúmentúmban az ifjú sa gú gyet kiemelt ce lke nt jelení tik meg. 

6. Beadható pályázatok száma 

Jelen felhí va sra egy szervezet/pa lya zo  csak egy pa lya zatot nyú jthat be. 

7. A pályázatok benyújtásának módja és helye 

A benyú jtando  projekt ú rlapot Google ú rlapon kell bekú ldeni, amely az ala bbi linken e rheto  el.   A benyú jta si hata rido t ko veto en benyú jtott pa lya zatok  e rdemi 
vizsga lat ne lkú l elútasí ta sra kerú lnek. A pa lya zatok bee rkeze se t ko veto en nincs leheto se g hia nypo tla sra. 

8. A pályázatok benyújtásának határideje 

A pa lya zatok beada si hata r-
ideje: 2018. okto ber 31. 
24h 

 

https://goo.gl/forms/qDx9RDOY0zPxQzUw1
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Tök jó hét – tökfa-

ragással! 
Őszi foglalkozás óvodások-

nak az SZTE Füvészkertben. 

időpontja: 2018. október 

16-20. 
Október 13. (szombat) mun-

kanap, erre a napra is vár-

juk az osztályok jelentkezé-

sét! 

 

 

 
 

Idén már ötödik alkalommal invitáljuk az óvodás csoportokat egy Tök jó foglalkozásra, melyen természetesen az ősz egyik 

népszerű finomsága a tökfélék családja lesz a főszereplő. 
A gyerekek kifaraghatják a csoport saját Halloween-i tökfiguráját. 

A tökkiállításon megismerkedhetnek a tökök meghökkentő sokféleségével: a hatalmas méretű Halloween tököktől kezdve a 

lopótökökön át számos sütőtök fajtát és különleges formájú dísztököket is felvonultatunk. 
Megtudhatják, hogy a sütésen kívül mi mindenre használható a tökök nagyméretű, kemény héjú kabaktermése és hogy nem-

csak kedvelt ínyenség, de nagyon egészséges is a tökmag. 

A tökmagok ügyességi játékokban is bizonyíthatják rátermettségüket és mindezek mellett az ősz egyéb növényi érdekességei-

ből (lombszíneződés, termésérés) is szemezgetni fogunk. Foglalkozás díja: 2000Ft/ csoport. Belépőjegyárak: 400Ft/fő óvodá-

soknak + 3 fő kísérő pedagógusnak csoportonként A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges Balogh-Langer Lajosnál! 

(70/439-93-22) Szeretettel várjuk a csoportokat! 

Paprikanap és Kukoricanap Ópusztaszer 2018  
2018. október 13. 6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.  

Tematikus nap programsorozatunk folytatódik októberben Ópusztaszeren. 2018. október 13-án, szombaton a kukorica és a 
paprika feldolgozásával kapcsolatos hagyományokat mutatjuk be skanzenünkben. Lesz kukoricafosztás, morzsolás, kukori-

ca szárkúp emelése, emellett látogatóink kipróbálhatják a paprikaőrlés egyik eszközét, a külüt is és megnézhetik működés 

közben a járgányos paprikamalmot. A kisebbeket gyermekjátszóval és kézműves foglalkozásokkal várjuk. 

 

http://www.facebook.com/civilbacs
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-paprikanap-opusztaszer.html
https://www.programturizmus.hu/telepules-opusztaszer.html
javascript:show_map();


Civil Információs Centrum—
Csongrád Megye 
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Az Új  Nemzedék  Központ  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  (továbbiakban  ÚNK)  az  EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 Komplex  
ifjúsági  fejlesztések  -  új  nemzedék  újratöltve  projekt  keretében  felhívást tesz közzé „Új Nemzedék Díj - innováció, 
együttműködés, önkéntesség” címmel. 

A  díj  alapításának  szándéka  a  társadalmi  hasznosulás  szempontjából  látható,  már  befektetett erőfeszítések díjazása, 
támogatása. 

Az   Új   Nemzedék   Díj   általános   célkitűzése,   hogy   felhívja   a   figyelmet   arra,   léteznek   olyan együttműködésen  és  
önkéntes  tevékenységeken  alapuló  innovatív  kezdeményezések,  amelyek  az ifjúsági korosztályt szólítják meg, és a cé-
lcsoport bevonásával valósulnak meg. 

A  pályázat során  egy  nyertes  szervezet  vagy  informális  csoport projektje  kerül  elismerésre,  három kiemelt terület inno-

váció, együttműködés, önkéntesség együttes értékelésére alapozva. 

1) Hogyan és milyen projektet lehet jelölni? 

Ki jelölhet: kizárólag magánszemély jelölhet 

A jelölés menete: a díjra egy magánszemély csak egy szervezet vagy informális csoport projektjét nevezheti be. A jelölés  

online  

felületen keresztül történik 2018. október 24-ig. 

 Az alábbi szervezet típusok által megvalósított projekt jelölhető díjra: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint  

a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezet; 

önálló    jogi    személyiséggel    nem    rendelkező    ifjúsági    közösség,    amennyiben rendelkeznek befogadó 

(kötelezettségvállaló) szervezettel;   

egyházak, egyházi szervezet (bevett egyház, vallási tevékenységet végző szervezet,  elsődlegesen  vallási  tevékenységet  

végző  belső  egyházi  jogi  személy,egyházi szervezet); nonprofit gazdasági társaság; önkormányzat 

2) Hogyan lesz a „jelölt” projektből „díjazott”? 

1.   Az ÚNK tájékoztatja a jelölt szervezetet/informális csoportot a jelölésről és felkéri, hogy készítsen, és küldjön szöveges 

leírást és rövidfilmet a projektről. 

2. A  projektet  megvalósító  szervezet/informális  csoport  bemutatja  a  projektet  szöveges leírás és rövidfilm formában. 

3. A  szakmai  zsűri  és  a  felkért  szakértők  az  első  fordulóban  kiválasztanak  30  projektet, amelyek továbbjutnak a második fordulóba. 

4. A második fordulóban a szakmai bírálók maximum 10 projektet választanak ki, amelyeket közönségszavazásra bocsátanak. 

5. A bírálási folyamat csak akkor kétfordulós, ha a jelölési szakasznban legalább 50 nevezés érkezik.  50  alatti  jelölés  estén  csak  a  második  for-
dulóra,  azaz  a  10  legjobb  projekt kiválasztására kerül sor. 

6. A közönségszavazáson a legtöbb szavazatot elért projekt kapja meg az Új Nemzedék Díjat. 

3) Mit jelent az, ha egy projekt Új Nemzedék Díjat kap? 

2018-ban 1 projekt nyerheti el az Új Nemzedék Díjat A  nyertes  projektet  megvalósító  szervezet,  1.000.000  Ft,  azaz  egymillió  forint  értékű 
szolgáltatási    támogatást    kap,    amely    a    projekt    bemutatását,    közönséggel    való megismertetését, társadalmasítását szolgálja.  

Eredményhirdetés: 2018. december 4-én a Youth Hungary konferencián. További információk:  megyei közösségi terekben: 

http://ujnemzedek.hu/kozossegiterek/ 
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