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Budapesti Civil Információs Centrum
Hírlevél

2014. szeptember 8.
Számítógép-kezelői és informatikai fórum;
2014. szeptember 9.
Pénzügyi, adózási és könyvviteli fórum;

E számunk tartalmából…

2014. szeptember 10.
8:30-tól – Személyes tanácsadás: pénzügyi, adózási és könyvviteli témakörben;
Gyakran feltett kérdések az egyesületekre…

2014. szeptember 11.
16 órától - Személyes tanácsadás: EU és külkapcsolatok, és Magyar és külhoni magyar
kapcsolatok témakörben;

Aktuális pályázatok
100 pályázat érkezett a Civil Licitre

2014. szeptember 15.
Számítógép-kezelői és informatikai fórum;

I. Nagycsaládos Fesztivál
Változó civil világ

2014. szeptember 16.
Civil szervezetek alapdokumentumai – jogi ismertető
2014. szeptember 23.
Pénzügyi, adózási és könyvviteli fórum;
2014. szeptember 25.
Számítógép-kezelői és informatikai fórum;
2014. szeptember 29.
Számítógép-kezelői és informatikai fórum.

Rendezvényeinkre jelentkezni lehet a cic@szazadveg.hu e-mail címen.

.
Budapesti
Civil Információs Centrum

Munkatársak: Mráz-Horváth Edina és Bódi Gábor
1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.
Telefon: 479-52-97
E-mail cím: cic@szazadveg.hu
Honlap: www.szazadveg.hu/foundation/civil
Őri István: Tömeg című digital art alkotását a szerző engedélyével használjuk, minden jog számára fenntartva.
ÁROP-1.1.14-2012-2012-0016
„A civil, államigazgatási és vállalkozói szektorok közötti partnerség megerősítése a Budapesti Civil
Információs Centrum keretein belül”

Gyakran feltett kérdések az
egyesületekre és az alapítványokra
vonatkozó nem peres eljárásokban
A nyilvántartásba vett társadalmi
szervezeteknek oda kell figyelni arra,
hogy
a
hatályos
szabályozás
értelmében
a
nyilvántartó
törvényszéknek be kell jelenteniük
valamennyi, a szervezetüket érintő
változást. Ezt az eljárást a bíróságok
változásbejegyzési kérelemre induló
nemperes eljárás keretében folytatják
le. A változás bejelentése abban az
esetben is fontos és lényeges,
amennyiben
nyilvántartási
adatot
nem érintő változás következett be.
2014. március 15. napján hatályba
lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.). Erre
figyelemmel legkésőbb 2016. március
15.
napjáig
minden
társadalmi
szervezetnek felül kell vizsgálni az új
Ptk-nak való megfeleltetés céljából is
a létesítő okiratát, és szükség szerint
módosítania kell akkor is, ha eddig az
időpontig a létesítő okiratot érintő
módosítást nem hajt végre.

Amennyiben
bármilyen
okból
módosításra kerül idő közben a
létesítő okirat, akkor ebben az
időpontban kell a Ptk-nak való
megfeleltetést is elvégezni. Ilyen
módon
szinte
valamennyi
civil
szervezet változásbejegyzési eljárást
kell, hogy indítson legkésőbb 2016.
március 15. napjáig.
Jelen írás a társadalmi szervezetek
változásbejegyzési eljárása során a
bírósági
nyilvántartásba
vételkor
felmerülő tipikus hibákat szedi össze.
A Szerzők - mint a bírósági
jogalkalmazásban jártas szakemberek
a
tipikus
hibákra
megoldási
javaslatokat
adnak,
jogszabályhelyekkel
alátámasztva
indokolják
meg
a
szükséges
bejelentéseket. Az írás gyakorlati
segítség lehet mind az egyesületek,
mind az alapítványok részére.
A teljes publikáció letölthető innen.
Forrás: jogiforum.hu

Hírek a CIC tájáról

Kereken 100 pályázat érkezett az idei
Civil Licitre
Örömmel várjuk aktuális
híreiket,
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a

cic@szazadveg.hu

e-mail

címre.

Keressen

minket

Facebook-on
Információs

a
(Civil

Centrum

-

Budapest) is!

Személyes

tanácsadások

a Centrumban: pénzügyi
valamint EU kapcsolatok
és

Magyar

magyar

külhoni
tanácsadás

szeptemberben.
Érdeklődni

lehet

cic@szazadveg.hu
címen lehet.

a

e-mail

Pontosan száz civil pályázat érkezett a hetedik Civil Licit fenntarthatósági árverés
pályázati kiírására. Az induló civil szervezetek olyan üzleti programokkal
jelentkezhettek a felhívásra, melyek vállalatok számára kínálnak hasznos
szolgáltatásokat a fenntarthatóság égisze alatt. A beérkezett pályaművekből 12
szolgáltatás nyerheti el a jogot az idei Civil Liciten való indulásra.
A környezeti és társadalmi fenntarthatóság szinte valamennyi területéről érkeztek be
pályázatok az idei Civil Licit pályázati felhívására, csaknem megduplázva a tavalyi
jelentkezők számát. A pályázó civil szervezetek közül egy szakmai grémium választja
ki azokat a szolgáltatásokat, melyek elnyerhetik a jogot az árverésen való indulásra.
A
szakmai
bírálóbizottság
vállalati
szakemberekből,
döntéshozókból
és
fenntarthatósági szakértőkből áll és összesen 12 szolgáltatást választ ki a beérkezett
100 pályaműből. A kiválasztás legfőbb szempontjai a vállalati működésbe való
beépíthetőség és a hasznosíthatóság.
A Civil Licit fenntarthatósági árverés szervezői már hetedik éve invitálják a non-profit
és a for-profit szektor döntéshozóit üzleti találkozóra. „Örülünk, hogy évről évre
egyre több civil szervezet pályázik az árverésen való részvételre, mely számunkra
azt mutatja, hogy továbbra is kiemelt feladatunk van az üzleti és a non-profit szféra
közötti híd megteremtésében” – mondta el Kiss Gyöngyvér, a Civil Licit Alapítvány és
a program szóvivője. „Sőt szemmel látható az is, hogy a vállalatok is egyre
fogékonyabbak a civil szolgáltatások iránt, látva e szektor szakértelmét és tudását” –
tette hozzá a szóvivő.
A kezdeményezés fontosságát felismerte a Civil Licitet immáron évek óta támogató
kormányzat is. „Fontosnak és szükségesnek tartom, az erős, alulról építkező,
közéletet és szemléletmódot aktívan formáló, sokszínű civil társadalmat, ezért
támogatjuk és veszünk részt licitálói oldalon is a rendezvényen”- mondta el
Csepreghy Nándor a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős
helyettes államtitkára.
Az idei év különlegessége, hogy nemzetközi támogatóval is bővült a Civil Licit
szervezői csapata. Az ERSTE Alapítvány, Közép- és Kelet-Európa egyik
legmeghatározóbb alapítványaként támogatja és segíti az aukció megvalósulását, a
szervezet által működtetett Társadalmi Integrációs Díj előző évi döntőjébe került civil
partnereit is bevonva. „Úgy véljük, hogy a civil szervezetek számára egy kiemelt út a
for-profit szektorral való együttműködés az alapítványunk által alapított és
menedzselt Társadalmi Integrációs Díj és egyéb támogatási lehetőségek mellett” –
mondta el Dejan Petrovic, az ERSTE Alapítvány programmenedzsere.
A bírálóbizottság várhatóan augusztus közepéig értékeli a beérkezett civil
pályázatokat és választja ki azt a 12 szolgáltatást, mely lehetőséget kap a Civil Licit
árverésen való részvételre.
A különleges fenntarthatósági árverés idén is november elején kerül megrendezésre,
ahová már most várják a fenntarthatóság iránt nyitott cégek jelentkezését a
szervezők. A Civil Licitet 2014-ben is szakmai partnerként támogatja Magyarország
Kormánya.
forrás: civillicit.hu

Nem csak civil…
I. Nagycsaládos Fesztivál

Változó civil világ

2014. szeptember 13-14-én tartja I.
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bővebben itt tájékozódhat.

Forrás: noe.hu
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Forrás: complex.hu

Egy kérdés - egy válasz
Kérdés: Hogyan tud szervezetem kedvezményezetté válni az szja
1%-os felajánlásokra a 2015-i rendelkező évben?
Válasz: A 2014. évben felajánlásban részesült szervezetnek a 1437A
adatlapon kell jelölnie, amennyiben a szervezet a következő évekre
vonatkozó előzetes kedvezményezetti regisztrációt is igényli.
Külön regisztrálnia – az elektronikus EGYREG adatlapon 2014.
szeptember 30-ig - csak azoknak a szervezeteknek kell, amelyek nem
kapnak felhívó-tájékoztató levelet, mert nem részesültek felajánlásban a
2014. rendelkező évben, vagy a 2015. rendelkező évben részesülhetnek
első alakalommal az szja 1 %-os felajánlásokban.
További információk itt.

