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Közelgő események
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2015. május

Budapesti Civil Információs Centrum
Hírlevél

2015. május 7. 17 óra.
Számítógép-kezelői fórum és tanácsadás. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mail címen.

E számunk tartalmából…

2015. május 11. 17 óra
Létesítő okirat módosításinak tapasztalatai. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mail címen.

Sablonok civil szervezeteknek

2015. május 19. 17 óra

Aktuális pályázatok

Pénzügyi beszámoló készítéséről tájékoztató. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mail címen.

Összefogás - programsorozat

2015. május 21. 17 óra

Események

Számítógép-kezelői fórum és tanácsadás. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mail címen.
2015. május 26. 17 óra
Létesítő okirat módosításinak tapasztalatai. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mail címen.

Letölthető okirat minták civil szervezetek
részére

2015. május 27. 16 óra
Civil szervezetek fenntarthatósága, előadó dr. Czafrangó János, Erste Bank. Jelentkezni a
cic@szazadveg.hu e-mail címen.

2015.
január
1-jével
jelentős
előrelépés
következett
be
az
ügyintézésben, ugyanis a civil és
egyéb
cégnek
nem
minősülő
szervezetek immár elektronikus úton
adhatják
le
kérelmüket,
ami
reményeink
szerint
lényegesen
gyorsabb
és
kényelmesebb
ügymenetet eredményez majd.

Budapesti Civil Információs Centrum

Az
OBH
a
bíróságokkal
együttműködve
olyan
letölthető
okiratmintákat tett elérhetővé a civil
szervezetek számára (alapszabály,
tisztségelfogadó
nyilatkozat,
jegyzőkönyv,
tagjegyzék
stb.),
amelyekkel az elektronikus és papír
alapú
eljárások
is
gyorsabbá,
szélesebb körűvé válhatnak.

.

Munkatársak: Mráz-Horváth Edina és Mészáros Orsolya
Cím: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.
Telefon: 479-52-97
E-mail cím: cic@szazadveg.hu
Honlap: http://szazadveg.hu/foundation/civil
Őri István: Tömeg című digital art alkotását a szerző engedélyével használjuk, minden jog számára fenntartva.
Örömmel várjuk aktuális híreiket, eseményeiket, amelyeket

megjelentetnének hírlevelünkben a

cic@szazadveg.hu e-mail címre.
Keressen minket a Facebook-on (Civil Információs Centrum - Budapest) is!

Az okiratminták az alábbi linken
érhetők
el:
http://www.birosag.hu/allampol
garoknak/civilszervezetek/okirat-sablonok.
A
dokumentumok megnyitásához az
ingyenesen
letölthető
LibreOffice
szövegszerkesztő programot ajánljuk.

A sablonok bírósági eljárásokban
történő
felhasználása
nem
garantálja
a
kérelem
pozitív
elbírálását,
illetve
nem
kezdeményezhető
2011.
évi
CLXXXI. törvény 34. §-a szerinti
egyszerűsített nyilvántartásba vételi
(változásbejegyzési) eljárás.
Az
OBH
valamennyi
kérdésre,
észrevételre megadja a szükséges
tájékoztatást.
Kérjük,
kísérjék
figyelemmel
a
www.birosag.hu
weboldal híreit, ahol számos hasznos
információt és tájékoztatást találnak
(elektronikus ügyintézési portál, ebíróság nyomtatványok, űrlapok, civil
szervezetek jegyzéke stb.).
A bíróságok a jövőben is minden
segítséget
megadnak
a
civil
szervezeteknek
a
gyorsabb
és
gördülékenyebb
ügyintézés
érdekében.

forrás: birosag.hu

Hírek a CIC
tájáról

2015.

májusban

pénzügyi

több

beszámoló

elkészítését
Érdeklődni

Összefogások által indul a Jövő-t-Evő
programsorozat

segítő.
lehet

cic@szazadveg.hu

a
e-

mail címen lehet.

2015-ben

is

hetente
kezelői

két

A civil, szakmai és állami szektor összefogásával új programsorozat
indul a hazai vendéglátóhelyek és rendezvények fenntarthatóbbá
tételéért.

számítógépfórumot

és

személyes tanácsadást
tartunk. Érdeklődni és
jelentkezni

a

cic@szazadveg.hu

e

mail címen lehet.

A vendéglátás és rendezvények zöldítésével foglalkozó Felelős Gasztrohős és
Zöldövezet Társulás a Jövő-t-Evő nevű szakmai fórumsorozaton mutatja be
azokat a fenntarthatósági eszközöket, amelyet a vendéglátóhelyek és
rendezvényszervezők beépíthetnek mindennapi működésükbe. Az ingyenes
rendezvénysorozat alkalmain a résztvevők kérdéseiket közvetlenül
feltehetik a hivatalos szervek képviselőinek, illetve kapcsolatot
építhetnek a szakmai szervezetekkel és a környezetbarát termékeket,
szolgáltatásokat kínáló vállalatokkal.
“Néhány évvel ezelőtt talán még megkérdőjelezhető volt, hogy a
vendéglátóhelyeknek és rendezvényszervezőknek foglalkozniuk kell-e a
fenntarthatósággal.
A
vendégek
és
fesztiválozók
azonban
egyre
tudatosabbak, és pénzükkel egyre többször a környezetvédelemre szavaznak
– ráadásul a környezeti felelősségvállalást nem csak a nagy, multinacionális
vállalatoktól várják el, hanem a kedvenc kávézójuktól vagy rendezvényük
szervezőitől is” – mondta Varga Judit, a Fenntartható Étterem
minősítést végző Felelős Gasztrohős kezdeményezés egyik alapítója.
“Az erősödő “zöld” igényeknek szerencsére hazánkban is egyre több étterem,
kávézó és rendezvényhelyszín igyekszik megfelelni. A Jövő-t-Evő sorozattal
azoknak szeretnénk segíteni, akik eddig esetleg úgy gondolták, a
fenntarthatóság túl nagy falat” – tette hozzá Csobay Kriszta, a Zöldövezet
Társulás képviselője.

Nem csak civil…
Pályázat – Pályázat – Pályázat

Erasmus+ konferencia2015.
május 20-án
Az interaktív rendezvényen a résztvevők
nemcsak arról szerezhetnek gyakorlati
tapasztalatot, hogy mitől működik jól egy
projekt,

hanem

nemzetközi

megismerhetik

a

együttműködések

eredményeit,

kipróbálhatják

a

projektekben kidolgozott tananyagokat,
feladatokat és módszertani eszközöket,
ötleteket

adva

a

mindennapi

hasznosításukhoz.

forrás:nonprofit.hu

A környezet- és természetvédelmi céllal
létrejött civil szervezetek részére,
állami
feladatok
átvállalására,
a
Nemzeti
Környezetvédelmi
Program
céljainak megvalósítása érdekében
A támogatási cél
A Zöld Forrásból a környezet- és
természetvédelmi céllal létrejött civil
szervezetek
által
hatékonyan
és
eredményesen ellátható és átvállalható
állami feladatok támogathatók, amelyek
a Nemzeti Környezetvédelmi Program
alábbi
célkitűzéseihez
illeszkednek,
azok teljesítését segítik.
forrás: nonprofit.hu

Egy kérdés - egy válasz
Kérdés: Csak közhasznú szervezeteknek kötelező letétbe

A programsorozat szakmai partnere a NÉBIH, támogatója a Norvég
Civil Támogatási Alap.

helyezni május 31-ig a pénzügyi beszámolót az Országos
Bírósági Hivatalnál?

Az első Jövő-t-Evő szakmai fórumra április 29-én kerül sor, a Kőleves
Vendéglőben, délelőtt 10 és 12 óra között. A rendezvényen a sajtó
képviselőit is szívesen látjuk, és kérdéseikre szívesen válaszolunk.

Válasz: A Civil törvény értelmében minden civil szervezetnek

A programra regisztrálni ezen a linken van lehetőség.

forrás:socialbranding.hu

(egyesület, alapítvány, szövetség) kötelező letétbe helyezni május
31-ig a pénzügyi beszámolót az országos Bírósági Hivatalnál,
függetlenül a közhasznú minősítéstől.

