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Közelgő események

2014/05/3

Budapesti Civil Információs Centrum
Hírlevél

2014.
május/különszám

2014. május 23. Partnerségi információs nap- Társadalmi felelősségvállalás;
2014. május 26. Számítógép-kezelői és informatikai fórum;

E számunk tartalmából…

2014. május 27. Általános pénzügyi ismeretek fórum;
2014. május 30. Gördülő Tánccsoport - Családi nap a Cziffrában, további információk itt;

A közhasznú jogállást megtartani kívánó civil

2014. június 3. Általános pénzügyi ismeretek fórum;

szervezetek figyelmébe

2014. június 4. Magyar Adományozói Fórum- Katalizátor Műhelybeszélgetés, további
információk itt;

Aktuális pályázatok

2014. június 5. NEA fórum az EPER rendszer használatáról;

Közelgő események

2014. június 7. TUTI GYOT Kerékpártúra, további információk itt;
2014. június 10. Általános pénzügyi ismeretek fórum.

A közhasznú jogállást megtartani
kívánó civil szervezetek figyelmébe

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

Örömmel várjuk aktuális híreiket, eseményeiket a cic@szazadveg.hu e-mail címre,
amelyeket megjelentetnének hírlevelünkben.
Keressen minket a Facebook-on (Civil Információs Centrum - Budapest) is!

.
Budapesti
Civil Információs Centrum

Munkatársak: Mráz-Horváth Edina és Bódi Gábor
1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.
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2014-ben

a
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szervezeteket

érintő

rendelkezéseinek hatását szedi össze a létesítő

számára a létesítő okiratok változásának jobb

tölthető

A
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a

hatályba lépése és az egyesülési jogról, a

melyhez sablont honlapunkon találnak.
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Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

szervezetekre

szóló

áttekintéséhez, jobb megértéséhez.

2011.

évi

CLXXV.
feltételeit

törvényben

a

módosító

Azon

civil

vonatkozó

nyilatkozatait,

szervezetek működéséről és támogatásáról
közhasznúság

Telefon: 479-52-97

civil

Az egyik anyag az új Polgári Törvénykönyv és

jogszabályok

szervezeteknek,

melyek

2014.

rendelkezések is változást okozhatnak a civil

május 31-e után nem kívánnak közhasznúak

E-mail cím: cic@szazadveg.hu

szervezetek működésében. 2014. május 31-e

lenni,

Honlap: www.szazadveg.hu/foundation/civil

után a közhasznú jogállást megtartani vagy

módosítaniuk. Számukra az új PTK alapján

megszerezni kívánó civil szervezetnek május

történő

31-ig

március 15-e.

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”

a
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NEM
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módosítás

most
végső
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határideje

okiratot
2016.

megfelelően kell módosítania létesítő okiratát.
A Minisztérium segédanyagai elérhetőek a
Civil Információs Portálon.
A Civil Információs Centrum csapata

