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Budapesti Civil Információs Centrum
Hírlevél

2015. április 7. 10 óra.
2014. évi NEA elszámolást segítő fórum. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mail címen.

E számunk tartalmából…

2015. április 9. 17 óra.
Pénzügyi beszámoló készítéséről tájékoztató. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mail címen.

Elektronikus eljárás

2015. április 9. 17 óra

Aktuális pályázatok

Számítógép-kezelői fórum és tanácsadás. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mail címen.

Interjú

2015. április 20. 17 óra

Események

Létesítő okirat módosításinak tapasztalatai. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mail címen.
2015. április 21. 17 óra
Pénzügyi beszámoló készítéséről tájékoztató. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mail címen.

A civil szervezetek beszámolójának letétbe
helyezése

2015. április 23. 17 óra
Számítógép-kezelői fórum és tanácsadás. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mail címen.

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szól 2011. évi CLXXXI. törvény alapján 2015.
január 1. napjától az elektronikus eljárásra
kötelezett
civil
szervezet
az
éves
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét
2015.
január
1.
napjától
kizárólag
elektronikusan (az úgynevezett Ügyfélkapun
keresztül) ÁNYK űrlapon küldheti meg az
OBH-ba.

Budapesti Civil Információs Centrum
.

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!

A beszámoló elektronikus úton történő
benyújtása
2015.
január
1.
napját
követően
a
beadványokat egy példányban az elektronikus
útra
kötelezett
kérelmező
esetében
elektronikus
úton,
ÁNYK
űrlapon
kell
benyújtani az Ügyfélkapun keresztül az
Országos Bírósági Hivatalnak.
Az elektronikus útra nem kötelezett kérelmező
beszámolóját választása szerint elektronikus
úton is benyújthatja.
Az ÁNYK űrlap formailag nem, annak csak
adattartalma
szerkeszthető,
ezért
tájékoztatjuk, hogy amennyiben az ÁNYK
űrlapot megváltoztatja, a beszámoló nem
tekinthető szabályszerűen benyújtottnak.
A beszámoló papír alapon történő
benyújtása
Amennyiben a kérelmező nem elektronikus
útra kötelezett, beszámolóját az ÁNYK
nyomtatványkitöltő program használatával,
vagy annak mellőzésével - eredetben, vagy
hitelesített másolatban - terjesztheti elő postai
úton, vagy személyesen ügyfélfogadási időben
az Országos Bírósági Hivatalba.

A beszámolók papír alapú és elektronikus
beküldésével kapcsolatos hasznos információk
a www.birosag.hu honlapon, ezen a linken
megtalálhatóak.
OBH-ba érkezett beszámolók
2015. március 16. napjáig több mint 1450
beszámoló
érkezett
elektronikusan,
amelyek feldolgozása, közzététele a civil
szervezetek
névjegyzékébe
naprakészen,
folyamatosan történik. A beküldő szervezetek
az
Ügyfélkapun
keresztül
automatikus
igazolást kapnak a közzétételről, illetve
értesítjük őket, amennyiben valamely okból a
beszámoló hibásan került megküldésre.
Papír alapon ezen időpontig további 3000
beszámolót
nyújtottak
be
a
civil
szervezetek, amely több mint kétszerese a
tavalyi érkezésnek.
Az OBH a letétbe helyezett beszámolókra
vonatkozóan – kérelemre – a civil szervezetek
számára már közel 850 db igazolást állított
ki, és az erre irányuló kérelmek száma egyre
emelkedik.

forrás: birosag.hu

Hírek a CIC
tájáról

2015. márciusában ás

Munkaviszonyban állnak-e a kuratórium tagjai az
alapítvánnyal?

áprilisában több 2014.
évi

NEA

elszámolás

segítő fórumot tartunk.
Érdeklődni

lehet

cic@szazadveg.hu

a
e-

mail címen lehet.

2015-ben

is

hetente
kezelői

két

számítógépfórumot

és

személyes tanácsadást
tartunk. Érdeklődni és
jelentkezni

a

cic@szazadveg.hu

e

mail címen lehet.

A kuratórium elnökének, illetve tagjának kinevezése nem hoz létre
munkaviszonyt, ugyanakkor a törvény nem tartalmaz arra vonatkozó
rendelkezést, hogy állhat-e az alapítvánnyal munkaviszonyban a
kuratórium elnöke vagy tagja. Erre tekintettel álláspontunk szerint
nem zárható ki a munkaviszony létesítése. Ebben az esetben arra
mindenképpen figyelemmel kell lenni, hogy önmaga felett a
munkáltatói jogokat senki nem gyakorolhatja, így a kuratórium elnöke
felett a teljes kuratórium, mint testület gyakorolhatja a munkáltatói
jogokat.

Nem csak civil…
Közösségi szolgálat a TeSzedd!
szemétgyűjtési akcióval

Idén is teljesíthetik a kötelező közösségi

Fontos tudni, hogy az alapító okiratnak tartalmaznia kell a kuratóriumi
tagsági díjazás megállapításának szabályait. Amennyiben az
alapítványnak munkavállalója van - így természetesen akkor is, ha a
kuratórium elnöke, vagy tagja az alapítvánnyal munkaviszonyban áll az alapító okiratnak tartalmaznia kell az alapítvány munkavállalóival
szemben a munkáltatói jogok gyakorlójának a meghatározását.

szolgálat egy részét a diákok a TeSzedd!
- Önkéntesen a tiszta Magyarországért!
akcióban. Bővebben itt.

forrás:socialbranding.hu

Ifjúsági kultúra és közösségi
szerepvállalás – szakmai
konferencia

A
BMK
szakmai
szolgáltató
intézményként
kiemelten
fontosnak
tartja,
hogy
a
közművelődési
intézmények az ifjúsági célcsoport
számára is minőségi szolgáltatásokat
nyújtsanak, ezért ifjúsági konferenciát
szervez.
A fórum időpontja: 2015. április 9–10. ♦
csütörtök–péntek
♦
10.00
óra.
Helyszín:
Budapesti
Művelődési
Központ
(XI.,
Etele
út
55.)
Regisztráció »

Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy amennyiben a kuratórium elnöke
vagy tagja munkaviszonyban áll, a visszahívása esetén a
munkaviszonya megszüntetéséről is gondoskodni kell. Nehézséget
jelenthet, hogy míg a kuratórium elnökét vagy tagját az alapító
hívhatja vissza, a munkaviszony megszüntetésére ő nem jogosult,
mert nem az alapítvány képviselője, így a munkaviszonyt a
munkáltatói jogok gyakorlója szüntetheti meg.

Egy kérdés - egy válasz

forrás:nonprofit.hu/Tudástár

Kérdés: Létesítő okiratot a Ptk. hatályba lépését követően

forrás: nonprofit.hu

meddig kell módosítani?

Válasz: A módosítás határideje 2016. március 16.

