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MEGHÍVÓ
A Tolna Megyei Civil Információs Centrum jogi fórumot tart, melyre ezúton is
tisztelettel meghívjuk. Dr. Takács Zita, a CIC jogi tanácsadója ismerteti azokat a
legfontosabb jogi változásokat, melyet minden civil vezetőek tudnia kell, hiszen a
Cégkapura történő kötelező átállás érinti a bejegyzett civil szervezeteket, így
újabb határidős kötelezettség hárul a szervezetekre. Emellett pedig szót
kívánunk ejteni a fórumon olyan témákról, melyek a visszajelzések alapján több
civil szervezetet is érintenek, illetve természetesen a megjelent érdeklődőknek
lehetőségük lesz közvetlenül az Ügyvédnőtől is kérdezni.
A program időpontja:
2017. október 5. (csütörtök) 15:30
A program helyszíne:
Tolna Megyei Civil Információs Centrum konferencia terme
7100 Szekszárd, Béla tér 6.
Dr. Takács Zita jogász, a CIC jogi tanácsadójának előadásának főbb témái:
- A Cégkapu regisztráció folyamata, a legfőbb tudnivalók (határidő 2017.
december 31.)
-

A szervezetek egyszerűsített nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési
eljárásaiban alkalmazandó új mintaokiratainak ismertetése

-

A civil szervezetek változás bejegyzéssel kapcsolatosan gyakran előkerülő
problémáiról és az ÁNYK program használta közben felmerülő kérdésekről

-

Érintőlegesen a civil szervezetek megszüntetéséről és a legfontosabb jogi
szabályokról

A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, melyet irodánk már
ismert elérhetőségein megtehetnek!
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ÚJ ŰRLAPOK A CIVIL NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁSOKBAN
Az Országos Bírósági Hivatal a civil szervezetek és a sportegyesületek
egyszerűsített nyilvántartásba vételi és egyszerűsített változásbejegyzési
eljárásaiban alkalmazandó mintaokiratokról szóló 4/2017. (IV. 3.) IM rendelet
alapján elkészítette az egyesületek, sportegyesületek és alapítványok
egyszerűsített nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési eljárásaiban
alkalmazandó új mintaokiratokat. Ezáltal 2017. szeptember 1-jével módosulnak
az „Egyesületek nyilvántartásba vétele iránti kérelem PK-101”, az „Egyesületek
változásbejegyzése iránti kérelem PK-101V”, az „Alapítvány nyilvántartásba
vétele iránti kérelem PK-102” és az „Alapítvány változásbejegyzése iránti
kérelem PK-102V” elnevezésű űrlapok.
Emellett a sportegyesületek nyilvántartásba vétele iránti kérelem tekintetében is
új nyomtatvány került kialakításra. A jövőben tehát a sportegyesületek
nyilvántartásba vételét nem az „Egyesületek nyilvántartásba vétele iránti
kérelem PK-101” űrlapon, hanem a „Sportegyesületek nyilvántartásba vétele
iránti kérelem PK-101SE”
űrlapon lehet kérni. A sportegyesületek
változásbejegyzése
iránti
kérelmet
változatlanul
az
„Egyesületek
változásbejegyzése iránti kérelem PK-101V” űrlapon, a sportegyesület törlése
iránti kérelmet változatlanul az „Egyesület törlése iránti kérelem PK-101T”
elnevezésű űrlapon lehet benyújtani.
Az új űrlapok és kitöltési útmutatók 2017. szeptember 1-jétől érhetőek el az
alábbi linken:
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-nyomtatvanyok
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PÁLYÁZAT
Pályázati felhívás telefonhívással támogatható adománygyűjtő rendszer
használatára közhasznú szervezetek részére
A NIOK Alapítvány a hazai mobil- és távközlési szolgáltatókkal (Magyar Telekom
Nyrt., Telenor Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Zrt., Invitel Távközlési
Zrt.) partnerségben működteti a „13600” adománygyűjtő hívószámot, melyen
keresztül
közhasznú
szervezeteket
támogathatnak
az
adományozók.
Határidő: 2017. október 8. (vasárnap) 24:00 óra. Hiánypótlásra a határidő után
nincs mód!
Elsősorban azon szervezeteknek érdemes pályázni, akik havi szinten meg tudnak
szólítani 100–150 adományozót, vagy évente egy-két alkalommal tudnak aktívan
kampányolni egy adott cél érdekében, ezzel éves szinten legalább 1000–1200
embert adományozásra késztetni. Tehát kifejezetten tapasztalt, nagy támogatói
bázissal, vagy kiemelkedő kommunikációs lehetőségekkel bíró szervezeteknek
ajánljuk.
További információk: https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Palyazati-felhivastelefonhivassal-tamogathato-adomanygyujto-rendszer-hasznalatara-kozhasznuszervezetek-reszere-2017-2
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