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CIC SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 1.
I. TANÁCSADÁSOK
• -Jogi, közhasznúsági-, pénzügyi, könyvviteli és
adózási-, pályázati-, társadalmi
felelősségvállalással kapcsolatos, forrásteremtési, számítógép-kezelési és informatikai tanácsadást
folytatunk
• személyesen, elektronikus úton, telefonon, postai
levelezéssel folyamatos jelleggel, illetve
egyeztetett időpontokban, és
• elősegítjük a magyar-külhoni magyar partnerségi
kapcsolatokat a Somogy megyei települések
testvér-települési hálózatának felhasználásával.

CIC SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2.

II. INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

• - Partnerségi Információs Napot szervezünk egy-egy járásban illetve CIC
Központban a civil-, önkormányzati- és üzleti szféra részére.
• - Járásokban való megjelenésünk felöleli a tanácsadásokat és az információs
•
napok lebonyolítását.
• - Civil Ügyfél/Partner adatbázis
• - Önkormányzati civil referensek adatbázisát hozzuk létre és működtetjük a
• partnerség erősítése érdekében.
• - SZJA 1%-os támogatásra jogosult Somogy megyei civil szervezetek
adatbázisa
• - Önkéntesek és közérdekű önkénteseket fogadó civil szervezetek adatbázisa
• - Partnerkereső civil szervezetek
• - Civil partnert kereső üzleti szereplők adatbázisa
• - Aktuális civil pályázatok. (NEA és azon kívüli)
• - Civil szakmai könyvtár
• - Civil Jogtár
• - Civil Rendezvény-, Programnaptár

CIC SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3.
III. INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
• - Elektronikus Hírlevelet küldünk regisztrációs
partnereinknek.

IV. KÉPZÉSI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
• - Civil szervezetek alapítását, működését segítő és
közösségfejlesztő célú képzések, tanfolyamok,
tréningek a civil szervezetek vezetői, tagjai
részére.

A PÁLYÁZATOK ÁLLÁSA, JÖVŐJE…
1.) LEJÁRT NEA 2015 PÁLYÁZATOK (működési és szakmai)
- eddigi adatok

2.) VÁRHATÓ NEA PÁLYÁZATOK
- NORMATÍV
3.) SZÉCHENYI2020 PÁLYÁZATOK
- EFOP, GINOP stb…

NEA 2015 ADATOK 1.1.
BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK (érvénytelenségi vizsgálat
nélkül) 15817 DB (9336 db működési és 6481 db szakmai)
ARÁNYOK/%
ÖSSZ
NEA
MŰKÖDÉSI SZAKMAI ESEN
KOLLÉGIUM
/DB Működési Szakmai

1. NO

704

628 1332

53%

47%

2. TF

1318

853 2171

61%

39%

3. UN

2073

1517 3590

58%

42%

4. MA

2667

1344 4011

66%

34%

5. KK

2574

2139 4713

55%

45%

9336

6481 15817

59%

41%

ÖSSZESEN

NEA 2015 ADATOK 1.1.2.
Beérkezett NEA pályázatok 2015 (db)
6481
9336

MŰKÖDÉSI
SZAKMAI

Beérkezett NEA pályázatok
megoszlása 2015 (%)
41%
59%

MŰKÖDÉSI
SZAKMAI

NEA 2015 ADATOK 1.1.3.
Beérkezett NEA pályázatok megoszlása
kollégiumonként (db)
1332
4713

2171
NO
TF

3590

UN
MA

4011

KK

Beérkezett NEA pályázatok megoszlása
kollégiumonként (%)
8,40%
29,80%

13,70%
NO
TF

22,70%
25,40%

UN
MA
KK

NEA 2015 ADATOK 2.1.1.

NEA 2015 ADATOK 2.1.2.

NEA NORMATÍV PÁLYÁZAT
• A civil szervezetek által gyűjtött és számviteli
beszámolóban feltüntetett adományok után járó
normatív kiegészítés működési támogatásnak
minősül.
• További feltétel: öt százalékos normatív
kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a számviteli
beszámolóban adományként feltüntetett összeg
legalább 200.000,- Ft), azaz tízezer forintot.
• Ugyanazon NEA kollégium, ha működési ill.
szakmai pályázatot nyújtott be korábban.

EFOP 2015 PÁLYÁZATOK 1.
Megjelent az EFOP 2015. évre szóló fejlesztési
kerete előírása mellékletként!
EFOP =
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

EMMI = Emberi Erőforrások Minisztériuma
1. sz. melléklet az 1210/2015. (IV.10.) Korm.
Határozat melléklete

EFOP 2015 PÁLYÁZATOK 2.
4 ún. prioritása („elsőbbségi fejezete”)
1. Az együttműködő társadalomról szóló 1.
prioritás
2. Az infrastrukturális beruházások a társadalmi
együttműködés erősítése érdekében című 2.
prioritás
3. A gyarapodó tudástőkéről szóló 3. prioritás
4. Az infrastrukturális beruházások a gyarapodó
tudástőke érdekében című 4. prioritás
+Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
nevesített kiemelt projektjei.

1. Az együttműködő társadalomról szóló 1. prioritás

1.

A
Felhívás
azonosító jele

B
Felhívás neve

2.

EFOP-1.1.1

3.
4.
5.

EFOP-1.1.2
EFOP-1.2.1
EFOP-1.2.2

Megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci
integrációjának elősegítése
Nő az esély - romák foglalkoztatásba ágyazott képzése
Védőháló a családokért
Ifjúsági programok támogatása

6.

EFOP-1.2.3

Komplex ifjúsági fejlesztések – újnemzedék újratöltve

7.
8.
9.
10.
11.
12.

EFOP-1.3.1
EFOP-1.3.2
EFOP-1.3.3
EFOP-1.4.1
EFOP-1.4.2
EFOP-1.8.1

13.

EFOP-1.9.1

14.

EFOP-1.10.1

Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás
Roma mentorhálózat fejlesztése
Fogvatartottak reintegrációja
Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása
Integrált térségi gyermekprogramok
Komplex népegészségügyi szűrések
Szociális intézményi férőhelykiváltási szakmai
koordinációs műhely kialakítása, a kiváltásra történő
felkészítés és képzés biztosítása
Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató

C
Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

D
Felhívás
meghirdetésén
ek módja
kiemelt

E
Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje
szeptember

2,00
6,20
1,00
3,50
[Versenyképes
Közép- Magyarország
Operatív Program (a
továbbiakban: VEKOP):
1,50]
3,00
2,00
5,00
3,00
3,00
4,60
1,05
(VEKOP: 0,45)

standard
standard
standard

november
október
október

kiemelt

szeptember

kiemelt
kiemelt
kiemelt
kiemelt
standard
kiemelt

október
június
október
szeptember
október
november

kiemelt

szeptember

1,54

kiemelt

november

8,00

2. Az infrastrukturális beruházások a társadalmi
együttműködés erősítése érdekében című 2. prioritás

A
1.

2.

B

C

D

E

Felhívás
azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás
meghirdetésé
nek módja

Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje

EFOP-2.2.1

Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése

9,00

kiemelt

szeptember

3. A gyarapodó tudástőkéről szóló 3. prioritás

A
Felhívás
azonosító jele

Felhívás neve

2.

EFOP-3.1.2

Korai iskolaelhagyás csökkentése

3.

EFOP-3.1.3

4.

EFOP-3.1.4

5.
6.
7.
8.

EFOP-3.1.5
EFOP-3.3.1
EFOP-3.4.1
EFOP-3.4.2

9.
10.

EFOP-3.6.1
EFOP-3.8.2.

11.

EFOP-3.8.3

Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési
intézkedések támogatása
Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű
tanulóknak- útravaló ösztöndíj program
Tehetségek Magyarországa
Tanoda programok támogatás
Roma szakkollégiumok támogatása
Campus Hungary Program – felsőoktatási mobilitás
támogatása
Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések
Szociális humán erőforrás fejlesztése, fenntartótól
függetlenül
A háziorvosi alapellátás humán erőforrásának fejlesztése

1.

B

C
Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)
2,80
(VEKOP: 1,20)
4,20
4,20
(VEKOP: 1,80)
6,50
3,00
1,20
7,13
(VEKOP: 2,85)
20,00
11,00
3,30

D
Felhívás
meghirdetéséne
k módja
kiemelt

E
Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje
július

standard

április

kiemelt

április

kiemelt
standard
standard
kiemelt

október
szeptember
június
július

standard
kiemelt

október
szeptember

kiemelt

október

4. Az infrastrukturális beruházások a gyarapodó
tudástőke érdekében című 4. prioritás

A
1.

Felhívás
azonosító jele

2.

EFOP-4.1.1

3.

EFOP-4.1.2

4.

EFOP-4.1.3

B

C

D

E

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás
meghirdetésé
nek módja

Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje

4,95

kiemelt

július

20,00

kiemelt

november

4,20

kiemelt

szeptember

Egyes egyházi oktatási infrastrukturális
fejlesztések
Iskolarendszer fejlesztése iskolaközpontok
kialakításával
Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések

NEVESÍTETT, KIEMELT PROJEKTEK
1.

Felhívás azonosító
jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt támogatása
legfeljebb
(Ft)

Szakmai elvárások
Roma fejlesztési programok generálása és
segítségnyújtás a romák számára.

EFOP-1.3.2

Roma mentorhálózat fejlesztése

2.

3.

EFOP-3.1.4

Ösztöndíj és mentorálási
támogatás hátrányos helyzetű
tanulóknak – útravaló
ösztöndíjprogram

Türr István Képző és Kutató
Intézet, Országos Roma
Önkormányzat

Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő

2 000 000 000

4 200 000 000

A beavatkozás eredményeként 80 roma kiképzett
mentor áll munkába, akiknek tevékenysége
nyomán nő a különféle programokban résztvevő
romák aránya.
Roma női civil szervezetek kialakításának és
hálózatának segítése, melynek eredményeként
legalább 20 roma női szervezet kezdi meg
működését.
Legalább 9000 fő hátrányos helyzetű, elsősorban
roma tanuló vegyen részt az útravaló
ösztöndíjprogramban és részesüljön a program
szerinti mentorálásban.
Biztosítani kell a program egészének monitoringját,
továbbá a bevont mentorok szakmai támogatását.

4.

EFOP-4.1.1

Egyes egyházi oktatási
infrastrukturális fejlesztések

Don Bosco Sportközpont,
Győri Egyházmegye, Győri
Evangélikus Egyházközség

4 950 000 000

A Kormány korábbi döntései alapján egyes egyházi
oktatási intézmények korszerűsítése valósul meg a
minőségi oktatás és a mindennapos testnevelés
infrastrukturális feltételeinek megteremtése
érdekében.

SZJA 1%-OS RENDELKEZÉS A 2015-BEN
- A magánszemély adózónak rendelkező
nyilatkozatát 2015. május 20-áig kell benyújtania az
adóhatósághoz, mely határidő elmulasztása
jogvesztő.

- Rendelkezni továbbra is
1.) egy, a jogszabályi feltételeket előzetesen teljesítő, a
NAV internetes honlapján megjelentetett (Regisztrált
civil kedvezményezettek 2015) listában szerepelő civil
szervezet adószámára, valamint
2.) egy, technikai számmal rendelkező, az Országgyűlés
által elismert bevett egyház vagy a kiemelt
költségvetési előirányzat technikai számára lehet.

SZJA 1%-OS RENDELKEZÉS 2.
A rendelkező nyilatkozatot adójának 1+1%-áról a magánszemély a
következő módokon juttathatja el az adóhatósághoz:
• a) a 1453 jelű személyi jövedelemadó bevallás „EGYSZA” elnevezésű
lapján a bevallás benyújtására előírt határidőig, azaz 2015. május 20-áig,
vagy
b) a 1453NY jelű nyilatkozat „EGYSZA” elnevezésű lapján az
egyszerűsített bevallás választásakor 2015. február 16-áig, vagy
c) munkáltatói adómegállapítás választása esetén
munkáltatójához juttathatja el 2015. május 11-éig, lezárt, adóazonosító
jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezűleg aláírt
postai borítékban nyilatkozatát, valamint
d) 2015. május 20-áig az állami adóhatóság honlapján közzétett
általános nyomtatványkitöltő- és ellenőrző program (ÁNYK-AbevJava)
segítségével kitölthető 14EGYSZA jelű formanyomtatvány „EGYSZA”
elnevezésű lapján,
• o kinyomtatva lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban
személyesen vagy postán, illetve
o elektronikus űrlapként, elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül.

SZJA 1%-OS RENDELKEZÉS 3.

SZJA 1 % JOGOSULTI SZERVEZETEK
NAV ADATBÁZIS VIZSGÁLAT
1.) KIZÁRT SZERVEZETEK
2014. december 31-ig jogerőre emelkedett határozatában az alábbi okokból
zárt ki a 2015. rendelkező évben tett, szja 1%-os felajánlásokból történő
részesedésből.
• A kedvezményezett nem küldte meg az állami adóhatósághoz a részére
átutalt szja 1%-os összeg felhasználására vonatkozó adatokat tartalmazó
(09-12KOZ számú) elektronikus közlemény(eke)t.
• A kedvezményezett a közleményében számszaki hibás adatokat közölt,
vagy nem az elszámolandó összeget szerepeltette, és az állami adóhatóság
által az adatok javítására kitűzött határidőt elmulasztotta.
• Az állami adóhatóság az átutalt szja 1%-os összeg közcélú tevékenységnek
megfelelő felhasználásának az ellenőrzése során megállapította, hogy a
kedvezményezett a közleményében valótlan adatot közölt.

2.) JOGOSULT SZERVEZETEK – 2014. évi új szabályai

SOMOGYI, KAPOSVÁRI ADATOK 2015

Jogosult / DB
Kizárt /DB
Civil
szervezetek
száma /DB

Kaposvár
224
26

Egyéb település
583
62

Somogy megye
807
88

761

2212

2973

ELSZÁMOLÁS AZ 1 % SZJA-RÓL
• 13KOZ sz. KÖZLEMÉNY
- 2013.01.01-2013.12.31. között a NAV által
kiutalt 1 % SZJA összegről kell elszámolni
- HATÁRIDŐ: 2015.06.01-ig, kizárólag
elektronikusan, ügyfélkapun keresztül.
- a 2013-ban kiutalt összeg tartalékolási ideje a
kiutalást követő 2.év vége (2015.12.31.)
- tárgyévben felhasznált összegnek kell tekinteni
az utalás évében, 2013-ban felhasznált összeget

FELHASZNÁLÁSI VÁLTOZÁSOK!
KORLÁTOZÁSOK ÉS SZIGORÍTÁSOK 2014-től:
1.) 3 kategóriába sorolja a felhasználás célja szerint ún. belső
%-os és összegszerű korláttal:
1. CÉL SZERNTI TEVÉKENYSÉG
2. MŰKÖDÉS, FENNTARTÁS
3. REKLÁM ÉS MARKETING
2.) Csak működésre nem használhatja fel, de a működési a
felhasznált összeg max. 25 %-a lehet.(25 M Ft)
3.) Reklám és marketing: max. 10 %-a (10 M Ft).
4.) Működési költség tartama,
költségsorait:…meghatározza.(személyi jellegű-,székhely-,
működési hely-, (kivéve), posta,telefon,internet ráfordítás.

TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁSA 1. 2015
• Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási célra civil szervezet nem
hozható létre!
• Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű
szervezetnek minősül azon szervezet, amelynek éves összes
bevétele 60 százalékát eléri vagy meghaladja a gazdaságivállalkozási tevékenységéből származó éves összes bevétele
[Civil tv. 2. § 7. pont].
• A civil szervezetek csak akkor határozhatják meg adóalapjukat
a – TAO 9.§ – kedvezményes szabályok szerint, ha a Civil tv.
megfelelő alkalmazásával nem minősülnek elsődlegesen
gazdasági-vállalkozási tevékenységet végző szervezetnek.
• Minden bejegyzett civil szervezet alanya a társasági
adónak!(bevételtől és adófizetési kötelezettségtől függetlenül)
• TAO bevallási kötelezettsége is fennáll.

TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁSA 2. 2015
Alapítvány, egyesület által végzett
KEDVEZMÉNYEZETT TEVÉKENYSÉGEK (TAO 6.sz.
melléklet A.)
Jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy ezt eredményező
gazdasági tevékenységéből e törvény alkalmazásában

• NEM MINŐSÜL VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGNEK:
(1-2-3. terület)
1.) a közhasznú tevékenység és az alapító
okiratában, alapszabályában nevesített cél szerinti
tevékenység, ideértve mindkét esetben az e
tevékenységhez kapott támogatást, juttatást és a
tagdíjat is; (LÉTESÍTŐ OKIRAT JELENTŐSÉGE!!!)

NEM MINŐSÜL VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGNEK TAO SZERINT
2.) a kizárólag a közhasznú tevékenységet vagy a cél szerinti
tevékenységet szolgáló immateriális javak, tárgyi eszközök,
készletek értékesítésének ellenértéke, bevétele;
3.) a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való
elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír
kibocsátójától kapott kamatnak, illetve az állam által
kibocsátott értékpapír hozamának olyan része, amelyet a
közhasznú tevékenység és a cél szerinti tevékenység bevétele
az összes bevételben képvisel azzal, hogy a bevételt mindkét
esetben e kamat és hozam nélkül kell számításba venni.

TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁSA 3. 2015
• HATÁRIDŐ: 2015.05.31-ig!
• 2 MÓDSZER:
1.) TAONY (Társasági adóbevallást helyettesítő
nyilatkozat), feltéve:
1.1. az adóévben vállalkozási tevékenységből
származó bevételt nem ért el,
1.2. az adóévben vállalkozási tevékenységhez
kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számolt el.
2.)TÁRSASÁGI ADÓBEVALLÁS: 1429. sz. bevallás

TAONY

ADOMÁNY, TÁMOGATÁS
1.) ADOMÁNY (NAV adóvonatkozásban) csak közhasznú jogállású civil
szervezetnek adott, amely arról IGAZOLÁST jogosult kiadni.
1.1.- vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül
különösen, feltéve, hogy az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet által az adóalap
megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza:
• a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát,
• az adomány összegét és
• a támogatott célt;
1.2.- Az adózás előtti eredményt csökkenti: a közhasznú szervezetnek, a közhasznú
szervezettel kötött adományozási szerződés keretében, a közhasznú tevékenység
támogatására, az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás,
térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás
bekerülési értékének
• 1. 20 százaléka közhasznú szervezet,
• 2. további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén, de együttesen legfeljebb
az adózás előtti eredmény összege.

2.) TÁMOGATÁS (NAV adóvonatkozásban)
Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül
különösen, ha a támogató adózó nem rendelkezik a támogatott NYILATKOZATÁVAL
(amely szerint a juttatás adóévében az eredmény e a juttatás következtében elszámolt
bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámoló elkészítését követően
nyilatkozat útján igazol)

CIVIL JOGTÁR 1.
• 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (régi Ptk.)
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (új Ptk.)
• 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről (Ptké.)
• Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. Törvény (175. tv)
• A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.
Törvény (181. tv.)
• A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó
űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet

CIVIL JOGTÁR 2.
• A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes
kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet
• A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvény
• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
• Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
• A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
• A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
• A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

CIVIL JOGTÁR 3.
• A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény
• A személyi jövedelemadó meghatározott részének
az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény
• A személyi jövedelemadó meghatározott részében
az adózó rendelkezése szerint részesített
kedvezményezetteknek átutalt összeg
felhasználásáról szóló közlemény formai és tartalmi
követelményeiről szóló 9/2008. (IV. 10.) PM-SZMM
együttes rendelet
• A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.
évi LXXXI. törvény

CIVIL JOGTÁR 4.
• Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény
• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
• Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

FŐ CIVIL JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK
- Új Ptk. (Polgári Törvénykönyv, 2013.évi V.tv.)
2014.03.15- Ectv. módosult ezzel egyidejűleg (2014.03.15- Ptké. (2013.évi CLXXVII.tv. (177.) A Ptk.
hatálybalépésével összefüggő kérdésekről
2014.03.15- 2013.évi CCXIII.tv. (213.) Az egyes civil
szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Ptk.
Hatálybalépésével összefüggő és egyéb
módosításairól
- SZJA TV., TÁRSASÁGI ADÓ TV., KSH jogszabályok stb.

MÓDOSÍTOTT JOGTERÜLETEK
• Jogi személyek általános rendelkezései és
civil egyesületekre, alapítványokra
vonatkozó…(új Ptk. 2014.03.15.)
• Ectv. módosításai (2014.03.15.)
• SZJA változások, az 1% rendszerének
módosulása
• TAO, egyszerűsített társasági adó bevallás
• KSH jelentés (KSH ELEKTRA rendszer)

HATÁRIDŐK, ELJÁRÁSOK 1.
Polgári Törvénykönyv: (Ptké. 9.§ (1)-(3) bek.)
- A 2014.03.14-ig nyilvántartásba vett vagy módosítás alatti
civil szervezetek ügyeit a régi rendelkezések szerint bírálják
el.
- A Ptk és az Ectv. 2014.03.15-ét követő első létesítő okirat
módosításakor kell összhangba hozni, azaz módosítani az
egyesület alapszabályát és az alapítvány alapító okiratát az új
Ptk. rendelkezéseivel.

- Általában ez az átmeneti időszak jogi személyeknél ez
maximálisan 2015.március 15-ig tart, azaz 1 év, míg

egyesületnél és alapítványnál ez az átmeneti
időszak 2 év, azaz 2016.március 15.napjáig tart!
(11.§ (1)-(5) bek.)

HATÁRIDŐK, ELJÁRÁSOK 2.
• Az egyesület és alapítvány a létesítő okirata előzőek
szerinti módosításának bírósági nyilvántartásba vételét,
legkésőbb azonban 2016. március 15. napját követően
csak a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat
alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően
működhet.
• A létesítő okirat - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő módosítását változásbejegyzési kérelemként kell
benyújtani a bírósághoz.

• Az első bekezdés szerinti időpontig az alapítvány,
illetve az egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény alapján működik.

HATÁRIDŐK, ELJÁRÁSOK 3.
DE! KIVÉTEL!
• A közhasznú jogállást megújítani kívánó illetve
közhasznú nyilvántartásba bejegyzését kérő egyesület
és alapítvány a létesítő okiratát – ha 2015.03.14-ig

ezirányú kérelmét nem terjesztette elő a
Törvényszéknél – módosítania kell az új Ptk.
előírásainak megfelelően!

GYAKORLATI CSOMÓPONTOK 1.
3 csoportba sorolhatóak a civil szervezetek
1.) közhasznú jogállásukat megújítani kívánó
szervezetek (hiánypótlási összefüggések)
2.) közhasznú jogállásukat elveszítő szervezetek
(tennivalók 2014.06.01. után)
3.) nem közhasznú jogállású civil szervezetek
(általános szabályok, első módosítás stb.)

KH. HIÁNYPÓTLÁSI ÖSSZEFÜGGÉSEK
1.) Hogyan nyilatkozzunk, milyen kódot írjunk a
közhasznú nyilvántartásba vételi kérelem 19.)
pontjában? Megfelel-e a létesítő okiratunk a közhasznúsági
követelményeknek?
- 1 (igen) vagy (nem)
- Változásbejegyzési kérelem és eljárás szükségessége
- Döntés egy eljárásban
- Mikor van, illetve nincs hiánypótlási lehetőség?

KH. HIÁNYPÓTLÁSI ÖSSZEFÜGGÉSEK
2.) AZ ISMÉTELT HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE
JOGSZABÁLYI ALAPON:
HIÁNYPÓTLÁS TELJESÍTÉSEKOR ÍRÁSBAN CÉLSZERŰ
KÉRNI (KÉRELEM) , hogy a bíróság ismételt
hiánypótlásra (ISMÉTELT HIÁNYPÓTLÁS) hívja fel, ha a
hiánypótlás teljesítésekor a kérelem vagy annak
melléklete olyan – az eredeti kérelemben nem
szereplő – hiányosságban szenved, amely alapján
hiánypótlási felhívás kibocsátásának lenne helye.

KH. HIÁNYPÓTLÁSI ÖSSZEFÜGGÉSEK
3.) A Létesítő okiratban a jogi személy alapító
tagok nevének, lakóhelyének vagy székhelyének
illetve az első vezető tisztségviselő feltüntetésének
kérdése?
- a Ptk. hatálybalépésekor már bejegyzett szervezeteknek
– változásbejegyzéskor, esetleg ezzel kapcsolatos (nem
nevesített) hiánypótlás teljesítésekor – nem kell
feltüntetni az eredeti, alapításkori első vezető
tisztségviselőt, csak az új alapításúnak.
- Oka: alapításkor létesítő okiratban kell megjelölni, de
ezután tagok illetve alapító választja meg, nevezi ki…

KH. HIÁNYPÓTLÁSI ÖSSZEFÜGGÉSEK
4.) Nem kell módosítani:
• abból az okból, hogy az tartalmazza az egyesület alapító
tagjainak nevét, és azok lakóhelyét vagy székhelyét.
• ha az csak abból az okból volna szükséges, hogy abban olyan
hivatkozások, utalások és elnevezések szerepelnek, amelyek
a Ptk. és a létesítő okirat tartalmát érintő más törvény
rendelkezéseinek már nem felelnek meg.

GYAKORLATI CSOMÓPONTOK 2.
Mit tegyen a közhasznú jogállását elveszítő civil
szervezet? 1.
Alapvetően 2 okból szűnik/szűnhet meg:
2014.05.31-ig közhasznú:
- nem nyújtotta be a kh. megújítási kérelmet, és ezzel
automatikusan elveszíti e jogállást törvénynél fogva, amelyet
végzésben a Törvényszék állapít meg, és törli a nyilvántartásból.
- benyújtotta a kh. nyilvántartási kérelmet, esetleg a
változásbejegyzési kérelmet is, de 1.) nem felel meg a közhasznúság
Ectv. Szerinti feltételeinek vagy 2.) hiánypótlási felhívás ellenére –
annak eleget nem téve – kérelmét a bíróság elutasítja jogerősen.

GYAKORLATI CSOMÓPONTOK 3.
Mit tegyen a közhasznú jogállását elveszítő civil
szervezet? 2.
- A konkrét időponttól (2014.06.01-től illetve törlő/elutasító
bírósági végzés jogerősítési időpontjától)
- - ne használja a közhasznúságra utaló elnevezést sem
nevében, sem jogállásában
- 60 napon belül – ha nem kapott bírósági felhívást – kérje –
változásbejegyzési nyomtatványon- a közhasznúság
törlését!
- mellékletek: 1.) alapszabály kh.szabályozás nélkül 2.)
nyilatkozat Ectv. 50.§-ról 3.) nullás NAV igazolás
(50. § A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles
esedékes köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló
szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.)

GYAKORLATI CSOMÓPONTOK 3.
FELÜGYELŐ SZERV KÖTELEZŐ LÉTREHOZÁSA
1.) ha az egyesületi tagok több mint fele nem természetes
személy, (Ptk.) vagy

2.) ha az egyesületi tagság létszáma a száz főt meghaladja
(Ptk.).
3.) ha a közhasznú szervezet (jelen esetben egyesület)
éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot. (Ectv.)

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZHASZNÚ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ
JOGSZABÁLYOKRÓL, ÉS GYAKORLATI TENNIVALÓKRÓL

I.) A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGSZERZÉSÉNEK
FELTÉTELEI

A.)
A szervezet MŰKÖDÉSÉVEL kapcsolatos feltételek
1.)

• A szervezetet Magyarországon nyilvántartásba vették és a
létesítő okiratában megjelölt közfeladat ellátására irányuló
közhasznú tevékenységet folytat.
• Ennek megfelelően a szervezetnek már a közhasznú
szervezetként történő nyilvántartásba vételt megelőzően
közhasznú tevékenységet kell folytatnia.
• ( Közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati
feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, haszonszerzési cél nélkül,
jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve
végez ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e
feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is.
• Közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő
okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve
szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek
kielégítéséhez.)

A.)
A szervezet MŰKÖDÉSÉVEL kapcsolatos feltételek

2.)
• A szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén
közös szükségleteinek kielégítéséhez.
• Ez a feltétel abban az esetben valósul meg, ha a
szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi
tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más
személyek számára is hozzáférhetők.
(A feltétel fennállása az előző évi beszámoló közhasznúsági
mellékletével igazolható)

A.)
A szervezet MŰKÖDÉSÉVEL kapcsolatos feltételek
3.)
A szervezet megfelelő erőforrásokkal rendelkezik.
Ez akkor valósul meg, ha az előző két lezárt üzleti évben az alábbi
feltételek közül legalább egy teljesül:

a.) az átlagos éves bevétel az egymillió forintot meghaladja vagy

b.) a két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív
vagy
c.) személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) elérik az összes
ráfordítás egynegyedét.
(Ezen feltétel megállapításánál a vezető tisztségviselők juttatásait nem
lehet figyelembe venni.)

A.)
A szervezet MŰKÖDÉSÉVEL kapcsolatos feltételek
4.)
A szervezet megfelelő társadalmi támogatottsággal bír.
• Ez akkor valósul meg, ha az előző két lezárt üzleti évben az alábbi feltételek közül
legalább egy teljesül:

a.) a személyi jövedelemadóból az adózó rendelkezése szerint a szervezet
részére felajánlott összeg eléri vagy meghaladja az összes bevétel 2%-át vagy
•

•
•
•

(Ebben az esetben a bevétel számításánál figyelmen kívül kell hagyni az államháztartás alrendszereiből
folyósított pénzeszközt, ha
- annak rendeltetése az állam, vagy valamely közigazgatási szerv felelősségébe tartozó, jogszabályban
meghatározott és részletesen szabályozott feladat ellátását célozza,
- nyújtása normatív alapon vagy a személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló jogszabály szerint történik,
- az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból részben vagy egészben támogatott
tevékenység fedezetére nyújtott pénzeszköz.)

b.) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek,
ráfordítások a két év átlagában elérik az összes ráfordítás felét
vagy
c.) a közhasznú tevékenység ellátását tartósan (két év
átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről
szóló 2005. évi LXXXXVIII. törvénynek megfelelően.

B.)A szervezet LÉTESÍTŐ OKIRATÁVAL kapcsolatos
feltételek
1.) A közhasznú szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell az alábbiakat:
a.) -milyen közhasznú tevékenységet folytat,
-a közhasznú tevékenységet mely közfeladathoz kapcsolódóan végzi,
-a közfeladatok teljesítését mely jogszabályhelyek írják elő,
- ha tagsággal rendelkezik, akkor nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is
részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból;
b.) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő
okiratában meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a
közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez,

c.) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő
okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja,
d.) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

B.)A szervezet LÉTESÍTŐ OKIRATÁVAL kapcsolatos
feltételek
2.) Az alábbiakról vagy a LÉTESÍTŐ OKIRATBAN vagy ennek felhatalmazása
alapján BELSŐ SZABÁLYZATBAN kell rendelkezni:

a.) a döntésre jogosult szerv döntéseit tartalmazó nyilvántartás
vezetéséről, amely nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a döntés
tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők
számarányát
b.) a döntések érintettekkel való közlésének, illetőleg
nyilvánosságra hozatalának módjáról,
c.) a szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba
történő betekintés rendjéről,

d.) a szervezet működésének, szolgáltatása igénybevétele
módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról.

B.)A szervezet LÉTESÍTŐ OKIRATÁVAL kapcsolatos
feltételek
3.) Ha a szervezet LEGFŐBB SZERVE TÖBB TAGBÓL ÁLL A
LÉTESÍTŐ OKIRATNAK rendelkeznie kell az alábbiakról is:
a.) a legfőbb szerv üléseinek gyakoriságáról, az
ülések összehívásának rendjéről, a napirend közlésének
módjáról, az ülések nyilvánosságáról, a
határozatképességről és a határozathozatal módjáról. A
legfőbb szerv üléseinek száma évi egy alkalomnál kevesebb
nem lehet.
• (Legfőbb szerv: alapítvány kezelő szerve
/kuratóriuma/ egyesület taggyűlése (közgyűlése) vagy
a létesítő okiratban foglaltak szerint választott egyéb
testületi szerv)

B.)A szervezet LÉTESÍTŐ OKIRATÁVAL kapcsolatos
feltételek

3.) Ha a szervezet LEGFŐBB SZERVE TÖBB TAGBÓL
ÁLL A LÉTESÍTŐ OKIRATNAK rendelkeznie kell az
alábbiakról is:
b.)a vezető tisztségviselők összeférhetetlenségéről.
c.) a felügyelő szerv létrehozásáról,
hatásköréről és működéséről amennyiben
felügyelő szerv létrehozása kötelező.
d.) a közhasznú szervezet éves beszámolója
jóváhagyásának módjáról.

B.)A szervezet LÉTESÍTŐ OKIRATÁVAL kapcsolatos
feltételek

3.) Ha a szervezet LEGFŐBB SZERVE TÖBB TAGBÓL
ÁLL A LÉTESÍTŐ OKIRATNAK rendelkeznie kell az
alábbiakról is:

A közhasznú szervezet TÖBB TAGBÓL ÁLLÓ
SZERVEINEK ülései nyilvánosak, a nyilvánosság
csak jogszabályban meghatározott esetben
korlátozható.

B.)A szervezet LÉTESÍTŐ OKIRATÁVAL kapcsolatos
feltételek

6.)

• A közhasznú szervezetnél érvényesülő
összeférhetetlenségi szabályokat a létesítő
okiratban szintén rögzíteni kell.

Közhasznú szervezeti
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

a.) A döntéshozatali eljárásban
b.) A vezető tisztségviselőre vonatkozóan
c.) A felügyelő szervre vonatkozóan

Közhasznú szervezeti
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK
a.) A döntéshozatali eljárásban
A legfőbb szerv valamint az ügyintéző és képviseleti szerv
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója a határozat alapján
• - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy
• - bármilyen más előnyben részesül, illetve
• - a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
(Nem

minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő
cél szerinti juttatás.)

Közhasznú szervezeti
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK
b.) A vezető tisztségviselőre vonatkozóan:
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban
olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését
megelőző két évben legalább egy évig• - amely jogutód nélkül szűnt meg, úgy, hogy az állami adó-és vámhatóságnál
nyilvántartott adó-és vámtartozást nem egyenlítette ki,
• - amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt
tárt fel,
• - amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság üzletzárás
intézkedést alkalmazott, vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki,
• - amelynek adószámát az állami adó-és vámhatóság az adózás
rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte

Közhasznú szervezeti
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK
c.) A felügyelő szervre vonatkozóan:
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki

• -a legfőbb szerv (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon
tagjait, akik tisztséget nem töltenek be Ectv. 38.§ (3)bek.a.)pont), illetve
az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja
• -a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
• -a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és
az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő
okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást
• -a fent megjelölt személyek közeli hozzátartozója.

B.) A szervezet LÉTESÍTŐ OKIRATÁVAL kapcsolatos feltételek

4.) Ha a szervezet LEGFŐBB SZERVE EGY TAGBÓL ÁLL A
LÉTESÍTŐ OKIRATNAK rendelkeznie kell az alábbiakról is:
(Egy tagból álló legfőbb szerv esetén irányadó szabályok.)
a.) Az egy tagból álló legfőbb szerv köteles
- a felügyelő szerv, valamint
- a felelős személyek
döntéssel kapcsolatos véleményét a döntést megelőzően
beszerezni. A személyi kérdésekkel kapcsolatos döntés ez
alól kivételt képez.
• (Felelős személy: a vezető tisztségviselő vagy egyéb
érdemi döntési jogkörrel rendelkező személy továbbá a
szervezet képviseletére vagy pénzforgalmi számlája
feletti rendelkezésre jogosult személy.)

B.) A szervezet LÉTESÍTŐ OKIRATÁVAL kapcsolatos
feltételek (1 tagból álló legfőbb szerv esetén)
• A vélemény beszerzése történhet az érdekeltek
összehívásával tartott ülésen vagy a vélemény
írásban történő beszerzésével. A létesítő
okiratnak rendelkezni kell a véleményezési jog
gyakorlásának módjáról azzal, hogy az ülésről
készült jegyzőkönyvek illetőleg az írásos
vélemények nyilvánosak.
• Amennyiben a véleményezési jogot az érdekeltek ülés
formájában gyakorolják, úgy rendelkezni kell az ülések
gyakoriságáról, az ülések összehívásának rendjéről, a
napirend közlésének módjáról, az ülések
nyilvánosságáról, a határozathozatal módjáról.

B.) A szervezet LÉTESÍTŐ OKIRATÁVAL kapcsolatos
feltételek (1 tagból álló legfőbb szerv esetén)

b.) Egy tagból álló legfőbb szerv esetén is
tartalmaznia kell az alapító okiratnak a
vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére, a
felügyelő szervre vonatkozó szabályokat (ha
annak létrehozása kötelező), éves beszámoló
jóváhagyására vonatkozó szabályokat, valamint
a
2.
pontban
megjelölteket
(döntések
nyilvántartása, döntések közlése, nyilvánossága,
iratbetekintés, szolgáltatások igénybevétele…).

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZHASZNÚ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ
JOGSZABÁLYOKRÓL, ÉS GYAKORLATI TENNIVALÓKRÓL

II.) A SZERVEZET KÖZHASZNÚVÁ MINŐSÍTÉSE ÉS
EZZEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

II.) A SZERVEZET KÖZHASZNÚVÁ MINŐSÍTÉSE ÉS
EZZEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

1.) A szervezet közhasznúvá minősítését és a
közhasznú jogállás nyilvántartásba történő
bejegyzését
a
szervezetet
nyilvántartó
törvényszéktől
kell
kérni
(Somogy
Megyében
az
eljárásra
a
Kaposvári
Törvényszék illetékes).
2.) A kérelmet a szervezet képviselőjének,
alapítvány esetében pedig az alapítónak kell
benyújtania.

II.) A SZERVEZET KÖZHASZNÚVÁ MINŐSÍTÉSE ÉS EZZEL
KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

3.) A kérelem az illetékes miniszter által
rendszeresített űrlapon nyújtandó be.
- Az űrlap alkalmazása kötelező.

- A kérelemhez az előírt mellékleteket kell
csatolni.

II.) A SZERVEZET KÖZHASZNÚVÁ MINŐSÍTÉSE ÉS EZZEL
KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

MELLÉKLETEK 1.

I. Kötelezően csatolandó okiratok:
1. vezető tisztségviselő/k nyilatkozata/i, hogy
nem esnek az Ectv-ben meghatározott kizáró okok
alá (39.§ (1)-(2)
2. a korábbi lezárt 2 év beszámolója a
közhasznúsági melléklettel

II.) A SZERVEZET KÖZHASZNÚVÁ MINŐSÍTÉSE ÉS EZZEL
KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

MELLÉKLETEK 2.

II. Szükség szerint csatolandó okiratok:
1. létesítő okirat módosításokkal egységes
szerkezetű okirata (módosítása…)
2. a szervezet belső szabályzata (SZMSZ…)

3. képviseleti jog igazolása

II.) A SZERVEZET KÖZHASZNÚVÁ MINŐSÍTÉSE ÉS EZZEL
KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

MELLÉKLETEK 3.

a.) Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb
szervezet egyszerűsített beszámolója és
közhasznúsági melléklete – PK - 141
b.) A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági
melléklete – PK - 142

- 2 db (2012.évi és 2013.évi, ajánlott/TV-es
küldemény

II.) A SZERVEZET KÖZHASZNÚVÁ MINŐSÍTÉSE ÉS EZZEL
KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

MELLÉKLETEK 4.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET:
2.) rovat: Tárgyévben végzett alapcél szerinti és
közhasznú tevékenység bemutatása

3.) rovat: KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG
BEMUTATÁSA (tevékenységenként)

II.) A SZERVEZET KÖZHASZNÚVÁ MINŐSÍTÉSE ÉS EZZEL KAPCSOLATOS
ELJÁRÁS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

.

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA

ALAPSZABÁLY ÉS KH. MELLÉKLET
Ad 1.) A közhasznú szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell az
alábbiakat:

1.) -milyen közhasznú tevékenységet folytat,
(megnevezés)
2.) -a közhasznú tevékenységet mely közfeladathoz
kapcsolódóan végzi (jogszabály szerinti + táblázat),
3.)-a közfeladatok teljesítését mely jogszabályhelyek
írják elő (pontos jogszabály szám, paragrafus,
bekezdés, pont…)

ALAPSZABÁLYSZERŰ SZABÁLYOZÁS
Pl.
1.) közhasznú tevékenység megnevezése:
„kulturális tevékenység, rendezvényszervezés
2.) Közfeladat, amely a közhasznú tevékenységhez
kapcsolódik:
„Közösségi kulturális hagyományok, értékek, művelődésre
szerveződött közösségek támogatása”

2.) Jogszabályhely:
„1991.évi XX.tv. 121.§ a.)-b.)

SOMOGY MEGYEI
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