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Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület 
Cím: 6200 Kiskőrös, Klapka Gy. u. 79. 

 
Telefon: 36-76-777-517 

E-mail: civilbacs@gmail.com 

2019. MÁJUS 05. 

VI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 

Bács-Kiskun Megyei 

Civil Információs Centrum 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szíves-

kedjenek eljuttatni szá-

munkra a tárgyhavi 

programjaikat, melye-

ket feltöltünk a hírleve-

leink elejére, egy keret-

be. Ezen határidő figye-

lembe vétele miatt a hír-

leveleinket minden hó-

nap 5. napja után küld-

jük meg a civil szerveze-

tek számára. 

A tartalomból: 

Címlap, közelgő esemé-
nyek 

1 

Hasznos információk a 

beszámolóról:  
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Közérdekű felhívás 3 

  

 
 

 

 

 

X. helyi Termék Ünnep - Hungarikum Fesztivál 
2019. május 10 - 12. 
Kecskemét Főtere 

 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a kettő napon át tartó 

rendkívül gazdag táncos, zenés és gasztronómiai  programokkal . 
 
Állandó programok: 
Ballószög  község 65 éves jubileumi bemutatkozása 
Hungarikum Kiállítás 
Hungarikum kvíz felnőtteknek- helyesen kitöltők között 
ajándékcsomag sorsolás 
Pecsétgyűjtő játék gyermekeknek – pecsétgyűjtő állomásokon 
összegyűjtött 6 különböző pecsét nyereménye egy mézeskalács 
Hungarikum játszóház 
Népi játszótér – Népi és ügyességi gyermekjátékok 
Népművészeti és kézműves foglalkozások 
Lovaskocsizás 
Állatsimogató, Pónilovaglás 
Aranyhomok Portéka Térségi Tanyai Termék és Kézműves Vásár 
Látványfőzések, kóstolók 
Kecskemét Város Bora címet viselő borászatok bemutatkozása 
 
Forrás és elérhetőség: 
https://www.kecskemetfeszt.aranyhomok.hu/  
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MINDEN ÉV MÁJUS  31. NAPJÁIG 

BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSE, LETÉTBE HELYEZÉSE, 

KÖZZÉTÉTELE 

A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint 
közhasznúsági mellékletét köteles minden év május 31. 
napjáig letétbe helyezni akként, hogy a beszámolót, illetve a 
közhasznúsági mellékletet elektronikusan (az ún. Ügyfélkapun 
keresztül), illetve papír alapon - eredetiben vagy hitelesített 
másolatban - megküldi (1363 Budapest, Pf.24.), 
illetve személyesen, ügyfélfogadási időben benyújtja az 
Országos Bírósági Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 
16.) részére. 
A közhasznú jogállással rendelkező szervezetek a Pk-142 sz. 
nyomtatványon, a  közhasznú jogállással nem rendelkező 
szervezetek  a Pk-141 sz. nyomtatvány kitöltésével. 
Ha a civil szervezet a beszámolóval, illetve a közhasznúsági 
melléklettel kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja, akkor azt 
egy éven belül pótolnia kell. 
Emellett ha a civil szervezet saját honlappal is rendelkezik, a 
beszámolóját és a közhasznúsági mellékletét saját honlapján 
is köteles elhelyezni és annak megtekinthetőségét legalább a 
közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok 
közzétételéig biztosítani. 

Az OBH a civil szervezetek beszámolóinak és esetleges 
közhasznúsági mellékletének a közzétételéről díjmentesen 

intézkedik. 

MINDEN ÉV MÁJUS  31. NAPJÁIG 
1 %-OS BESZÁMOLÓ BEKÜLDÉSE A NAV FELÉ 

 
A 2018 évi 1 %-ok felhasználásáról szóló bevallást szükséges 
elkészíteni a KOZ jelű nyomtatvány alkalmazásával. 

 
 

MINDEN ÉV JÚNIUS 01. NAPJÁIG 
KSH STATISZTKAI JELENTÉS ELKÉSZÍTÉSE 

 
A civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről az 
országos Statisztikai Adatgyűjtési Program részét képező 
1156. ny. számú Statisztikai jelentés elkészítése és beküldése 
a KSH részére kötelező. 
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Hasznos információ 

MÁR 

FACEBOOKON IS 

ELÉRHETŐEK 

VAGYUNK: 

WWW.FACEBOOK. 

COM/CIVILBACS 

További irodáink a megyében: 

Civil Iroda—Kecskemét 

Kecskemét, Wesselényi u. 1/A. Fsz-

.4. 

Telefon: 76/777-517  

 Civil Iroda - Bácsalmás 

Bácsalmás, Gróf Széchenyi I. u. 75. 

Telefon: 20/292-9414 

Az irodák nyitvatartása: 

Hétfőtől-Csütörtökig 8:00-

16:00 

Cím: 6200 Kiskőrös, Szarvas u. 

2. I. em. 5. szám 

Telefonszám: +36-78/415-165 

E-mail: civilbacs@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 

Kérdés: Cégkaput üzemeltető civil szervezetnek van-

e bejelentési kötelezettsége a Törvényszék felé ? 

Válasz:  

2018. január 1-től a civil szervezetek is igénybe vehetik a Cég-

kapu szolgáltatást. Amennyiben az adott szervezet rendelke-

zik beszámolóval, azt már a Cégkapun keresztül is megküld-

heti az Országos Bírósági Hivatalnak (OBH). A szolgáltatás 

megkönnyíti a szervezetek és az OBH közötti kapcsolatfelvé-

telt, hiszen minden dokumentum a szervezet által igényelt, 

biztonságos, hiteles tárhelyre érkezik.  

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általá-

nos szabályairól szóló 2015. évi  CCXXII. törvény alap-

ján  2018. január 1-jétől elektronikus ügyintézésre kötelesek 

a gazdálkodó tevékenységet folytató alapítványok és egyesü-

letek. Az adatszolgáltatás  a Pk. 32 számú  bejelentési nyom-

tatvány ( birosag.hu/civil szervezetek/nyomtatványok/

elektronikus nyomtatványok ) menü pont alatt található . Az 

adatszolgáltatás  formája: elektronikus. 

mailto:civilbacs@gmail.com
http://www.recic.hu

