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A civil szervezetek működése a veszélyhelyzet idején

2021. június 1-től a 289/2021, (V.31) Kormányrendelet hatályos, amely rendelkezései 
ismét lehetőséget biztosítanak a közgyűlés, küldött gyűlés, elnökségi ülés, felügyelő 
bizottsági ülés személyes megtartására is.
Továbbra is érvényben marad az elektronikus hírközlő eszköz segítségével megtartott 
ülések lebonyolítása is függetlenül, hogy a létesítő okirat engedi e, azonban ismét 
lehetőségünk van a személyes ülések megtartására is.
A 289/2021. (V.31) Kormányrendelet módosítja az 502/2020. (XI.16.) Kormányrendeletet 
aszerint, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott egyszemélyes döntésekről és a 
veszélyhelyzet ideje alatt megszűnt tisztségviselői mandátumok miatt összehívható 
közgyűlések határideje legkésőbb 2021. október 15. Tehát legkésőbb ez év október 15. 
napjáig szükséges megtartani például a tisztújító közgyűléseket. A döntéshozó szerv által 
saját hatáskörben meghozott döntésekről szintén október 15-ig szükséges tájékoztatni a 
közgyűlést, amelynek napirendjére kell tűzni a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott 
intézkedéseket, határozatokat!
 

CIVIL KÖZPONT HÍREI

Regőczi István 
Alapítvány a 
Koronavírus 

Árváiért

JÚNIUS 12. REPREZENTÁCIÓ
 

Fix beszámolási kötelezettség civil 
szervezeteknek a tárgyévre vonatkozó 
reprezentációról, melynek határideje a 

tárgyévet követő június 12-ig.
A reprezentációs költség beszámolási 

kötelezettsége
az SZJA tv.69.§. és befizetési 

kötelezettsége a 2001.évi L.tv. alapján 
 
 
Nem kell SZJA -t és EHO- t fizetni, amennyiben a 
reprezentáció hivatali esemény érdekében merült 
fel, és értéke az összes bevétel 10 %-át és az összes 
költség—kiadás– ráfordítás 10 %-át (mindig a kisebb 
értéket kell figyelembe venni) nem haladja meg, illetve 
akkor, ha az kis értékű üzleti ajándék, amelynek értéke 
a minimálbér 25 %-ának megfelelő egyedi értékét nem 
haladja meg. Ha ezeket meghaladja, úgy a juttatás 



 
Ezúton is szeretnénk felhívni figyelmüket, 
hogy Áder János köztársasági elnök úr és 
felesége, Herczegh Anita asszony alapítványt 
hoztak létre a koronavírus járvány során 
árván és félárván maradt gyermekek 
megsegítésére.
Az alapítvány a www.regoczialapitvany.hu. 
honlapon található.
A kedvezményezett pénzforgalmi 
számlaszáma:   11705084-21448492
Az anyagi támogatások banki utalásakor a 
közleményben a támogatónak saját nevét, 
valamint az „alapítvány támogatása” 
megjegyzést szükséges feltüntetnie.
A Kuratórium tagjai köszönik minden 
nagylelkű támogató felajánlását, amellyel 
hozzá kívánnak járulni a koronavírus 
betegségben elhunytak hozzátartozóinak 
megsegítéséhez.
 

értékének 1,19 szerese után 16 % SZJA –t és 27 % 
EHO –t kell fizetni.
Amennyiben nem hivatali a reprezentációs költség , 
akkor a juttatást, illetve a megfizetést követő hónap 12-
éig meg kell fizetni.
A bevallást pedig, amilyen bevalló, abban a 
bevallásban kell figyelembe venni. A hivatalos 
esemény voltát a költségszámlán minden esetben 
igazolni kell ( kik vettek részt a megbeszélésen, mikor, 
milyen célból) , mert különben a jelzett határértékekbe 
ezeket a költségeket nem lehet figyelembe venni, 
igazolás hiányában a költségeket már a felmerülés 
pillanatában adókötelezettség terheli. ( 08-s havi 
bevallás)
 

MEGYEI HÍREK

Hírös Agóra 
felhívása

bor/pálinka/kézműves 
sör kiállítók, étel-ital 

árusok, kézműves- és 
házi készítésű 

termékeket árusítók 
részére

A  fennálló vészhelyzet okán 
egyelőre nem tudunk 
információt adni arról, hogy 
mikor lesz lehetőségünk újra 
fesztivált, vásárt szervezni, de 
természetesen  arra 
készülünkk, hogy előbb-utóbb 
eljön ez az idő.
Ezt előkészítendő adatbázis 
építésbe fogtunk. Egy 

Izsákon a Nemzeti 
Lovas Színház 
2021.július 9.

 
Szent László, a 

lovagkirály 
rockopera

 

A darabot Pintér Tibor által 
alapított és vezetett Nemzeti 

Lovas Színház adja elő.
A mintegy 100 színészt 

(közülük 60 lovast) 
felvonultató előadás 

főszereplői: Pintér Tibor, Ilyés 
Jenifer, Pápai Kíra, 

Papadimitriu Athina és 

Két év alatt 347 
helyi közösségépítő 

program
Sikeresen pályázott 23 
kecskeméti civilszervezet a 
"KözösségÉpítő Kecskemét" 
projekt keretében, amelynek 
köszönhetően két év alatt 347 
program vár a 
megyeszékhelyen élőkre.
A sajtótájékoztatón elhangzott 
az is, hogy a programok 
minden korosztályt 
megszólítanak majd, de 
például az autistáknak is 
szerveznek tandembiciklis 
kirándulást.
Az egyesületek és 



általános jelentkezési 
lapot teszünk közzé azok 
részére, akik még nem a 
partnereink, de szívesen 
részt vennének a jövőben a 
Hírös Agóra Nonprofit Kft. 
rendezvényeink valamelyikén 
kiállítóként.

Olvass tovább 

Mohácsi Márk.
Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, a Nemzeti 
Kulturális Alap és a 

Magyarságkutató Intézet 
támogatásával elkészült, 
csatajelenetekkel tűzdelt, 

látványos darab 
ősbemutatójára Izsákon 
kerül sor, 2021. július 9-én 

20:00 órakor kerül sor.

Olvass tovább 

alapítványok 3 és 15 millió 
forint közötti összegre 
nyújthattak be támogatási 
kérelmeket kulturális vagy 
közösségépítő programjaik 
megvalósítása érdekében.
A 250 milliós forrásból 11 
alapítvány és 12 egyesület 
kapott támogatást, és ezek 
összesen 347 programot 
fognak megvalósítani a 
következő két évben.

Olvass tovább 
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