
Hírek, aktualitások

Civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek számára is



elérhető a Bírósági Fizetési Portál

Az alábbi ÁNYK űrlapok használata során nyílik lehetőség az eljárási illeték Bírósági Fizetési

Portálon keresztül történő kifizetésére:

PK-102 Alapítvány nyilvántartásba vétele

PK-102V Alapítvány adatváltozás nyilvántartásba vétele

PK-102T Alapítvány törlése

PK-106 Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti kérelem

PK-106V Magánnyugdíjpénztár változásbejegyzése iránti kérelem

PK-106T Magánnyugdíjpénztár törlése iránti kérelem

PK-107 Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár nyilvántartásba vétele iránti kérelem

PK-107V Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár változásbejegyzése iránti kérelem

PK-107T Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár törlése iránti kérelem

PK-108 Vegyes nyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti és a jogelőd szervezetek

nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

PK-108V Vegyes nyugdíjpénztár változásbejegyzése iránti kérelem

PK-108T Vegyes nyugdíjpénztár törlése iránti kérelem

PK-21 Fellebbezés

PK-32 Egyéb kérelem

PK-36 Felülvizsgálati kérelem

PKT-01 Törvényességi felügyeleti eljárás indítása

PKT-02 Egyéb beadvány törvényességi felügyeleti eljárásban

Forrás és további részletek: https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/mar-civil-es-

egyeb-cegnek-nem-minosulo-szervezetek-nyilvantartasi

Visszatekintő

Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház programok június-július



Két alkalmas érzékenyítő, szemléletformáló

foglalkozásra  vártuk  az  érdeklődő

gyermekeket  és  szülőket  a  CSEÖH  és  a

FICSAK  Tatabánya  Alapítvány  közös

szervezésében  az  Alapítvány  székházában.

Első alkalommal a hallássérültséggel és az

általános  tolerancia  témakörével

ismerkedtünk  játékosan,  míg  a  második

alkalommal az autizmus és a látássérültség

témakörét  vettük  górcső  alá.  Ezen

hangsúlyos  témák  körbejárásában,

megismerésében  a  témában  releváns

tapasztalati  szakértők  segítettek  minket

megosztva …

olvasd tovább

Mindannyian mások vagyunk -

érzékenyítő előadás-sorozat a Fiatal

Családosok Klubjában

Június  12-én  a  Fogyatékosok  Országos

Diák-,  Verseny-  és  Szabadidősport

Szövetsége  (FODISZ),  Tata  Város

Önkormányzata  és  a  Humanitas  SE

harmadik alkalommal rendezte meg Tatán

a  sportot  és  a  művészetet  összekapcsoló

duális  rendezvényt,  a  Szabó  Szonja  Para

Boccia  Emlékversenyt  és

ParaKépzőművészeti  Biennálét.  A

programok  helyszíne  a  Güntner  Aréna

Városi  Sportcsarnok  volt,  ahol  a

rendezvénnyel  a  szervezők  Szabó  Szonja

emléke előtt is tisztelegtek. …

olvasd tovább

CSEÖH Info-stand a III. Szabó

Szonja Para Boccia Emlékverseny és

ParaKépzőművészeti Biennálén



CSEÖH Info-stand a Tatai

Sportágválasztón Tata  Város  Önkormányzata  és  a  Kőkúti

Sasok  DSE  szervezésében  június  15-én

kedden 8 és 14 óra között között rendezték

a Tatai Sportágválasztót a Kőkúti Általános

Iskolában valamint a Güntner Aréna Városi

Sportcsarnokban.  A  két  helyszínen  20

sportág  és  számos  érdekes  program várta

az  érdeklődőket,  többek  között:

-asztalitenisz,  amerikai  foci,  kézilabda,

kosárlabda, labdarúgás, tequball, kerékpár,

e-sport,  vívás,  karate,  judo,  kajak-kenu,

autó-motor, …

olvasd tovább

Esélyórák

A tavalyi évhez hasonlóan idén is Esély óra

foglalkozásokkal látogattunk el a tatabányai

Grundfos  nyári  táborába.  Július  22-én  a

látás-  míg  július  25-én  a  hallássérültség

témakörével ismerkedhettek meg a tanulók,

Galambos  Krisztián  és  Tvarosek  Józsefné,

Pannika  segítségével.  A  Grundfos  vállalat

számára  is  kiemelten  fontos  a  fiatalabb

nemzedék  érzékenyítése  és  az

esélyegyenlőség  megteremtése,  ezért  esély

óráink  remekül  beleillettek  a  tábori

foglalkozások …

olvasd tovább

A Grundfos nyári táborában...



Tatabányán ... Június  28-án  és  július  5-én  a  tatabányai

Éltes  Mátyás  EGYMI-ben  jártunk,  ahol

általános  tolerancia  és  az  autizmus

témakörében  tartottunk  esélyóra

foglalkozásokat. Az Éltes Mátyás Iskolában

8 héten át nyári tábor fogadja a tatabányai

diákokat,  akik  különböző  színes,  izgalmas

programokon  vehetnek  részt.  A  gyerekek

hasznos  időtöltéséhez,  fejlődéséhez

járultunk hozzá Hetzmann-né Begala Anna

fejlesztőpedagógus  és  Sugár  Gabriella

előadók  közreműködésével.  Köszönjük  a

szervezőknek …

olvasd tovább

Az  Éltes  Iskola  után  tapasztalati

szakértőinkkel  folytattuk  a  nyári  "tábor-

járást", három helyszínen három különböző

témával  ismerkedhettek  a  táborozó

gyerekek:  Július.  1.  -  Puskin  Művelődési

Ház  -  autizmus  Július  12.  -  József  Attila

Megyei  és  Városi  Könyvtár  -  általános

tolerancia  Július  13.  -  Földi  Imre

Sportcsarnok  -  látássérültség  Mindhárom

helyszínen  nagy  érdeklődéssel  várták

előadóinkat, akik a rájuk záporozó kérdések

következtében a …

olvasd tovább

Rendezvény ajánló

Konferencia Európa jövőjéről

2021.  május  9-én  útjára  indult  az  Európa  jövőjéről  szóló  uniós

konferenciasorozat,  mely  platformot  biztosít  az  európai  állampolgároknak,

hogy megvitathassák Európa jövőjét,  illetve  részt  vehessenek  az  ezzel  kapcsolatos

eszmecserében.

Civil szervezetként is lehetőség van részt venni a programokon az alábbi módokon:

a szervezet megosztja ötleteit,



ellátogat egy hozzá közeli eseményre, vagy részt vesz egy online eseményen,

megszervezi a saját személyes és/vagy online eseményét a Konferencia részeként.

A  szükséges  információk,  többek  között  a  különböző  útmutatók is  megtalálhatóak  a

Konferencia többnyelvű digitális platformján (futurEU.europa.eu) magyar nyelven is.

Az  esemény  előtt  regisztráció  szükséges  a  platformon,  majd  feltüntethető  a  saját

esemény a térképen.

„Jövő vitái” – szakmai fórum fiataloknak

Az Erzsébet Ifjúsági Alap első ízben, hagyományteremtő céllal, a „Jövő vitái”

elnevezéssel szakmai fórumot szervez fiataloknak.

A szakmai fórumnak a balatonfüredi Manuela Hotel ad otthont, 2021. július 25 – 28.

között a 18-25 év közötti fiatalok számára, akik ingyenesen vehetnek részt a programon.

Az esemény fókuszában többek között a fiatalok mentális egészsége, a felsőoktatás szerepe,

a Zero Waste életmód áll majd.

A Fórumra jelentkezni 2021. július 20-ig van lehetőség.

További részletek és a jelentkezés módja az alábbi linken megtekinthető:

https://futournet.hu/eletmod/jovo-vitai



Bemutatkozó

Bemutatkozik a KPVDSZ Művelődési Ház

Az  intézmény  1976-ban  kezdte  meg  működését  Tatabánya  –  Újvárosban  a  KPVDSZ

(Kereskedelmi  Pénzügyi  Vendéglátóipari  Dolgozók  Szakszervezet)  által  építtetett  új

létesítményben.  2004-ben  a  szakszervezet  eladta  a  tulajdonát  képező  épületet  Tatabánya

Város  Önkormányzatának.  Az  akkori  helyi  képviselő  testület  döntése  alapján  az  épület

átkerült  a KASZ által  alapított  közhasznú alapítványhoz,  a korábbi közművelődési  funkció

megtartása  mellett.  A  2004-ben  alapított  közhasznú  alapítvány  kuratóriuma  és  felügyelő

bizottsága működteti a művelődési házat.

Intézményünk  2020-ban  is  részt  vett  Tatabánya  Megyei  Jogú  Város  kulturális

alapellátásában, amely egyrészt a városrész Tatabánya – Újváros művelődési központként,

valamint a városi és regionális kiemelt kulturális programokon való közreműködést jelent.

A szakmai prioritásunk három területe:

1. Tatabánya - Újváros közösségi házaként való működés

2. A Tatabányán működő nyugdíjas közösségek összefogása – módszertani központként

való működés

3. A táncművészet, azon belül is a színpadi táncok hagyományainak őrzése, ápolása és

klubszerű működése

A KPVDSZ szellemiségét, sajátos arculatát az a szakmai tevékenység határozza meg, amely

elsősorban  a  kulturális  értékek  létrehozásával  és  közvetítésével  valósul  meg.  Alapítás  óta

tagjai vagyunk a Területi Művelődési Intézmények Egyesületének (TEMIE), amely hálózaton

keresztül pályázhatunk.

Alapfunkcióink  között  fontos  szerepünk  van  különböző  képzésekben,  továbbképzésekben.

Nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományos művelődési tevékenységekre, így kis közösségeket,

klubokat, csoportokat, köröket hoztunk és hozunk létre, működésüket mentoráljuk. Jelenleg

19  csoport  működik  az  intézményben.  Az  éves  munkaterünkben  kiemelt  szerepük  van

hagyományteremtő és hagyományőrző rendezvényeknek (Farsang, Pünkösd, Szüret).

Kis létszámú, de a kultúra iránt elkötelezett dolgozói létszámmal működünk.

Jó  kapcsolatot  építettünk  ki  társintézményeinkkel,  országgyűlési  képviselőnkkel,  a  város

önkormányzatával és képviselőivel is.



Pályázati hírek

Új felhívások a NEA keretében

2021. június 28-án 10.00 órakor  megjelentek a Miniszterelnökség  által  biztosított

forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásai.

Az  „Adományok  után  járó  normatív  kiegészítésen  alapuló  támogatás  civil

szervezetek  részére  2021.”  című,  NEAN-KP-1-2021  jelű  pályázat  célja  a  civil

szervezetek működésének támogatása.

A kiírás  keretében akkor  biztosítható  támogatás,  ha  a  civil  szervezetek által  gyűjtött  és  a

számviteli  beszámolójában  feltüntetett  adomány  után  járó  tíz  százalékos  normatív

kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a számviteli beszámolóban adományként feltüntetett

összeg legalább 100.000,-  Ft).  Az adományok után járó normatív  kiegészítésként  nyújtott

működési támogatás legfeljebb 750.000,- Ft értékig biztosítható.



A pályázat beadási időszaka: 2021. június 28. 10:00 – 2021. július 28. 12:00

Forrás,  pályázati  kiírás  és  útmutató  az  alábbi  linken  elérhető:  https://bgazrt.hu/uj-

felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-4/

Magyar Falu Program Falusi Civil Alap pályázati kiírás

eredmények

Megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Magyar Falu Program Falusi

Civil Alap  keretében 2021. évben meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és

feltételeinek  támogatása”  című  alprogram  pályázati  kiírásainak  eredményei,

melyek  a  BGA  Zrt.  oldalán,  az  alábbi  linken  elérhetőek:  https://bgazrt.hu/megjelentek-

a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-meghirdetett-kiirasok-eredmenyei-2/



Leiratkozás | A feliratkozás szerkesztése

Hírlevél – 2021. július
Komárom-Esztergom Megyei Civil Közösségi Szolgáltató

Központ
2800 Tatabánya, Kós Károly utca 2.

Telefon: 06-34/787-242, 20/236-2553
E-mail: civil.kem@gmail.com, honlap: www.mntkem.hu


