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Közelgő határidők 

Május 22.   1+1 % Személyi jövedelemadó felajánlás Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az 

összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb május 22-ig az 

szja-bevallási formától függetlenül is megteheti. Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a 

megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely 

technikai számmal rendelkező egyháznak, vagy a … 

Tovább olvasás. 

 

Gyakran ismételt kérdések a beszámolóról (frissítve: 2017. április) 

  A civil szervezetek, valamint az erre kötelezett egyéb nonprofit szervezetek (pl. közalapítványok) 

kötelesek minden év május 31-ig elkészíteni (és elfogadni), valamint letétbe helyezni az előző üzleti évről 

szóló számviteli beszámolójukat. A beszámoló formáját az egyéb szervezet által folytatott tevékenység, az 

éves összes bevétel (az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, 

valamint a könyvvezetés módja határozza meg.  … 

Tovább olvasás. 

 

Kérjük, támogassa egyesületünket adója 1%-ával! 

Megtiszteltetésnek vesszük, ha adója 1 %-ával támogatja az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesületet. 

Adószámunk: 19336480-1-05 

Tovább olvasás. 

 

Önkéntes Akciónap a  Miskolc – Tetemváron lévő  I. Világháborús temető 

rendbetétele érdekében 

Az I. Világháború végének 100. évfordulójához közeledve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Család, 

Esélyteremtési és Önkéntes Ház csatlakozott a Miskolc – Tetemváron lévő elfeledett és a miskolci 

cserkészek által gondozott  I. Világháborús temető rendbetételéhez kapcsolódó önkéntes 

kezdeményezéshez.   
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház ezúton meghívja Önt és 

szervezetének cégének munkatársait a 2017. május 20-án 10 órakor megrendezésre kerülő Önkéntes 

Akciónapra, melynek keretén belül a miskolci I. Világháborús Hősök temetőjének rendbetételére kerül sor. 

Az önkéntes akciónap során a sírköveken lévő neveket festjük újra, illetve a terület gereblyézését és 

gazirtást is el szeretnénk végezni. A program rendhagyó történelem órával végződik, amikor az I. 

Világháború miskolci vonatkozásairól hallhatunk információkat miközben helyben készült meleg ebédre 

invitáljuk a résztvevőket. A munkálatokhoz felszerelést biztosítunk, munkásruhát szükséges csak hozni. A 

programba bekapcsolódó szervezetek és cégek nevét nyilvánosságra hozzuk. Illetve az rendezvény ideje 

alatt hordozható reklámfelületét kihelyezheti. 

Kérjük, hogy részvételi szándékát a +36207773076 illetve a bazmegye.cseoh@gmail.com elérhetőségek 

egyikén legyen szíves jelezni legkésőbb május 15-ig. 
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