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2018. ÁPRILIS 05. 

V. ÉVFOLYAM 4. 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 
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Hasznos információk a 

beszámolóról:  
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NKA Pályázati felhívás 3 

  

Palacsintafesztivál 

Szereted a PALACSINTÁT? Akkor eljött a Te időd! Látogass el egy igazi 
gasztrofesztiválra palacsinta különlegességekkel, palacsinta sütő és 
palacsinta evő versenyekkel. A rendezvény ingyenesen látogatható.  

Várják az érdeklődőket április 13-15-ig Kecskemét Főterén. 

http://kecskemet.utisugo.hu/programok/2.-palacsinta-fesztival-
kecskemeten-703585.html 

3. Kecskeméti Csokifesztivál 

Újra csokis hétvége! Az ország egész területéről kézműves csokisok 
mutatkoznak be portékájukkal. Egész napos gyerekprogramokkal várják a 
kedves látogatókat. A Csokifesztivál garantált kikapcsolódás az egész 
családnak.  

Várják az érdeklődőket Kecskemét Messzi István Sportcsarnokában 
április 14-15. között. 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-kecskemeti-csokifesztival.html 

Kőhalmi Zoltán önálló estje Kiskunfélegyházán 

A Pesszimizmus előnyei egy szomorú bohóc vicces műsora, ahol még az 
is nevethet, aki szerint nincs minek örülni. Az előadást derűlátó nézők is 
élvezhetik, sőt a megrögzött optimisták akár a végéig is azok 
maradhatnak, de azért ebben ne nagyon bízzanak..  

Várjuk az érdeklődőket április 20-án, pénteken 20:00 órakor a 
Kiskunfélegyházi Művelődési Központban. 

https://dumaszinhaz.hu/eloadasok/palyatevesztesi-tanacsado-kohalmi-
zoltan-onallo-estje-Kiskunfelegyhaza-20180420-2000/ 

CIC-18-0001  

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK: 
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Civil szervezetek beszámolójának benyújtási határidejéről 

és díjszabásáról 

Minden civil szervezet az elkészített beszámolóját köteles  minden év május 

31-ig benyújtani elektronikusan vagy papír  alapon. 

 

 

 

 

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 - eredetben vagy 
hitelesített másolatban - megküldi az Országos Bírósági Hivatal (1363 
Budapest, Pf.24.) részére.  

Ha a civil szervezet a beszámolóval, illetve a közhasznúsági melléklettel 
kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, 
a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményez az illetékes 
ügyészségen. 

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. 

 

 

Bővebb információ és forrás http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil/gyakorlati
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MAGYARORSZÁG 

KORMÁNYÁNAK FELHÍVÁSA 

A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítására  
  

 

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1.000.000.000 Ft 

Igényelhető támogatás: minimum 1.000.000 forint és maximum 500.000.000 forint 

 Maximális támogatási intenzitás mértéke:100%.  

Felhívás kódszáma: EFOP-2.4.3-18  

Pályázók köre: költségvetési szervek, részvénytársaság, helyi önkormányzat, helyi 
önkormányzatok társulása, egyéb egyesület, egyéb alapítvány, elsődlegesen közfeladatot 
ellátó belső egyházi jogi személy, elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi 
jogi személy  

A pályázat benyújtása: 2018. április 6-23. 

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő 

programon keresztül. 

 

Forrás és bővebb információ: 

  

https://palyazatmenedzser.hu/2018/03/07/palyazat-a-szegregatumokban-
elok-lakhatasi-korulmenyeinek-javitasa-celjabol/ 

1. Pályázati cél: a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrá-
nyos helyzetű emberek lakhatási körülményeinek javítása és társadalmi felzárkó-
zásuk segítése. A lakhatási célú beruházások a társadalmi integrációt szolgálják: 
hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő 
fizikai és társadalmi integrációjához. A felhívás célja a lakhatási körülmények, a 
lakhatás biztonságának javítása, a lakhatási mobilizáció támogatása infrastruktu-
rális beruházásokkal.  



Hasznos információ 

MÁR FACEBOOKON 

IS ELÉRHETŐEK 

VAGYUNK: 

WWW.FACEBOOK.C

OM/CIVILBACS 

További irodáink a megyében: 

Civil Iroda—Kecskemét 

Kecskemét, Wesselényi u. 4. 

Fsz. / 1. 

Telefon: 20/270-0327 

Civil Iroda - Bácsalmás 

Bácsalmás, Gróf Széchenyi I. u. 

75. 

Telefon: 20/292-9414 

Az irodák nyitvatartása: 

Hétfőtől-Csütörtökig 8:00-16:00 

1) A NEA pályázatok elszámolási felülete 

megnyílt a www.civil.info.hu weboldalon.  

 

2) A kecskeméti Civil Iroda telefonszáma áp-

rilis 10-től megváltozott. Új hívószám:  

06 76 777-517. 

 

3) Az iroda a 06 20 270 0327 hívószáma  

továbbra is él. Megszűnéséről tájékoztatjuk a 

Civil Szervezeteket.  

Cím: 6200 Kiskőrös, Szarvas u. 2. 

I. em. 5. szám 

Telefonszám: +36-20/295-5935 

E-mail: civilbacs@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 

 

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

