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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 

2018. JÚLIUS 5. 

V. ÉVFOLYAM 6 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 

  

CSIPERO Európa Jövője Nemzetközi Gyermek 
és Ifjúsági Találkozó  
2018. június 30– 2018. július 07-ig 
Helyszínek: Főtér—Romkert 
https://csipero.eu/2018/program 

2018. július 1. vasárnap  18:00 Fesztivál parádé 

A résztvevő csoportok felvonulása Útvonal: Vasútpark – Rákóczi út – 

Szabadság tér – Nagyszínpad 

19.00 MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG 

GYERMEKVARÁZS PROGRAMOK 

Köszöntsük az ideérkező csoportokat hatalmas tapssal Kecskemét főterén 

hétköznapokon, délelőtt és délután is! 

ESTI KONCERTEK 
Várunk mindenkit szeretettel az esti koncertekre! 

ROMKERTI ESTÉK 

Idén különleges Varázskerttel várunk mindenkit a Csiperó alatt hétköznap esténként 22 
órától a Romkertnél.  

FŐTÉRI PROGRAMOK 

Látogassatok ki a főtérre, ahol a színpadi programok mellett csupa érdekes 

programmal várunk kicsiket és nagyokat! 

ZÁRÓPROGRAM 
Búcsúzzunk a Csiperótól együtt július 7-én este egy fantasztikus műsorral!  
 

 

 

 

 

 

 

CIC-18-0001  

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK: 

https://csipero.eu/2018/programok/estikoncertek.html


 

Oldal 2 BÁCS-KISKUN MEGYEI 

CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 

Fix beszámolási kötelezettség civil szervezeteknek 

a tárgyévre vonatkozó reprezentációról  

Határidő: a tárgyévet követő június 12-éig   

 

 

 

 

 

 

 

A reprezentációs költség beszámolási  kötelezettsége ( SZJA tv.69.§.) 

és befizetési kötelezettsége( 2001. évi L. tv.) a törvény alapján a 

tárgyévet követő június 12. napja. 

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 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) 

Forrás és elérhetőség: 
 
http://
adozona.huszja_ekho_kulonadoRendezvenykoltseg_a_civil_szervezetnel_504ILA 
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Oldal 3 BÁCS-KISKUN MEGYEI 

CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 

Köznevelési pályázat szaktáborok 

támogatására 

  
 

 

Pályázat benyújtására jogosultak köre: A szomszédos államokban élő magyarokról 
szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén működő, 
oktatási profilú civil szervezetek (pedagógusszövetségek, egyesületek, társulatok, 
alapítványok stb.), oktatási intézmények, egyházak.  

A támogatás formája: A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 16,0 millió 
forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 100 ezer forint, felső határa 900 ezer forint 
vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás 1-100% közötti.* A pályázóknak 
nem kötelező saját forrás biztosítása. Egy szervezet több szaktáborra is benyújthat 
pályázatot.  

A pályázatok benyújtása: :Pályázni kizárólag online adatlap kitöltésével lehet. A 
pályázatot elektronikus formában – az előírt mellékletek csatolásával – az  Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem honlapján lehet 
kitöltenii. A kitöltött adatlaphoz kötelező csatolni a mellékleteket. 
 

Támogatható tevékenység: Pályázni csak a határon túli magyar tanulók anyanyelvi 
képességeinek fejlesztésére szülőföldön megrendezendő, közoktatási célú 
szaktábor költségeinek támogatására lehet. 
A megvalósítandó programnak legalább 20 tanuló anyanyelvi képességeinek 
fejlesztéséhez kell segítséget nyújtania. 

A támogatásból elszámolható költségek köre: határon túli résztvevők étkezési 
költségei, szállásköltségei, útiköltség-hozzájárulás, program- és kirándulásköltségek, 
anyagköltségek, valamint előadói- és tiszteletdíjak (személyi kifizetések), valamint 
egyéb a pályázat megvalósítása során a pályázat céljával szorosan összefüggő 
költségek. 

Pályázat benyújtási határideje: A pályázat elektronikus beérkezésének 
határideje: 2018. június 15. 17:00 óra 

Forrás és bővebb információ: 

  

http://felvidek.ma/esemeny/koznevelesi-palyazat-szaktaborok-tamogatasara/ 

Pályázati cél: Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktáborok megren-
dezésének támogatása  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Pénteken 8:00-14:00 óráig 

Cím: 6200 Kiskőrös, Szarvas u. 

2. I. em. 5. szám 

Telefonszám: +36-20/295-5935 

E-mail: civilbacs@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 

 

 

 

Felhívás: Értesítjük a civil szervezeteket, hogy a Kecskeméti Civil Infor-

mációs Centrum telefonszáma május 02. naptól megváltozott. Az új hívó-

szám: +36-76/777-517. A korábbi +36-20/270-0327 hívószám már nem él.  
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