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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 

2019. JÚLIUS 05. 

VI. ÉVFOLYAM 7. 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 

1 

Közérdekű felhívás 
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KISKŐRÖS FESZT 2019 
JÚLIUS 12 PÉNTEK ÉS JÚLIUS 13 SZOMBAT 

15:00 órától 
Helyszín: 6200 Kiskőrös Dózsa György út 68. 

VÁROSI SPORTTELEP 

Idén is megrendezése kerül a Városi Sporttelepen a Kiskőrös 
Fesztivál. Kettő teljes napon keresztül  várja kedves 

vendégeit!  
Fellépők: TANKCSAPDA - RIE MAFFIA - NEW LEVEL EMPIRE-GANXSTA-

JETLAG-HŐSÖK-COLORSTAR-INTIM TORNA ILLEGÁL-ZAPOROZSEC-
PADYY AND THE RATS-CLOUD9 

A KiskőrösFeszt-en lehetőség van sátorozásra is, az erre a célra 
kialakított ideiglenes táborhelyen. A Fesztivál kemping a színpadok 
mellett megközelíthető területen, a fesztiválterület hátsó részén van 
kialakítva. A kemping lakóinak lehetősége van ott mosakodásra 
(tusolásra), a helyszínen felépített mobil konténerekben lévő 
zuhanyzó kabinokban.  
forrás és elérhetőség: 
https://kiskorosfeszt.hu/kiskoros-feszt-2019/  
 
Kapcsolat felvétel: kiskorosfeszt@gmail..com 
+ 36 20 228 9030 

CIC-19-0001  

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK: 

https://kiskorosfeszt.hu/kiskoros-feszt-2019/


 

Oldal 2 BÁCS-KISKUN MEGYEI 

CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 

NE HAGYJUK ELKALLÓDNI A CIVIL 

SZFÉRA MÚLTJÁT ! 

 

 

 

 

 

A Bács-Kiskun Megyei 

Civil Információs 

Centrum  

a  

Bács-Kiskun Megyei 

Levéltár szakmai 

támogatásával  

 

 

a megye társadalmi szervezetei, csoportosulásai,  körei, egyesületei, és 

alapítványai iratainak, fotóinak gyűjtését kezdeményezzük a Fővárosi 

Levéltár  által meghirdetett CivilArhiv Projekt mintájára. 

A gyűjtés célja, hogy ezeken keresztül a jövőben is megismerhető 

legyen a mindenkori megyei lakosok társadalmi szerepvállalásával és 

civil tevékenységével kapcsolatos élete.  

Legyen szó levelezésről, a szervezet működésével kapcsolatos 

iratokról, összefoglaló jelentésekről, visszaemlékezésekről, naplókról, 

fényképekről, emléktárgyakról. 

Gyűjtésünkben a Bács-Kiskun  megyei civil szervezetek 

együttműködésére támaszkodunk. 

Ha ilyen jellegű irathagyatékok birtokában van és felajánlásában 

segítségünkre lenne, úgy a gyűjtéssel kapcsolatban kérjük vegye fel a 

kapcsolatot munkatársunkkal  az alábbi elérhetőségen ! 

Bács-Kiskun Megyei Civil Információs Centrum Kecskeméti Irodája 

Karsai Éva Mária 6000 Kecskemét, Wesselényi utca 1/a. fsz/4.    

Telefon : 06-76-777-517     

E-mail: civil.kecskemet@gmail.com 



JJ 
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CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárpátaljai szociális támogatások 2019 
A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a 

továbbiakban: Támogató) megbízásából felhívást tesz közzé a Bethlen Gábor Alap 

2019. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak 

szerint:  

1. A felhívás célja: 

a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és 
nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve ezen feladatok megvalósítását 

segítő személyek támogatása;2019. június 17. – 2019. július 31. közötti 

időszakban  lehet támogatási kérelmet benyújtani.  

a kárpátaljai művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó pedagógusok, 

kisegítő dolgozók támogatása;2019. október 1. – 2019. október 31. közötti 

időszakban  lehet támogatási kérelmet benyújtani.  

a kárpátaljai egészségügyi, magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási, 
valamint egészségügyi feladatot (is) ellátó szociális intézményekben gyógyító 
vagy a gyógyítással közvetlenül összefüggő feladatokat magyar nyelven ellátó 
dolgozók támogatása; 

a kárpátaljai magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő 
újságírók illetve az újságírói tevékenységet segítő munkatársak támogatása; 

szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, 
könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók, illetve az ezekkel a feladatokkal 
közvetlenül összefüggő kisegítő tevékenységet végző dolgozók támogatása; 

szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző színészek, előadóművészek, illetve 
a tevékenységüket közvetlenül segítő munkatársak támogatása; 

a kárpátaljai magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve a közoktatási intézmények 
magyar tannyelvű 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetésének 

támogatása.2019. augusztus 15. – 2019. szeptember 15. közötti időszakban  lehet 

támogatási kérelmet benyújtani.  
 
Forrás és elérhetőség: 
https://bgazrt.hu/karpataljai-szocialis-tamogatasok-2019/  

https://bgazrt.hu/karpataljai-szocialis-tamogatasok-2019/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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: +36-78/415-165 

E-mail: civilbacs@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 

Közlemény a 2019. rendelkező évben tett, szja 1%-os felajánlásokból történő részesedésből kizárt civil kedvezménye-

zettek nevéről, adószámáról, székhelyéről és a kizárással érintett rendelkező évről. 

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 

törvény (továbbiakban: Szf. tv.) 6/A. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az alábbiakban ad tájékozta-

tást a 2019. rendelkező évben tett, szja 1%-os felajánlásokból történő részesedésből kizárt civil kedvezményezettek ne-

véről, adószámáról, székhelyéről és a kizárással érintett rendelkező évről. A kizárás nem érinti a kedvezményezett előze-

tes regisztrációját, azonban a kizárás évében a kedvezményezett nem jogosult az szja 1%-os felajánlásokra, és a regiszt-

rációs listában sem szerepelhet. 

 

A kimutatásban azon civil kedvezményezettek adatai szerepelnek, amelyeket az állami adó- és vámhatóság az Szf. tv. 6/

C. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a 2018. december 31-ig jogerőre emelkedett határozatában az alábbi okokból 

zárt ki a 2019. rendelkező évben tett, szja 1%-os felajánlásokból történő részesedésből. 

 

A kedvezményezett nem küldte meg az állami adó- és vámhatósághoz a részére átutalt szja 1%-os összeg felhasználására 

vonatkozó adatokat tartalmazó (11-16KOZ számú) elektronikus közlemény(eke)t. 

A kedvezményezett a közleményében számszaki hibás adatokat közölt, vagy nem az elszámolandó összeget szerepel-

tette, és az állami adó- és vámhatóság által az adatok javítására kitűzött határidőt elmulasztotta. 

Az állami adó- és vámhatóság az átutalt szja 1%-os összeg közcélú tevékenységnek megfelelő felhasználásának az ellen-

őrzése során megállapította, hogy a kedvezményezett a közleményében valótlan adatot közölt. 

A kimutatás a megnevezésük szerinti karakter- és betűrendben tartalmazza a civil kedvezményezettek adatait.A közzé-

tett listát az adóhatóság folyamatosan frissíti. A kimutatás .xls  és .pdf formában tölthető le.  

Forrás és elérhetőség 

https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/kizart_civil_kedvezmenyezettek_2019  

mailto:civilbacs@gmail.com
http://www.recic.hu
https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/kizart_civil_kedvezmenyezettek_2019

