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2019. DECEMBER 05. 

VI. évfolyam 12. 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 ese-
mények 
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Közérdekű hírek 
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KECSKEMÉTI  

TÉLI FESZTIVÁL 

2019. 11. 30. - 2020. 01.01. 

 
Gyertyagyújtás, karácsonyváró műsorok, ünnepi események az adventi 
időszakban Kecskeméten a város történelmi főterén. Kézműves ajándék 
vásár, forró italok, illatos kürtőskalács, jégpálya a karácsonyi fényekbe 
öltözött főtéren 1 hónapon keresztül. Szilveszterkor tűzijáték és koncert 
köszönti az új évet.  

Forrás: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-kecskemeti-teli-fesztival.html  

 

KISKUNFÉLEGYHÁZÁN 2019. december 31.én 
XXVII. Jótékonysági JOGGING PLUS Szilveszteri futás – utcai 

futóverseny  
 

Huszonhetedik alkalommal rendezi meg a Jogging Plus sportegyesület a 
hagyományos szilveszteri futóversenyét Kiskunfélegyházán december 
31-én, mely az idei évben is jótékonysági. A Kiskunfélegyházi 
Napköziotthonos Óvodák javára lesz gyűjtés. 
Forrás: https://www.google.com/search?q=Jogging+Szilveszteri+fut%C3%A1s+Kiskunf%

C3%A9legyh%C3%A1za  
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KÖZELGŐ ESEMÉNYEK: 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-kecskemeti-teli-fesztival.html
https://www.google.com/search?q=Jogging+Szilveszteri+fut%C3%A1s+Kiskunf%C3%A9legyh%C3%A1za
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Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egy-

szerűsített támogatása 2020.  

Határidő: 2019. december 20. 

 

A Társadalmi felelősségvállalás, a Nemzeti összetartozás, az Új 
nemzedékek jövőjéért, a Közösségi környezet és a Mobilitás és 

alkalmazkodás kollégium egyszerűsített támogatásai  

NEA-TF-20-EG    
Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2020.    
Társadalmi felelősségvállalás kollégium    
2019.12.20. 

NEA-NO-20-EG    
Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2020.    
Nemzeti összetartozás kollégium    
2019.12.20. 

NEA-UN-20-EG    
Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2020.    
Új nemzedékek jövőjéért kollégium    
2019.12.20. 

NEA-KK-20-EG    
Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2020.    
Közösségi környezet kollégium    
2019.12.20. 

NEA-MA-20-EG    
Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2020.    
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium    
2019.12.20. 

forrás: civil.info.hu 

 

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
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Figyelemfelhívás! Ismételten több bejelentés 

érkezett a civil szervezeteket érintő megtévesztő 

megkeresésekkel kapcsolatban 

 

Az elmúlt hónapokhoz hasonlóan továbbra is 
folyamatosan érkeznek bejelentések az Országos 
Bírósági Hivatalhoz, mely szerint a Civil Marketing Kft. 
nevében a civil szervezetek képviselőit telefonon, az 
OBH-ra hivatkozva keresik meg azzal, hogy 
ellenszolgáltatás fejében az éves beszámolókat 
ellenőrzik, felülvizsgálják, valamint szükség szerint 
javítják.  

Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy az 
OBH sem a Civil Marketing Kft-vel, sem pedig más 
gazdasági társasággal nem kötött együttműködési 
megállapodást a beszámolók ellenőrzésére és 

felülvizsgálatára!  

Az OBH feladata kizárólag a beszámolók közzététele 
és nyilvántartása, tartalmában, érdemében nem 
vizsgálja azokat, valamint a civil szervezetek 
gazdálkodási tevékenységét sem, ugyanis ilyen 
vizsgálatokra nincs hatásköre.  

Amennyiben a beszámoló benyújtásával, illetve 
közzétételével kapcsolatban bármilyen kérdés vagy 
probléma merülne fel, úgy kérjük, hogy keresse az 
OBH Országos Nyilvántartási Irodáját 
a civilinfo@obh.birosag.hu e-mail címen vagy az alábbi 
telefonszámokon: 06/1-354-4165, 06/1-354-4115, 06/1-
354-4295. 

forrás: birosag.hu 

mailto:civilinfo@obh.birosag.hu
https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/figyelemfelhivas-ismetelten-tobb-bejelentes-erkezett-civil
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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 8:00-12:00 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 

 

 

 

Mi a teendő, ha a civil szervezet  hiánypótlási felszólítást kap a 2017.évi elszámolás kap-

csán? 

Azon szervezetek, akik kaptak hiánypótló levelet, és nem tudják a pontos teendőjüket, 
a pályázati azonosító feltüntetésével jelezzék e-mail-ben a nea@bgazrt.hu címre. 
 A beérkezett jelzésnek megfelelően tájékoztatják az érintett szervezeteket a teendő-
jükről. 
  

Mi a teendő, ha a civil szervezet működési szintje az EPER regisztráció óta megválto-

zott?  

Az EPER saját adatok menüpontjában van lehetőség a szervezet adatainak – többek között a műkö-

dési szintnek – a megváltoztatására. Az adatok módosítása után a reg. nyilatkozat gombra kattintva 

tudja az új regisztrációs nyilatkozatot kinyomtatni. A regisztrációs nyilatkozatot a civil szervezet kép-

viselőjének aláírása után postai úton küldje be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő címére (1381 

Budapest, Pf. 1407), ahol munkatársaink feldolgozzák. A regisztrációs nyilatkozat feldolgozásának 

eredményéről EPER-üzenetben és e-mailben kap majd értesítést.  

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

