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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. 
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Címlap, közelgő ese-
mények 
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29. UTAZÁS KIÁLLÍTÁS KECSKEMÉT 

2020 február 21-22.-én (péntek-szombat) 

A Kecskemét Hírös Agóra Kulturális és Konferencia 

Központban 

 

A Tourex Idegenforgalmi Szakkiállítás és Vásár 29. alkalommal kerül 
megrendezésre 2020. február 21-22. között (péntek, szombat) 
Kecskeméten. Látogasson el kiállításra, ahol a kiállítók nyeremények és 
kedvezmények sokaságával várják a látogatókat! A rendezvénynek a 
Hírös Agóra - Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ ad otthont. 
A kiállításon a hagyományoknak megfelelően üdülési, turisztikai és 
idegenforgalmi látnivalókkal, szolgáltatásaikkal mutatkozhatnak be a 
kiállítók.  

Forrás: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-tourex-idegenforgalmi-szakkiallitas-
vasar-kecskemet.html  
 

Kocsis Tibor akusztikus klubkoncertje 

dalok, emlékek, érzések címmel 

2020. február 29. szombat 19.30 órakor 

Kecskemét Hírös Agóra Kulturális 

Központban 

Forrás: https://www.hirosagora.hu/kocsis-tibor-akusztikus-klubkoncert  

CIC-20-0001  

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK: 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-tourex-idegenforgalmi-szakkiallitas-vasar-kecskemet.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-tourex-idegenforgalmi-szakkiallitas-vasar-kecskemet.html
https://www.hirosagora.hu/kocsis-tibor-akusztikus-klubkoncert
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Újra indul 2020-ban  

a Magyar Falu Program—Falusi Civil Alap 

A 2020.évi Magyar Falu Program  új programeleme a civil közösségi tevékeny-

ségek és feltételeinek támogatása, a Falusi Civil Alap. A rendelkezésre álló for-

rás összege: 5.000.000.000,- Ft. 

A Falusi Civil Alap támogatásaira pályázatot nyújthat be a 2011.évi CLXXV.tv.

(Civil törvény) 2.§. 6. pontja b) és c) alpontja szerint egyesület és alapítvány, ha 

 a bíróság 2019. december 31-éig nyilvántartásba vette, és rendelkezik az  

utolsó lezárt évről szóló,  az OBH-nál  letétbe helyezett, a  www.birosag.hu 

oldalon elérhető számviteli beszámolóval  és 

 székhelye és működése olyan magyarországi településen van, amelynek—

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő köz-

ponti szerv által adott település tekintetében 2020. január 1-jén nyilván-

tartott—lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti. 

A Falusi Civil Alap  pályázati kiírás keretében lehetőség lesz infrastruktúra-

támogatás vagy programszervezési támogatás  igénybevételére. 

Támogatható tevékenységek:: 

Civil szervezetek infrastruktúra-támogatása 

 *Járműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás 

 - új és használt ( legfeljebb 10 éves) gépjármű beszerzése, jármű karbant    
    tartása, felújítása, alkatrész beszerzése 
 - nem gépi meghajtású új jármű beszerzése ( pl. kerékpár) 

 * Ingatlan beruházással kapcsolatos támogatás 

     - civil szervezet ingatlan-tulajdon szerzése 
     - civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása 
     - civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő i           
       ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a                   
         helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló ( 5 éves) i         
         ingyenes használatról szóló előzetes  megállapodás megléte 
     - a civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő i        
        ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az          
         egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló ( 5           
         éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte. 

Civil szervezetek programszervezési támogatása 

 * a helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő,       

     civilek által szervezett programok előkészítése, megvalósítása 

 * a programokhoz kapcsolódó működési költségek támogatása 

Igényelhető támogatási összeg nagysága: infrastruktúta– támogatás esetén 

max. 6.000.000,-Ft, programszervezési támogatás esetén max. 2.000.000,- Ft. 

A támogatott tevékenység időtartama: 2020.01.1.—2021.06.30. 

A pályázati kiírás megjelentetése várhatóan 2020.03.02-án. Benyújtására 60 

nap áll rendelkezésre. Kizárólag elektronikus úton, NIR!en keresztül lehet be-

nyújtani.  

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be, és kizárólag az egyik pályázati 

kategóriára igényelhet támogatást. 
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Értesítés beszámoló felület megnyitásáról  
 

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Kedvezményezetteket, hogy a Nemzeti 
Együttműködési Alap 2019. évi forrásaira benyújtott támogatási igények 
alapján folyósított támogatások esetében megnyílt a lehetőség a 
beszámolók benyújtására.  
A beszámolók postai úton beadandó dokumentumait az alábbiak szerint 
szükséges benyújtani.  
Postacím:  

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
Támogatáselszámolási és monitoring igazgatóság 

1253 Budapest, Pf.: 36. 
 

Kérjük, hogy a borítékra feltétlenül írja rá a támogatás azonosítószámát! 
 
Az ügyfélszolgálati elérhetőségek az alábbi linken találhatóak: https://bgazrt.hu/
tamogatasok/kapcsolat/  

 Email: nea.elszamolasok@bgazrt.hu 
Telefon: +36 1 795 7999 (hétfőn délután 14-től 16 óráig és szerdán délelőtt 9-től 11 

óráig) 
  

  
Kérjük, hogy amennyiben a támogatások beszámolásával kapcsolatban kérdése 
merül fel, akkor az ügyfélszolgálathoz forduljon a fentiek szerint. 
  
A beszámolókkal kapcsolatos követelményeket a támogatói okirat/támogatási 
szerződés, az útmutató és az általános szerződési feltételek tartalmazzák. 
  
A beszámoló elkészítéséhez segítséget a http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati
-dokumentumok oldalon talál, az „Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2019. 
évi forrásaira benyújtott támogatási igények alapján biztosított költségvetési 
támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásához” című dokumentumban. 

  
Amennyiben a támogatási összeg 100%-ával nem tud a hatályos költségterv 
szerint elszámolni, vagy fel nem használt támogatás keletkezett, a már kifizetett 
támogatásból a maradványösszeget vissza kell utalni a Kincstárnál vezetett, 
Bethlen Gábor Alap elnevezésű 10032000-00294896-50000263 számú előirányzat-
felhasználási keretszámlára (IBAN: HU50 1003 2000 0029 4896 5000 0263; 
SWIFT kód: HUSTHUHB), a támogatási azonosító közlemény rovatban való 
feltüntetésével. 

 
A Lemondó nyilatkozat hivatalos képviselő által cégszerűen aláírt eredeti 
példányát és a visszafizetést igazoló bankszámlakivonat hitelesített másolatát a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. postacímére kell elküldeni. 
A szükséges formanyomtatványt megtalálja a http://www.civil.info.hu/web/nea/
palyazati-dokumentumok internetes oldalon 

https://bgazrt.hu/tamogatasok/kapcsolat/
https://bgazrt.hu/tamogatasok/kapcsolat/
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8:00-12:00 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 

 

 

 

 

Idén május 31. határidővel kell teljesítenie a civil és egyéb nonprofit szer-

vezeteknek  a beszámoló elkészítését, letétbe helyezését és közzétételét 

A beszámoló benyújtási formája: A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági mellék-

letét köteles minden év május 31. napjáig letétbe helyezni akként, hogy a beszámolót, illetve a közhasznúsági 

mellékletet elektronikusan (az ún. Ügyfélkapun keresztül) ÁNYK űrlapon, vagy  papír alapon – eredetben 

vagy hitelesített másolatban – megküldi(1363 Budapest, Pf.24.), illetve személyesen, ügyfélfogadási idő-

ben benyújtja az Országos Bírósági Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 16.) részére.  

A beszámoló papír alapon történő benyújtása :amennyiben a kérelmező nem elektronikus útra kötele-

zett, beszámolóját az ÁNYK nyomtatványkitöltő program használatával, vagy annak mellőzésével terjesztheti 

elő postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási időben. Kérjük, hogy  a problémamentes feldolgozás érde-

kében, amennyiben a beszámolót postai úton kívánják előterjeszteni, úgy a PK-141P, PK-142P, PK-241P, PK-

242P, PK-341P, PK-342P, valamint a Pk-441P és a Pk-442P nyomtatványokat szíveskedjenek kitölteni.  

A beszámoló elektronikus úton történő benyújtása :a beadványokat egy példányban az elektronikus útra kö-

telezett kérelmező esetében elektronikus úton, ÁNYK űrlapon kell benyújtani az Ügyfélkapun keresztül az Or-

szágos Bírósági Hivatalnak. 

Az elektronikus útra nem kötelezett kérelmező beszámolóját választása szerint elektronikus úton is benyújthat-

ja. 

Az ÁNYK űrlap formailag nem, annak csak adattartalma szerkeszthető, ezért tájékoztatjuk, hogy amennyiben 

az ÁNYK űrlapot megváltoztatja, a beszámoló nem tekinthető szabályszerűen benyújtottnak. 

Forrás: www.birosag.hu 

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

