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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 
Honlap: www.recic.hu 

2020. MÁRCIUS 05. 

VII. évfolyam 3. szám 

Bács-Kiskun Megyei 

Civil Információs Centrum 

Tisztelettel megkérjük Önö-

ket, hogy minden hónap 5. 

napjáig szíveskedjenek el-

juttatni számunkra a tárgy-

havi programjaikat, melye-

ket feltöltünk a hírleveleink 

elejére, egy keretbe. Ezen 

határidő figyelembe vétele 

miatt a hírleveleinket min-

den hónap 5. napja után 

küldjük meg a civil szerveze-

tek számára. 

A tartalomból: 

Címlap, közelgő ese-
mények 
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Pályázati információ 
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Közérdekű hírek 
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KECSKEMÉTI TAVASZI FESZTIVÁL 2020 
 

MÁRCIUS 14-TŐL ÁPRILIS 13-IG 

A tavasz színeihez hasonlóan gazdag palettával 
pompázó rendezvény több héten keresztül élményt, 

feltöltődést ígér, minden egyes résztvevőnek, 
szellemet és lelket gazdagítva. Jazz, világzene, 

könnyűzene, kiállítás, népzene, irodalom, 
komolyzene, színház, show, gyermek és ifjúsági 

programok az idei Kecskeméti Tavaszi Fesztiválon. A 
cél, hogy minden egyes esemény, program utat 

mutasson a boldogabb élethez és hirdesse: Jó itt élni 
Kecskeméten!  

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

CIC-20-0001  

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK: 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-kecskemeti-tavaszi-fesztival.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-kecskemeti-tavaszi-fesztival.html
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
2020. FEBRUÁR 11-TŐL ELÉRHETŐVÉ VÁLTAK A MAGYAR-
ORSZÁGI ISKOLÁKNAK A KÜLHONI OSZTÁLYKIRÁNDULÁ-
SOKAT FINANSZÍROZÓ HATÁRTALANUL PROGRAM 2020. 

ÉVI NYÍLT PÁLYÁZATI KIÍRÁSAI 
 

 Célja: a program célja változatlanul az, hogy megerősítse a fiatalok haza-
szeretetét, magyar identitását és a külhoni magyarokkal ápolt kapcsolat-
rendszerét  . 

A magyar kormány finanszírozásával működő program intenzitása 100 szá-
zalékos, vagyis a nyertes pályázók összes költségét fedezi az állam. Az isko-
lák a következő tanévben a korábbi 5-6 millió forint helyett már 6-7 millió 
forintot nyerhetnek el az utazások finanszírozására .  

Pályázati kiírások: 
1./ Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 
2,/ Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak 
3./ Együttműködés a hazai és külhoni középiskolások között 
 
Újdonság, hogy ez évtől pedagógus csoportok is pályázhatnak tanulmány-
utakra. 

Pályázatok benyújtásának határideje:  2020. március 30. 14:00 
óra 
Megvalósítási időszak: 2020. augusztus 15.—2021. augusztus 31. 
 
A  pályázatokat az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködé-

si Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani.  
Forrás és elérhetőség: 
https://hatartalanul.net/hatartalanul-program-2020-evi-palyazati-kiirasok/  
https://www.youtube.com/watch?v=48BCbT0MpYM  
https://bgazrt.hu/hatartalanul-program-2020-evi-palyazati-kiirasok/  

https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx
https://hatartalanul.net/hatartalanul-program-2020-evi-palyazati-kiirasok/
https://www.youtube.com/watch?v=48BCbT0MpYM
https://bgazrt.hu/hatartalanul-program-2020-evi-palyazati-kiirasok/
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Megjelentek a „Civil szervezetek 

működésének biztosítására vagy szakmai 

programjának megvalósítására és 

működésének biztosítására fordítható 

összevont támogatás 2020.” című 

pályázati kiírásainak eredményei 

 

 
Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek 
a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti 
Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2020. évre 
vonatkozó „Civil szervezetek működésének biztosítására 
vagy szakmai programjának megvalósítására és 
működésének biztosítására fordítható összevont 
támogatás 2020.” című pályázati kiírásainak 
eredményei, melyek a http://civil.info.hu/web/
nea/tamogatasok oldalon érhetők el. 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
 

 
 
 
Forrás: https://bgazrt.hu/  
               civil.info.hu/web/nea/tamogatas 

http://civil.info.hu/web/nea/tamogatasok
http://civil.info.hu/web/nea/tamogatasok
https://bgazrt.hu/
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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 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPÍTVÁNYOKAT ÉRINTŐ ELJÁRÁSOKRA VONATKOZÓAN 

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 2020. január hó 01. 

napjától hatályos rendelkezései szerint az alapítvány fogalma „megváltozott”. 

 

A megváltozott jogszabály alapján, az az alapítvány, amely közhasznú jogállással nem 

rendelkezik és módosítás iránt kérelmet kíván benyújtani, úgy az Itv. 39. § (3) bek.) b.) 

és 42.§ (1) bek. g.) pontja alapján 10.500.- Ft-os eljárási illetéket köteles fizetni. 

 

A 10.500.- Ft-os eljárási illeték megfizetésére két lehetőség van: 

amennyiben az eljárás nem elektronikus úton indult, úgy az illetéket a postán vásárolt 

illetékbélyeg formájában az ügyszámra hivatkozással lehet leróni 

amennyiben az eljárás elektronikus úton indult, - példának okáért jogi képviselő útján 

- úgy az illetéket elektronikus úton, átutalással kell leróni a Magyar Államkincstárnál 

vezetett területileg illetékes Törvényszék eljárási illeték számlájára. 

Felhívja a törvényszék az alapítványokat, hogy az illeték elmaradása a benyújtott ké-

relem visszautasítását fogja maga után vonni a Polgári perrendtartásról szóló 2016. 

évi CXXX. Törvény 176. § k.) pontja alapján. 

 

FORRÁS: https://nav.gov.hu/tarsasagok/nav/ado/illetek/Tajekoztato_alapitvan20191213  

mailto:civilbacs@gmail.com
http://www.recic.hu
https://nav.gov.hu/tarsasagok/nav/ado/illetek/Tajekoztato_alapitvan20191213

