
Hasznos információk   4 

 

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. ÁPRILIS 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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A Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció 
Főosztálya 2020. március 11-én közleményt adott ki, mely szerint 
tekintettel a korona vírus járványhelyzetre a „CIVIL INFO – 
FALUSI CIVIL ALAP” című országos tájékoztató rendezvény 
Kecskeméten 2020. április 15-re tervezett , illetve valamennyi 
helyszín vonatkozásában ELMARAD! 
  
Természetesen a  Falusi Civil Alap kiírásáról – amint az megjelenik 
– tájékoztatni fogjuk a civil szervezeteket. 

 
NEA-19 kiírások módosítása  

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy módosultak a Miniszterelnökség által biztosított 
forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2019. évre 
vonatkozó „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai 
programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható 
összevont támogatás 2019.” című és a „Helyi és területi hatókörű civil 
szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.” című pályázati kiírásai.  
A pályázatok módosított megvalósítási időszaka: 
2019. április 1. – 2020. október 31. 
Abban az esetben módosulhat a támogatási időszak záró dátuma 2020. 
október 31-ére, ha a pályázat alapján létrejött támogatási jogviszony 
kedvezményezettje 2020. március 31. 23:59-ig az EPER-ben erre 
vonatkozóan módosítási kérelmet nyújt be. 
A módosítási kérelem indoka ebben az 
esetben kizárólag veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendelet, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő 
intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 
szerinti veszélyhelyzet, illetve rendkívüli intézkedés lehet, mely alapján 
az elfogadott költségterv (illetve szakmai terv) szerinti egy vagy több 
szakmai program – nem tud az eredeti megvalósítási időszakban 
megvalósulni. 
A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
látja el.  
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A Határtalanul program felfüggesztése a veszély-
helyzeti intézkedések miatt 

Figyelem! 

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) rendeletével veszélyhelyzet kihirdetéséről 
döntött. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetege-
dést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítá-
sa, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 
elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2011. (III. 
11.) Korm. rendelet 4. § f) pontjában foglaltak alapján „a külföldre irányuló 
iskolai kirándulás tilos, a már lefoglalt, külföldre irányuló iskolai kirándulást 
le kell mondani”, így a Határtalanul programot is felfüggesztették. 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Határtalanul program nyílt és meghívásos 
pályázatai esetében is kezdeményezi a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező 
Bizottságnál a megvalósítási időszak 2020. október 31-re, az elszámolási ha-
táridőnek pedig 2020. november 30-ra történő meghosszabbítását. Ez lehe-
tővé teszi, hogy a kedvezményezettek erre irányuló egyedi módosítási kérel-
me alapján kitolódjon a támogatás felhasználása. A határidő-módosítási ké-
relmeket nyílt pályázat esetében az Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerben (EPER), meghívásos pályázat esetében papír alapon a 
BGA Zrt.-hez kérjük benyújtani. A benyújtott kérelmek alapján –a határidő 
általános meghosszabbítását jóváhagyó bizottsági döntést követően – egye-
dileg kezeljük a módosításokat. 

A veszélyhelyzet miatti kormányzati döntések részletei kapcsán az érdekelte-
ket folyamatosan tájékoztatjuk. Javasoljuk, hogy a járványügyi helyzet alaku-
lásával kapcsolatos, naprakész hivatalos információkért és hatósági intézke-
désekkel kapcsolatos tájékoztatókért a koronavirus.gov.hu honlap híreit is 
kísérje figyelemmel! 
 
Határtalanul 2020 pályázói figyelmébe! 
Továbbra is várjuk a pályázati anyagokat a Határtalanul Program 2020. évi 
nyílt pályázati kiírásaira, hiszen ez az utazási, pályázási szándék jelzése, keze-
lésük értelemszerűen az aktuális jogi háttér alapján történik majd. 

Forrás: https://bgazrt.hu/figyelem/  

https://bgazrt.hu/hatartalanul-program-2020-evi-palyazati-kiirasok/
https://bgazrt.hu/hatartalanul-program-2020-evi-palyazati-kiirasok/
https://bgazrt.hu/figyelem/
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A Bács-Kiskun megyei Civil Információs Centrum Közleménye 

A kormányfő aláírásával nyilvánossá vált a 71/2020.03.27. Korm.rendeleti 
döntés , mely az ország egész területére érvényes kijárási korlátozást vezetett 
be március 28. és április 11. között. Ez idő alatt mindenki csak alapos indokkal 
hagyhatja el otthonát. de az óvatosság mindenképpen megalapozott.  
Ebben a helyzetben minden nagyobb létszámú esemény fokozott veszélyt 
jelent. 
Nem kívánunk beavatkozni a civil szervezetek eseményeibe, életébe és azok 
vezetésébe, azonban JAVASOLJUK, hogy legalább 2020.április 15. napjáig 
minden civil szervezet a nagyobb létszámú tervezett eseményét, rendezvényét 
függessze fel az új koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása 
érdekében. 
 
Emellett felhívjuk a figyelmet, hogy minden zárt térben megrendezésre kerülő 
100 fő feletti és nyílt térben megrendezésre kerülő 500 fő feletti rendezvények 
megtartása TILOS!!! 

Azt szeretnénk, ha csoportos megbetegedések nem jelennének meg 
Kecskeméten, ill. megyénkben; mindent meg kell tenni a járvány terjedésének 
megelőzése érdekében! 

Az operatív törzs és a Kormány kihirdette az országos VESZÉLYHELYZETET! 

A Bács-Kiskun megyei Civil Információs Centrum a nagy létszámú 
rendezvényeit 2020.03.11 - 2020.04.15. között felfüggeszti. 

 
Amennyiben a fenti időpont a járványhelyzet változása miatt módosul, 
értesítjük Partnereinket! Szíves megértésüket köszönjük. 
Bízunk minden civil szervezet felelősségteljes együttműködésében! 
Forrás: https://koronavirus.gov.hu/  
 
 

https://koronavirus.gov.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 

 

 

 

 

 

Május 31. Beszámoló elkészítése, letétbe helyezése, közzététele 

A közhasznú jogállással rendelkező szervezeteknek a PK-142. számú nyomtatvány  kitölté-

sét kell megtenniük, míg a közhasznú jogállással nem rendelkező szervezeteknek a PK-141

-es számú nyomtatványt szükséges kitölteni és elküldeni az Országos Bírósági Hivatal felé . 

A közhasznú jogállással rendelkező szervezetek elektronikusan, ügyfélkapun keresztül , míg 

a közhasznú jogállással nem rendelkező szervezetek postai úton tehetik meg. 

Amennyiben a szervezet saját honlappal rendelkezik , úgy kötelező közzétenniük az előze-

tesen elkészített mérleget és a közhasznúsági mellékletet. 

 

Május 31.  1%-os beszámoló beküldése a NAV felé 

Az előző évi 1 %-ok felhasználásáról szóló bevallást szükséges elkészíteni a KOZ jelű 

nyomtatvány alkalmazásával 

 

 

Forrás és elérhetőség: https://birosag.hu/gyik  

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

