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Főnix Kulturális és Ifjúsági 

Egyesület 

Cím: 6200 Kiskőrös, Klapka Gy. 

u. 79. 

Telefon: 36-76-777-517 

2020. július 06. 

VII. évfolyam 7. 

Bács-Kiskun Megyei 

Civil Közösségi Szolgáltató Központ 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden hó-

nap 5. napjáig szívesked-

jenek eljuttatni számunk-

ra a tárgyhavi programja-

ikat, melyeket feltöltünk a 

hírleveleink elejére, egy 

keretbe. Ezen határidő 

figyelembe vétele miatt a 

hírleveleinket minden hó-

nap 5. napja után küldjük 

meg a civil szervezetek 

számára. 

A tartalomból: 

Címlap, közelgő események 1 

Pályázati információ 
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Közérdekű hírek 
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2020. július 01. naptól  a  
Civil tv. VIII.f ejezet  51.§-52/A.. § alapján  

 megváltozik a civil információs centrumok elnevezése.  
 

A módosítás folytán  
CIVL KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  

 
névre változik , azt a törekvést hangsúlyozva, hogy ezek 
a civil központok egy országos civil szervezeti hálózat 
részeként térítésmentes szolgáltatásokkal segítik a 
hozzájuk forduló vaódi társadalmni beágyazódottsággal 
rendelkező egyesületek és alapítványok közösség– és 
értékteremtő tevékenységét. 

 Az új országos logó 
 

 

CIC-KP-1-2020/1-000001 

KÖZÉRDEKŰ ESEMÉNYEK: 
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Határtalanul! program  

2020 pályázati eredmények 

 

 
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára beje-
lentette, hogy megszületett a döntés a Ha-
tártalanul pályázatokról. 

A nyertes pályázatok az alábbi linkek alatt 
olvashatóak. 

HAT-20-01 – Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 
HAT-20-02 – Együttműködés középiskolások között 
HAT-20-03 – Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak 

Forrás: https://bgazrt.hu/hatartalanul-program-2020-

palyazati-eredmenyek/  

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/hatartalanul/2020/HAT-20-01_dontesi_lista_tanulmanyi_kirandulas_hetedikeseknek.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/hatartalanul/2020/HAT-20-02_dontesi_lista_egyuttmukodes_kozepiskolak_kozott.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/hatartalanul/2020/HAT-20-03_dontesi_lista_tanulmanyi_kirandulas_kozepiskolasoknak.pdf
https://bgazrt.hu/hatartalanul-program-2020-palyazati-eredmenyek/
https://bgazrt.hu/hatartalanul-program-2020-palyazati-eredmenyek/
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A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések 
hátrányainak enyhítése, így többek között az alapvető szükségletek 
kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való 
hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek 
vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezen 
településeket. A Kormány kiemelt figyelmet fordít a megfelelő helyi 
ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő, 
értékteremtő civil szervezetek támogatására, és ehhez kapcsolódóan a 
2020. évi Magyar Falu Program új programeleme a civil közösségi 
tevékenységek és feltételeinek támogatása. 

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. látja el. 
A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR
-ben) lehet benyújtani. 

A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség: 

2020. július 1. – 2020. augusztus 7. 12 óra 00 perc 
Pályázati kiírás kategória  

FCA-KP-1-2020/1 ingatlan beruházás,i felújítási támogatás 
FCA-KP-1-2020/2  gépjárműbeszerzési támogatás 
FCA-KP-1-2020/3 eszközbeszerzési támogatás 
FCA-KP-1-2020/4  programszervezési támogatás 
Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás 
keretében. A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet 
támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot. 

A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők el: 

www.kormany.hu 

www.bgazrt.hu 

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gépjárműbeszerzésre vonatkozó támogatási 
összeg felső határa 5 millió forintra módosul. A Magyar Falu Program 
Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek 
támogatása” című alprogram dokumentumai elérhetők a https://

www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/magyar-falu-program és 
a  https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-

kereteben/ oldalakon.  

https://nir.bgazrt.hu/bga/
http://www.kormany.hu/
http://www.bgazrt.hu/
https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/magyar-falu-program
https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/magyar-falu-program
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben/
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASZNOS INFORMÁCIÓ 

Kérdés:  

A Falusi Civil Alap pályázati kiírásban ha a civil szervezetnek nincs telephelye, csak székhelye,  

abban az esetben kell-e a NAV nyomtatványt csatolni ? 

Válasz: 

Amennyiben  nincs a civil szervezetnek telephelye, abban az esetben nem kell a NAV nyomtat-

ványt csatolni. A NAV nyomtatványt csak abban az esetben szükséges csatolni, ha a civil 

szervezetnek van bejegyzett telephelye. A nyomtatvány igénylésével kapcsolatban a Nemzeti 

Adó– és Vámhivatal területileg illetékes ügyfélszolgálatát kell felkeresni. A pályázat benyújtá-

sakor az igazolást elektronikusan, PDF formátumban kell csatolni. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal telephely-igazolására (továbbiakban: illetőségigazolás) vonatko-

zó általános tudnivalók az alábbi linken érhetőek el: https://www.nav.gov.hu/ .  

 

Az illetőségigazolás igényléséhez szükséges az Általános Nyomtatványkitöltő Program 

(továbbiakban: ÁNYK) letöltése szükséges, mely a https://www.nav.gov.hu/data/cms487114/

ALTALANOS_TUDNIVALOK_modositott_kitoltesi_20200406_internet.pdf linken keresztül ér-

hető el. Ezt követően az illetőségigazolás igénylése az IGAZOL nyomtatványkitöltő program 

letöltésén keresztül lehetséges, mely a https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/

nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/igazol.html linken 

keresztül érhető el. 

  Az igazolás kiállítására a hatóságnak nyolc nap áll rendelkezésére. 
  

 A pályázókat a https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi

-civil-alap-kereteben/ oldalon elérhető Gyakran Ismételt Kérdések is segítik.  

mailto:civilbacs@gmail.com
http://www.recic.hu
https://www.nav.gov.hu/
https://www.nav.gov.hu/data/cms487114/ALTALANOS_TUDNIVALOK_modositott_kitoltesi_20200406_internet.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms487114/ALTALANOS_TUDNIVALOK_modositott_kitoltesi_20200406_internet.pdf
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/igazol.html
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/igazol.html
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben/
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben/

