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Főnix Kulturális és Ifjúsági 

Egyesület 

Cím: 6200 Kiskőrös, Klapka Gy. 

u. 79. 

Telefon: 36-76-777-517 

2020. augusztus 05. 

VII. évfolyam 8. 

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 

 

2 

Közérdekű hírek 
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Kitárult a koronárium 

Ingyenesen megtekinthető a Gondoskodó Szolgálat 

diszpécserközpontja, ahol egy koronavírus mementó kiállítás várja 

az érdeklődőket. A koronárium feldíszített falai a kecskeméti 

önkéntesek és szervezetek hétköznapjaiba enged betekintést.  

A járványidőszak hírös hőseinek emléket állító terem a 

koronavírussal harcoló önkénteseket és szervezeteket mutatja be. A 

napi harcról készült rajzok és internetes mémek a láthatatlan 

ellenségnek adnak legyőzhető és vizuálisan befogadható karaktert 

 
Forrás:  https://hiros.hu/kultura/kitarult-a-koronarium-videoval  
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KÖZÉRDEKŰ ESEMÉNYEK: 

https://hiros.hu/kultura/kitarult-a-koronarium-videoval
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NEA pályázatok megvalósítási időszak  
határidő hosszabbítás 

 
A Nemzeti Együttműködési Alap 2020. évi „Civil szervezetek 
működésének biztosítására vagy szakmai programjának 
megvalósítására és működésének biztosítására fordítható 
összevont támogatás 2020.” című (NEA-20-O) és a „Helyi és 
területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 
2020.” című (NEA-20-EG) pályázati kiírásainak módosulása 
kapcsán a megvalósítási időszak 2021. szeptember 30-
ig meghosszabbításra került, így a beszámoló benyújtási vég-
határideje 2021. október 30-ra módosult. 

Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben a módosított megvaló-
sítási időszak alatt a támogatói okiratban foglaltakhoz képest 
változás áll be, azt a tudomására jutástól számított 8 napon 
belül köteles írásban jelezni a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-
nek, és szükség esetén a támogatói okirat módosítását kezde-
ményezni. 

Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben a megvalósítási idő-
szak végét megelőzően a pályázati programban foglaltak ma-
radéktalanul megvalósulnak, úgy a beszámolási kötelezettsé-
gének korábban is eleget tehet. 

A támogatás lebonyolításával kapcsolatban további informáci-
ót a 06-1-896-0620 telefonszámon – hétfő, szerda, péntek: 

09:00-12:00 óra között; kedd, csütörtök: 13:00-16:00 óra kö-
zött, illetve a nea@bgazrt.hu e-mail címen – kaphatnak. 

 
 

Forrás:  
https://bgazrt.hu/nea-palyazatok-megvalositasi-idoszak-hatarido-

hosszabbitas/  

mailto:nea@bgazrt.hu
https://bgazrt.hu/nea-palyazatok-megvalositasi-idoszak-hatarido-hosszabbitas/
https://bgazrt.hu/nea-palyazatok-megvalositasi-idoszak-hatarido-hosszabbitas/
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Megjelentek az idei utolsó pályázatok a Magyar 

Falu Programban 

Gyopáros Alpár elmondta: a most kiírt utolsó pályázatokkal 22-re emelkedett a 

Magyar falu program idei pályázatainak száma. Ebből hatban már eredményt 

hirdettek. 

A pályázati kiírások hétfőn jelentek meg a kormany.hu-n, a pályázatokat 

pedig szeptember 10-éig lehet benyújtani.  

A nyertes pályázókról 60 napon belül döntenek, a támogatási okirat aláírását 

követő öt napon belül pedig az önkormányzatoknál lesz a forrás.  

A Magyar Falu Program keretében, ezúttal 12 milliárd forint keretösszegben lehet 

pályázni  

önkormányzati kerékpárutak építésére, meglévők fejlesztésére négymilliárd 

forint áll rendelkezésre. Egy település legfeljebb 50 millió forintra pályázhat. A 

pályázaton helyben fontos, belterületi, vagy belterületet külterülettel összekötő 

kerékpárutak építését támogatják.  

önkormányzati és egyházi temetők fejlesztésére is, erre hárommilliárd 

forint áll rendelkezésre. Többek között épületrekonstrukcióra, illemhely-

létesítésre, kerítésjavításra lehet igénybe venni. Infrastrukturális fejlesztések esetén 

30 millió forint a maximális támogatási összeg, a kisebb fejlesztéseknél 

ötmillió forint  

pályázni lehet építési telkek kialakítására , az önkormányzatok többek között a 

telekalakítások hatósági díjait, az új telkek közművesítési költségeit 

finanszírozhatják. A programra hárommilliárd forint áll rendelkezésre, egy település 

legfeljebb 15 millió forintra pályázhat.  

pályázni lehet a településképet romboló, elhagyott ingatlanok közcélra 

történő megvásárlására, bontására vagy felújítására is, erre a célra 

kétmilliárd forint áll rendelkezésre, a maximális támogatási összeg 5 millió 

forint.  

Forrás: 

https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/megjelentek-az-idei

-utolso-palyazatok-a-magyar-falu-programban  

https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/magyar-falu-program
https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/megjelentek-az-idei-utolso-palyazatok-a-magyar-falu-programban
https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/megjelentek-az-idei-utolso-palyazatok-a-magyar-falu-programban


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

