
 

 

Főnix Kulturális és Ifjúsági 

Egyesület 

Cím: 6200 Kiskőrös, Klapka 

Gy. u. 79. 

Telefon: 36-76-777-517 

2020. december  05. 

VII. évfolyam  12. szám 

Bács-Kiskun Megyei 

Civil Közösségi Szolgáltató Központ 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szíves-

kedjenek eljuttatni szá-

munkra a tárgyhavi prog-

ramjaikat, melyeket fel-

töltünk a hírleveleink 

elejére, egy keretbe. Ezen 

határidő figyelembe véte-

le miatt a hírleveleinket 

minden hónap 5. napja 

után küldjük meg a civil 

szervezetek számára. 

A tartalomból: 

Címlap, közelgő ese-

mények 

1 

Pályázati információ 

 

2 

Közérdekű hírek 
 

3 

Hasznos információ 4 

Megjelent a 2021. évi Értékteremtő 

Közösségekért díj hirdetménye  

 
Az idei Civilek Napjához hasonlóan  

2021. február 1-jén is átadásra kerül az  

Értékteremtő Közösségekért díj.  
 

A miniszteri elismerés egy természetes személy és egy 

civil szervezet részére adományozható, melyek 

értékteremtő, értékmegőrző tevékenysége 

kiemelkedő, a civil közösség érdekében kifejtett 

munkássága példaértékű.  

A díj odaítélésére bárki tehet javaslatot a 

hirdetményben részletezett szempontok szerint, a 

mellékelt dokumentumok a civil@me.gov.hu  

elektronikus megküldésével  

2020. december 7-én 23:59-ig. 

 
Forrás: https://civil.info.hu/index.html 
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Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti 

Együttműködési Alap  

pályázati kiírása 

 

A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egy-

szerűsített támogatása 2021.”  

A pályázat kódja: NEAG-KP-1-2021 

A pályázat benysújtási időaszaka: 

2020. november 12. 8:00 –  

2020. december 11. 12:00 között.  

 

Keretösszeg: 297.732.384,- Ft 

Pályázaton elnyerhető legkisebb támogatás  

100.000,- Ft 

Pályázaton elnyerhető legmagasabb támogatás  

300.000,- Ft 

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat 

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el. 

 

A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai 

Rendszeren keresztül (NIR) lehet benyújtani. 
Forrás:  

https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-

kereteben-3/ 

https://nir.bgazrt.hu/bga/
https://nir.bgazrt.hu/bga/
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Figyelemfelhívás!  

Ismételten több bejelentés érkezett a civil 
szervezeteket érintő megtévesztő 
megkeresésekkel kapcsolatban 

Az elmúlt hónapokhoz hasonlóan továbbra is folyamatosan 

érkeznek bejelentések az Országos Bírósági Hivatalhoz, mely 

szerint a Civil Marketing Kft. nevében a civil szervezetek 

képviselőit telefonon, az OBH-ra hivatkozva keresik meg azzal, 

hogy ellenszolgáltatás fejében az éves beszámolókat ellenőrzik, 

felülvizsgálják, valamint szükség szerint javítják.   

 

Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy az OBH sem a Civil 

Marketing Kft-vel, sem pedig más gazdasági társasággal nem 

kötött együttműködési megállapodást a beszámolók ellenőrzésére 

és felülvizsgálatára!   

 

Az OBH feladata kizárólag a beszámolók közzététele és 

nyilvántartása, tartalmában, érdemében nem vizsgálja azokat, 

valamint a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységét sem, 

ugyanis ilyen vizsgálatokra nincs hatásköre.   

 

Amennyiben a beszámoló benyújtásával, illetve közzétételével 

kapcsolatban bármilyen kérdés vagy probléma merülne fel, úgy 

kérjük, hogy keresse az OBH Országos Nyilvántartási Irodáját 

a civilinfo@obh.birosag.hu e-mail címen vagy az alábbi 

telefonszámokon: 06/1-354-4165, 06/1-354-4115, 06/1-354-4295.  

 

 

Forrás: 

https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/figyelemfelhivas-

ismetelten-tobb-bejelentes-erkezett-civil 

mailto:civilinfo@obh.birosag.hu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Civil tv. szerinti összeférhetetlenség:  

 
Nem pályázhatnak a Tanács, valamint a Kollégium elnökeinek és tagjainak, illetve közeli hoz-

zátartozóinak érdekeltségi körébe tartozó összeférhetetlen szervezetek.  

Pályázatukat az Alapkezelő érvénytelenné nyilvánítja.  

A támogatási igény érvénytelen, ha a döntéshozó, illetve a döntési folyamatban közreműködő 

személy vagy közeli hozzátartozója  

a) az alapítvány alapítója, a civil szervezet döntéshozó vagy ügyvezető szervének tagja,  

b) b) a civil szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, és ezek a fel-

tételek a vizsgált időpontot megelőző egy éven belül bármikor fennálltak.  

A Tanács és a kollégium tagja megbízásakor nyilatkozik a fenti, támogatási igény érvénytelen-

ségét megalapozó körülményről. Az érvénytelenséget megalapozó körülményekkel kapcsolat-

ban bekövetkezett változásokat a bekövetkezéstől számított 15 napon belül kell bejelenteni a 

Tanács elnökének. A 

 Tanács elnöke és tagjai által jelzett, a saját és közeli hozzátartozó tekintetében összeférhetet-

lennek minősülő szervezet támogatási igénye érvénytelen. A kollégium elnöke és tagjai által 

jelzett, a saját és közeli hozzátartozó tekintetében összeférhetetlennek minősülő szervezet tá-

mogatási igénye annak a kollégiumnak a tekintetében érvénytelen, ahova a kollégium elnöké-

nek és tagjainak megbízása szól.  

A határon túli civil szervezet működési célú támogatásnak nem lehet kedvezményezettje  

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

