
 

 

Főnix Kulturális és Ifjúsági 

Egyesület 

Cím: 6200 Kiskőrös, Klapka 

Gy. u. 79. 

Telefon: 36-76-777-517 

2021.   február 05. 

VIII. évfolyam  2. 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- 1 

Pályázati információ 
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Közérdekű hírek 
 

3 

Hasznos információ 4 

2021. február 01.  

 CIVILEK NAPJA 

 

 

 
A Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció 

Főosztálya  a jelenlegi vészhelyzetre tekintettel a Civilek Napja 

alkalmából 

2021. február 4-én, csütörtökön, 10:00-12:40 óra közötti időbe  

online konferenciát tart. 

Az online konferencia címe: „Új kihívások a civil közösségek 

tevékenységében”. 

Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár úr köszöntőjét és 

előadását követően további szakmai előadások következnek a civil 

terület közelmúltjáról, illetve jelenéről és jövőjéről, a kihívásokról. 

A Civilek Napjához kötődő idei  

Értékteremtő Közösségekért Díj  

átadására várhatóan 2021. február 2-án kerül sor,  

a díjátadó ünnepséget a február 4-i online konferencián levetítik. 

Elérhetőség www.facebook.com/civilbacs 

                    civil.info.hu 

CIC-KP-1-2020/1-000001 

Közérdekű események: 
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Döntés a nemzetiségi civil szervezetek 2021. évi 

támogatásáról 

 

A Miniszterelnökség  
Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága  

megbízásából  
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdetett a  

bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ru-
szin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán  

 nemzetiségi civil szervezetek 2021. évi költségvetési  
támogatására.  

A döntési listát itt tekinthetik meg. 

DÖNTÉSI LISTA: 

NCIV-KP-1-2021 döntési lista (pdf) 

 
Forrás: https://bgazrt.hu/dontes-a-nemzetisegi-civil-szervezetek-2021-evi-tamogatasarol/ 

 

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nemzetisegi_tamogatasok/2021/NCIV-KP-1-2021_dontesi_lista.pdf


 

„ 
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 IV.CIVIL VÉRADÁS   

Kecskeméten  
2021. március 22-26-a között ,hétfőtől péntekig  

tartó időszakban kerül megtartásra. 
 

Az Országos Vérellátó Szolgálattal együttműködésben  a  
Miniszterelnökség  Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultációs 

Főosztálya felhívására idén is szervezzük a  civil véradást 
Kecskeméten . 

 
A tavalyi évben sikeresen lezajlott véradási hajlandóságra 
tekintettel bízunk abban, hogy a civil  közösségek tagjai a 
jövőben is meggyőződéssel vallják:  „Adj vért, életet adsz ! ”   

A véradókat ajándékkal jutalmazzuk. 
 

A véradás helye és időpontja:  
Kecskeméti Vérellátó Központ 

6000 Kecskemét , Koháry körút 4 szám  
2021. március 26-án csütörtökön 

09:00 órától 18:00 óráig 
 

Elfoglaltság miatt lehetőség van  Kecskeméten a hét további 
napjain is vért adni: 

Hétfőn 09:00—17:30 óráig 
Kedden 09:00—15:30 óráig 
Szerdán 09:00—15:30 óráig 

Pénteken 09:00—13:30  óráig 
Kérjük foglaljanak időpontot és regisztráljanak 

a www.ovsz.hu honlapon.  

 

A véradásra megjelent személyek  az információs pultnál 
szíveskedjenek jelezni,hogy „ civil véradásra „ jöttek. 

 
Kérjük a civil szervezetek tagjait,  hogy a véradás helyszínén is 

szíveskedjenek betartani a járványügyi előírásokat.  
Egyszerre 5 fő tartózkodhat a donor előtérben, a kézfertőtlenítés, 

hőmérsékletmérés, szájmaszk használata mellett. 
 

Köszönjük segítőkész közreműködésüket ! 
 

http://www.ovsz.hu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Már 

Facebookon is 

elérhetőek 

vagyunk: 

www.facebook. 

com/civilbacs 

További irodáink a megyében: 

Civil Központ Iroda—Kecskemét 

Kecskemét, Wesselényi u. 1/A. Fsz.4. 

Telefon: +36-76/777-517  

 

 Civil  Központ Iroda - Bácsalmás 

Bácsalmás, Gróf Széchenyi I. u. 75. 

Telefon: +36-20/292-9414 

 

Az irodák ügyfélfogadási nyitvatartása: 

Hétfő- Szerda-Péntek: 9:00-15:00 óráig 

Kedd-Csütörtök:  8:00-12:00 óráig 

CIC-KP- 1-2020/1-000001 

 

Cím: 6200 Kiskőrös, Szarvas u. 2. I. 

em. 5. szám 

Telefonszám: +36-78/415-165 

E-mail: civilbacs@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

HASZNOS INFORMÁCIÓ 

OBH VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYOK  

2021. január 01. hatályba lépéssel 
(1. § 23. pont) 

 
Az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló 2020. 
évi CXXI. Törvény 
 
A törvény fő szabály szerint a kihirdetését követő nyolcadik napon, azaz 2020. december 4. napján lép hatály-
ba. 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-
ügyintézési tv.) módosítása 
 
A fő szabálytól eltérően az alábbi rendelkezés hatálybalépésének időpontja: 2021. január 1. 
Értelmező rendelkezések 
Hatályos rendelkezés 
 
Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendel-
kező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szer-
vezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány. 

A módosítás eredményeként a rendelkezés kiegészül azzal, hogy  „valamennyi ügy te-

kintetében gazdálkodó szervezetnek minősül az adószámmal rendelkező alapítvány, 

egyesület. „ 

 

Forrás: https://birosag.hu/valtozo-jogszabalyok/valtozo-jogszabalyok-december  

mailto:civilbacs@gmail.com
https://birosag.hu/valtozo-jogszabalyok/valtozo-jogszabalyok-december

