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Május 31-ig beszámoló elkészítése,
letétbe helyezése, közzététele

A civil  szervezet a  jóváhagyásra  jogosult  testület  által
elfogadott  beszámolóját köteles  minden  év  május  31.
napjáig  letétbe  helyezni  az  Országos  Bírósági
Hivatalnál. 
Az  Országos  Bírósági  Hivatal  a  civil  szervezetek
beszámolóit  a bíróságok központi  internetes honlapján
elérhető  közhiteles  Civil  Szervezetek  Névjegyzékében
(Névjegyzék) teszi közzé.
Ha  a  civil  szervezet  a  beszámolóval  kapcsolatos
kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem
pótolja,  a  bíróság  a  civil  szervezetet  pénzbírsággal
sújthatja.
A beszámoló közzététele illeték- és díjmentes.
A  beszámolók kizárólag az  Országos  Bírósági  Hivatal
által rendszeresített nyomtatványok  legfrissebb
közzétett  verzióján  nyújthatók  be,  melyek
kitöltéséhez Általános  Nyomtatványkitöltő (ÁNYK)
program szükséges.
 

https://birosag.hu/civil-eljarasok/
beszamolo 

CIVIL KÖZPONT HÍREI

http://birosag.hu/
http://birosag.hu/


Döntsön adója 1 %-ának

felhasználásáról

Csaknem negyed évszázada minden 
adózó magyar állampolgár saját maga 
dönthet személyi jövedelemadója civil 
1%-ának sorsáról. 2021-ben is 
felajánlhatja adója egy százalékát 
azoknak a civil szervezeteknek, 
amelyek a járványhelyzet idején is 
bizonyították, hogy azonnali és 
hatékony segítséget tudnak nyújtani, 
vagy azon szervezeteknek, amelyek 
már felkészültek rá, hogy 
rendezvényeikkel és programjaikkal 
hamarosan ismét színesítsék a 
mindennapjainkat.
 

https://civil.info.hu/kezdolap/hirek/
tovább 

A Kulturális Fesztiválok

Kollégiuma nyílt pályázati

felhívása

Pályázati cél: olyan művészeti értéket 
létrehozó és bemutató kulturális 
fesztiválok megrendezésének 
támogatása, amelyek: 
önálló koncepcióval és egyedi arculattal
rendelkeznek,
rendszeres időközönként, ismétlődően 
megrendezésre kerülnek,
időtartamuk legalább 3 egymást követő
nap,
napi programkínálatuk bővebb egyetlen
programnál,
a kulturális értékközvetítést fontos 
elemnek tekintik és magas színvonalon 
valósítják meg.
 

http://recic.hu/bacs/hirek/nka-fesztiv 

MEGYEI HÍREK

VÁROSI CIVIL ALAP

Megjelent 
a Miniszterelnökség által 
biztosított forrásból „A 
Városi Civil Alap 
keretében „civil 
közösségi 
tevékenységek és 
feltételeinek 
támogatása” című 
alprogram pályázati 

FALUSI CIVIL ALAP

Megjelent  
a Miniszterelnökség által 
biztosított forrásból 
a Magyar Falu Program 
Falusi Civil Alap 2021. 
évben meghirdetett 
pályázati kiírása.
Pályázatot a 2020. 
december 31. napjáig 
bírósági nyilvántartásba 
vett, 5000 fő vagy az 
alatti lakosságszámú 
településen székhellyel 
rendelkező egyesületek, 
illetve alapítványok 

ONLINE SZAKMAI
FÓRUMOK

Május első hetében is 
folytatódnak Bács-Kiskun 
megyében a szamai online 
fórumok
 
Kérjük az érdeklődő civil 
szervezeteket, hogy 
folyamatos kövessék 
figyelemmel a szervezet 
e-mail címére megküldött 
Hírlevelet, a jelentkezési 
űrlapot, mivel 

https://nka.hu/kulturalis-fesztivalok-210504/
https://nav.gov.hu/search/searchresults?query=19koz
https://nav.gov.hu/search/searchresults?query=19koz


kiírásai.
A Városi Civil Alap célja, 
hogy az 5000 fő feletti 
településeken székhellyel 
rendelkező civil 
szervezetek részére is 
elérhetővé tegye azon 
célok támogatását, 
amelyek a Falusi Civil 
Alap terhére 
támogatásban 
részesülhettek.
A pályázatokat 
a Nemzetpolitikai 
Informatikai 
Rendszeren keresztül (NIR
-ben) lehet benyújtani.
A pályázatok 
benyújtására az alábbi 
időszakban van 
lehetőség:
2021. április 21. 8 óra 
00 perc – 2021. május 
21. 12 óra 00 perc
Pályázati kategóriák:
-civil szervezetek 
ingatlanberuházási,felújít
ási támogatása
-civil szervezhetek 
gépjármű beszerzési 
támogatása
-civil szervezetek 
eszközbeszerzési 
támogatása
- civil szervezetek 
programszervezési 
támogtatása
- civiol szervezetek 
kommunikációs 
tevékenységének 
támogatása

Olvass tovább 

https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-2/
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-varosi-civil-alap-kereteben/


Kérjük forduljon hozzánk bizalommal! Irodáink  elérhetőségei
KISKŐRÖSI IRODA:
6200 Kiskőrös, Szarvas utca 2. I.em.4.szám  telefon:+36-78/415-165 e.mail: civilbacs@gmail.com
Nyitvatartás: hétfőtől - csütörtökig  08:00 órától 16:00 óráig   pénteken 08:00 órától 12:00 óráig
KECSKEMÉTI IRODA:
6000. Kecskemét, Weselényi utca 1/A földszint 4.szám telefon: +36-76/777-517 e-mail: 
civil.kecskemet@gmail.com
Nyitvatartás: hétfőtől - csütörtökig  08:00 órától 16:00 óráig   pénteken 08:00 órától 12:00 óráig
BÁCSALMÁS: +36-20/292-9414

Leiratkozás - unsubscribe

https://listamester.hu/lmui/faces/forms/UnsubscribeLink.jsp?m=lev0g5yd&e=d3l787oc2u3zzk&g=l4r1te3132zc7x
https://listamester.hu/lmui/faces/StartPage.jsp?f=LMlablecKep

	Május 31-ig beszámoló elkészítése, letétbe helyezése, közzététele
	CIVIL KÖZPONT HÍREI

	Döntsön adója 1 %-ának felhasználásáról
	A Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt pályázati felhívása
	MEGYEI HÍREK
	VÁROSI CIVIL ALAP
	FALUSI CIVIL ALAP
	ONLINE SZAKMAI FÓRUMOK



