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Békés Megyei 
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Tisztelettel egkérjük 
Ö öket, hogy i de  
hó ap . apjáig 
szí eskedje ek eljuttat i 
szá u kra a tárgyha i 
progra jaikat, elyeket 
feltöltü k a hírle elei k 
elejére, egy keret e. Eze  
határidő figyele e étele 

iatt a hírle elei ket 
i de  hó ap . apja 

utá  küldjük eg a i il 
szer ezetek szá ára. 

A tartalomból: 

Közelgő események 1 

Hírek, pályázati kiírások 2 

Hírek, pályázati kiírások 
(folyt.) 

3 

Hasznos tudnivaló 4 

 ÉV  SZÁZALÉKON! 

Egy ap a hosszú egészséges életért! 

 

Egy egész ap az egészség jegyé e . 

A ap háziasszo ya: No odo szky É a 

Helyszí : Cer i us Teátru  Mű elődési Közpo t  

 Szar as, Kossuth tér . 

To á i i for á ió: 

Szar asi Élet ód Egyesület, Nye sok é Skorka Márta 

Telefo : / -  

E ail: zoldoroszla @g ail. o  

 

 

METEOROLÓGIAI VILÁGNAP 

Időpo t: . ár ius . pé tek  :  – :  

Helyszí : Szar asi Ar orétu   Szar as, I. kk. . , Pepi-kert, eteorológiai állo ás. 

Foglalkozások, előadások, érő űszerek e utatása. 

A foglalkoztató tere e  egyszerű eteorológiai izsgálatok és érések 
e utatására kerül sor, szak ezetéses túra kereté e  pedig egyes időjárási ele ek 
egis ertetése azok élőlé yekre-elsősor a  ö é yekre – aló hatásá ak 

e utatása törté ik. 

Bejele tkezés a progra ra: E- aile  

Társszer ező: Szar asi Város-, és Kör yezet édő Egyesület 

 

Bő e  i for á ió: 

Telefo : +  / -  

E- ail: pepikert@pepikert.hu 

We : http:// .pepikert.hu/ 

CIC- -   

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK 

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


„Azokból a kövekből, 
melyek utunkba gördülnek, 
egy kis ügyességgel lépcsőt 

építhetünk.„ 

/Széchenyi István/ 

Oldal 2 BÉKÉS MEGYEI 
CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 

HÍREK, KIÍRÁSOK 

A Nemzeti Kulturális Alap Könyűzene 
Kollégiumának pályázati felhívása 

 

 

1. Téma: Alkotói támogatás több éves szakmai múlttal rendelkező, 
elismert magyar zeneszerzők és szövegírók számára, új, könnyűzenei művek 
létrehozására. 
Pályázók köre: A pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött zeneszerzők 
és zeneművek szövegírói, mint magánszemélyek. 
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen 10.000 Ft-ot, amely magában 
foglalja a 27% áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az 
NKA portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók 
„Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
Tervezett keretösszeg: 36.000.000 Ft 
Igényelhető támogatás: maximum 500.000 Ft 
Altéma kódszáma: 202102/98 

Megvalósítás időtartama: 2018. október 1. - 2018. december 31. 
Benyújtási határidő: 2018. április 11., éjfél. 
Megjelentetés dátuma: 2018. március 7. 
 

 

 

2. Téma: Kiemelt alkotói támogatás tartalmában és megvalósításában 
nagyszabású (színpadi művek, balett, filmzenék, jazz kompozíciók stb.) nagy 
apparátust (szimfonikus zenekar, kórus, bigband stb.) igénylő könnyűzenei 
művek létrehozására. 
Pályázók köre: A pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött zeneszerzők 
és zeneművek szövegírói, mint magánszemélyek, többéves kimagasló szakmai 
múlttal rendelkező, elismert magyar zeneszerzők és szövegírók. 
Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen 20.000 Ft-ot, amely magában 
foglalja a 27% áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az 
NKA portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók 
„Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően. 
Tervezett keretösszeg: 6.000.000 Ft 
Igényelhető támogatás: maximum 2.000.000 Ft 
Altéma kódszáma: 202202/98 

Megvalósítás időtartama: 2018. október 1. - 2018. december 31. 
Benyújtási határidő: 2018. április 11., éjfél. 
Megjelentetés dátuma: 2018. március 7. 
 

További pályázati témák és információk: www.nka.hu 
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„Nem mindig lehet 
megtenni, amit kell, de 

mindig meg kell tenni, amit 

lehet.” 

/Bethlen Gábor/ 

HÍREK , KIÍRÁSOK FOLYT.  

 

Civil beszámolók elkészítéséhez szükséges 
nyomtatványok aktualizálása 

 

 

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a beszámolók benyújtásához szükséges korábbi 
évekre vonatkozó nyomtatványok frissített verziója, illetve a 2018. évi beszámoló 
elkészítéséhez szükséges nyomtatványok (PK-441, PK-442) 2018. február 1-jétől érhetők 
el a Civil eljárás során alkalmazandó nyomtatványok között (http://birosag.hu/
allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-nyomtatvanyok). 
  
Elektronikus megküldés esetén 2018. január 1-jétől a beszámoló előterjeszthető a 
szervezet Cégkapuján keresztül is. Amennyiben meghatalmazással járnak el, felhívjuk a 
figyelmüket, hogy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325.§ (1) 
bekezdésének b) pontja szerint a teljes bizonyító erejű magánokiraton a tanúk nevét és 
lakóhelyét olvashatóan kell feltüntetni, valamint mindkét tanú aláírásával el kell látni. A 
meghatalmazáshoz szükséges szerkeszthető okirat sablon az alábbi oldalon érhető el (V/a. 
pontban): http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/okirat-sablonok  
  
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a beszámolók feldolgozásának gyorsítása érdekében 
elsősorban a fenti meghatalmazás mintát szíveskedjenek használni. 
 

Forrás: www.birosag.hu 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Magyarországgal szomszédos egyes országokban nyilvántartott és működő magyar 
családbarát vállalkozások támogatására 

 

A pályázat célja az általános vállalkozásfejlesztés, továbbá családbarát munkahelyek 
kialakítása, fejlesztése, családokat segítő szolgáltatások nyújtása és/vagy külhoni diákok 
szakmai képzésének, valamint pályakezdő fiatalok foglalkoztatásának támogatása 

 

A) A Horvát Köztársaságban, a Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák 
Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában (a továbbiakban: 
szomszédos államok) 2017. január 1-je előtt alapított magyar vállalkozások támogatása a 
Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében, melynek keretében mezőgazdasági 
termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával, forgalmazásával kapcsolatos olyan 
fejlesztési projekt valósul meg, melynek része a családbarát munkahelyek, családokat 
segítő szolgáltatások kialakítása, fejlesztése és/vagy a külhoni diákok szakmai 
képzésének, pályakezdő fiatalok foglalkoztatásának támogatása.  
 

B) A szomszédos államokban 2017. január 1-je előtt alapított magyar vállalkozások 
támogatása a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében, melynek keretében 
nem mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával, forgalmazásával 
kapcsolatos olyan fejlesztési projekt valósul meg, melynek része a családbarát 
munkahelyek, családokat segítő szolgáltatások kialakítása, fejlesztése és/vagy a külhoni 
diákok szakmai képzésének, pályakezdő fiatalok foglalkoztatásának támogatása  
További információk: www.bgazrt.hu 



Hasznos információ 

Kérdés: Mikor és 
milyen esetben kell 
módosítani a civil 
szervezetek 
alapszabályát? 

 

Válasz: A szervezetek 
az első létesítő okirat-
módosítással együtt 
kötelesek a létesítő 
okiratukat 
felülvizsgálni és 

szükség szerint 
módosítani a Ptk. új 
szabályainak 
megfelelően. Az új 
jogszabály tehát a 
módosítási 
kötelezettség 
tekintetében külön 
véghatáridőt – az eddigi 
szabályozással 
ellentétben – nem 
fogalmaz meg. 

Iroda í : Békés sa a, Mu ká sy 
ut a . 

Telefo szá : + - / -  

E- ail: i ekes@g ail. o  

We oldal: .re i .hu 

Civil Információs Centrum— 

Békés Megye 

MÁR FACEBOOKON 
IS ELÉRHETŐEK 

VAGYUNK: 

WWW.FACEBOOK.C

OM/CIVILBEKES 

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

