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Közelgő események: a TIT Szabadegyetem tagozatainak előadásai 

 

Az előadások hely-

színe: 

 
Szeged, Kárász utca 

11. 

 

TIT Székház  

 
február 18.  

17: 00 óra 

 
Romboló és építő konflik-

tusok 

   

 
 

 

 

 

 

 

február  25. 

17: 00 óra 

 

Hallgatni és meghallgat-

ni, érteni és megérteni a 

kapcsolatainkban 

 

 

 

 

 

 

február 28. 

17: 30 - 19: 00 

 

Lelkünk a Természet 

ritmusán 

 

 

Címlap, közelgő ese-

mények 

 
1. 

Pályázati információk 

 

2. 

 

 

Közérdekű hírek 
3. 

 

Hasznos információk

    

 

 

4. 

 

 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szí-

veskedjenek eljuttatni 

számunkra a tárgyhavi 

programjaikat, (JPEG 

és word formátumban) 

melyeket feltöltünk a 

hírleveleink elejére, 

egy keretbe. Ezen ha-

táridő figyelembe véte-

le miatt a hírlevelein-

ket minden hónap 5. 

napja után küldjük 

meg a civil szervezetek 

számára. 

 

A tartalomból 

mailto:civilcsongrad@gmail.com
http://www.recic.hu/csongrad
https://www.facebook.com/civilcsongrad/
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS     Magyar Falu Program – Falusi Civil Alap  

A 2020.évi Magyar Falu Program új programeleme a civil közösségi tevékeny-

ségek és feltételeinek támogatása, a Falusi Civil Alap. A rendelkezésre álló 

forrás összege: 5.000.000.000,-Ft. A Falusi Civil Alap támogatásaira pályá-

zatot nyújthat be a 2011.évi CLXXV. tv.(Civil törvény) 2.§. 6. pontja b) és 

c) alpontja szerint egyesület és alapítvány, ha 

 

 a bíróság 2019. december 31-éig nyilvántartásba vette, és rendelkezik az utolsó lezárt évről 
szóló, az OBH-nál letétbe helyezett, a http://www.birosag.hu  oldalon elérhető számviteli be-

számolóval és 

 székhelye és működése olyan magyarországi településen van, amelynek—a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő köz-ponti szerv által adott település tekintetében 

2020. január 1-jén nyilván-tartott—lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti. 

Támogatható tevékenységek: 

Civil szervezetek infrastruktúra – támogatása 

járműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás  

új,- és használt (legfeljebb 10 éves) gépjármű beszerzése, jármű karbantartása, felújítása, alkatrész be-

szerzése-nem gépi meghajtású új jármű beszerzése ( pl. kerékpár)* 

ingatlan beruházással kapcsolatos támogatás  

civil szervezet ingatlan-tulajdon szerzése-civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása-civil szer-

vezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, mely-

nek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 

éves) ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte-a civil szervezet használatában lévő, 

egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szer-

vezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes haszná-

latról szóló előzetes megállapodás megléte. 

Civil szervezetek programszervezési támogatása* a helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, 
értékteremtő, civilek által szervezett programok előkészítése, megvalósítása* 

Igényelhető támogatási összeg nagysága:  

infrastruktúra–támogatás esetén max. 6.000.000,-Ft,  

programszervezési támogatás esetén max. 2.000.000,-Ft.  

Támogatott tevékenység időtartama:  

2020. január 01- 2021. június 30. 

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (NIR) keresztül 
lehet benyújtani. 

A pályázatkiírás megjelentetésére várhatóan 2020. március 02-án kerül majd sor, a pályázatok benyúj-
tására 60 nap áll majd rendelkezésre.  

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a pályázati kiírás keretében és kizárólag az egyik 

kategóriára igényelhet támogatást. 

http://www.birosag.hu


Fontos: a NEA 2019. évi nyertes támogatásokhoz  feltöltendő, beküldendő dokumentumok 

Elektronikusan az EPER „dokumentum beküldőn” keresztül, szkennelve és papír alapon, postai úton is be-

küldendő dokumentumok: 

a) Az Ön által képviselt, nyertes pályázó szervezet aláírásra jogosult személy(ek) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldá-

nya vagy közjegyző által hitelesített másolata, vagy ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta. A 

benyújtott okirat kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától számított 90 napnál régebbi. 

Azon pályázók, 2019-ben a NEA összevont, egyszerűsített vagy normatív pályázati kategóriák valamelyikében a nyertes pá-

lyázataik támogatói okirataik kibocsátásakor már benyújtották, -és azok elfogadásra kerültek nem szükséges újból benyújtani-

uk, ha azok adataiban nem következett be változás. Ebben az esetben Nyilatkozatot kell beadni, (Nyilatkozat adatok válto-

zatlanságáról). A nyilatkozat aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint a pályázat benyújtásától számított 90 nap.  

A hivatalos képviselő által aláírt nyilatkozatban szükséges annak a nyertes pályázatnak az azonosítószámát feltüntetni, 

melyhez 2019-ben benyújtásra került az aláírási címpéldány/aláírás-minta. 

Meghatalmazás esetén kérjük postai úton az aláírásokat tartalmazó, két tanúval hitelesített eredeti meghatalmazás 

beküldését is!  

(A meghatalmazást NEM szükséges az EPER-ben felcsatolni). 

b) Támogatási előleg nyújtása esetén a kedvezményezett számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által ellenjegyzett, az Alap-

kezelő javára szóló, valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó 

beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozat, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a kö-

vetelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt, mely csak az Alapkezelő írásbeli hozzájá-

rulásával vonható vissza. 

c) Lemondó nyilatkozat, ha a kedvezményezett a támogatást nem kívánja igénybe venni. 

A fenti dokumentumok az alábbi linkről letölthetőek: 

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok 

Kérjük, hogy a felsorolt dokumentumokat ajánlott elsőbbségi levélként az alábbi címre, a jelen levél kézhezvételétől számított 

8 napon belül szíveskedjenek eljuttatni az Alapkezelő részére: 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatóság 

1253 Budapest Pf. 36. 

Kérjük továbbá, hogy a könnyebb beazonosíthatóság érdekében a postázott küldemény borítékján tüntesse fel a pályázat azo-

nosítószámát, valamint a „Dokumentum támogatói okirat kibocsátáshoz” megjelölést. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a támogatói okirat kiadására a kedvezményezett mulasztása (így különösen a 

fenti dokumentumok benyújtásának elmaradása) miatt nem kerül sor jelen levél közlésétől számított 30 napon belül, a 

támogatási döntés az Ávr. 73. § (2) bekezdése alapján a hatályát veszti. 

Az ügyfélszolgálati elérhetőségek az alábbi linken találhatóak: https://bgazrt.hu/tamogatasok/kapcsolat/ 

Kérjük, hogy amennyiben a támogatások beszámolásával kapcsolatban kérdése merül fel, akkor forduljon 

az ügyfélszolgálathoz  

Email:  nea.@bgazrt.hu 

Telefon: +36 1 896 0620                   H, Sz, P: 9:00-12:00              K, Cs: 13:00-16:00  
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Idén 30 éves a Tankcsapda, 
Országos Jubileumi Turné 

 
Bármely civil szervezetnek 

lehetősége van arra, hogy 
az aktuális eseményekről, 
szervezeti változásokról 
hírt adjon ezen a portá-
lon.  
Ez a funkció ingyenes, a 
használatához nem 
szükséges szolgáltatási 
csomagot vásárolni! 
http://

civilhirugynokseg.hu/

ELÉRHETŐSÉGEINK: 
 

Csongrád megyei Civil  

Információs Centrum 
 

https://www.facebook.com/civilcsongrad/ 
 
 
 
 
 
 
 

6258559 

 

KÉREM, 

Like-ja 

az oldalunkat 

Köszönöm 

www.recic.hu/csongrad 

HASZNOS INFORMÁCIÓK 

CÉGKAPU bejelentési kötelezettség 

Ha már van Cégkapuja, de még nem jelentette be: 

A cégkapu által biztosított tárhelycímet nemcsak létre kell hozni, hanem be is kell jelenteni a 

szervezetet nyilvántartó közhiteles nyilvántartásba. Ennek a kötelezettségének akként tehet eleget, 

hogy az erre rendszeresített űrlapon változásbejegyzési kérelmet nyújt be a nyilvántartó bírósághoz 

és annak „A” oldalán az E-kapcsolattartási cím rovatba beírja a cégkapu számát. A kérelméhez csa-

tolni kell a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) által kibocsátott, véglege-

sített cégkapu-regisztráció létrejöttéről szóló visszaigazolást. 

Figyelemmel arra, hogy a cégkapu elérhetőség 2018. január 1. napjától kötelező nyilvántartási 

adat, amennyiben cégkapu elérhetőségét nem jelenti be a nyilvántartó bíróságnak, a szervezet-

tel szemben – a Cnytv. 71/C. § (1) bekezdés c) pontja alapján – törvényességi felügyeleti eljárás-

nak van helye. 

A Cnytv. 71/G. § (2) bekezdése alapján a törvényes állapot helyreállítása érdekében a bíróság az 

intézkedésre okot adó körülménytől, illetve annak súlyától függően a következő intézkedéseket hoz-

hatja: 

a) a szervezetet, illetve ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a szervezet 

képviselője adott okot, a képviselőt 10 000 Ft-tól 900 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja, 

b) megsemmisíti a szervezet által hozott jogszabálysértő vagy a szervezet létesítő okiratába ütköző 

határozatot, és szükség esetén megfelelő határidő kitűzésével új határozat hozatalát rendeli el, 

c) ha a szervezet törvényes működése a legfőbb szervének összehívásával előreláthatólag helyreál-

lítható, összehívja a szervezet döntéshozó szervét, vagy ennek a feladatnak a végrehajtására – a 

szervezet költségére – megfelelő személyt vagy szervezetet rendel ki, 

d) ha a szervezet működése törvényességének helyreállítása más módon nem biztosítható, a szerve-

zet működése vagy más körülmény alapján különösen indokolt és az intézkedéstől előre láthatóan 

eredmény várható, legfeljebb kilencven napra felügyelőbiztost rendel ki, 

e) a szervezetet megszünteti. 

http://civilhirugynokseg.hu/hirfeltoltes/
http://civilhirugynokseg.hu/hirfeltoltes/
https://www.facebook.com/civilcsongrad/
http://www.recic.hu/csongrad

