
  

2020. JÚLIUS 08. 

VII. évfolyam . 12. szám 

Csongrád-Csanád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 
(Civil Központ) 

CIC-KP-1-2020/1-000006  

 

 Tisza-parti Civil Közösségekért Egyesület  
6721 Szeged, Vadász utca 5. 1/2.  

Iroda :          6720 Szeged, Klauzál tér 7. 

Telefonszám:  +36 62 258 559 ;+36 20 285 9355  

E-mail:           civilcsongrad@gmail.com 
weboldal:      www.recic.hu/csongrad 

facebook:     www.facebook.com/civilcsongrad/ 

  
 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szí-

veskedjenek eljuttatni 

számunkra a tárgyhavi 

programjaikat, (JPEG 

vagy PNG és Word 

formátumban) melye-

ket feltöltünk a hírle-

veleink elejére, egy ke-

retbe. Ezen határidő 

figyelembe vétele miatt 

a hírleveleinket min-

den hónap 5. napja 

után küldjük meg a 

civil szervezetek szá-

mára. 

A tartalomból 

Közelgő események 
 

Tisztelt Civil Szervezeti Képviselő! 

 

a Civil Közösségi Szolgáltató Központ 

(Civil Központ) 

 

tisztelettel meghívja Önt, 

a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap Pályázat 

Tanácsadás című rendezvényére. 

A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, kérjük, részvételi szán-

dékát a civilcsongrad@gmail.com e-mail címen jelezze, a civil szervezet és a részt-

vevő nevének megadásával! 

Szeretettel várjuk a rendezvényen! 

A Tanácsadás helyszínei, időpontjai:  

Üllés, Kistelek, Fábiánsebestyén: 

2020. 07.07. 

Felgyő: 

2020.07. 09. 

Röszke, Makó és Székkutas: 

2020. 07. 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Címlap, közelgő ese-

mények 
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PÁLYÁZAT 

 

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK 

Fontos! Megváltozott az Útmutató! 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. Hazai egyházi és nemzetiségi támo-

gatások igazgatósága értesít minden érdekeltet, hogy a BGA Zrt. „Útmutató a 

2020. évi nemzetiségi támogatások felhasználásához” 2020. július 8-i hatállyal 

módosultak. 

A módosult Útmutató a hatálybalépését követő jogügyle-

tekre, továbbá minden folyamatban lévő támogatásra is ki-

terjed. 

Az új Útmutató itt tölthető le: 

bővebben és forrás: 

https://bgazrt.hu/fontos-megvaltozott-az-utmutato-2/  

Útmutató a 2020. évi nemzetiségi támogatások felhasználásához (2020.07.08) (pdf)  

 

EGYHÁZI TÁMOGATÁSOK 

Fontos! Megváltozott az Útmutató! 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. Hazai egyházi és nemzetiségi támo-

gatások igazgatósága értesít minden érdekeltet, hogy a BGA Zrt. „Útmutató a 

2020. évi egyházi támogatások felhasználásához” 2020. július 8-i hatállyal mó-

dosultak. 

A módosult Útmutató a hatálybalépését követő jogügyle-

tekre, továbbá minden folyamatban lévő támogatásra is ki-

terjed. 

Az új Útmutató itt tölthető le: 

bővebben és forrás: 

https://bgazrt.hu/fontos-megvaltozott-az-utmutato/ 

 

Útmutató a 2020. évi egyházi támogatások felhasználásához (2020.07.08) (pdf) 
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Felhívás – Kárpátaljai szociális programok támogatás 2020 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával a „KMKSZ” 

Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Támoga-

tó) megbízásából felhívást tesz közzé a Bethlen Gábor Alap 2020. évi „Nemzetpolitikai 

célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint: 

A felhívás célja támogatás nyújtása kárpátaljai 
 a) magyar nyelvű köznevelési intézményben, szakképző intézményben, vagy a magyar nyelv 

 oktatását végző egyéb oktatási intézményben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat 

 ellátó személyek, illetve ezen feladatok megvalósítását segítő személyek, 

 b) művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó pedagógusok, kisegítő dolgozók, 

 c) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást és ellátást vagy javítóintézeti ellátást 

 biztosító intézményben magyar gyermekekkel foglalkozó munkatársak (gyermekotthonok 

 dolgozói), 

 d) sportegyesületben, sportiskolában vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványban 

 magyar gyermekekkel foglalkozó oktatói, edzői, 

 e) egészségügyi, valamint egészségügyi feladatot (is) ellátó szociális intézményben gyógyító 

 vagy a gyógyítással közvetlenül összefüggő feladatokat magyar nyelven ellátó dolgozók, 

 f) magyar vagy részben magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médiumokban 

 tevékenykedő, tartalom előállítást, tartalomformálást, illetve ezekkel a feladatokkal 

 összefüggő kisegítő tevékenységet végző munkatársak, 

 g) közművelődési intézményekben szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző 

 művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók, illetve az ezekkel a 

 feladatokkal közvetlenül összefüggő kisegítő tevékenységet végző dolgozók,   

 h) szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző színészek, előadóművészek, illetve a 

 tevékenységüket közvetlenül segítő munkatársak, 

 i) magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve a közoktatási intézmények magyar tannyelvű 1-4. 

 osztályába járó gyermekek étkeztetésének támogatása céljából 

Támogatási kérelmek benyújtásának módja: 

 A felhívás alapján igényelhető támogatásra – a kárpátal-

jai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar 

nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek 

támogatása esetén a 2020. augusztus 1. – 2020. szep-

tember 15. közötti időszakban lehet támogatási kérel-

met benyújtani az alábbiak figyelembevételével: – A 

3.2.-3.4. pont vonatkozásában nem nyújthatnak be támo-

gatási kérelmet a hivatalos megrovásban részesített sze-

mélyek. 

 A kárpátaljai magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve közoktatási intézmények magyar tannyel-

vű 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetése esetén a 2020. szeptember 16. – 2020. október 15. 

közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani azzal, hogy a támogatási kérelem benyúj-

tásához elengedhetetlen a 2020. év első 8 hónapján belül kiadott, legalább 1 hónapra vonatkozó ét-

kezési költség befizetését igazoló számlák, befizetési dokumentumok bemutatása. 

 Az 1. pont b)-h) alpontja szerinti támogatás esetén a 2020. július 1. – 2020. július 31. közötti idő-

szakban lehet támogatási kérelmet benyújtani. 

A részletes felhívást ide kattintva tölthetik le: 

Felhívás – Kárpátaljai szociális programok támogatása 2020 (pdf) 

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/kulhoni_tamogatasok/2020/felhivas_karpataljai_szocialis_programok_tamogatasok_2020.pdf


Idén 30 éves a Tankcsapda, 
Országos Jubileumi Turné 

 

KÉREM, 
Like-ja, kö-
vesse 
odalunkat a 
facebookon 

HASZNOS INFORMÁCIÓ  
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Kérdés:  

A Falusi Civil Alap pályázati kiírásban ha a civil szervezetnek nincs telephelye, csak székhelye, ab-

ban az esetben kell-e a NAV nyomtatványt csatolni ?  

Válasz:  

Amennyiben nincs a civil szervezetnek telephelye, abban az esetben nem kell a NAV nyomtatványt 

csatolni. A NAV nyomtatványt csak abban az esetben szükséges csatolni, ha a civil szervezetnek van 

bejegyzett telephelye.  

A nyomtatvány igénylésével kapcsolatban a Nemzeti Adó– és Vámhivatal területileg illetékes ügyfél-

szolgálatát kell felkeresni. A pályázat benyújtásakor az igazolást elektronikusan, PDF formátumban 

kell csatolni.  

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal telephely-igazolására (továbbiakban: illetőségigazolás) vonatkozó 

általános tudnivalók az alábbi linken érhetőek el:  

https://www.nav.gov.hu 

Az illetőségigazolás igényléséhez szükséges az Általános Nyomtatványkitöltő Program 

(továbbiakban: ÁNYK) letöltése szükséges, mely a: https://www.nav.gov.hu/data/cms487114/ 

ALTALANOS_TUDNIVALOK_modositott_kitoltesi_20200406_internet.pdf linken keresztül érhető 

el.  

Ezt követően az illetőségigazolás igénylése az IGAZOL nyomtatványkitöltő program letöltésén ke-

resztül lehetséges, mely a: 

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/ nyomtatvanykitolto_programok/

nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/igazol.html linken keresztül érhető el.  

Az igazolás kiállítására a hatóságnak nyolc nap áll rendelkezésére.  

A pályázókat a https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi -civil-

alap-kereteben/ oldalon elérhető Gyakran Ismételt Kérdések is segítik.  

Az Eurotax katalógus nem nyilvános, azaz ingyen nem elérhető – rendszeres felhasználók (pl.: autókeres-

kedések, igazságügyi közlekedési szakértők) számára előfizetéssel érhető el: https://www.eurotaxglass.hu 

https://www.recic.hu/csongrad 

civilcsongrad@gmail.com 

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

2020. július 01-től 
nevünk röviden:  

Csongrád-Csanád megyei 

Civil Központra változott! 
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