
 

 

 

 

 

 

 

  

II. évfolyam 9. szám CKSZKP1-2021/1-000006 

Hírlevél 2021. augusztusi hírek 

 

  

  

  

A tartalomból: 

Augusztusi események a Csongrád-Csanád megyei Civil Központ szervezésében 
• PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! 
• Regisztráljon! ONLINE Fogadóórára invitáljuk Önt, keddenként 9:00-10:00 óráig 

Augusztusi Pályázatok 

"Együtt. Újra." A Nemzeti Ifjúsági Tanács fotópályázat 

Megjelentek a Városi Civil Alap keretében meghirdetett kiírások eredményei 

A természetes személy adományozók, támogatók összeghatártól függetlenül 

névtelenek maradhatnak. 
  

CIVIL KÖZPONT HÍREI 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! 

 

 

„Civil Érték és Közösség díj” 2021. 

Tisztelt Civil Szervezeti Képviselő! 
  

 A Csongrád-Csanád megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ (továbbiakban: Civil Központ) 

pályázati felhívással fordul a megye civil szervezeteihez azzal a céllal, hogy összegyűjtse azokat a 

kezdeményezéseket, amelyekkel a koronavírus-járvány idején megtapasztalt korlátozások ellenére, a 

civil szervezetek veszélyeztetett célcsoportokat támogattak, vagy saját közösségük céljainak 

megvalósulását elérték. 

 

A díjazott civil szervezetek elismerő oklevelet, a zsűri által kiválasztott, első három civil szervezet e-

mellett még, egy-egy 50.000 Ft értékű ajándékutalványt vehet át. 

  

A kitöltött pályázati űrlapokat elektronikus és papír alapú formában is vissza lehet küldeni a 

Csongrád-Csanád megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ címére. 

 

Elektronikusan a civilcsongrad@gmail.com e-mail címre, 

  

Postai úton a Tisza-parti Civil Közösségekért Egyesület (a Csongrád-Csanád megyei Civil Közösségi 

Szolgáltató Központ címbirtokosa) 6721 Szeged, Vadász utca 5. 1/2. címre. 

 

A részletek az olvass tovább gombra kattintva érhetők el!  
Olvass tovább  

 

http://www.recic.hu/csongrad/hirek/a-csongr%C3%A1d-csan%C3%A1d-megyei-civil-k%C3%B6zpont-p%C3%A1ly%C3%A1zati-felhiv%C3%A1sa-a-megyei-civil-szervezetek-r%C3%A9sz%C3%A9re/


 

 

  

 

 

  

Regisztráció: Online fogadóórára   
Regisztráljon most, és biztosítsa helyét, augusztus 03-ától, (keddenként) 9:00 órakor kezdődő, 

ONLINE szakmai fogadóóráinkra!  

  

(A fogadóórák elérhetők regisztráció után a Google Meet-en) 

  

Választható időpontok: 08. 03. ; 08. 10. ; 08. 17. és végül 08. 24.  

Időtartam: 9:00-10:00 

  

Kötetlen beszélgetés, bármiről kérdezhet, ami a civil szervezetekkel kapcsolatosan érdekli Önt. 

  

Szeretettel várjuk! 

Regisztrálok!  

 

 

 

  

  

  

CIVIL HÍREK 
 

 

  

Pályázatok 

"Együtt. Újra." A 

Nemzeti Ifjúsági Tanács 

fotópályázatot hirdet 

A Nemzeti Ifjúsági Tanács 

fotópályázatot hirdet 

A részvételhez csak néhány 

feltételnek kell megfelelnie 

minden versenyezni kívánó 

pályázónak: 18 és 35 év 

közötti - valamely civil 

szervezethez kötődő (pl. 

civil szervezetnél önkéntes, 

tag, segítő stb.) - 

magánszemélyként nyújthat 

be egy fényképet, a 

pályázati feltételek 

elfogadását követően. A 

beérkező képeket egy 5 fős 

zsűri értékeli majd, két  

lépésben: a legjobb húsz 

pályamű kiválasztása után - 

melyekről 

közönségszavazást indítanak 

a NIT Facebook oldalán - az  

 

 

első három helyezettet 

díjazza: az első 300.000 Ft, 

a második 

250.000 Ft, a harmadik 

  

Megjelentek a Városi Civil 

Alap keretében 

meghirdetett kiírások 

eredményei 

 

  

A támogatói okirat 

kibocsátásához a következő 

mellékleteket szükséges 

benyújtani postai úton: 

a) kék színű tollal, 

cégszerűen aláírt általános 

nyilatkozat, amely NIR-ből 

letölthető; 

b) 1 000 000 Ft-ot meghaladó 

mértékű megítélt támogatási 

összeg esetén beszedési 

megbízásra felhatalmazó 

levél; 

c) a kedvezményezett 

nevében aláírásra jogosult 

személy vagy személyek 

ügyvéd vagy kamarai 

jogtanácsos által 

ellenjegyzett vagy közjegyző 

által hitelesített  

 

 

 

aláírásmintája vagy az 

aláírásminta hitelesített 

másolata; 

  

A természetes személy 

adományozók, támogatók 

összeghatártól függetlenül 

névtelenek maradhatnak 

 

 

A Magyar Közlöny 135. számában 

megjelent Kormányrendelet a civil 

szervezetek gazdálkodása, az 

adománygyűjtés és a 

közhasznúság egyes kérdéseiről 

szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 

437/2021. (VII. 

16.) kormányrendelet ezen 

rendelkezéseket helyezte hatályon 

kívül. 

 

Életbe lépett a civil törvény 

módosítása 

Hatályát vesztette a civil törvény 

azon paragrafusa, ami szerint az 

adományozót név szerint fel 

kellett volna tüntetni az éves 

beszámolóban 

A Kormány 437/2021. (VII. 16.) 

Korm. rendelete 

a civil szervezetek 

gazdálkodása, az adománygyűjtés  

és a közhasznúság egyes 

kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 

30.) Korm. rendelet módosításáról 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_4F5r8gt-c7eUMzgUkd22VwaiESoMh4WSTlx7MIYerF9DUg/viewform


 

200.000 Ft, míg a 

közönségszavazás nyertese 

100.000 Ft értékű 

pénzjutalmat kap. 

Olvass tovább  

 

További pályázatok 

a Facebook és 

weboldalunkon: 

Olvass tovább  

 

  

 

 

d) tulajdonosi hozzájáruló 

nyilatkozat, ha a beruházással 

érintett ingatlan nem a 

kedvezményezett 

tulajdonában van. 

A fenti dokumentumokat az 

alábbi levelezési címre kell 

megküldeni: 

Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. 

Nemzeti Együttműködési 

Alap és Civil Támogatások 

Igazgatósága 

1253 Budapest, Pf. 36. 

A borítékon kérjük feltüntetni 

a pályázati azonosító számot! 

Döntési lista (pdf) 

Olvass tovább  

 

  

 

 

 

 

Olvass tovább  

 

  

 

  

  

 

 

Ezt a levelet azért kapta, mert 

feliratkozott a Csongrád-Csanád megyei 

Civil Központ Hírlevelére. 

  

Az alsó ikonokra kattintva 

azonnal az oldalainkra juthat. 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

  

   

   

 
 
 
 
 
 

Leiratkozás - unsubscribe 
 
 

 

 

 

http://www.recic.hu/csongrad/hirek/a-nemzeti-ifj%c3%bas%c3%a1gi-tan%c3%a1cs-fot%c3%b3p%c3%a1ly%c3%a1zatot-hirdet-18-%c3%a9s-35-%c3%a9v-k%c3%b6z%c3%b6tti-valamely-civil-szervezethez-k%c3%b6t%c5%91d%c5%91-versenyezni-kiv%c3%a1n%c3%b3-p%c3%a1ly%c3%a1z%c3%b3nak/
https://www.facebook.com/civilcsongrad
http://www.recic.hu/csongrad/hirek/megjelentek-a-v%C3%A1rosi-civil-alap-keret%C3%A9ben-meghirdetett-kiir%C3%A1sok-eredm%C3%A9nyei/
http://www.recic.hu/csongrad/fontos-inform%C3%A1ci%C3%B3k/hat%C3%A1ly%C3%A1t-vesztette-a-civil-t%C3%B6rv%C3%A9ny-azon-paragrafusa-ami-szerint-az-adom%C3%A1nyoz%C3%B3t-n%C3%A9v-szerint-fel-kellett-volna-t%C3%BCntetni-az-%C3%A9ves-besz%C3%A1mol%C3%B3ban/
https://listamester.hu/lmui/faces/forms/UnsubscribeLink.jsp?m=t2l1p6zvuvyiyhvawi&e=4kz7qevfojdw2z&g=u171ve1m4wntie
https://listamester.hu/lmui/faces/StartPage.jsp?f=LMlablecKep
https://www.facebook.com/civilcsongrad
https://www.youtube.com/channel/UC_utHwk9LfG2RGxDCRoHq8w
https://csongrad-csanad-megyei-civil.business.site/
http://recic.hu/csongrad

