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Kérjük olvassa el a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 2020. X. havi hírlevelét. Reméljük hasznos információkat talál benne.

Pályázatok
Pályázat kiírója:  TEES Nonprofit Kft. 
A TEES Nonprofit Kft. hozzájárul, bármilyen nagy értékű számítógép konfigurációk árához minimum 30 ezer maximum 300 ezer forintértékben hozzájárul. Nagy
mennyiségű PC Számítógép konfigurációk beszerzésének támogatása induló vállalkozásnak, cégeknek, vállalkozóknak, egyesületeknek, alapítványoknak,
nonprofit szervezeteknek, intézményeknek, önkormányzatoknak, és magánszemélyeknek.
Határidő: 2020. december 20.
További információért IDE KATTINTSON

Pályázat kiírója: KPMG 
A KPMG 2020-ban újra meghirdeti „Felelős Társadalomért Program” pályázati programját, amelynek célja az egészségügy és oktatás területén működő
közhasznú szervezetek fenntartható, hatékony és átlátható működésének támogatása.
Határidő: 2020. október 11.
További információért IDE KATTINTSON

Pályázat kiírója: Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
 Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 Komplex ifjúsági fejlesztések - új

nemzedék újratöltve projekt keretében felhívást tesz közzé "Innovációval a fiatalokért – Erzsébet Nóvum Díj" címmel.
 Határidő: 2020. október 31.

 További információért IDE KATTINTSON

Pályázat kiírója: A Budapest Bank és a Békéscsabai Önkormányzat.
 A tizenegyedik alkalommal meghirdetett Budapest Bank Békéscsabáért Program pályázati kiírására idén is olyan közérdekű tevékenységeket végző civil

szervezetek jelentkezhetnek, amelyek tevékenységükkel Békéscsabához és közvetlen agglomerációjához (Gerla, Mezőmegyer és Fényes településekhez)
kötődnek. Az idei évben a helyi fiatalokat támogató kezdeményezések kaphatnak pénzügyi segítséget.

 Határidő: 2020. október 30.
 További információért IDE KATTINTSON

Pályázat kiírója: Coaching Mindenkié Egyesület 
 A Coaching Mindenkié Egyesület 2020-ban meghirdeti pályázati programját, amelynek célja nonprofit vagy közhasznú szervezetek támogatása, hogy stratégiai,

folyamatirányítási és közösségépítő feladataikban eredményes fejlődést érjenek el.
 Határidő: 2020. október 31.

 További információért IDE KATTINTSON

Pályázat kiírója: Tesco-Global Zrt.
 2020. szeptember 14-én ismét elindult a Tesco helyi közösségeket támogató pályázati programja, az „Ön választ, mi segítünk”.  A pályázatra olyan

szervezetek, baráti közösségek és alapítvánnyal nem rendelkező bölcsődék, óvodák és iskolák, továbbá nonprofit kis- és középvállalkozások, társasházak és
lakásszövetkezetek jelentkezését is várják, akik kezdeményezésükkel a helyi közösség életének fejlődéséhez járulnának hozzá. A pályázók a program
weboldalán keresztül adhatják be jelentkezésüket.

 Határidő: 2020. október 14.
 További információért IDE KATTINTSON

Aktualitások
Figyelem!

 Megjelent a Miniszterelnökség gondozásában a Civil Kézikönyv - Útmutató a civil szervezetek mindennapi működéséhez második kiadása. Az útmutató
tartalmazza az összes olyan területet, kihívást, feladatot és lehetőséget, amely egy civil szervezet mindennapjaiban fontos lehet. A kézikönyv letöltését,
áttanulmányozását szívből ajánljuk minden civil közösségnek! További információkért IDE KATTINTSON!

 

Az idei évben is lesz 72 óra kompromisszum nélkül, október 8-11. között! 
 A 72 óra egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra,

hogy együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú
feladatokat: intézmények, játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek (fogyatékkal
élők, idősek stb.). Már lehet regisztrálni IDE KATTINTVA!

Jó tudni
Figyelemfelhívás közeli határidőre – 2020. szeptember 30-ig kell benyújtani a 2019. évi beszámolókat
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Az elektronikus eljárásra kötelezett civil szervezetek beszámolói 2019. tárgyévre a PK-541 (Beszámoló egyszeres könyvvitel 2019. év), illetve a PK-542
(Beszámoló kettős könyvvitel 2019. év) nyomtatványokon nyújthatók be, elektronikus úton – Cégkapun vagy Ügyfélkapun – keresztül.  A nyomtatványok és a
kitöltési útmutató INNEN tölthető le.

Az elektronikus eljárásra nem kötelezett civil szervezeteknek továbbra is lehetőségük van a beszámolók papír alapú benyújtására az elektronikus benyújtásra
szolgáló nyomtatványok használatával.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a korábbi „P” jelű, papír alapú benyújtásra szolgáló nyomtatványok 2019. december 23. napjával kivezetésre kerültek, így a
beszámolót ezen űrlapokon joghatályosan már nem lehet benyújtani.

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm.
rendelet 22. § (1) bekezdése, valamint 59. §-a alapján a 2019. évben induló üzleti évtől a civil szervezet egyszerűsített éves beszámolója a PK-542 (Beszámoló
kettős könyvvitel 2019. év) nyomtatványba beépített mérleg és az eredménykimutatás mellett – a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) vonatkozó előírásai
figyelembevételével – a Számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletet is kell, hogy tartalmazza. A szervezet által elkészített kiegészítő mellékletet pdf-
formátumban tudják a nyomtatványhoz csatolni.

Az ÁNYK-programmal, a nyomtatványok telepítésével, a beküldés menetével és az érkező visszajelzésekkel kapcsolatban hasznos információkat és részletes
gyakorlati leírásokat ITT találhatnak.

Javasoljuk, hogy a beszámolókat a gyorsabb feldolgozás érdekében elektronikus úton küldjék meg az OBH részére!

A beszámolók benyújtásával kapcsolatos kérdéseikkel vagy problémáikkal Ügyfélszolgálati Irodánkat a civilinfo@obh.birosag.hu e-mail címen, illetve a +36 1 354
4165, +36 1 354 4115 és +36 1 354 4295 telefonszámokon érik el. 

forrás: birosag.hu/hirek
 

Civil Info – NEA 2021 elnevezésű országos tájékoztató

Békéscsabán történt rendezvényéről készült videók immár megtekinthetőek weboldalunkon is, a VIDEÓTÁR fül alatt, vagy közvetlenük a Békés Megyei
Civil Közösségi Szolgáltató Központ hivatalos YouTube csatornáján.

„Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) bemutatása”

A Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ békéscsabai telephelyén a „Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) bemutatása” címmel
rendezett tájékoztatóról készült videófelvétel immár megtekinthetőek weboldalunkon is, a VIDEÓTÁR fül alatt, vagy közvetlenük a Békés Megyei Civil
Közösségi Szolgáltató Központ hivatalos YouTube csatornájáról közvetlen IDE KATTINTVA.

Civil szervezeti kereső

Új funkcióval bővült a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ honlapja. Együttműködés reményében akár ti is könnyedén rá tudtok keresni a
megyében tevékenykedő civil szervezetekre név, cím, irányítószám vagy településnév alapján. Megnyitáshoz KATTINS IDE!

 

Ingyenes tanácsadások a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ keretein belül

Kérdéseitekkel az alábbi e-mail címeken és telefonszámokon forduljatok hozzájuk bizalommal. A szolgáltatás ingyenes!

Civil jogi tanácsadó: Dr. Futaki Géza Istvánné (futaki.meri@t-email.hu | +36 30 938 4777)

Civil szervezetek jogi működéséhez szükséges, legyen az alapítás, módosítás, megszüntetés, vagy akár a napi
működéssel kapcsolatos jogi kérdések, munkaviszonyok, kintlévőségek kezelése, szerződések kötése,
véleményezése

Civil jogi tanácsadás: Dr. Kopcsák Zoltán (dr.kopcsakz@globonet.hu | +36 30 606 6160)

Civil szervezetek jogi működéséhez szükséges, legyen az alapítás, módosítás, megszüntetés, vagy akár a napi
működéssel kapcsolatos jogi kérdések, munkaviszonyok, kintlévőségek kezelése, szerződések kötése,
véleményezése
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https://birosag.hu/civil-eljarasok/beszamoloval-kapcsolatos-tajekoztato/gyik/beszamolo-benyujtasaval-kapcsolatos-gyakran-ismetelt-kerdesek
http://birosag.hu/hirek
https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/videotar/
https://www.youtube.com/channel/UCvRngDMFVOKbXnflu9MkDUA
https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/videotar/
https://youtu.be/5l-eZMEdpbM
https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/partnerkereses/civil-szervezeti-kereso/
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Civil könyvelési tanácsadás: Szegediné Lisovszki Piroska (szegedinelpiroska@gmail.com | +36 30 743 0091)

Könyveléssel, könyvvitellel kapcsolatos tanácsadás

Civil pályázati szakértő: Gyebnár Péter (civilforrasbekes@gmail.com | +36 30 654 1686)

Civil pályázatokkal kapcsolatban általános tájékoztatás

EU-s pályázatokon való induláshoz szükséges előfeltételek teljesítéséhez tanácsadás

Falusi Civil Alap és NEA pályázati rendszerekkel kapcsolatos általános tájékoztatás

Projekt eredmények fenntartásával kapcsolatos tanácsadás

Projekt kommunikáció és kötelező nyilvánosság témában tanácsadás

Informatika tanácsadás: Balogh Gergely (morneo@morneo.net | +36 30 354 2490)

Teljeskörű informatikai tanácsadás

Új és használt számítógépek és notebook összeállításában, beszerzésében, beüzemelésében való tanácsadás

Eseti és rendszeres havi szerződéses karbantartásról általános tájékoztatás

Biztonsági kamera rendszer kiépítésében történő tanácsadás

Vezetékes / vezeték nélküli hálózatok kiépítése és üzemeltetésében tanácsadás

Új / meglévő weboldalak elkészítéséről / fejlesztéséről / üzemeltetéséről tanácsadás

Számlázz.hu rendszer bevezetéséről, NAV rendszerrel való összekötéséről tanácsadás

marketing tanácsadás

Külkapcsolatokért felelős tanácsadó: Kocziha Attila (attila.kocziha@yahoo.com | +36 20 484 8997)

Pályázati tanácsadás (írás, módosítás, elszámolás, lezárás) különös tekintettel a NEA, BGA, MINISZTERELNÖKSÉG,
ÖNKORMÁNYZATOK,TOP keretei  belül kiírt pályázatokra

Külkapcsolati ügyek, ezen belül Románia területén (Erdély, Parcium, Regát)

Civil szervezetekkel való kapcsolatfelvétel

Szállás keresés magyar szállásadóknál

Programhelyszínek ajánlása

Magyar vezetésű települések vezetőivel való kapcsolatfelvétel

Utazási kérdések

Civil szervezet működtetési ügyek

Pályázati (NEA, Bethlen Alapkezelő) tanácsadó: Schriffertné Lócskai Henriett (henriett.cic@gmail.com | +36 20 319 3591)

NEA pályázat megírásával és elszámolásával kapcsolatos tanácsadás

Jogosultsággal kapcsolatos tanácsadás

Nem egyértelmű ügyekben való segítségnyújtás

Figyelem!

Továbbra is kérjük azokat a civil szervezeteket, akikhez nem jutnak el hírleveleink, küldjék meg számunkra a civilkozpontbekes@gmail.com e-mail
címre az alábbi adatokat, hogy fel tudjuk venni adatbázisunkba:

-    Szervezet neve
-    Székhelye
-    Elnök neve
-    Szervezet elérhetőségei (e-mail cím, telefonszám)

Tisztelettel,
Herczegné Számel Annamária

irodavezető
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