
 

Tisztelt :feliratkozo_nev+Partnerünk:!

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

HÍREK

Adó 1%

Kedves Partnereink!

Elsőként szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki az általunk bemutatott Békés megyei civil szervezetek valamelyikének ajánlotta fel személyi
jövedelemadója 1 %-át, illetve segítette kampányunk sikerességét. Civil partnereink nevében köszönjük a bizalmat és az ajánlásokat, amelyeket a működéshez
és a célok megvalósításához használunk majd fel.

Civil gazdálkodás képzést tartottunk Mezőberényben és Mezőkovácsházán

A képzések szervezésével az a legfontosabb célunk, hogy széles körű tájékoztatást nyújtsunk a megyében tevékenykedő civil szervezeteknek a törvényi,
jogszabályi háttér változásairól, a gazdasági lehetőségekről és a különböző pénzügyi kérdésekről. Tavaly Békéscsabán és Szarvason tartottunk képzéseket, idén
pedig Mezőkovácsháza és Mezőberény adott otthont a rendezvénynek. – Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a megye több településén is jelen legyünk, helybe
vigyük az információkat. Igyekszünk minden évben más és más helyszínt választani az interaktív programok számára.

A képzéseken előadást tartott dr. Varga Imre László közgazdász (Magyar Nemzeti Bank), Nagymihály János munkajogi szaktanácsadó és dr. Kopcsák Zoltán
ügyvéd. A teljes cikk IDE KATTINTVA olvasható.

A képzés előadásai megtekinthetőek az alábbi linkeken:

 - Civil gazdálkodás képzés I. (Mezőberény, 2021.)
 - Civil gazdálkodás képzés II. (Mezőberény, 2021.)
 - Civil gazdálkodás képzés III. (Mezőberény, 2021.)

„Újra gyermeknek érezheted magad”  - Nagymozgásos játékok kipróbálása a forprofit és nonprofit szféra képviselői számára

2021. június 03-án és 04-én nagymozgásos játékok – csapatépítő, közösségfejlesztő játékok - kipróbálására nyílt lehetőség a forprofit szféra és a civil
szervezetek képviselői számára a Békés Megyei Civil Központ telephelyén. A közösségépítő, csapatépítő játékok akár a későbbiekben hasznosak lehetnek saját
szervezetük, rendezvényeik, céges rendezvényeik színesítésére bérlés lehetőséggel.

https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/naprakesz-informaciokat-tovabbitottak-a-civileknek-mezoberenyben/
https://www.youtube.com/watch?v=vDMQoZJF_lQ
https://www.youtube.com/watch?v=55UryW28vos
https://www.youtube.com/watch?v=s7EjI4QJqcs


AKTUALITÁSOK
Változás – civil beszámolók!

Tájékoztatjuk partnereinket, hogy az ÁNYK űrlapok tartalma változhat, ezért az Általános Nyomtatványkitöltő programba már korábban telepített űrlapokat
folyamatosan frissíteni szükséges, melyről IDE KATTINVA olvashat.

Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért

Áder János köztársasági elnök úr és felesége, Herczegh Anita asszony alapítványt hoztak létre a koronavírus járvány során árván és félárván maradt gyermekek
megsegítésére. Az alapítvány hosszú távon veszi szárnyai alá ezeket a gyermekeket, és kíséri figyelemmel sorsukat, hiszen célja az, hogy ne csak egy-két évig
segítsék a gyerekeket, hanem legalább tizennyolc éves korukig figyelemmel kövessék életüket. Az anyagi támogatás mellett pszichológiai segítséget is
nyújtanak, továbbá a nevelésben, oktatásban, ügyintézésben, munkakeresésben is egyaránt.

A köztársasági elnök úr által létrehozott Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért nyilvántartásba vétele megtörtént, képviselője dr. Herczegh Anita
Katalin, a köztársasági elnök felesége.

A nyilvántartásba vétellel az alapítvány megkezdi hivatalos működését, így már anyagi támogatást és további felajánlásokat is kész fogadni.

Az anyagi támogatás átutalásához szükséges banki adatok az alábbiak:
A kedvezményezett neve: Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért
A kedvezményezett pénzforgalmi számlaszáma: 11705084-21448492
Az anyagi támogatások banki utalásakor a közleményben a támogató saját nevét, valamint az „alapítvány támogatása” megjegyzést szükséges feltüntetni.
Az alapítvány adószáma: 19302599-1-14

A Kuratórium tagjai köszönik minden nagylelkű támogató felajánlását, amellyel hozzá kívánnak járulni a koronavírus betegségben elhunytak hozzátartozóinak
megsegítéséhez.

Kormányrendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések
újbóli bevezetéséről

Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet még mindig érvényben van, amelyből az 5.  § -t ajánljuk figyelmetekbe közgyűlések megtartásával kapcsolatban.
A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről részletek az ALÁBBI
LINKEN.

Folytatódik a Településfásítási Program

Az Agrárminisztérium által indított Településfásítási Program keretében május végéig 12 ezer előnevelt, 3-4 éves, nagyméretű sorfát ültettek el szerte az
országban, összesen 474, tízezer fő alatti lakosú településen. A minisztérium az egyértelműen pozitív tapasztalatok alapján és a jelentős igényekre tekintettel
folytatja a programot. Így 2021 őszén, valamint 2022 tavaszán további 24 ezer fát ültethetnek majd el újabb közel ezer magyar kisvárosban, községben.

Civil szervezetek is részt vehetnek a fásítási programban, ehhez regisztrálniuk kell előzetesen június 10-30. között, majd július 5-től nyújthatják be igénylésüket.
Településenként 10–30 db fa igényelhető, 19 fafajból lehet választani. Az Agrárminisztérium összehangolt programjainak célja, hogy az ország területének 27%-
át fával, erdővel borított térségek tegyék ki.  

Részletes információk az ALÁBBI LINKRE kattintva olvashatóak, regisztálni és igényelni is itt lehet.

PÁLYÁZATOK
Hazai kamarajellegű 80-120 fős közösségépítő terasz-rendezvények megrendezése, helyi és országos programok vegyítése,
irodalom, zene, színház és egyéb műfajok találkozása, crossoverek megrendezésére

Pályázók köre: olyan közművelődési tevékenységet végző civil szervezetek, akik kitöltötték az OSAP 1438-as űrlapot
 - Igényelhető támogatás: 1.000.000 forint
 - Pályázati díj: 10.000 forint
 - Megvalósítási időszak: 2021. július 01. – 2021. december 31.
 - Benyújtási határidő: 2021. június 18.
 - További részletek IDE KATTINVA érhetőek el.

Aktuális Európai Uniós pályázatok

�Pályázat európai ifjúsági együttműködések támogatására
 - Igényelhető támogatás: 150.000 EUR
 - Benyújtási határidő: 2021. 06. 24.
 - További részletek IDE KATTINVA érhetőek el.
�Pályázat európai együttműködési partnerségek támogatására a sport területén
 - Igényelhető támogatás: tevékenység típuástól függően, 120.000, 250.000, 400.000 EUR

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok?fbclid=IwAR1sIWlac8p24fQzFlCgFifgLRVHuIYkcSYwRvkKVU9Iz8Vfv1ua1jGhals
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000502.KOR&dbnum=1
http://www.orszagfasitas.hu/
https://nka.hu/kozmuvelodes-210615/#5
https://ec.europa.eu/.../erasmus-youth-2021-youth-tog-lot1


 - Benyújtási határidő: 2021. 06. 17. 
 - További részletek IDE KATTINVA érhetőek el.
�Pályázat európai együttműködési partnerségek támogatására a sport területén - fiatalabb, gyengébb kapacitásokkal rendelkező szervezetek részére
 - Igényelhető támogatás: 30.000, 60.000 EUR
 - Benyújtási határidő: 2021. 06. 17. 
 - További részletek IDE KATTINVA érhetőek el.
�Pályázati kiírás Uniós sportesemények megvalósításához 
 - Igényelhető támogatás: tevékenységtől függően, 200.000, 300.000, 450.000 EUR
 - Benyújtási határidő: 2021. 06. 17.
 - További részletek IDE KATTINVA érhetőek el.
�Pályázat ifjúsági know-how csereprogramban történő részvételre
 - Igényelhető támogatás: 40.000 EUR
 - Benyújtási határidő: 2021. 06. 21.
 - További részletek IDE KATTINVA érhetőek el.
�Pályázat a szegénység és egyenlőtlenség felszámolását célzó gyakorlatok fejlesztésére
 - Igényelhető támogatás: 4.000.000 EUR
 - Benyújtási határidő: a pályázatok befogadása folyamatos
 - További részletek IDE KATTINVA érhetőek el.
�Pályázat Európa történelméhez kapcsolódó programok támogatására
 - Benyújtási határidő: 2021. 06. 22.
 - További részletek IDE KATTINVA érhetőek el.
�Pályázati kiírás testvérvárosi kapcsolatok fejlesztésére
 - Benyújtási határidő: 2021. augusztus 26.
 - További részletek IDE KATTINVA érhetőek el.

A kiírások, valamint a benyújtás munkanyelve angol.

Pályázati felhívás a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2021. évi támogatására (FV-I-21)

A pályázat célja a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása annak érdekében, hogy erősítsék a tudatos fogyasztói magatartást.

Pályázati kategóriák, igényelhető támogatás: 
 �(A) Közérdekű keresetindítás, 1.000.000 Ft
 � Fogyasztóvédelmi Témahét szervezése, 2.000.000 Ft
 �(C) Fogyasztók tájékoztatása, tudatosságuk fokozása kommunikációs kampány által, 7.000.000 Ft
 �(D) Nyomtatott sajtótermék készítése, kiadása és terjesztése, 8.000.000 Ft
 �(E) „Train the trainer” program - Pedagógusok fogyasztóvédelmi képzése, 4.000.000 Ft
 ➡ Megvalósítási időszak:  2021. szeptember 1. - 2022. augusztus 31.
 ➡ Benyújtási határidő: 2021. 06. 10.
További részletek IDE KATTINVA érhetőek el. 

Új felhívások a Városi Civil Alap keretében!

Ezúton értesítjük civil partnereinket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból „A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek
és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati kiírásai.

AKTUALITÁSOK
Figyelem, csalók!

Kedves Civil Partnerünk!

Nemlétező hirdetési felületet akartak értékesíteni a gyanútlan, véges pénzügyi kerettel rendelkező békési civil szervezeteknél.

Több békési civil szervezet vezető is jelezte, hogy egy ismeretlen hölgy hívta fel őt, egy állítólag egy évvel korábban telefonon keresztül megrendelt és megkötött
reklámfelület értékesítése/bérlése szerződéssel kapcsolatban.

A hölgy elmondása szerint egy évig előre ingyen biztosították a reklámfelületet a szervezet részére, de mivel lejárt az egy év, most szeretné számlázni az
összeget, ehhez kérte/KÖVETELTE az adatok (e-mail cím, székhely cím, adószám, számlaszám, stb.) megadását, hogy ki tudja küldeni a kb. 50 ezer forintos
számlát. Arra a kérdésre azonban, hogy ki ő és milyen cég nevében telefonál, a GDPR-ra hivatkozva nem volt hajlandó válaszolni. Azokat az adatokat sem volt
hajlandó megadni, ami a cég és a civil szervezet között jött létre, állítólag. A cég megbízott képviselője magántelefonszámról telefonált.

FELHÍVJUK A BÉKÉSI CIVIL SZERVEZETEK VEZETŐIT, KÖRÜLTEKINTŐ MÓDON JÁRJANAK EL, FIGYELJENEK ODA, HOGY TELEFONBA IS MIT
MONDANAK, MERT AKÁR EGY IGEN VAGY A RENDBEN SZÓ IS MEGRENDELÉSNEK MINŐSÜLHET!

Kérjük, hogy nagyon figyeljenek oda kinek is adnak ki bármilyen adatot! Véleményünk szerint az ingyenes ajánlatokra is határozottan nemet kell mondani!

Hasonlóképpen működik a Civil Marketing Kft. is, amely a civil szervezetek beszámolóiban található esetleges hibákra építi az üzletét, és az Országos Bírósági
Hivatal állítólagos büntetésére hivatkozva téveszti meg a civil szervezetek vezetőit. Erről az OBH is kiadott egy közleményt, melyet IDE KATTINTVA olvashatnak
el.

Továbbá az ingyenesen felajánlott egy évi beszámoló felülvizsgálatot sem szabad elfogadni tőlük, mert azzal már egy nehezen felmondható szerződés jár, ami
évenként automatikusan megújul 25 ezer forint értékben.

(Forrás: Békési Civil Szervezetek Háza)

Jogértelmezés az ötmillió beoltott után életbe lépett szabályokról

A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány megbízásából újabb összefoglaló anyag készült a koronavírus-járvány harmadik hullámához kapcsolódóan, május 23-
tól életbe lépett új védelmi intézkedésekről annak érdekében, hogy segítse azok értelmezését a turisztikai szolgáltatók számára.

Korábban történt

A rendezvények szabályozásáról készített hasznos táblázatot a MaReSz

https://ec.europa.eu/.../topic.../erasmus-sport-2021-scp
https://ec.europa.eu/.../topic.../erasmus-sport-2021-sscp
https://ec.europa.eu/.../topic.../erasmus-sport-2021-sncese
https://application.cei.int/application/kep-2021/
https://fundinnovation.dev/en/
https://ec.europa.eu/.../cerv-2021-citizens-rem;callCode
https://ec.europa.eu/.../topic.../cerv-2021-citizens-town-tt
https://nszi.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/fof2021
https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/civil-szervezeteket-erinto-megteveszto-megkeresesek
https://turizmus.com/szabalyozas-orszagmarketing/rendezvenyszabalyok-vedettsegi-igazolvany-tablazat-maresz-1175125


Az előző, a négymilliomodik beoltott után elrendelt enyhítéseket taglaló memorandumot egészíti ki és frissíti a jelenlegi összefoglaló, amely az ötmillió beoltott
elérését követően életbe lépett szabályokat tekinti át és értelmezi.

Amint arról beszámoltunk, május 23-tól tovább enyhültek a védelmi intézkedésekre vonatkozó szabályok, valamint számos korlátozást is feloldott a kormányt.
Eltörölték a kijárási tilalmat, megszűnt az üzletek, vendéglátó üzletek és más helyszínek kötelező zárási időpontja, a közterületeken eltörölték a maszkviselési
kötelezettséget, valamint jelentősen enyhültek a rendezvényekre vonatkozó korlátozások is.

Ezeknek a szabályoknak az áttekintésében és értelmezésében kíván segítséget nyújtani a Provaris Varga & Partners Ügyvédi Társulás által készített friss
összefoglaló az alábbi témákra koncentrálva:

a védettségi igazolvány használatának a szabályai;

maszkviselési szabályok;

a kijárási korlátozás és a közterületi magatartási szabályok;

a rendezvénytartás szabályai;

a vendéglátó üzletekre, az üzletekre, a szálláshelyekre és a szabadidős létesítményekre irányadó szabályok.

Forrás: turizmus.com

EGYÉB
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. Az oldal IDE KATTINTVA tekinthető meg.

  

TANÁCSADÓINK
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

Civil könyvelési tanácsadás
 Szegediné Lisovszki Piroska (szegedinelpiroska@gmail.com | +36 30 743 0091)

 Borbély Ferenc (juela@invitel.hu | +36 30 173 8493)
  - 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, Városi Civil Alap és NEA pályázati rendszerekkel kapcsolatos általános tájékoztatás
  - Projekt eredmények fenntartásával kapcsolatos tanácsadás

  - Projektkommunikáció és kötelező nyilvánosság témában tanácsadás
  - NIR rendszer kezelésével kapcsolatos segítségnyújtás  

EU-s pályázati szakértő
 Dr. Vizkeletiné Schusztek Krisztina (vschusztek@gmail.com)

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
  - Vezetékes / vezeték nélküli hálózatok kiépítése és üzemeltetésében tanácsadás

  - Tárhely és weboldalak elkészítéséről, fejlesztéséről, üzemeltetéséről tanácsadás
  - Számlázz.hu online számlázó rendszer bevezetéséről, NAV összekötéséről tanácsadás

  - SumUP mobil bankkártya terminál beszerzése, használata havidíj és hűségidő nélkül mindössze 1.95% forgalmi jutalék melett
  - marketing tanácsadás (web, designe, arculat, reklám, Facebook, Instagramm, Google, stb.) 

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

https://turizmus.com/html/data/cikk/117/4844/cikk_1174844/MTSZA_koronavirus_3_hullam_memorandum_20210510.pdf
https://turizmus.com/szabalyozas-orszagmarketing/otmillio-beoltott-uj-szabalyok-1175071
https://www.provaris.hu/
http://www.turizmus.com/
https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/partnerkereses/civil-szervezeti-kereso/
mailto:futaki.meri@t-email.hu?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se
mailto:dr.kopcsakz@globonet.hu?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se
mailto:szegedinelpiroska@gmail.com?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se
mailto:juela@invitel.hu?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se
mailto:civilforrasbekes@gmail.com?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se
mailto:vschusztek@gmail.com?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se
mailto:morneo@morneo.net?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se
https://mikrovps.morneo.net/
https://szamlazz.morneo.net/
https://sumup.morneo.net/
mailto:attila.kocziha@yahoo.com?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se


 - 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

mailto:henriett.cic@gmail.com?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se
mailto:civilkozpontbekes@gmail.com?subject=Jelentkez%C3%A9s%20az%20adatb%C3%A1zisba

