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ÁLLAMTITKÁRI KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Civil Szervezeti Vezetők!
Kedves Munkatársak!
2018. 08. 01. óta helyettes államtitkárként, a civil és társadalmi kapcsolatokért
felelős állami vezetőként foglalkozom többek között a civil szervezeteket érintő
feladatokkal.
2018 nyara óta ugyanis a terület az Emberi Erőforrások Minisztériumából a
Miniszterelnökségre került át. Elismerve és nagyra becsülve a területtel korábban
foglalkozó állami vezetők (Soltész Miklós államtitkár úr, Fülöp Attila államtitkár
úr) munkáját, úgy látjuk, a változás egy világos jelzés abba az irányba, hogy a
civil terület egyre inkább a figyelem középpontjába kerül, a területen dolgozó
szakemberek munkája egyre inkább felértékelődik.
Ezt támasztják alá azok a számok is, amelyek a terület állami támogatásáról
szólnak, 2010 és 2016 között, mintegy 67%-kal növekedve, 144 milliárd forintról
240 milliárd forintra. A Nemzeti Együttműködési Alap teljes keretösszege pedig a
2012-2014 közötti 3,38 milliárd forintról 2019-re immár 5,9 milliárd forintra nő.
2018. október 16. – november 30. között került sor arra az országjárásra,
amelynek során mind a 19 megyében és Budapesten minimum egy, de néhány
esetben
több
helyszínen
is
tájékoztató
rendezvényeket
tartottunk
együttműködve a megyei önkormányzatokkal és a civil információs
centrumokkal. Több mint 1500 civil szervezet képviseletében jelentek meg
résztvevők a tájékoztatókon a mellékelt táblázat szerinti bontásban.
A kollégáimmal csupa jó híreket tudtunk megosztani a rendezvényeken
összességében megjelent, több mint 2100 emberrel:
•
2019 januárjában kerül sor az új NEA pályázati kiírások megjelentetésére,
így december megmarad az ünnepnek és a családi együttlétnek.
•
Bevezetjük az egyszerűsített támogatási pályázati lehetőséget, amely
jogosultsági alapon, beérkezési sorrendben 200.000 forinttal támogatja a
kis és közepes civil szervezeteket.
•
A korábbi szakmai és működési pályázat helyett egy összevont pályázat
lesz így egyszerűbb, pályázóbarát módon lehet eljárni.
•
A normatív kiegészítő pályázat során a korábbi összeg duplájára, a
gyűjtött adomány után már 5% helyett 10%-ra lehet pályázni úgy, hogy
már 100 ezer Ft adomány gyűjtése elég ahhoz, hogy a civil szervezetek
pályázhassanak erre a pályázati formára.
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Ezúton is köszönöm a rendezvényeken megjelenteknek a részvételt, és a civil
információs centrumoknak a szervezést. Bízom benne, hogy az információk
hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezetek, eredményesen tudjanak pályázni és
eredményesen tudják folytatni közösségépítő tevékenységüket.
Tisztelt Hírlevél Olvasók!
Engedjék meg, hogy végül mindannyiuknak áldott, békés ünnepeket kívánjak
családjuk és szeretteik körében!
Üdvözlettel:
Szalay-Bobrovniczky Vince
civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár
Miniszterelnökség

FELHÍVÁS
A Tolna Megyei Önkormányzat, elismerve a civil szféra megyénk közéletében
betöltött kiemelkedő szerepét, felkéri Önt, tegyen javaslatot - „Az Év Tolna
Megyei Civil Szervezete” és a „Bazsonyi Arany Mecénás díj” elismerő címek
elnyerésére.
Javasolni lehet azon Tolna megyei civil szervezeteket, amelyeket a bíróság
nyilvántartásba vett.
Nem javasolhatók a közalapítványok.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
Ajánlás „Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete” címre
1. A jelölő szervezetre/személyre vonatkozó adatokat /szervezet neve,
postacíme, e-mail címe, vezetőjének neve, elérhetősége, kapcsolattartó személy
neve, címe, telefonszáma, e-mail címe/.
2. A javasolt szervezet adatait /neve, elérhetősége/, tevékenységének rövid
bemutatását.
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3. Indoklást arra vonatkozóan, miért tartja érdemesnek a javasolt szervezetet a
díj elnyerésére.
4. Amennyiben rendelkezik a tevékenységet
újságcikkekkel, úgy kérjük azokat mellékelni.

alátámasztó

fényképekkel,

A javaslat 1-3. pontjait adatlapon kell kitölteni. A 4. ponthoz szükséges
dokumentumokat az adatlap mellékleteként kell beküldeni.
Ajánlás a „Bazsonyi Arany Mecénás díj” címre
1. A jelölő szervezetre/személyre vonatkozó adatokat /szervezet neve,
postacíme, e-mail címe, vezetőjének neve, elérhetősége, kapcsolattartó személy
neve, címe, telefonszáma, e-mail címe/.
2. A javasolt személy, vállalkozás adatait /neve, elérhetősége/, tevékenységének
rövid bemutatását indoklással.
A javaslati adatlap letölthető: www.tolnamegye.hu
A javaslatot zárt borítékban, postán vagy személyesen lehet benyújtani a
következő címre:
Tolna Megyei Önkormányzat
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.,
Levelezési cím: 7101 Szekszárd, Pf.: 82.
A borítékra kérjük, írják rá:
„Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete”
„Bazsonyi Arany Mecénás díj”
A benyújtás határideje: 2019. január 14., hétfő
Elnyerhető: „Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete” cím és 100.000 Ft összegű
támogatás, valamint a „Bazsonyi Arany Mecénás díj”.
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Ünnepélyes eredményhirdetésre várhatóan 2019. február 1-jén, pénteken kerül
sor.

JANUÁR ELSEJÉTŐL A NAV-NÁL IS KÖTELEZŐ A CÉGKAPU
Kizárólag cégkapun keresztül intézhetik elektronikusan adóügyeiket a NAV-nál
jövőre a vállalkozások. Az egyéni vállalkozóknál nem lesz változás, ők továbbra
is az ügyfélkaput, új nevén a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz
kapcsolódó (KÜNY, köznyelven ügyfélkapus) tárhelyet használhatják.
A gazdálkodó szervezetek idén adóügyekben a NAV-nál már elektronikus
kapcsolattartásra és ügyintézésre kötelezettek. Az év végéig képviselőik még
használhatják a KÜNY (köznyelven ügyfélkapus) tárhelyet is. Jövőre azonban az
ügyfelek – egyéni vállalkozók és hivatali tárhellyel rendelkezők kivételével – az
adóügyek elektronikus intézésére kizárólag cégkaput használhatnak, ami
alkalmazható többek között a NAV-val való elektronikus kapcsolattartásra, a
bevallások beküldésére, hivatalos dokumentumok letöltésére. A NAV,
küldeményeit ugyancsak a cégkapun át küldi.
A cégkapu felépítése megegyezik a már megszokott ügyfélkapu (új nevén KÜNY
tárhely) felépítésével. A dokumentum feltöltése, letöltése és tartós tárba
helyezése azonos logikával működik. A cégkapun kezelhetők a hozzáférési
jogosultságok és elvégezhetők az egyes, cégkapu használatához kapcsolódó
beállítások. A cégkapus kommunikáció teljes egészében kiváltja a hagyományos
papír alapú levelezést.
A gazdálkodó szervezeteknek – egyéni vállalkozókat kivéve – a cégkapu
használatához csupán regisztrálniuk kell, amit a szervezet képviseletére jogosult
természetes személy kezdeményezhet. A regisztrációval kapcsolatos tájékoztató
a https://cegkapu.gov.hu oldalon érhető el.
A NAV az érintett gazdálkodó szervezeteket azzal is segíti, hogy a képviselőiket
tájékoztatja a legfontosabb tudnivalókról, saját személyes tárhelyükre
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kihelyezett levélben. Tájékoztatást az a képviselő kap, akinek az érintett
gazdálkodó szervezetnél a NAV által nyilvántartott képviseleti joga van.
Az egyéni vállalkozók esetében az adóügyek intézésében nem lesz változás,
hiszen számukra továbbra is az ügyfélkapu, új nevén a Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó tárhely szolgál az elektronikus
kommunikációra.
Mindehhez
csak
ügyfélkapus
regisztrációra
vagy
tárhelyszolgáltatást is magában foglaló e-személyi igazolványra van szükség.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Szekszárd

ÜNNEPI NYITVATARTÁS
Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az iroda 2018. december 20. déltől
2019. január 3.-ig zárva tart. Az ünnepi időszakban a jól ismert mobil telefonos
elérhetőségeken elérhetőek leszünk, de a személyes ügyfélfogadás szünetel.

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ
ESZTENDŐT KÍVÁN A TOLNA MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS
CENTRUM!
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