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ELÉRHETŐSÉG VÁLTOZÁS!!!!
Ezúton tájékoztatunk minden kedves civil szervezeti vezetőt, a partnereinket és
a leendő pályázókat, hogy a Tolna Megyei Civil Információs Centrum
mobiltelefonos elérhetőségei 2019. január 16. után megváltoznak. A régi 70-es
telefonszámok január 16. után nem lesznek elérhetőek!
Új mobiltelefonszámaink:
Sándor Tamás: +36 (20) 379-4755
Helf Balázs: +36 (20) 376-6057
A vezetékes telefonszámunk (74/407-297),
cic@tolna.net e-mail címünk változatlan maradt!

valamint

a

jól

megszokott

NEA-19
Több szervezet is megkeresett Bennünket már az év elején a NEA-19. évi
pályázati kiírásaival kapcsoltban. Szinte kivétel nélkül a kiírások várható
megjelenéséről érdeklődtetek. E-mailben feltettük a kérdést a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt-nek és a Miniszterelnökségnek is. Ez utóbbi helyről a tegnapi nap
folyamán azt a választ kaptuk, miszerint az összevont pályázatokra
várhatóan 2019. január 16. – február 15. között lesz mód pályázat
benyújtására, míg az egyszerűsített pályázatokat várhatóan 2019. február
22. – március 25. között lehet majd benyújtani.
Természetesen már a pályázatok kiírásánál is állunk a szervezetek
rendelkezésére, de terveink közt szerepel, hogy bár az Alapkezelő minden évben
szervez Budapesten tájékoztató fórumokat, az ott elhangzottakat egy szekszárdi
információs napon is ismertetni fogjuk.
Kérünk Benneteket, hogy tekintettel az idei évben tapasztalható változáskora, ne
rutinból készítsétek a pályázatokat, olvassátok át figyelmesen a kiírást, különös
tekintettel a „melyik tevékenységi kör melyik kollégiumhoz tartozik” kérdésre,
valamint a megváltozott Támogatáskezelői adatokra.
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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.
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
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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”.
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.
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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
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
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