
 



Hírek, aktualitások 
  

Magyar Falu Program 

Elérhetők a döntési listák a Magyar Falu Program 13 pályázati felhívására vonatkozóan. 

 

 

A döntési listák itt olvashatók: 

https://magyarfaluprogram.hu/palyazat?fbclid=IwAR1s4241H9ggQn93Vz3z2MB5opbWlbidfUDuC8l0RGHyR-

KyrjMWfjfWGjk  
 

 

  

Fontos határidő! 

Szeretnénk felhívni a civil szervezeti vezetők figyelmét, hogy közeleg a beszámolási kötelezettség 

határideje (május 31.). 

 

A vonatkozó szabályok értelmében minden civil szervezeteknek az előző évre vonatkozólag éves beszámolót 

kell készíteniük tárgyév május 31-ig az OBH (Országos Bírósági Hivatal) oldaláról letölthető „PK” kezdetű 

nyomtatványok használatával. A beszámoló benyújtására közhasznú szervezeteknek kizárólag 

elektronikusan, míg nem közhasznú szervezeteknek elektronikusan vagy papír alapon van lehetőségük. 

 

Amennyiben az adott szervezet vállalkozási tevékenységet nem folytat, úgy minden év május 31-ig társasági 

adóbevallást helyettesítő nyilatkozatot kell benyújtania, illetve nyilatkoznia kell az előző évi SZJA 1% 

felhasználásáról. Valamint KSH adatszolgáltatási kötelezettségének kell eleget tennie.  

 

https://magyarfaluprogram.hu/palyazat?fbclid=IwAR1s4241H9ggQn93Vz3z2MB5opbWlbidfUDuC8l0RGHyR-KyrjMWfjfWGjk
https://magyarfaluprogram.hu/palyazat?fbclid=IwAR1s4241H9ggQn93Vz3z2MB5opbWlbidfUDuC8l0RGHyR-KyrjMWfjfWGjk


A nyomtatványok elérhetők: https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-

beszamolok  
 

 

Fotó- és rajzpályázat kiállítás és díjátadó 
  

20 intézmény - 211 alkotás Összesen 

ennyi rajzot és fotót állítottunk ki március 

28-án a CSEÖH iroda nagytermében. Még 

Fejér megyéből is érkezett hozzánk 

pályázat! Hálásan köszönjük a lelkes, 

szorgalmas munkát, a sok alkotást A 

díjazottaknak és minden alkotónak 

gratulálunk! I. kategória – rajz: Óvodás 

korcsoport: I. Nagy-Somfai Patrik – Német 

Nemzetiségi Óvoda II. Pintér Katinka – 

Német Nemzetiségi Óvoda … 

 

olvasd tovább  
 

 

 

 

 

 

  

Esélyórák a tatai Eötvös József Gimnáziumban 
  

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok
https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok
https://mntkem.hu/2022/04/13/foto-es-rajzpalyazat-kiallitas-es-dijatado/
https://mntkem.hu/2022/04/13/foto-es-rajzpalyazat-kiallitas-es-dijatado/


 

 

A 2021. április 1. és 2022. március 31 

közötti támogatási időszak egyik záró 

eseményeként a tatai Eötvös József 

Gimnáziumba látogattunk el, hogy a 

gimnázium diákjai is 

megismerkedhessenek Galambos 

Krisztián látássérült tapasztalati 

szakértőnkkel. Két egymást követő napon 

3-3 osztály vett részt Esélyóra elnevezésű 

szemléletformáló, interaktív tanóránkon. 

Ahogy minden intézményben, ezúttal is 

nagy örömmel fogadták a diákok és 

pedagógusok egyaránt előadónkat. 

Krisztián … 

 

olvasd tovább  
 

 

 

 

  

A Te fegyvered a döntésed! - figyelemfelhívó előadás a József Attila 

Könyvtárban 
  

"Én azt szeretném, ha sokan azt 

szeretnénk, hogy ne éljünk félelemben!" 

Két hét - négy nap - hét iskola - egy 

helyszín Március utolsó két hetében 

ellátogattunk a József Attila Megyei és 

https://mntkem.hu/2022/04/13/eselyorak-a-tatai-eotvos-jozsef-gimnaziumban/
https://mntkem.hu/2022/04/13/eselyorak-a-tatai-eotvos-jozsef-gimnaziumban/


Városi Könyvtárba, ahol hét tatabányai 

iskola összesen 315 (!) diákja tekinthette 

meg a Weapon of Choice - A Te fegyvered 

a döntésed! elnevezésű figyelemfelhívó 

tárlatunk. A tárlat Richard … 

 

olvasd tovább  
 

 
 

 

 

  

Láthatatlan kóstoló a Kereskedelmi Iskolában 
  

 

"...A levest még sikerült normális keretek 

között elfogyasztanom, de a rántott húst, a 

krumplit és a kistányérban kihelyezett 

savanyúságot már nem. Az uborkákat 

egészben tömködtem a számba, s a húst 

sem sikerült elvágnom. Néha hatalmas 

szeletekkel kellett megbirkóznom. A 

tányérom tartalmának egy része a terítőn 

landolt. Fél órán keresztül vett körbe a 

sötétség, mégis rendkívül elfáradtam..." 

Március végén rendhagyó programot … 

 

olvasd tovább  
 

 

 

 

https://mntkem.hu/2022/04/13/a-te-fegyvered-a-dontesed-figyelemfelhivo-eloadas-a-jozsef-attila-konyvtarban/
https://mntkem.hu/2022/04/13/lathatatlan-kostolo-a-kereskedelmi-iskolaban/
https://mntkem.hu/2022/04/13/a-te-fegyvered-a-dontesed-figyelemfelhivo-eloadas-a-jozsef-attila-konyvtarban/
https://mntkem.hu/2022/04/13/lathatatlan-kostolo-a-kereskedelmi-iskolaban/


Bemutatkozási lehetőség civil szervezeteknek! 

Kedves Partnereink! 

 

Az eddigiekhez hasonlóan havi hírleveleinkben továbbra is szeretnénk bemutatni a megyei civil szervezeteket.  

 

Amennyiben szeretné, hogy az Ön által képviselt civil szervezet is megjelenjen hírlevelünkben e-mail címünkre 

küldje el civil szervezeti bemutatkozóját és pár fotót a civil szervezetről. 

 

E-mail cím, amire várjuk a bemutatkozót: civil.kem@mntkem.hu  
 

 

  

mailto:civil.kem@mntkem.hu


Ne felejtsen el Ön is rendelkezni adója 1%-ról! 



 
További részletek: https://mntkem.hu/2022/04/14/szja-felajanlas-kozeleg-a-hatarido/  

 

 

   

  

Tatabányai irodánk április 15. 

(Nagypéntek) és április 18. 

(Húsvéthétfő) között ZÁRVA tart. 

 

 

Minden partnerünknek kellemes 

Húsvéti Ünnepeket kívánunk!  
 

 

 

 

 

Hírlevél – 2022. április 

 

Komárom-Esztergom Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ  

 

2800 Tatabánya, Kós Károly utca 2.  

 

Telefon: 06-34/787-242, 20/236-2553  

 

E-mail: civil.kem@gmail.com, honlap: www.mntkem.hu 
 

  

https://mntkem.hu/2022/04/14/szja-felajanlas-kozeleg-a-hatarido/
mailto:civil.kem@gmail.com
http://www.mntkem.hu/

