
  

2021. FEBRUÁR 04.   

VIII. évfolyam . 2. szám 

Csongrád-Csanád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 
(Civil Központ) 

CIC-KP-1-2020/1-000006  

  Tisza-parti Civil Közösségekért Egyesület  
6721 Szeged, Vadász utca 5. 1/2.  

Iroda :          6722 Szeged, Klauzál tér 7. 

Telefonszám:  +36 62 258 559 ;+36 20 285 9355  

E-mail:           civilcsongrad@gmail.com 
weboldal:      www.recic.hu/csongrad 

facebook:     www.facebook.com/civilcsongrad/ 

  
 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szí-

veskedjenek eljuttatni 

számunkra a tárgyhavi 

programjaikat, (JPEG 

vagy PNG és Word 

formátumban) melye-

ket feltöltünk a hírle-

veleink elejére, egy ke-

retbe. Ezen határidő 

figyelembe vétele miatt 

a hírleveleinket min-

den hónap 5. napja 

után küldjük meg a 

civil szervezetek szá-

mára. 

A tartalomból 

 
 

Közelgő események 
A 3 emeletes mesekönyv - Online előadás  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bővebben és forrás: 
https://www.facebook.com/events/1361776957508784 
 

Házasság hete, 
2021. február, Online ajánló 

 

 

 

 

 
 

bővebben és forrás: https://www.youtube.com/watch?v=jcL5_uFEfMM&feature=emb_logo 

http://www.sk-szeged.hu/rendezveny/-/content/hazassag-hete-2021-1234630 

 

Címlap, Közelgő ese-

mények 

 
 

1. 

Pályázati információk 
 
2. 
 

Közérdekű hírek 

 
3. 

 
Hasznos információk 

 

 

4. 
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PÁLYÁZATOK 
 

Ha, a nyertes NEA pályázatokkal kapcsolatos feladatokkal elakadna,  

keressen minket elérhetőségeinken! 

 

Telefonszám:  +36 62 258 559        +36 20 285 

9355        +36 20 405 6422 

E-mail:           civilcsongrad@gmail.com 

weboldal:       www.recic.hu/csongrad 

facebook:       www.facebook.com/civilcsongrad/ 

Szervezetfejlesztési lehetőség 

A pályázatot 2021. február 22-én éjfélig lehet benyújtani elektronikus formá-

ban, e-mailen. A pályázat részletei és mellékletei az alábbiakban érhetők el. 

bővebben és forrás: 

https://www.talentumonkentes.hu/hirek/szervezetfejlesztesi-lehetoseg?

fbclid=IwAR2_dOpkUDlgXwfdBe9Tt-bul1qhF0AqBqHXNKD79qVxgN3gv5h5Pl5xS6I 

 

A Falusi Civil Alap mellett elindul, a Városi Civil Alap 
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Gyertek el, Ti is ! Jöjjenek el, Önök is! 



Idén 30 éves a Tankcsapda, 
Országos Jubileumi Turné 

 

HASZNOS INFORMÁCIÓ  
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 Februárra is érvényesek a kedvező szabályok 

2021 februárjában is érvényben maradnak[1] a veszélyeztetett gaz-
dasági ágazatokban[2]működő vállalkozásokra vonatkozó kedvezmé-
nyek. Az érintett vállalkozások munkaviszonyban foglalkoztatottak 
után fizetendő közterhei 2020. november 11-én csökkentek. A ked-
vezmények igénybevételére 2020 novemberében és decemberében, 
valamint 2021 januárjában is lehetőség volt.[3] 

 2021. februárra a kifizetőknek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes sze-
mély foglalkoztatása után nem kell szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzá-
járulást fizetniük. 

A veszélyeztetett ágazatba tartozó, rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett kifi-
zetők[4] mentesülnek a 2021-ben két hónapra arányosan jutó rehabilitációs hozzájá-
rulás alól, és nem kell megfizetniük a 2021. első negyedéves előleget sem. 

A veszélyeztetett ágazatba tartozó tevékenységet főtevékenységként végző kisvállalati 
adóalanyoknak[5] a 2021. februári kivakötelezettségük megállapításánál a személyi jelle-
gű kifizetések összegét nem kell figyelembe venniük, tehát az nem lesz része a 
kivaalapnak. 

Az adózási könnyítések igénybevételének feltételeit és módját részletesen ismerteti a 

NAV honlapján 2020. november 26-án megjelent tájékoztató. 

bővebben és forrás: 

https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/adozasi_konnyitesek/

Februarra_is_ervenyes20210208.html 

 

Szegedi Törvényszék Civil Szervezetek Nyilvántartási Iroda:  

 

Cím: 6722 Szeged, Tábor utca 4. 

Tel.:  +36 62 795 011/5011 mellék 

Hétfőtől - Csütörtökig : 9:00-11:00 óráig 

Pénteken: 7:30-14.:00 óráig.   

 

https://szegeditorvenyszek.birosag.hu/elerhetosegeink?fbclid=IwAR1a93AVhfh5LETU_BID9HwjDzNfdG-

Kv6CZJzRvJ_M0JtRyXGeAVQ8O-mo 

KÉREM, 
Like-ja, kövesse oldalunkat 

https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/adozasi_konnyitesek/Februarra_is_ervenyes20210208.html#_ftn1
https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/adozasi_konnyitesek/Februarra_is_ervenyes20210208.html#_ftn2
https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/adozasi_konnyitesek/Februarra_is_ervenyes20210208.html#_ftn3
https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/adozasi_konnyitesek/Februarra_is_ervenyes20210208.html#_ftn4
https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/adozasi_konnyitesek/Februarra_is_ervenyes20210208.html#_ftn5
https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/adozasi_konnyitesek/adozasi_konnyitesek20201126.html
https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/adozasi_konnyitesek/Februarra_is_ervenyes20210208.html
https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/adozasi_konnyitesek/Februarra_is_ervenyes20210208.html
https://szegeditorvenyszek.birosag.hu/elerhetosegeink?fbclid=IwAR1a93AVhfh5LETU_BID9HwjDzNfdG-Kv6CZJzRvJ_M0JtRyXGeAVQ8O-mo
https://szegeditorvenyszek.birosag.hu/elerhetosegeink?fbclid=IwAR1a93AVhfh5LETU_BID9HwjDzNfdG-Kv6CZJzRvJ_M0JtRyXGeAVQ8O-mo

