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Tagi tájékoztató 2019-II. 

Az elmúlt időszak eseményei, aktualitások 

1. Kerékpáros vándortábor 2019. 

Szövetségünk Elnöksége határozatot hozott arról, hogy tagtelepüléseinken támogatjuk 

a kerékpáros vándortáboron településenként max. 2 fő anyagilag rászoruló és arra 

érdemes diák részvételét 15 000 Ft/fő összeggel.  

 

2018-ban Monoki Vivien és Kovács Róbert, a Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola tanulóinak nyújtott támogatást Szövetségünk. A velük készült interjú a 2018-I 

V. tájékoztatóban található. Vivien és Róbert így köszönte meg a támogatást: "Ezúton 

is szeretném megköszönni a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségének 

támogatását, nélkülük nem vehettem volna részt ebben a csodálatos élményeket 

nyújtó táborban. " 

 

2019-ben is indul kerékpáros vándortábor  6 helyen. Részletek: 

http://vandortabor.hu/ 

http://www.bringasvandor.hu/ 

Szövetségünk Elnöksége határozatot hozott arról, hogy tagtelepüléseinken 

http://www.ketosz.hu/sites/default/files/Tagt%C3%A9rk%C3%A9p2016_.jpg 

támogatjuk a 6 kerékpáros vándortáboron településenként max. 2 fő anyagilag 

rászoruló és arra érdemes diák részvételét 15 000 Ft/fő összeggel. Ehhez a 

Polgármester mellékelt nyilatkozatát kell kitölteni és az abban jelölt helyekre 

megküldeni. 

A támogatás igénybevételének menete: 

- Ki kell tölteni és megküldeni a mellékelt kérelmet. 

- A táborba jelentkezéskor (lehet utólag is) a megjegyzés rovatba be kell írni a 

támogatásban részesülő nevét ( xx.yy. diák részvételét a KETOSZ támogatja). 

- Az önrész befizetésének igazolását meg kell küldeni a fotitkar@ketosz.hu címre. 

- A KETOSZ ezután átutalja a diák nevével a fennmaradó 15 000 Ft-ot 

Kellemes Vándortáborozást kívánunk. 

http://vandortabor.hu/
http://www.bringasvandor.hu/
http://www.ketosz.hu/sites/default/files/Tagt%C3%A9rk%C3%A9p2016_.jpg
mailto:fotitkar@ketosz.hu
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2. EMLÉKEZTETŐÜL: Kerékpáros pályázat 2019. március 12. 24 óra 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 23 millió forinttal támogatja a 

környezettudatos szemléletet erősítő, határokon átnyúló kerékpáros túrák, programok 

megvalósítását a „Kerékpárral 7 határon át” programsorozatban.  

A pályázat célja a környezetbarát, egészséges és biztonságos kerékpározás, a határon 

átnyúló kerékpáros útvonalak népszerűsítése. A támogatott rendezvények 

hozzájárulnak a határmenti térségek és települések kulturális, történelmi, építészeti és 

természetvédelmi értékeinek megismertetéséhez, a szomszédos országokkal és 

magyarlakta területeikkel fenntartott kulturális, társadalmi és idegenforgalmi 

kapcsolatok erősítéséhez. A túrák elősegítik a biztonságos közlekedésre nevelést, a 

kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatosítását és elmélyítését, a 

gyakorlati kerékpár-használati ismeretek megszerzését, a csoportos kerékpározás 

kultúrájának terjedését. 

Az idei kiírásban hazai és határon túli egyesületek, közalapítványok, települési 

önkormányzatok vagy intézményeik nyerhetnek el pályázatonként legfeljebb félmillió 

forintot az országhatáron átlépő kerékpáros programjaik, túráik megvalósítására. A 

minisztérium a beadott pályázatok tervezett költségkeretétől függően legalább 46 

pályázat támogatását tervezi. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, de abban 

akár több kerékpáros rendezvényhez is kérhet vissza nem térítendő hozzájárulást. 

A pályázatok benyújtásának határideje 2019. március 12. 24 óra. Az igényeket 

áprilisban bírálják el. Az utófinanszírozási formában nyújtott támogatás az egyedi 

döntést követően, 2019. október végéig megvalósuló rendezvényekhez használható 

fel. 

A „Kerékpárral 7 határon át” idei pályázati kiírása és a benyújtandó dokumentumok 

itt érhetőek el. További részletes tájékoztatás a 7hataron@itm.gov.hu e-mail címen 

kérhető. 

 

3. Támogatókat toborzunk az adó 1%-áért 

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (8) bekezdése szerint a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal az alábbiakban ad tájékoztatást a 2019. rendelkező évre 

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=11&type=206#!DocumentBrowse
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regisztrált civil kedvezményezettek adószámáról, nevéről, székhelyéről, a regisztráció 

állapotáról. A magánszemély rendelkező nyilatkozatában felajánlásra kerülő összegre 

igényt tartó civil szervezetnek az állami adó- és vámhatóságnál kell előzetesen - 

elektronikus úton - regisztrálnia és igazolnia a kedvezményezetté válás feltételeit, 

valamint bejelenteni a kiutaláshoz szükséges adatokat. A regisztrációs kérelem 

benyújtásának határideje a rendelkező évet megelőző év szeptember 30-a, amely 

határidő jogvesztő. A regisztráció visszavonásig érvényes. Az szja 1%-os felajánlás 

civil kedvezményezett részére történő kiutalásának feltétele az is, hogy a szervezet a 

kiutalás időpontjában is megfeleljen a kedvezményezetti feltételeknek és 

rendelkezzen érvényes regisztrációval. A felajánlásokból való részesedésből 

határozattal kizárt kedvezményezettek a kizárás évében nem jogosultak az szja 1%-os 

felajánlásokra, és a regisztrációs listában sem szerepelhetnek. A felajánlás 

kiutalásáról az adóhatóság elektronikus úton tájékoztatja az Ügyfélkapuval 

rendelkező magánszemélyeket. A 2019. rendelkező évre regisztrált, szja 1%-os 

felajánlásra jogosult civil kedvezményezettek között Szövetségünk is 

megtalálható: 

http://nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_kedvezmenyezettek_2019 
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