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Tisztelt Tagtársak, Lakótársak és Támogatóink!
Páty
Zsámbéki-kanyar
Lakóparkért
Egyesület
tagjai
elkötelezettek
településünk,
lakókörnyezetünk életminőségének javítása mellett. Az elmúlt több mint 10 év alatt kifejtett
erőfeszítésnek számos eredményét élvezhetjük együtt, íme a legfontosabbak:
a bizalmon alapuló emberi kapcsolataink léte,
a jó szomszédi viszonyaink, a befogadó közösségünk és társas örömeink,
a családi összefogáson alapuló kollektív szabadidős tevékenységek és társadalmi
munkák.
Közösségünk tagjai, gyermekeink valamint vendégeink együtt élvezhetik:
a gondozott Forrási téri park fáinak, bokrainak pihentető árnyait és látványát
a biztonságos játszóteret és labdapályákat, ahol mindenki jól érezheti magát
a biztonságot a Forrási téren, melyre térfelügyelő kamera vigyáz
a tűz gyülekezetteremtő erejét adó kemencét, sütögetőt, ivókutat és szaletliket
a helyi rendezvényeket és ünnepeket (Majális, Borklub, Szilveszter, kivetítések…)
honlapot és levelezőlistát, ahol minden szükséges információ megtalálható
a burkolattal ellátott utakat
Jövőbeni céljaink:
nyugalmunk megóvása, környezetünk „falusi” jellegének további erősítése
virágosítás, fásítás, környezettudatos mintaadás a felnövekvő nemzedék számára
a biztonság és bizalom erősítése, egyesült akarattal a közösségi élet (tér) fejlesztése
Terveink megvalósításában eddig is nagy szerepe volt az egyesületünk számára kiutalt, a
személyi jövedelem adó (szja) 1%-os rendelkezéseiből befolyt összegeknek.

Támogasd egyesületünket, rendelkezz adód 1%-ról.

Adószámunk: 18704204-1-13
Amit tenned kell:
Amennyiben egyéni vállalkozó vagy ÁFA bevallásra kötelezett magánszemély, akkor adóbevallásod
beadási határideje: 2017.február 27. Így azzal egyidőben, együttesen rendelkezhetsz az szja 1%ról adóbevallásodban. Ha a könyvelőd készíti el az adóbevallásodat, úgy juttasd el hozzá
adószámunkat és ő már tudni fogja a további tennivalókat!
Amennyiben a munkáltatód készíti el az adóbevallásodat, úgy az EGYSZA nyomtatványt 2017. május
10-ig kell a munkáltatódnak eljuttatnod. Fontos hogy a kitöltött EGYSZA nyomtatványt lezárt postai
borítékban kell átadni a munkáltatónak, melyre a nevedet, a bejelentett lakcímedet és az
adóazonosító jelet kell ráírni, továbbá a boríték hátsó részén az azt lezáró ragasztó részen átlósan
saját kezűleg alá kell írni.
Magánszemélyként/őstermelőként magad készíted el/vagy könyvelőd készíti el az adóbevallásodat a
beadási határidő: 2017. május 22. Ebben az esetben is az adóbevallásoddal egyidőben, együttesen
rendelkezhetsz az szja 1%-ról.
Az szja 1%-ról az adóbevallástól függetlenül is lehet rendelkezni (ez igaz arra az esetre is, ha a NAV
készíti el az adóbevallásodat), ebben az esetben a kitöltött EGYSZA nyomtatványt kell beküldeni a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (Pest megye esetén a cím: NAV Pest Megyei Adó- és
Vámigazgatósága (13) 1397 Budapest Pf.: 535.), a határidő: 2017. május 22.
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