............................................................ (olvasható név) visszaigazolása
(A megfelelő válaszok bekarikázandók vagy aláhúzandók!)
A 36. Ujvárosi találkozón és rendezvényen
részt veszek
nem tudok részt venni
SZÁLLÁS
Március 07 . estére ....... fő részére,
Március 08 . estére ....... fő részére kérek
ÉTKEZÉS
Március 06. szerda
vacsorát: kérek - nem kérek
Március 07. csütörtök
ebédet :

kérek – nem kérek

vacsorát: kérek—nem kérek
Március 08. péntek
ebédet :

kérek – nem kérek

vacsorát : kérek – nem kérek
A reggeli a szoba árában benne van.
Borversenyre
............ fehérbor mintával,
............ vörösbor mintával kívánok nevezni
Nevezési feltétel: min. 5 l bor + zárt borítékban jelige, név, cím+1 l bor fehér üvegben, rajta
jelige, bor fajtája.
Fotópályázaton részt veszek: ……….. db témával.
Pálinkaversenyre
........... mintával kívánok nevezni.
Nevezési feltétel: min. 1 l pálinka, az üvegen, fajtája+zárt borítékban jelige, név, cím
Kolbászversenyre
........... mintával kívánok nevezni.
Nevezési feltétel: 1/2-1 kg csomagban + zárt borítékban jelige, név, cím, származási hely.
Buszjárattal vagy vonattal az alábbi időpontban, ide érkezem : .............................................
Dátum: …………………… , 2019. .…………….dátum
............................................
aláírás

- 2Kedves Kolléganők, Kollégák!
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Sz. törvény 45. paragrafusa lehetővé
teszi, hogy az adózó állampolgár az általa befizetett SZJA 1 %-ról, ezen összeg közcélú
felhasználására vonatkozóan rendelkezzen.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden tagtársunknak, aki az elmúlt években
alapítványunkat ilyen módon támogatta, és egyúttal felhívni a figyelmet, hogy ezzel a
lehetőséggel idén is élni lehet.
A fent hivatkozott törvényi előírások értelmében lehetőség van tehát arra, hogy a
gyomirtási, környezetvédelmi stb. tevékenységet anyagi hozzájárulásával valamennyi
tagtársunk - aki ezekkel a célkitűzésekkel egyetért - támogassa, és ezt alapítványunk
számára felajánlja.
Tisztelt tagtársaink, amennyiben ezt a célt támogatjátok - az időközben az APEH által
mindenkinek megküldött csomagban található " Rendelkező nyilatkozat " megfelelő
kitöltése esetén - az adók feldolgozását követően a befizetett SZJA 1 %-át az APEH a
kedvezményezett számára utalja át.
Az SZJA bevallás során a " Rendelkező Nyilatkozat a befizetett adó 1 %-ról " című lapon a
kedvezményezett adószáma " rovatba a 11702036-20600853 szám írandó be, annak
érdekében, hogy az átutalás megtörténhessen.

Tisztelt Kolléganő, Kolléga!
Amennyiben alapítványunk működését, fejlesztését kívánod támogatni, akkor a fentiek
szerint járj el. Amennyiben ezt nem tesszük, attól még az adónk nem lesz kevesebb, csak a
törvényben részünkre biztosított minimális lehetőség is elvész, és a törvényalkotók szerint
az állampolgárok szabad rendelkezésére biztosított adórész is a közös kasszába kerül.
Erre egyébként egyre nagyobb szükségünk van, hiszen Szponzoraink egyre inkább
fogynak.
Továbbá újfent szeretném a figyelmeteket felhívni, a 14 karátos aranyból készült
csíranövény jelvényre. Amennyiben valaki vásárolni szeretne a jelvényből, szíveskedjen a
találkozóra kb 10.000 forintot elhozni, de mindenképpen jelezni igényét, akár e-mail-en (
totha.adam1942@gmail.com, vagy telefonon (203 863 669 ). Az elkészülési idő kb. 3 hét.
Számlát lehet kérni, ehhez a pontos címet kérjük megadni. Lehet patentos megoldású
kitűzőt is rendelni, amit mindenféle ruhára, és blúzra fel lehet tűzni. A feladóvevényen ezt
is kérem jelezni.
Jelezném továbbá, hogy saját honlapunk az alábbi címen érhető el: gyommentes.hu

Budapest, 2019 . január 21.
Baráti üdvözlettel:

Tóth Ádám

