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Idén is élhetünk személyi jövedelemadónk egy százalékának felajánlásával. Ahogy az elmúlt
években, úgy idén is lehetőséget adunk a péceli civil szervezeteknek, hogy röviden bemutassák
tevékenységüket és megírják adószámukat. Aki szeretné helyi szervezetnek felajánlani adója
egy százalékát mindenképpen kövesse a folyamatosan bővülő listát.

2013-ban a törvény értelmében 1%-ot felajánlani annak a civilszervezetnek lehet, mely legalább
két éves, közhasznú szervezet esetében legalább 1 éves működés szükséges.

A rendelkező nyilatkozatok beadási határideje:
- - február 15. egyszerűsített adóbevallást választók (de az 1%-os nyilatkozat utóbb is
beküldhető május 21-ig!)
- - február 27. egyéni vállalkozók
- - május 21. önadózók

Aki a munkáltatójának adja le a nyilatkozatát, annak a munkáltató által kijelölt időpontig kell
odaadnia a nyilatkozatot, de idén is igaz, hogy ha valaki ezt elfelejti, vagy kicsúszik valamelyik
határidőből, akkor május 21-éig bárki elküldheti egy külön borítékban is a nyilatkozatot.

Az adószámokat a szabolcs.erdos@pecelinfo.hu címre, vagy a cikket követő
hozzászólásokban.
Név
Adószám
Leírás
Ráday Pál Alapítvány
18676006-1-13
Petőfi Sándor Férfikórus 19185033-1-13
Péceli Zöld Kör
18716982-1-13

A Ráday Pál Alapítványt 1996. 11.17-én alapítottá
A Petőfi Sándor Férfikórus jogelődje, a péceli Polg
A Péceli Zöld Kör 2002 óta működik, 2007-ben lett
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Letölthető rendelkezői nyilatkozat
Szemere Alapítvány
18681282-1-13
Millenniumi Nemzeti Hagyományőrző
18686861-1-13
Alapítvány

Alapítványunk a Szemere Pál Általános Iskolában

Alapítványunk 1999-ben jött létre, Füzy Árpád elgondolásai alapján. Az alapítók célja volt, hogy egy olya

Az idén egy régi álmunk vált valóra: az Önkormányzattól lehetőséget kaptunk az emlékpark bővítésére!
Péceli Állatbarátok Egyesülete
18705913-1-13
A Péceli Állatbarátok Egyesületének „őskorszaka” 1999-ben kezdődött, majd 2004-ben alakultunk meg

A környezet tudatos gondolkodás népszerűsítése mellett nagy hangsúlyt fektetünk az állatvédelemre is,

A városban több ismert rendezvény kötődik a nevünkhöz, mint pl. az Állatok Világnapja sorozat vagy a t

Kérjük támogassák adójuk 1%-val a Péceli Állatbarátok Egyesületének munkáját.
Egymást Segítő Egyesület19173245-2-13
(ESE)
Az Egymást Segítő Egyesület (ESE) 1989. június 5-i megalakulása óta idős emberekről és fogyatékkal

Szervezetünkről, intézményeinkről
facebook-on
honlapunkon
talál részletes
(www.egymast-segito.hu)
információt.
és a

Megbecsülést jelent számunkra, ha a segítséget jelentő 1% felajánlásnál Egyesületünk a kedvezményez
Péceli Spartacus SE

19831428-1-13

Péceli Futball
Alapítási év: 1911
Színe: lila-fehér
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Futball története: a háború utáni években egyszer a csapat az nb-1-es feljutás küszöbén állt, de nem sik
1981-ben már sajnos a legalsóbb osztályban találjuk az együttest.
Ekkor új elnökség, új célok az utánpótlás nevelés is előtérbe kerül már.
Indítanak serdülő és ifjúsági csapatot is a helyi fiatalokból. 1981-ben a klub színe újból lila-fehérre változ
Azóta is Pécel SSE néven és lila-fehér klubszínekben szerepelnek, a csapat liftezik, többször feljutott a m
Sajnos a liftezés nem állt le, 2010-2011-ben az egyesületünket újból a megye 2-ben találjuk. Bízunk ben

{jcomments on}
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