
Tisztelt Szülők, Kedves Támogatók! 

 

 

Iskolánk célja, hogy mindig a lehető legnagyobb mértékben segítse a 

diákok fejlődését, előmenetelét és szakmához jutását. Ezen célok 

eléréséhez azonban nem mindig elegendőek a rendelkezésre álló eszközök. 

 

A 2015-ben felajánlott adószázalékokból iskolánk fejlesztő eszközeit 

fogjuk továbbfejleszteni annak érdekében, hogy tanulóink a lehető 

legmegfelelőbb környezetben vehessenek részt a szakképzésben. 

 

A beérkezett összegekről és a felhasználásról honlapunkon (www.csiszi.eu) 

adunk tájékoztatást. 

 

Kérjük Önöket, hogy adójuk 1 %-ával támogassák a Csepel-sziget 

Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola tanítási célú 

eszközeinek fejlesztését! 
 

 

 

 

 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 
 

A kedvezményezett adószáma: 

1 8 2 4 7 1 0 5 - 1 - 4 3 

 

A kedvezményezett neve: 
Ennek kitöltése nem kötelező. 

 
Csepel-sziget Humánerőforrás Fejlesztő és Foglalkoztatást Támogató Alapítvány 
 

TUDNIVALÓK: 

Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön 

nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. 
 

A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely a lap méretét csak 

annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. 
 

FONTOS! 

A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, 

a borítékon pedig az ön nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét pontosan tünteti fel. 
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