Fejér Megyei Önkormányzat Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma

8060 Mór Dózsa György u. 2.

OM 030217

Tel.: 22/407-023

Kedves Szülők!
Tisztelt Hölgyem! Uram!
Kedves Támogatóink!

Az FMÖ Perczel Mór Szakképző Iskolában - a jogelődök munkáját is elismerve - több mint
100 éve folyik nevelés – oktatás, szakmai képzés.
Napjainkra átalakult a képzés szerkezete, magába foglalva a „hagyományos szakmák” mellett
az új - a tanulók, a szülők, a körzet igényeinek egyre jobban megfelelő – szakmacsoportos
képzést, illetve az érettségi utáni képzést.
A képzés átalakítását, az eddigi sikereinket csak úgy tudtuk elérni, hogy mindig voltak
és jelenleg is vannak segítőink.
Önkormányzatok, üzemek, gazdasági egységek, egyéni vállalkozók, hivatalok és szülők akik
erkölcsileg és anyagilag is támogatnak bennünket. KÖSZÖNJÜK!
A nevelő oktató munka eredményesebbé tételéért, a színvonal emeléséért, alapítványt hoztunk
létre.
A „Perczel Mór Ifjúsági Alapítvány” célja:
- Közreműködik az iskola tárgyi feltételinek jobb megteremtésében;
- Támogatja és szervezi a gyermekek tanórán kívüli nevelését, művelődését, a
nyelvvizsga megszerzését;
- Jutalmazza a tantárgyi, a kulturális és a sportrendezvények győzteseit;
- Közreműködik a diákság jobb sportolási lehetőségeinek megteremtésében;
- Egyéni és csoportos támogatást nyújt a diákok jobb szakmai képzéséhez.
2010. évben a célok megvalósításához az adó 1%-os befizetésekből 365.337,- Ft érkezett az
alapítvány számlájára. KÖSZÖNJÜK.
Kérjük, adójuk 1 %-ának befizetésével nevelő-oktató munkánkat, céljaink elérését
támogatni szíveskedjenek. (Ezen kívül egyéb összegek befizetését is szívesen fogadjuk és
megköszönjük.)
Mór, 2011. január 21.

Támogatásukat – a 360 tanuló nevében is –
tisztelettel megköszönöm:
Zsipi Gyula
igazgató
Az alapítvány neve: Perczel Mór Ifjúsági Alapítvány
Az alapítvány címe: 8060 Mór Dózsa György u. 2.
Az alapítvány adószáma: 18488838-1-07

Az alapítvány számlaszáma: 1173604420009472

EGYSZA
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL

Az adózó neve: _______________________________________________________

Adóazonosító jele:



Amennyiben valamelyik kedvezményezett számára nem kíván rendelkezni, az arra vonatkozó
nyilatkozatot ne töltse ki.
Kérjük, hogy a nyilatkozatot ne válassza szét abban az esetben sem, ha valamely nyilatkozatot
nem töltötte ki.
____

____
A kedvezményezett adószáma:


A kedvezményezett adószámát akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány,
közalapítvány, az alábbi kategóriákba nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális,
illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített
intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni.
____
__________
A kedvezményezett technikai száma, neve:



____

A kedvezményezett technikai számát akkor töltse ki, ha valamely bíróság által bejegyzett, technikai
számmal rendelkező egyház vagy a költségvetés valamely kiemelt előirányzata javára kíván
rendelkezni.
____

