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Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja
2016. március-április
Köszönjük Önöknek az időközi önkormányzati választáson való részvételt!
2016. március 6-án 855 helyi lakos gondolta úgy, hogy véleményt nyilvánít az elmúlt hónapokban kicsúcsosodó, nehéz,
de fontos kérdésköröket érintő önkormányzati problémák kapcsán. A vártnál jóval több, öt polgármester és 19
képviselő jelölt mérettetett meg. Sajnos a kampány nem volt problémamentes. Köszönjük azon polgármester és
képviselő jelöltek munkáját, akik nem a másik jelöltek lejáratásán dolgoztak, hanem magukat és leendő munkájuk
terveit mutatták be a választóknak. Ezúton is köszönjük a Kalina Enikő 10 éves, Szenyán Péter 6 éves
képviselői, illetve dr. Molnár Zsolt 2009-2016 közötti polgármesteri munkáját!
Önök úgy döntöttek, hogy az önkormányzati munkában jártas, de mégis új polgármestert szeretnének látni a település
vezetésében. A leköszönő képviselő-testület többségének bizalmat szavaztak, így a munka – bár meglepetéseket
okozva indul, mégis – folyamatos, nem okoz fennakadást a vezetőváltás.
Rendkívüli lakossági érdeklődés mellett (melyet ezúton is tisztelettel köszönünk!) a Képviselő-testület alakuló ülését a
nemzeti ünnepünkön, 2016. március 15-én tartottuk, ekkor minden tisztségviselő letette esküjét. A 2016. évi
költségvetés jóváhagyásával kezdtük meg munkánkat, mely elfogadásának március 15-i határideje a település állami
finanszírozásának alapvető feltétele volt.
A felhatalmazás az Önök részéről egyértelmű a számunkra. Bizalmukat szolgálatkészségünkkel, tettvágyunkkal és
fejlesztési szándékainkkal szeretnénk meghálálni, hiszen alap koncepciónk nem változott:

Péteri egy nyugodt, élhető és biztonságos település, ahol jó élni!
Fontosnak tartjuk, hogy minden információ eljusson Önökhöz, ezért első intézkedéseink egyikeként a jelen kiadáshoz
hasonlóan, kéthavonta biztosan meg fogjuk jelentetni Péteri hivatalos kiadványát, a Hírlevelet. Emellett azonnali
információkhoz juthatnak a www.peteri.hu honlapon, másik hivatalos fórumunkon. Képviselőtársaim is állnak az
Önök rendelkezésére, a www.peteri.hu oldalon megtalálhatók elérhetőségeink. A Polgármesteri Hivatal ajtaja
ügyfélfogadási időben minden lakos előtt nyitva áll, előzetes időpont egyeztetés alapján (tel: 29/314-070) a
polgármesteri félfogadási időn kívül is várom a lakossági megkereséseket!
Kívánom, hogy családjuk, szeretteik körében töltsék az ünnepi hétvégét. A húsvét a feltámadás, újjászületés ünnepe,
amely idén majdnem egybeesik a tavasz kezdetével. Kívánom ezúton is, hogy szeretetteljes, békés mindennapok
mellett nyíljanak új távlatok és új remények mindannyiunk életében!
Petőné Vizi Valéria polgármester
Minden kedves Péteri lakosnak és olvasónak
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
„ Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,
Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja,
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebemben is elférnek a piros tojások.”

SZELEKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁS DŐPONTJAI
SÁRGA zsákos hulladék
2016.04.22. (péntek)
2016.05.13. (péntek)
2016.06.24. (péntek)

ZÖLD zsákos hulladék
2016.04.14. (csütörtök)
2016.05.20. (péntek)
2016.06.22. (szerda)

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSSAL ÉS LOMTALANÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Tájékozatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016 április 1összevágott és kötegelt gallyat, melyeknek a mérete
jét követően a házhoz menő zöldzsákos
nem haladhatja meg egy teli zöld zsák méretét. Az e
hulladékgyűjtést a következők szerint szervezi meg a
feletti mennyiségeket kötegelt zöldhulladék esetén
szolgáltató:
csak térítés ellenében vesznek át a Monor, Bajcsy-Zs.
2016 március végén illetve április elején minden
úti, a Hulladékudvar melletti átvevő helyen.
kertes ingatlanhoz eljuttatnak 2 darab zöld zsákot
LOMTALANÍTÁS
térítésmentesen, és a megadott szállítási időpontokban
A lomtalanítás 2016. május 12-én (csütörtökön) lesz.
kihelyezett zsákok helyett a kihelyezett darabszámmal
Kérjük, hogy feleslegessé vált lomjaikat, a forgalmat nem
azonos számú (max. 2 darab) cserezsákot biztosítanak.
akadályozó módon reggel 7.00 óráig tegyék ki
A maximált mennyiség (2darab/ alkalom és KÖVÁL
ingatlanjaik elé.
feliratos zöld zsák) feletti igény esetén az alábbi monori
A szolgáltató felhívja a Lakosság figyelmét, hogy
beszerzési helyeken tud zsákot vásárolni:
lomtalanításkor nem tehető ki veszélyes hulladék (pl:
- KÖVÁL Nonprofit Zrt. pénztárában
festék, olaj, ezek göngyölegei, gépjármű és traktorgumi,
- Goods Market üzletben (Mátyás k. út 51)
állati ürülék, gyógyszerek, vegyszerek, ezek göngyölegei,
- Sarok ABC-ben, (Liliom u. 48)
akkumulátorok, elemek, azbeszt cement alapanyagú
- Élelmiszer bolt (Jászai Mari tér 1)
tetőfedő elemek és nem azonosítható anyagok stb.).A
- Sarok Élelmiszer boltban (Kossuth L. 2.)
lomtalanításkor ugyancsak nem kerül elszállításra a 3 mEgyeztetést folytatunk a szolgáltatóval, hogy április
nél hosszabb és az összességében 1 m3-t meghaladó
közepétől Péteriben a Polgármesteri Hivatalban is
mennyiség, valamint az ipari és mezőgazdasági
lehetősége legyen a lakosságnak zöld zsákot vásárolni.
nagyüzemi tevékenység hulladéka. Ez esetben az
A tavaszi és az őszi időszakban (április-május és
elszállításról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni
október-november)
szintén
térítésmentesen
saját költségén.
elszállítanak alkalmanként max. 2 darab 80 cm-re
Az e-hulladék gyűjtéséről is hamarosan hírt adunk.
FÖLDVÁRY-BOÉR ELEMÉR MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
2016. 03. 27.(vasárnap)19.00 óra(vasárnap) Locsoló Bál
2016. 04. 06.(szerda)9.00 óra (szerda)Marcipán cica előadása
2016. 04. 08. (péntek) 18.00 óra 3 D vetítés
Ha 60 fő alatt lesz a jelentkezők létszáma a vetítés elmarad
2016. 04.11. (hétfő) 14.30 - 16.30 óra vásár - Pavilon területén
2016. 04. 15. (péntek) 15.00 órától Végzős diákok keringője /iskolai rendezvény/
2016. 04. 27.(szerda) 13.00 - 15.00 óra Vásár - Pavilon területén
2016.05. 01. (vasárnap) Majális
2016. 05. 06. 14.00 - 16.00 óra Vásár - Pavilon terültén
2016.05.14. Emléktábla avatás (Recski hősök emlékére a Művelődési Házban)
2016. 05. 27. 16.00 órától Óvodai ballagás /tervezet/
APRÓK HÁZA ÓVODA KÖZLEMÉNYE A BEIRATKOZÁSRÓL
Tisztelt Szülők!
A gyermekek óvodai beíratásának -„várható” időpontja
2016.május 2-án hétfőn - 8 órától-18 óráig és 2016. május 3-án kedden - 8 órától- 18 óráig lesz.
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2016. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és
óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Kérem, hogy előfelvételi szándékukat jelezzék a beiratkozási időszakban. Az előjegyzésbe vétel nem jelenti a
gyermekek automatikus felvételét.
Bővebb tájékoztatást az április elején kihelyezett Hirdetményben adunk, melyet az óvoda (facebook – aprók háza
óvoda, illetve a www.peteri.hu) elérhetőségein találhatnak majd a későbbiekben.
Üdvözlettel: Rab Jánosné óvodavezető

PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÍREI
Örömmel tudatjuk Péteri lakosságával, hogy diákjaink egyre eredményesebben szerepelnek intézményünkön kívüli
megmérettetések során is. Iskolánk közel negyede indult a Pangea Matekversenyen, és képviseltettük magunkat a Bolyai
Természettudományi Csapatversenyen is.
A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen a korosztályonként több ezer induló közül, versenyben a válogatott, elit iskolák
diákjaival, Szilágyi Anna a 7. osztályosaink közül 44., Jánosi Andor 2. o. tanulónk 25. helyezést ért el, Huszák Lili 5. o.
diákunk pedig 16. helyen végzett.
Eredményesen szerepeltünk a gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és AMI rajz- és szavalóversenyén is. Rajzosaink
közül AMI-s tanulóként Farkas Fruzsina, valamint az általános iskola elsőseként Pádár Roland dicséretes minősítéssel
érkezett haza, Bakos Máté 5. o. I. helyen, Sárkány Násfa 4. o. I. helyen, Ács Tímea 2. o. I. helyen, Varga Emma 1. o. III.
helyen végzett. Leé Mira 1. osztályos tanulónk korosztályának szavalóversenyén lett a legjobb, az I. helyen végzett.
Mindegyikük igazgatói dicséretben részesült. Büszkék lehetünk diákjainkra.
Szeretettel várjuk a leendő elsősöket, a beiratkozás időpontja 2016. 04. 14-én 8-19 óráig (ezen a napon a leendő elsős
tanítóval konzultáció is lehetséges), valamint 2016. 04. 15-én 8-18 óráig. A beiratkozási procedúra megkönnyítése
érdekében a szokásos közzétételi renden túl, a szükséges dokumentumok listáját és a kitöltendő nyilatkozatokat
csomagba készítjük, amit április 4. után az óvodában és az iskola titkárságán vehetnek át az érintettek.
2016. 04. 06-án és 07-én nyílt napot is tartunk, melynek pontos részleteiről később tájékoztatjuk ellenőrzőn keresztüli
értesítés és facebook révén az érdeklődőket.
2016. 04. 15-én tartjuk hagyományos Pittner-napunkat.
2016. 04. 16-án, szombaton tartja az iskola szülői közössége szokásos szülők-nevelők bálját, zártkörű rendezvényét.
2016. 04. 20-án, szerda délután tartjuk a tavaszi papírgyűjtést, melyhez kérjük, várjuk minden községbeli támogatását,
amikor kopogtatnak majd a gyerekek, s kérnek némi papírfelesleget. Előre is köszönjük segítségüket!
Barna-Pőcz Matild Mária mb. ig
PÉTERI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szlovák beszélgetős estéket rendez kötetlen formájában minden
hónap második hétfőjén a Péteri Művelődési Ház Civiltermében 19:00 órától a Péteri Nyugdíjas Klubbal karöltve.
A következő ilyen beszélgetős est 2016.04.11-én hétfőn lesz. Szeretettel várunk minden szlovákul tudót és szlovákul
tanulni akaró érdeklődőt.
Péteri Község Önkormányzatának évek óta tartó gyakorlatához hasonlóan a Péteri Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat idén először, de reméljük, nem utoljára fogad be, mint partnerszervezet kulturális közfoglalkoztatottat.
Ennek a lehetőségnek nagyon örülünk és reméljük, hogy mindenki nagy megelégedésére ki is tudjuk majd használni.
Ezt a munkalehetőséget a Nemzeti Művelődési Intézet biztosítja számunkra, hiszen ő a fő munkáltatója a kulturális
közfoglalkoztatottaknak. Biztosak vagyunk abban, hogy nagy segítség lesz ez a Péteri Művelődési Házban tartott
rendezvények szervezésének lebonyolításában, legyen ez akár önkormányzati akár civilszervezeti program, rendezvény.
Bízunk benne, hogy mind két fél megelégedésére sikeres lesz ez együttműködés
Misányi Istvánné elnök
PÉTERI NYUGDÍJAS KLUB
A Klub 2016. április 4.hétfőn 17:00 órakor tartja az éves TAGGYŰLÉSÉT, melyre szeretettel várja kedves tagjait.
Helyszín: Művelődési Ház Civil terme. Megjelenésére feltétlenül számítunk!
„NYELVÉBEN ÉL A NEMZET" ALAPÍTVÁNY
Az idei tanévben is megrendezte a "Nyelvében él a nemzet" Alapítvány a péteri gyerekek számára -immár 24. éve - a
szavalóversenyt. A tanulók korcsoportonként kaptak kötelezően választható verseket, és mindenki maga választott
költeménnyel is készült. Az alapítvány célja, hogy a péteri iskolás korú gyermekek szeressenek verset olvasni, szavalni.
Ezáltal gyarapodik szókincsük, fejlődik kifejezőkészségük. E több mint két évtized alatt számos jó szavaló, kiváló
előadókészséggel rendelkező gyermek került ki az általános iskolából.
A verseny két fordulós, elődöntő és döntő. Minden jelentkező tanuló oklevélben és könyvjutalomban részesül.
Az idei évben a Március 15-i ünnepségen három tanuló mondta el szavalatát. Az első helyezettek:
I. korcsoport: Varga Emma; II. korcsoport: Bognár Réka; III. korcsoport: Rigó Renáta
Szívből gratulálunk minden versmondónak és a nyerteseknek!
A Kuratórium elnökének, Fürt Ferencné nevében: Tóth Ágnes

PÉTERI POLGÁRŐR EGYESÜLET – Varga Zsolt elnök beszámolója
A polgárőrök éjszakai járőrszolgálatának köszönhető, hogy nem lett nagyobb baj községünkben, ahol egy
autó gyulladt ki, majd égett le február 25-én.
Közterületi közös járőr szolgálatot teljesített a helyi körzeti megbízottal 2016. február 25-én éjjel a Péteri Polgárőr
Egyesület két tagja. Éjjel fél egykor Péteri határában tűzre lettek figyelmesek. Miután
beazonosították a pontos helyszínt, azonnal odasiettek, felébresztették az ott élőket,
ugyanis a házban alvóktól pár méterre egy személygépkocsi gyulladt ki. Az időben észlelt
tüzet a közben kiérkező tűzoltók szerencsére azelőtt el tudták oltani, hogy a kocsiban levő
benzintank felrobbant volna. Az ott élők köszönetet mondtak a polgárőröknek, hogy
időben észlelték a tüzet, és megtették a szükséges intézkedéseket.
A március 15-i nemzeti ünnepre kihelyezett zászlóink közül hét darabot eltulajdonítottak. A
térfigyelő kamerafelvételek alapján szinte másnap már fény derült arra, hogy ki szedte le jogtalanul
nemzeti lobogóinkat. A Polgárőrök és a Körzeti Megbízott gyors és hathatós munkájának
köszönhetően a zászlók visszakerültek a helyükre az Önkormányzat raktárába.
6-OS SZÁMÚ RÁDAY PÁL CSERKÉSZCSAPAT, PÉTERI
Gyere te is, hogy megismerd a kisfarkasok csapatának erejét, ha nem szeretsz magányos farkasként kóborolni, akkor
gyere közénk, hogy felfedezzük a természet törvényeit, szépségeit. Várnak rád lelkes, felfedező társak, közös játékok,
túrák, élmények. Várunk, mert együtt könnyebb, és együtt többet tehetünk egy jobb világért! Reménység szerint minél
többen felfedezik, hogy érdemes együtt menni az Isten, haza, embertárs egységének úján.
Cserkész összejövetel, péntekenként 17 órától a Péteri Művelődési Ház, Civil termében illetve a könyvtár
kistermében. Bemutatkozó toborzóink a helyi rendezvények keretén belül (majális, bornap, gyermeknap) lesznek.
Várunk: Bartha Lóránd, Angyal József, Konkoly Margaréta, Molnárné Horák Bernadett, Óvári-Urbán Anikó
BATYUS KREATÍV FOGLALKOZÁS
Péntekenként 16 órától a Művelődési házban. Amiben jó vagy azt mutasd meg! Mindenkit szeretettel várunk a
lehetőségek tárházába. Hozz magaddal a batyudba hozzávalókat és bemutathatod. Horgolunk, hímezünk, foltvarrunk,
kreatívkódunk. Mindenkit szeretettel várnak a leendő cserkészek anyukái és nagymamái!
PÉTERI FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET
Az egyesület 2016-ban csatlakozott „A legszebb konyhakertek”- Magyarország legszebb
konyhakertjei országos programhoz. Ennek keretében meghirdetjük a helyi versenyt hét
kategóriában.
A jelentkezési lap az Együttműködési Megállapodás aláírása után letölthető lesz az
Önkormányzat honlapjáról, illetve átvehető lesz ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal
titkárságán. A helyi verseny zsűrizése után kerülhetnek a helyezettek az Országos díjra jelölésre.
Várjuk megtisztelő jelentkezésüket.
Kirrné Feicht Ágnes elnök
EVANGÉLIKUS KÖZÖSSÉG HÍREI
„Miért maradnál a sötétben? Jézus feltámadt a sírból! Szíved tárd a fényre egészen Velünk lesz mindig Ő”
Március 25. (péntek) 18 órától Nagypénteki Passió
Március 27. (vasárnap) Húsvét 10 órától az Evangélikus Templomban gyerekek zenés-verses ünnepi műsor
Március 28. (hétfő) 10 órától zenés Istentisztelet az Evangélikus Templomban
Április 3.(vasárnap) 10 órától az Evangélikus Templomban Konfirmáció ünnepség,
Tájékoztatás a temetőről
A temetőben vannak olyan sírok, amelyekről nem tudjuk, ki gondozza. Ezekre egy cédulát helyeztünk el. Kérjük,
hogy a megadott telefonszámon egyeztetés céljából keressenek meg minket!
Kérjük továbbá, hogy a kitett feliratoknak megfelelően helyezzék el a hulladékot: mécseseket a hordókba, a koszorúkat
és a zöld hulladékot a rácsos konténerbe. A leghátsó hulladéklerakónál se keverjék össze a komposztot és a
mécseseket, mert azt nekünk újból szét kell válogatnunk. Igyekszünk a temetőt rendben tartani. Köszönjük, hogy
segítik munkánkat!

Legyen közös öröm a húsvéti készülődés!

TÁJÉKOZTATÓ
PÉTERIBEN A 2016. MÁRCIUS 6-ÁN MEGTARTOTT, JOGERŐS IDŐKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL ÉS PÉTERI KÖSZÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT
ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL.
A szavazásra jogosultak mintegy 47,3%-a élt választójogával a 2016. március 6. napján megtartott
időközi önkormányzati választásokon. A szavazóköri névjegyzékek szerint 1807 fő volt jogosult választani, amelyből 855 fő élt választójogával. A 2014-es általános önkormányzati választásokon a
részvételi arány 44,2 % volt.
A szavazóköri jegyzőkönyvek összesítő adatai szerint 452 szavazattal a szavazatok mintegy 54,6 %-át
megszerezve Petőné Vizi Valéria független jelölt lett Péteri község új polgármestere.
A megválasztott képviselők neve:
Varga Józsefné független jelölt 400 szavazattal,
Szigeti Zsolt független jelölt 389 szavazattal,
Leé Robby Michel független jelölt 376 szavazattal,
Varga Zsolt független jelölt 365 szavazattal,
Faltuszné Szabó Nikoletta független jelölt 362 szavazattal,
Bódis Szilárd független jelölt 348 szavazattal.
PÉTERI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. MÁRCIUS 15-ÉN MEGVÁLASZTOTT
ALPOLGÁRMSTERE ÉS BIZOTTSÁGAI:
Polgármester: Petőné Vizi Valéria
Alpolgármester: Faltuszné Szabó Nikoletta
1. Humánpolitikai Bizottság
Varga Zsolt elnök
Bódis Szilárd elnök helyettes
Szigeti Zsolt tag
Huszák Gyuláné tag
Tóth Ágnes tag
2. Stratégiai és Pénzügyi Bizottság
Varga Józsefné elnök
Leé Robby Michel elnök helyettes
Szigeti Zsolt tag
Tóth Attila tag
Péteri, 2016. március 24.
dr. Kosztyi Emma
jegyző

MARADJON AZ 1% PÉTERIBEN!
Tisztelt Adózó Péteri Lakosok!
A Péteriben aktívan tevékenykedő civil szervezeteket is évről-évre támogathatjuk adónk 1%-ával,
amely első hallásra elenyészőnek tűnik, mégis óriási segítséget jelent a támogatni kívánt szervezetnek!
Kérjük Önt éljen a lehetőséggel és ajánlja fel adójának 1%-át valamely péteri szervezetnek!
„Nyelvében él a nemzet” Alapítvány:
Péteri Borbarát Kör Egyesület:
Péteri Faluszépítő Egyesület:
Péteri Gyermekekért Közalapítvány:
Péteri Községi Sportkör:
Péteri Polgárőr Egyesület:

19181644-1-13
18721546-1-13
18700712-1-13
19183316-1-13
19831648-2-13
19185260-1-13

Az 1%-os felajánlás feltételeiről részletesen:
1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át?
Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s jövedelemadóját határidőre maradéktalanul befizeti az Adóhatóságnak, vagy részletfizetési, fizetési halasztási engedélye van a NAV-tól.
2. Meddig és hogyan lehet beküldeni a rendelkező nyilatkozatokat?
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. Tv. 5. § (1) bek. alapján a magánszemély számára az alábbi lehetőségek
adottak:
A) Munkáltatói adómegállapításhoz kapcsolva 2016. május 10-ig a bevallás részeként a 1053.
és 1053E számú bevallás Egysza lapjának kitöltésével, lezárt, adóazonosító jelével ellátott
borítékban elhelyezve a munkáltatónak átadva.
B) Különálló rendelkezési nyilatkozatát önállóan 2016. május 20-ig egy lezárt, adóazonosító
adóazonosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyesen, vagy elektronikus úton is
eljuttathatja az adóhatósághoz. A nyilatkozatnak a borítékkal azonos méretű lapon kell lennie, de nem szükséges a formanyomtatvány.
Vigyázzon, ha május 20-a után küldi be a rendelkező nyilatkozatot, az nem lesz érvényes!
3. Mit kell tartalmaznia az adózó nyilatkozatának?
A magánszemély nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának egy százalékáról valamely, - az
1996. évi CXXVI. Törvényben meghatározott - szervezet javára. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a
választott szervezet adószámát, és tartalmazhatja (de nem kötelező!) a szervezet nevét is. Csak egy
civil szervezetet lehet egyszerre ezen az úton adományhoz juttatni, és a befizetett adó 1%-áról csak
teljes egészében lehet rendelkezni.
Az egyházakkal és a kiemelt költségvetési irányzattal kapcsolatosan külön, a befizetett adó további
1%-ának tekintetében lehet nyilatkozni. Az adófizető azonban összesen két külön nyilatkozatot tehet, egy civil szervezet (vagy a törvényben nevesített további szervezetek) és egy egyház/kiemelt
költségvetési előirányzat javára (1+1%) (http://nav.gov.hu/nav/szja1_1/technikai_szamok). A
NAV-nak megküldött nyilatkozat tartalma adótitoknak minősül, amelyet a NAV öt évig tárol.

