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Tisztelt Támogatónk!
A Megyeri Úti Általános Iskoláért létrejött Megyer 2000 Alapítvány ezúton köszöni
mindazok segítségét, akik adományaikkal támogatták működésünket, valamint
jövedelemadójuk 1 % -át felajánlották céljaink megvalósítására.
A 2018. évi adó 1 %-ból 882 186 Ft felajánlott adomány érkezett alapítványunkhoz 2019
novemberéig.
A 2019. évben, alapítványunk 384 815 Ft-ot támogatást kapott cégek, magánszemélyek
felajánlásával.
A 2019. esztendőben az adományok az alábbi fejlesztéseket, valamint programok
megvalósítását tették lehetővé:
A 2019. esztendőben alapítványunk a korszerű, informatikai eszközökkel történő oktatást
összesen 2 108 039 Ft értékben támogatta az alábbiak szerint:
 20 db korszerű számítógép vásárlásával segítettük az informatika termek korszerűsítését
1 585 849 Ft értékben.
 10 pár hangszóró vásárlásával segítettük a tantermi oktatás feltételeit 90 930 Ft
értékben.
 2 doboz Scottie Go készlet vásárlásával segítettük a korszerű informatika oktatás
feltételeinek fejlesztést az alsó tagozaton 43 800 Ft értékben
 A Lego robot szakkör részére 387 460 Ft értékben 4 db Lego robotot szereztünk be.





Az oktatást támogató könyveket vásároltunk 62 161 Ft értékben.
A 2019-ban átadott Megyer 2000 Díjakhoz 49.321 Ft értékben ajándékkönyvek
vásárlását tettük lehetővé.
Nyomtatványra, oktatási segédanyagra, Ökoiskola tevékenység támogatására 156.131 Ft
támogatást nyújtottunk.
Az alapítvány éves banki költsége: 22.153 Ft

Az elmúlt esztendőben alapítványunk 2 375 652 Ft támogatást nyújtott a Megyeri Úti
Általános Iskola részére.
Az elkövetkező esztendőben továbbra is a korszerű oktatás feltételeinek fejlesztését
kívánjuk támogatni.
Lehetővé szeretnénk tenni az oktatást segítő, további korszerű informatikai és egyéb
taneszközök beszerzését. Lehetőségeink szerint továbbra is támogatjuk az oktató
nevelőmunkát és a tehetséggondozást segítő, a hasznos szabadidő eltöltését elősegítő
pályázatok, programok megvalósítását.
Kérjük, amennyiben egyetértenek céljainkkal, támogassák a Megyeri Úti Általános
Iskoláért létrejött Megyer 2000 Alapítványt.

Az Alapítvány adószáma: 18055335-1-41
Varga Ákos sk
az Alapítvány kuratóriumának elnöke
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2020-ben az adóbevallási és az 1%-ról való rendelkezési határidő május 20.
Az ezt követően beküldött nyilatkozatokat a NAV nem dolgozza fel.
Az 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2019-as személyi jövedelemadó-bevallását
hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.
Ha a NAV készíti az adóbevallásom:
Ha van ügyfélkapuja, a NAV eszja oldalán online is rendelkezhet az 1%-ról néhány kattintással május
20-ig.
Ha nincs ügyfélkapuja, töltse ki az 19EGYSZA nyomtatványt és 2020. május 20-ig postázza el a
területileg illetékes NAV-nak.
Az adóbevallás-tervezet online javítása közben is lehetősége van az 1%-ról rendelkezni.
Ha a munkáltató gyűjti össze az 1% nyilatkozatokat?
A 19EGYSZA nyilatkozatot legkésőbb május 10-ig lezárt borítékban átadhatja a munkáltatónak.
Ha egyéni vállalkozó?
Az adóbevallás 19SZJAEGYSZA lapján február 24-ig. Ha a február 25-ig leadott adóbevallásban nem
nyilatkozott az 1%-ról, május 20-ig még lehetőség van eljuttatni a nyilatkozatot a NAV-nak a
19EGYSZA nyomtatványon, ügyfélkapun keresztül elektronikusan vagy postai úton a területileg
illetékes NAV-nak.
Ha saját magam készítem az adóbevallásom?
Elektronikusan rendelkezhet a 19SZJA adóbevallás részét képező önálló EGYSZA lapon, vagy az erre
a célra kialakított 19EGYSZA jelű önálló nyomtatványon akár elektronikusan, akár postai úton,
önállóan megküldheti a területileg illetékes NAV-nak 2020. május 20-ig.
Rendelkezhet a bevallási nyomtatványtól függetlenül Elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül

Kérjük, amennyiben egyetértenek céljainkkal, támogassák
a Megyeri Úti Általános Iskoláért létrejött Megyer 2000 Alapítványt.
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