
 

ANIMA UNA ALAPÍTVÁNY  

A SZENT II. JÁNOS PÁL ISKOLAKÖZPONT TÁMOGATÁSÁRA 

 

Kedves Jánospálos Szülők! 
 
Idén is elérkezett az idő, amikor adóbevallásaink elkészítése részeként rendelkezhetünk személyi 
jövedelemadónk 1%-áról. Maradhat az államnál, vagy oda jut, ahová mi szeretnénk, de csak ha 
rendelkezünk róla. 
 
Kérjük Önöket, támogassák az Anima Una Alapítványt adójuk 1%-ával! 
A 2021-es esztendőben az 1%-ok felajánlásából 1 637 154 Ft érkezett be hozzánk, amit hálásan 
köszönünk. 
Szeretnénk köszönetünket kifejezni a Szent II. János Pál Iskolaközpont oktató-nevelő 
munkájának minden eddigi nagylelkű támogatásáért az Anima Una Alapítványon 
keresztül. Számunkra nagyon megerősítő, hogy szövetségeseinknek tudhatjuk Önöket abban, hogy az 
ide járó gyermekek számára rendezett, praktikus és biztonságos életteret tudjunk biztosítani, illetve az 
oktatási eszközök terén is folyamatosan korszerűsítéseket végezhessünk el.  
 
Idén is sok tervünk van korszerűsítésre, felújításra. Az alapítványi keretből szeretnénk finanszírozni a 
sportpálya műfüves felületének kicserélését és azoknak a javításoknak az elvégzését, melyek a 
novemberi csőtörés következtében keletkeztek. 
 
Óvodánk születésének a 10. évfordulóját is ebben az évben ünnepeljük. A fenntartó megteremtette 
a kereteket az új óvoda létrehozásához, de a felszerelések és a környezet kialakításában nagyon sokat 
köszönhettünk az elmúlt 10 évben hozzánk járó családok nagylelkű támogatásainak (pl. a csoportszobák 
galériái, a mászófal, az udvar műfüves borítása és a biztonságos környezet kialakítása, a játékok cseréje és 
bővítése, fejlesztő eszközök vásárlása). Óvodánk az elmúlt 10 évben nagyon sokat gyarapodott az Önök 
támogatásainak köszönhetően. Kérjük, támogassanak minket és nevelési célkitűzéseinket továbbra is! 
 
A rendelkezést a következő módokon lehet benyújtani: 

- A legegyszerűbben a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) és a (www.magyarorszag.hu) oldalról is 
elérhető webes felületen (eSZJA). 

- Kitölthető a 21EGYSZA jelű nyomtatvány a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) közzétett 
általános nyomtatványkitöltő- és ellenőrző programmal is (ÁNYK-AbevJava program). 

- „KÜNY tárhely” (Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó tárhely) használata 
esetén az ÁNYK-AbevJava program segítségével elektronikus úton saját maga vagy a NAV-nál 
már nyilvántartott, a nyilatkozat benyújtására jogosult meghatalmazott továbbíthatja a kitöltött 
21EGYSZA rendelkező nyilatkozatot a NAV részére. 

 
A rendelkezés benyújtásának határideje 2022. május 20. 
Az Anima Una Alapítvány adószáma: 18147304-1-43 
 
Krisztusban szeretettel, 
 
   
 
Szász Csaba, LC 
az Anima Una Alapítvány képviselője 

 
Arendtné Salacz Nadine 
az Anima Una Alapítvány képviselője 
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