
1 %
Az Ön kifizetett személyi jövedelemadójának
1%-a nagyon fontos civil szervezetünknek,

hogy eredményesen tovább folytathassa
Pestszentimre fejlődéséért folytatott 

aktivitását!
 Pestszentimre további fejlődésének 
elősegítése érdekében folytatott munkánkhoz 
kérjük az Önök anyagi segítségét már kifizetett
személyi jövedelemadójuk 1%-ának
felajánlásával. Az adó 1%-ának felajánlását
kérjük, ami egyébként sem maradna Önnél,
azaz Önnek semmibe sem kerül, de a „Dr.
Széky Endre Pestszentimre Történeti
Társaság” további eredményes működésének 
egyik fontos pénzügyi forrása lenne.

140.439 forintot kaptunk Önöktől 2009. 
évben az 1%-os felajánlásukból – köszönjük.
Ebből készíttettük pl. a Pestszentimrei
Falukép című újságunkat is, amiből 
remélhetőleg jól tájékozódhat lakóhelyünk 
problémáiról, fejlesztéséről, eseményeiről.  

Az szja 1%-ának felajánlásáról szóló
jogszabály előírása egyszerűsödött, a 
rendelkező nyilatkozat benyújtásának 
határideje május 20. A nyilatkozatot most
lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai
borítékban személyesen, vagy postán is
eljuttathatja az APEH-nek az adó bevallással
együtt. Az szja. bevallás
nyomtatványgarnitúrában lévő perforált íven – 
ezt nem kell letépni! – is lehet erre
nyilatkozatot tenni. Ha a munkáltató készíti el
az Ön adóbevallását, akkor a rendelkező 
nyilatkozatot lezárt, adóazonosítójával ellátott
saját kezűleg aláírt borítékban elhelyezve 10 
nappal a határidő előtt eljuttathatja a 
munkáltatónak. Dr. Mayer Lajos
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Ezt kérjük a

rendelkező nyilatkozatra ráírni.
=======================================

A kiadást támogatta:

TILTAKOZÁS A
PESTSZENTIMREI TORONYHÁZAK ELLEN

Igen sok lakótársunknál „kiverte a biztosítékot” a most épülő magas 
épületek látványa.

A Póth Irén utcában a
Nemes utca sarkához
közel épülő több 
emeletes lakóház
azonban egyöntetűen 
mindenkiben ellenér-
zést váltott ki. A leg-
gyakrabban az a kérdés
hangzott el, hogy
engedhette meg az
önkormányzat ezt a
telekbeépítettséget és

homlokzat magasságot. [Folytatás a 3. oldalon].

TÉNYLEG PARKVÁROS LETTÜNK?
Új feliratot ragasz-

tottak a rozsdás ke-
retekre Pestszentimre
ki és bevezető útjai-
nál. Szegény autós
most már végképp
nem tudja hol jár.
Végre kitették a
Méta utcai híd mel-
lett a „Pestszentim-
re” táblát, erre a
megadott irányban
egy „Parkváros” feliratba botlik az érkező. A szép zöld, parkosított város 

helyett a lekopott,
lepusztult Pestszent-
imre Nagykőrösi 
útján találja magát,
egy WC-kagyló
fogadja érkezését.

A Széky Társaság
20 éve javasolja,
hogy ezeken a táblá-
kon a kerület száma
alatt annak a
településnek a nevét
írják ki, ahol éppen

vagyunk, Pestszentlőrinc, vagy Pestszentimre legyen a táblán. A XVII
kerület nem trükközött holmi „Rákosváros”, vagy hasonló összemosó
névvel, hanem becsülettel kiírta, hogy Rákoshegy a Csévéző utcai 
határtáblánál, hiszen oda érkezett meg az arra utazó. [folyatás. a 3. oldalon].
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