
 

KECSKÉD KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY 
A FALUNKÉRT ÖNÖKNEK, ÖNÖKÉRT 

 
Úgy gondoljuk, hogy az alapítványunk 
tevékenysége nem ismeretlen Ön 
előtt. Az elmúlt években támogattuk 
az iskolát, az óvodát, több civil 
szervezetet és a templom felújítást 
is. Kuratóriumi tagokkal 
egyetértésben továbbra is egyik kiemelt feladatnak tekintjük a helyi 
kulturális épített értékeink megőrzését és védelmét. Pályázatainknak 

köszönhetően 2013-ban megújult a 
plébánia épülete, egy játszótérrel 
gyarapodott településünk és reményeink 
szerint az idei évben befejeződik a 
temetőben lévő Kálvária szoborcsoport 
restaurálása, valamint adományaiknak 

köszönhetően a templom felújításának munkálatai. Támogatni 
kívánjuk községünkben a térfigyelő kamerarendszer kiépítését is. 

Kérjük, támogassa személyi jövedelemadója 1’%-ának 
felajánlásával a 

KECSKÉD KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNYT 
Ehhez a személyi jövedelemadó bevallás adója 1 %-ról 
rendelkező nyilatkozatában az alábbi adószámot 
szíveskedjék megjelölni: 

Adószám: 19149093-1-11 
Rendelkezzen adója 1%-ról, ne 
hagyja a közös kalapban! 
Az 1% felajánlása nem kerül 
semmibe, nem képez plusz kiadást, de sokat 
segíthet vele. Adója 1%-val Ön is 
hozzájárulhat ahhoz, hogy településünk tovább 
szépüljön és gyarapodjon! 

 

TÁMOGATÁSÁT KÖSZÖNJÜK! 







    
     
     
      
   
    
     
      
         

    
    
     
   
    

  

      
     
    
      
   
     
     

         



   
     
   



      
    

      
     
        






