Sorszám…………../……………….,

ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a ……………………………………………….Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 1… Budapest, ………….. u. .. sz., adószám: ……..-.-.., képviseli:
……………… ügyvezető) a továbbiakban: Adományozó), másrészről a Medve utcai Iskolai
Alapítvány (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 5-7; adószáma: 18034446-1-41, képviseli:
Czira Erika elnök, a továbbiakban: Kedvezményezett) között a mai napon az alábbi feltételek
szerint.

1.
Az adományozási szerződés célja: Kedvezményezett tevékenységének támogatása. A
Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag a létesítő okiratban
feltüntetett célokra használja fel.
2.
Az Adományozó vállalja, hogy …………………-Ft-ot, azaz …………………….forint
támogatási összeget nyolc napon belül átutal a Kedvezményezett 10700378-70864094-51100005
sz., CIB Banknál vezetett bankszámlájára.
3.
A Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy amennyiben a támogatásban részesült
projektről kiadvány (tájékoztató) készül, vagy a sajtóban nyilvánosságot kap, feltünteti, hogy a
tevékenység egyik támogatója az Adományozó.
4.
A Kedvezményezett kijelenti, hogy semmiféle lejárt köztartozása nincs, ellene csőd vagy
felszámolási eljárás nincs folyamatban.
5.
Amennyiben - bármely okból kifolyólag - a Kedvezményezett szervezet céljainak
megvalósítása veszélyeztetve van, a Kedvezményezett köteles a tényt az Adományozónak
bejelenteni és az átutalt összeget - indokolt esetben - az Adományozónak, a tény közlését követő 30
napon belül - visszautalni.
6.
A Kedvezményezett - a támogatás felhasználását követő 60 napon belül - írásban szakmaipénzügyi jelentést tesz a részére folyósított támogatási összeg felhasználásról, a jelen szerződésben
előírt kötelezettségek teljesítéséről.
7.
Az Adományozó, illetve az általa meghatalmazott szervezet vagy személy, jogosult
bármikor ellenőrizni a szakmai program megvalósulását, a támogatási összeg rendeltetésszerű
felhasználását.
8.
Az Adományozó tudomásul veszi, hogy a támogatás a 2011. évi CLXXV. törvény (Khsz)
32.§, 42.§ és a 1996. évi LXXXI. törvény (Tao) 4.§, 7.§, 8.§, alapján kedvezmény illeti meg.
9.
A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatási összegről adókedvezmény igénybevételére
jogosító igazolást ad ki az Adományozó részére minden tárgyévet követő év január 20-ig.
10.
Jelen szerződésben részletesen nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó hatályos
szabályai az irányadóak.
Budapest, 2019. október ….
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