
 
 
5. számú  melléklet5. számú  melléklet5. számú  melléklet5. számú  melléklet    

    

ADOMÁNYOZÁSI SZERZADOMÁNYOZÁSI SZERZADOMÁNYOZÁSI SZERZADOMÁNYOZÁSI SZERZŐŐŐŐDÉSDÉSDÉSDÉS    

    

    

    

amely létrejött egyrészrőlamely létrejött egyrészrőlamely létrejött egyrészrőlamely létrejött egyrészről    

név: ………………………..  cím:  …………………. adóazonosító jel: ……………..név: ………………………..  cím:  …………………. adóazonosító jel: ……………..név: ………………………..  cím:  …………………. adóazonosító jel: ……………..név: ………………………..  cím:  …………………. adóazonosító jel: ……………..        

telteltelteleeeefon:…………………………………..efon:…………………………………..efon:…………………………………..efon:…………………………………..e----mail:mail:mail:mail:        

mint adományozó (a továbbiakban: Adományozó), másrésmint adományozó (a továbbiakban: Adományozó), másrésmint adományozó (a továbbiakban: Adományozó), másrésmint adományozó (a továbbiakban: Adományozó), másrészzzzről:  ről:  ről:  ről:      

az Pszichiátria Jövőjéért Alaz Pszichiátria Jövőjéért Alaz Pszichiátria Jövőjéért Alaz Pszichiátria Jövőjéért Alapítvány   (1125.Budapest, Szarvas Gábor út 41.. eapítvány   (1125.Budapest, Szarvas Gábor út 41.. eapítvány   (1125.Budapest, Szarvas Gábor út 41.. eapítvány   (1125.Budapest, Szarvas Gábor út 41.. e----mail: info@angyalhaz,hu,  adószám: mail: info@angyalhaz,hu,  adószám: mail: info@angyalhaz,hu,  adószám: mail: info@angyalhaz,hu,  adószám: 
18062850180628501806285018062850----1111----43. közhasznúsági szervezetté minősítésének száma: …………………), mint kedvezményezett (a 43. közhasznúsági szervezetté minősítésének száma: …………………), mint kedvezményezett (a 43. közhasznúsági szervezetté minősítésének száma: …………………), mint kedvezményezett (a 43. közhasznúsági szervezetté minősítésének száma: …………………), mint kedvezményezett (a 
továbbtovábbtovábbtovábbiiiiakban: Kedvezményezett) akban: Kedvezményezett) akban: Kedvezményezett) akban: Kedvezményezett) –––– együttesen: Felek  együttesen: Felek  együttesen: Felek  együttesen: Felek ----        

között, az alábbi feközött, az alábbi feközött, az alábbi feközött, az alábbi feltételek szerint:ltételek szerint:ltételek szerint:ltételek szerint:    

1.1.1.1. Adományozó vállalja, hogy a Kedvezményezett közhasznú tevékenységét …….Ft összeggel tAdományozó vállalja, hogy a Kedvezményezett közhasznú tevékenységét …….Ft összeggel tAdományozó vállalja, hogy a Kedvezményezett közhasznú tevékenységét …….Ft összeggel tAdományozó vállalja, hogy a Kedvezményezett közhasznú tevékenységét …….Ft összeggel táááámogatja.mogatja.mogatja.mogatja.    

2.2.2.2. A pénzbeli adományt átutalja az Alapítvány K&H Banknál vezetett  102000830A pénzbeli adományt átutalja az Alapítvány K&H Banknál vezetett  102000830A pénzbeli adományt átutalja az Alapítvány K&H Banknál vezetett  102000830A pénzbeli adományt átutalja az Alapítvány K&H Banknál vezetett  102000830----32319053323190533231905332319053----00000000 számú 00000000 számú 00000000 számú 00000000 számú 
elszelszelszelszáááámolási számlmolási számlmolási számlmolási számláááájára.jára.jára.jára.    

3.3.3.3. A Kedvezményezett köA Kedvezményezett köA Kedvezményezett köA Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag a létesítő okiratban feltünttelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag a létesítő okiratban feltünttelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag a létesítő okiratban feltünttelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag a létesítő okiratban feltünteeeetett célokra tett célokra tett célokra tett célokra 
használja fel.használja fel.használja fel.használja fel.    

4.4.4.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy közhasznú jogállású, ekként adókedvezmény igénybevételére jogosA Kedvezményezett kijelenti, hogy közhasznú jogállású, ekként adókedvezmény igénybevételére jogosA Kedvezményezett kijelenti, hogy közhasznú jogállású, ekként adókedvezmény igénybevételére jogosA Kedvezményezett kijelenti, hogy közhasznú jogállású, ekként adókedvezmény igénybevételére jogosíííító igazolást tó igazolást tó igazolást tó igazolást 
adhat ki. A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatási összegről ezen igazolást az Adományozó részére a adhat ki. A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatási összegről ezen igazolást az Adományozó részére a adhat ki. A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatási összegről ezen igazolást az Adományozó részére a adhat ki. A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatási összegről ezen igazolást az Adományozó részére a 
tárgtárgtárgtárgyyyyévet követő év január 20. naévet követő év január 20. naévet követő év január 20. naévet követő év január 20. nappppjáig kiadja.jáig kiadja.jáig kiadja.jáig kiadja.    

5.5.5.5. Adományozó az adományával hozzá kíván járulni az Alapítvány céljainak megvalósításához, tAdományozó az adományával hozzá kíván járulni az Alapítvány céljainak megvalósításához, tAdományozó az adományával hozzá kíván járulni az Alapítvány céljainak megvalósításához, tAdományozó az adományával hozzá kíván járulni az Alapítvány céljainak megvalósításához, táááámmmmogatni kívánja az ogatni kívánja az ogatni kívánja az ogatni kívánja az 
Alapítvány tevékenységét.Alapítvány tevékenységét.Alapítvány tevékenységét.Alapítvány tevékenységét.    

    
6.6.6.6. A Kedvezményezett kijelenti, hogy lejárt köztartozása nincs, ellene hatósági eljárás nincs folyA Kedvezményezett kijelenti, hogy lejárt köztartozása nincs, ellene hatósági eljárás nincs folyA Kedvezményezett kijelenti, hogy lejárt köztartozása nincs, ellene hatósági eljárás nincs folyA Kedvezményezett kijelenti, hogy lejárt köztartozása nincs, ellene hatósági eljárás nincs folyaaaamatban.matban.matban.matban.    

    
7.7.7.7. Adományozó kijelenti, hogy az adománya révén semmiféle vAdományozó kijelenti, hogy az adománya révén semmiféle vAdományozó kijelenti, hogy az adománya révén semmiféle vAdományozó kijelenti, hogy az adománya révén semmiféle vaaaagyoni előnyhöz nem jut.gyoni előnyhöz nem jut.gyoni előnyhöz nem jut.gyoni előnyhöz nem jut.    

8.8.8.8. KedvezményezettKedvezményezettKedvezményezettKedvezményezett az adomán az adomán az adomán az adományt köszönettel elfogadja.yt köszönettel elfogadja.yt köszönettel elfogadja.yt köszönettel elfogadja.    

    

A szerződő felek a jelen megállapodást ügyleti akaratukkal mindenben meA szerződő felek a jelen megállapodást ügyleti akaratukkal mindenben meA szerződő felek a jelen megállapodást ügyleti akaratukkal mindenben meA szerződő felek a jelen megállapodást ügyleti akaratukkal mindenben meggggegyezőnek találták, és azt helybehagyólag egyezőnek találták, és azt helybehagyólag egyezőnek találták, és azt helybehagyólag egyezőnek találták, és azt helybehagyólag 
aláíaláíaláíaláírrrrták.ták.ták.ták.    

    

Dátum:Dátum:Dátum:Dátum:    

    

    

..............................................       ..............................................       ..............................................       ..............................................                   ........................................................................................................................................................................................    

      Adományozó      Adományozó      Adományozó      Adományozó                             Kedvezmény         Kedvezmény         Kedvezmény         Kedvezményeeeezettzettzettzett    

 

 


