
 

1. számú melléklet 
Támogatási és tartós adományozási szerződés kiegészítő melléklete 

Adományfizetési kötelezettségvállalásról megállapodás 2019/2020. tanév  
 

Támogató neve:  
Lakcíme:  
Támogató neve:  
Lakcíme:  
Támogató(k),  
 

Székesfehérvári Waldorf Egyesület (nytsz: 07-02-2860 | székhely: 8000 Székesfehérvár, Titeli u. 16. | adószám: 
18409246-1-07) nevelési-oktatási intézményt fenntartó közhasznú tevékenységet folytató civil szervezet, Támogatott,  
az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel.  
1. A Támogató(k) és a Támogatott egybehangzóan nyilatkoznak, hogy a közöttük korábban létrejött Támogatási és 

tartós adományozási szerződésben foglaltakat és szerződési akaratukat a jelen okirat aláírásával is megerősítik, a 
szerződést változatlanul érvényesnek, hatályosnak, magukra kötelezőnek ismerik és fogadják el.  

2. A Támogató(k) az 1. pontban hivatkozott szerződésben vállalt tartós adományozási kötelezettség(ük) keretében a 
2019/2020. tanévre szólóan (2019. szeptember 1-jétől 2020. augusztus 31-ig tartó időszakra) 

 34.000 Ft/hó   68.000 Ft/hó   75.000 Ft/hó   100.000 Ft/hó  Ft/hó 
 

azaz  forint/hónap 
(minimum 34.000,- Ft/hó vagy magasabb) támogatási összeg megfizetésére vállalnak kötelezettséget. 
  Az alábbi megjegyzést fűzzük az adomány összegéhez:  
 

A Támogató(k) a fenti tartós adományozási kötelezettségén felül célzott támogatás keretében a 2019/2020. tanévre 
szólóan (2019. szeptember 1-jétől 2020. augusztus 31-ig tartó időszakra) az alábbi célokra szánt támogatási összegek 
megfizetésére vállalnak kötelezettséget: 
Gimnáziumalapítás Saját épület Szociális alap Rendezvények Továbbképzések 

Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó 
 
A Támogató(k) vállaljá(k), hogy fent megnevezett összeget előre esedékesen 

 havonta 
(minden hónap 10. napjáig) 

 félévente 
(2019. 09. 10-ig, 2020. 03. 10-ig) 

 egy összegben 
(2019. 09. 10-ig) 

köteles(ek) teljesíteni átutalással a Székesfehérvári Waldorf Egyesület Magnet Bank 16200247-10005123 
számú számlájára. (Befizetésnél a közlemény rovatba kizárólag a TÁMOGATÁS szó 
kerülhet!) 

3. A jelen megállapodást a felek a közöttük létrejött Támogatási és tartós adományozási szerződéskiegészítő 
mellékletének és a 2019/2020. tanévi (nevelési évi) adomány összegére és megfizetésének ütemezésére 
vonatkozóan a szerződés elválaszthatatlan tartalmának fogadják el.   

 
A felek a megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 
 
Kelt.: Székesfehérvár, 20................................................ 
 
 
 

………………………………………………………….. ……………………………………………………………… 
támogató Nagy Attila – elnök 

Székesfehérvár Waldorf Egyesület 
támogatott 
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