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KISPESTI WALDORF ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA és GIMNÁZIUM 

1193 Budapest, Vécsey utca 9 – 13. 

Telefon: 1/282 9816,  Fax:  1/282 6468 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

  

 

Támogatási és tartós adományozási szerződés 
 

amely létrejött a Kispesti Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Gimnáziumot (továbbiakban Intézményt) fenntartó  

PESTI WALDORF PEDAGÓGIAI EGYESÜLET 

(továbbiakban Egyesület) 

és 

 

_______________________________________________ asszony 

 

_______________________________________________ úr 

(továbbiakban: Szülők) 

………………………………………… 

…………………………………………. 

………………………………………… 

………………………………………… 

szülei között.  

 

1. A Szülők megállapodást kötöttek az Intézmény Pedagógiai Kollégiumával. E 

megállapodásban vállalták, hogy együttműködnek az Intézménnyel, az Intézmény 

működtetéséhez szükséges források megteremtésében a szociális hármastagozódás 

szellemének megfelelően. 

2. A Szülők ezen együttműködés keretében vállalják, hogy a 2019/20-as tanévtől kezdődően 

a szülői közösség tagjaként, ellenszolgáltatás nélkül támogatják az Egyesületet, 

egyfelől tartós és rendszeres pénzbeli adományozással, másfelől személyes 

közreműködéssel, az alábbiakban részletezettek szerint:  

 

3. A Szülők önkéntes kötelezettséget vállalnak az Egyesület tartós és rendszeres pénzbeli 

támogatására ………………………………… napjától kezdődően, gyermekük 

Intézményben fennálló tanulói jogviszonyának megszűnéséig tartó határozott időre. 

A Szülők elfogadják és vállalják, hogy adományozási kötelezettségvállalásuk ideje alatt az 

adomány éves összegére és megfizetésének ütemezésére minden tanévre szólóan külön 

okiratban tesznek írásbeli kötelezettségvállalást, az Egyesület által meghatározott időben 

és rendben, az adott tanévre elfogadott intézményi költségvetés függvényében az egy 

tanulóra vetített támogatási igény figyelembevételével. A tanévekre szóló 
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kötelezettségvállalások a jelen szerződés kiegészítő mellékletét és elválaszthatatlan 

tartalmát képezik. 

 

4. Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés alapján teljesített 

adományokat az Intézmény fenntartására, közhasznú tevékenységére használja fel. 

 

5. A szülők tudják és elfogadják, hogy pénzbeli kötelezettségvállalásuk - a szülői 

támogatások részeként – az Egyesület tartós és folyamatos intézményfenntartói céljának, 

az Intézmény nevelési-oktatási tevékenységéhez szükséges mindenkori éves 

költségvetésnek nélkülözhetetlen bevételi forrását és gazdálkodási alapját képezi, 

amelynek hiányában az intézményfenntartás céljának megvalósítása lehetetlen. A felek 

ezért kikötik és a Szülők kifejezetten vállalják, hogy adományozásra tett 

kötelezettségvállalásukat gyermekük tanulói jogviszonyának fennállása alatt nem vonják 

vissza, a visszavonás jogáról e megállapodás aláírásával lemondanak; egyben kötelezik 

magukat, hogy amennyiben a jelen megállapodásban foglaltakat nem teljesítik, úgy 

gyermekük tanulói jogviszonyát önként megszüntetik, és gyermeküket másik 

óvodába/iskolába íratják át.  

 

6. A Szülők tudják és elfogadják, hogy a jelen szerződés megkötésével a jövőre nézve 

kötelesek az Egyesület tartós és rendszeres adományozására, a szerződésben foglaltak 

szerint, az Egyesület pedig jogosult az adomány követelésére. Az adományfizetés esetleges 

késedelme vagy elmaradása szerződésszegésnek minősül, amely esetben az Egyesület - 

céljának alárendelten és annak megvalósítása érdekében - jogi eszközökkel (fizetési 

meghagyás, perindítás, késedelmi kamat, költségek, károk stb.) is kénytelen érvényesíteni 

szerződésen alapuló jogos követelését.  

 

7. A felek a szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

 

 

 

Budapest, 2019. augusztus 28. 

 

 

 

____________________________ 

az Egyesület képviselője 

____________________________ 

Szülő 

 

____________________________ 

Szülő

 
 


