4 ÉVES TARTÓS ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött, egyrészről
Cégnév: ………………………………………………………………………………….
Székhely: …………………………………………………………………………………
Levelezési cím: ………………………………………................................................
Adószám: ………………………………………………………………………………...
Telefonszám /Kapcsolattartó/: ………………………………………………………….
Továbbiakban, mint Tartós Adományozó
Másrészről
Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány
Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 48. III/16.
Levelezési cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 48. III/16.
Telefonszám: 06-1/607-0790, Faxszám: 06-1/607-0791
Adószám: 18393835-1-42
Bankszámlaszám: CIB BANK 10700165-47770100-51100005
Közhasznú végzés száma: Gyulai Törvényszék Pk.60.080/2008/4.
Nyilvántartási Szám: 2518.
E-mail cím. info@napfenyalapitvany.hu
Honlapcím: www.napfenyalapitvany.hu
Továbbiakban: mint Támogatott között
1.

A megállapodás tárgya: A közhasznú szervezetekről szóló többször módosított 1997. évi CLVI. Tv. 26.§.n./
pontjában, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló többször módosított 1996. évi LXXXI Tv.
4.§.1.a./ pontjában 7. §.(5)(7) bekezdésében, 8.§.11.5. pontjában, 29/A.§.(2)(4) bekezdésében foglaltak alapján
tartós adományozási szerződés megkötése.

2.

………………………………………….., mint tartós adományozó, pénzbeli tartós adományaként a Napfény
Alapítvány, mint Támogatott részére adományoz jelen szerződés aláírásával az alábbiak szerint:
Évente ……………….. Ft, azaz ………………………… Ft-ot, amelyet
Évente ….. alkalommal folyósít.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

A Megadományozott, Támogatott a fent megjelölt tartós adományt köszönettel elfogadja.
A Közhasznú Szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy a cél szerinti tevékenységek közül, kizárólag a hazai
kórházak műszerparkjai fejlesztésére és a súlyos betegségben szenvedő gyermekek gyógykezelésére használja fel.
A Megadományozott, Támogatott tájékoztatta a Tartós Adományozót, hogy a Békés Megyei Bíróság által
bejegyzett Alapítvány a Pk.60.080/2008/4., (Nyilvántartási Szám: 2518.) számú végzése alapján közhasznú
minősítéssel rendelkezik.
Szerződő felek rögzítik, hogy a tartós adományozás fogalmával, az 1. pontban megjelölt jogszabályi helyekkel
teljes egészében tisztában vannak, azt megértették, elfogadták.
Tartós támogatási szerződés kötésekor az egyszerű támogatási szerződéskötés esetében a ráfordítás elszámolásával
érvényesíthető adóalap-kedvezményen felül további, a tartós támogatási szerződésben megjelölt és pénzügyileg
teljesített támogatások 20% + 20% -a számolható el adóalapot csökkentő tételként minden egyes évben.
Szerződő felek rögzítik, és tudomásul veszik, hogy jelen tartós adományozási szerződést legalább négy év
terjedelemre kötik, figyelemmel az 1997. évi CLV. Tv.26.§.n./ pontjára.

Jelen megállapodás 2015-től kezdődően 2019-ig érvényes.

Jelen együttműködési megállapodást, a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag
aláírják.

Budapest, 2015.

……………………………………..
Tartós Adományozó – Cégvezető

………………………1……………..
Gömöri János
Kuratórium Elnöke

