ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött,
egyrészről az …... (cím: ……; adószám: …, cégjegyzékszám: …; bankszámlaszám:……….;
képviseli: ….) – a továbbiakban: Adományozó)
másrészről a NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (1118 Budapest,
Mányoki út 9.; adószám: 18408393-1-43; nyilvántartásba vételről rendelkező jogerős
bírósági határozat száma: Pk. 60799/2012/3; bankszámlaszám: 10700581-6793708051100005; képviseli: Dr. Kovács Gábor r. ddtbk, elnök) – a továbbiakban NKE SE,

(a továbbiakban együtt: Felek)

között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:
A felek egyaránt fontosnak tartják a Nemzeti Közszolgálati Egyetem sportéletének
fellendítését, az oktatáshoz kapcsolódó sporttevékenység szakmai támogatását, a hallgatók
és a foglalkoztatottak számára a szabadidő egészséges és kulturált eltöltésének biztosítását.
A Felek közös ügyüknek tekintik az NKE SE, tágabb értelemben a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem, a jövő rendőr- és honvédtisztjelöltjeit, közigazgatási szakembereit képző
intézmény tagjainak szakmai előrehaladását.
I.

Az Adományozó által vállalt feladatok és támogatás

1.
Az Adományozó az NKE SE számára, annak alaptevékenysége támogatása céljából, a
201…. évben, bruttó …. Ft, azaz …. forint értékben nyújt pénzadományt. Az Adományozó az
adományt az NKE SE CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700581-67937080-51100005. számú
bankszámlájára utalja 201… …………………… napjáig.
2.
A Felek rögzítik, hogy a szabadidő egészséges és kulturált eltöltésének biztosítása
érdekében készek minden évben egyeztetni az együttműködés lehetőségeiről.

II.

NKE SE által vállalt feladatok és támogatás

1. Az NKE SE az adományt az alaptevékenységéhez kapcsolódó sporteszközök
beszerzésére és fejlesztésére fordítja, valamint a beszerzett eszközöket a jó gazda
gondosságával kezeli.
2. Az NKE SE az Adományozó részére az adóév végéig támogatási igazolást bocsát ki,
amely tartalmazza a Felek azonosító adatait, a fenti adomány összegét, a támogatott
célt, valamint az adományozás időpontját.
3. Az Adományozó kijelenti, hogy az adomány felhasználásának és az azzal való
elszámolás módjára további kikötést nem tesz.
III.

Vegyes és záró rendelkezések

1. A Felek a jelen 2 (kettő) számozott oldalból álló szerződést elolvasták, megértették,
majd mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.
2. A megállapodás 3 (három) darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező
példányban készült, amelyekből 2 (kettő) példány az NKE SE-nél, 1 (egy) példány
pedig az Adományozónál marad.
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