
 

Éves szerződés 
(Ösztöndíj esetén) 

A Megállapodás kiegészítő záradéka 
 
Mely létrejött egyrészről az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola 
(1035 Budapest, Raktár u. 1. OM azonosító: 035454, (Számlaszáma:  
Sberbank 14100000-28077549-01000003, képviseli: Horn György pedagógiai vezető), mint Intézmény, 
 
valamint Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány (székhelye: 1035 Budapest, Raktár u. 1; Bíró-
sági határozat száma: 8.Pk.62.477/1990/1; adószám: 19010832-2-41; képviseli: Horn György alapítványi 
irodaigazgató, mint Fenntartó 
 
Másrészről (szülő, ill. gondviselő) név: ................................................................................................................  

születési hely és idő: .............................................................................................................................................  

anyja leánykori neve: ............................................................................................................................................  

lakcíme: ................................................................................................................................................................   

 

és (másik gondviselő) név: ...................................................................................................................................  

születési hely és idő: .............................................................................................................................................  

anyja leánykori neve: ............................................................................................................................................  

lakcíme: ................................................................................................................................................................  

mint Gondviselő(k) között a mai napon az alábbiak szerint: 

 
1.  Szerződő felek megállapítják, hogy egymással Megállapodást kötöttek, a Gondviselő nevelésében lévő  

 
 ...........................................................................................  született: .........................................................  
(gyermek neve, születési hely és idő) 
 
kiskorú / nagykorú (a megfelelő aláhúzandó) gyermekének az Intézményben folytatott középiskolai ta-
nulmányaival összefüggésben az 1993. évi LXXIX. tv. 81. §-a alapján teljesítendő fizetési kötelezettségre 
kiterjedően. 
2.  A felek rögzítik, hogy a Gondviselő az 1. pontban hivatkozott Megállapodásban foglalt fizetési kötele-
zettségének teljesítéséhez a Fenntartó Ösztöndíj Bizottságától, az Ösztöndíj Bizottsághoz benyújtott kérelem  
 
alapján a 2021/2022-es tanévre (támogatás összege:) …………………………. Ft összegű támogatásban 
részesül, mely kiegészítésként szolgál az adott tanévre megállapított éves Hozzájárulás összegének  
………………………………… Ft) megfizetéséhez. 
3. A fentiek alapján a 2021/2022-es tanévben az Ösztöndíj-támogatás összegével csökkentett hozzájárulás 
összegét: 
……………………..………Ft-ot, azaz …………………………………………………. forintot köteles a 
Gondviselő az 1.pontban hivatkozott Megállapodás 11. pontja alapján vállalt ütemezés szerint megfizetni. 
A jelen okiratba foglalt nyilatkozat az 1.pontban hivatkozott Megállapodással együttesen értelmezendő, és a 
szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag írták alá. 
 
Kelt Budapesten, 2021. 05. 22. 
 
…………………………………….    ……………………………………… 

Intézmény       Gondviselő(k) 
 
 
……………………………….     ……………………………………….. 

Fenntartó       nagykorú Tanuló 
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