
 
Megállapodás 

 

 

Amely a mai napon létrejött az Adyák Alapítvány képviseletében eljáró Rácz Rita kuratóriumi 

elnök, és az Ady Endre Gimnázium diákja, ………………………….…………….. 

osztályos tanuló képviseletében eljáró szülő/gondviselő között. 

 

A megállapodás célja, hogy az alapítvány saját eszközeivel javítsa a diákok iskolai közérzetét, 

segítse a diákok iskolai felszerelésének egyéni tárolási lehetőségeit. Az Alapítvány céljai között 

szerepel, hogy elsősorban a diákok azon körülményeit javítsa, amelyet az iskola saját 

költségvetéséből nem tud megvalósítani. 

A megállapodás tárgya: az Adyák Alapítvány tulajdonát képező szekrények használata. 

A megállapodás időtartama: határozott idejű 2022. szeptember 1-től 2023. június 15-ig. 

 

A szekrény használati díjából származó bevételt teljes egészében az alapítvány alapító 

okiratában foglalt céljainak megvalósítására fordítja. 

 

A megállapodás alapján az alapítvány a feltételeket elfogadó diák rendelkezésére bocsát egy fél 

tároló szekrényt 1db kulccsal. 

Feltételek: 

➢ A szekrények az Adyák Alapítvány tulajdonát képezik, melyeket a diákok az 

Alapítványtól bérbe vehetik egy tanévre. 

➢ A bérleti díjat a tanév elején kell befizetni. Fél tárolószekrénybérleti díja 2000 Ft+2000 

Ft/fő kaució. Korlátozott számban tudunk biztosítani egész szekrényt is, melynek bérleti 

díja 4000 Ft+ 2000 Ft kaució. 

➢ A tanuló köteles a szekrényének állagára vigyázni, azt megőrizni. Mindenki felelős a 

szekrénye állapotáért, melyet a kulcsok leadásakor ellenőrzünk. Ha a tanuló rongálást 

tapasztal, vagy egyéb probléma merül fel, azonnal jelezze Moldván Ferenc 

házgondnoknak.  

➢ A diákok az osztálytermi szekrényeket csak az órák közötti szünetekben használhatják, a 

tanítási órák megzavarása szigorúan tilos! 

➢ Amennyiben a tanuló nem üríti ki a szekrényét a tanév végén vagy nem adja le a kulcsot, 

a szekrényt kinyitjuk, a tartalmát kipakoljuk és a zárat lecseréljük. A 2000 Ft-os letéti 

díjat ebben az esetben a tanuló nem kaphatja vissza, és elveszíti a jogot a következő tanévi 

szekrénybérléshez A szekrény nem megfelelő állaga is a kaució elvesztését vonja maga 

után.   

➢ A végzős tanulók 2023. április 25. és 29. között, a többiek pedig 2023. június 06. és 10. 

között kötelesek a szekrényüket kiüríteni. A kulcsokat az év végén kijelölt rendben kell 

leadni Pintye Márta iskolatitkárnak, így az 2000 Ft-os kauciót visszakapják.  

 

Debrecen, 2022. szeptember 1. 

 

 …………………………….                               

 diák képviselője, szülő, gondviselő Rácz Rita  

  a kuratórium elnöke sk. 
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