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Támogatási Szerződés 

 

amely létrejött egyfelől 

Szülő neve:  …………………………………………….. 

Születési helye:  …………………………………………….. 

Lakóhelye:  …………………………………………….. 

Adóazonosító jele: …………………………………………….. 

 

mint a Szent Antal Családi Bölcsőde és Gyermekfelügyeleti Intzézmény támogatója (a 

továbbiakban Támogató,) másfelől  

a Gyermekünk Álmaiért Alapítvány, mint a Szent Antal Családi Bölcsőde és 

Gyermekfelügyeleti Intézmény (2030 Érd, Tompa Mihály utca 1.) fenntartója 

nyilvántartási szám: AM-3579 

adószáma: 18508170-1-13 

székhelye: 2030 Érd Alsó u. 81. 

számlavezető bank neve: Erste Bank 

bankszámlaszáma: 11600006-00000000-63911338 

képviselője: Nagy Martin, kuratórium elnöke 

(a továbbiakban Támogatott) között az alábbi tartalommal: 

 

Preambulum 

Támogató a társadalmi folyamatok figyelemmel kísérése, az óvodai és bölcsődei intézményi 

ellátásban jelentkező hiány és az elégtelen ellátás okán arra a következtetésre jutott, hogy 

felelősséggel tekint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményi rendszer támogatására. 

Támogató a Preambulumban megfogalmazottakkal összhangban egyetért a Gyermekünk Álmaiért 

Alapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott célokkal és a céljai megvalósítása érdekében 

meghatározott tevékenységével. A Gyermekünk Álmaiért szakmai tevékenysége színvonaláért, 

működéséért – mind a szülők, mind a hatóságok és felügyeleti szervek felé – teljes körű 

felelősséggel tartozik. 

 

1. A Gyermekünk Álmaiért Alapítvány kijelenti, hogy az általa működtetett Szent Antal Családi 

Bölcsőde és Gyermekfelügyeleti Intézmény megfelel a jogszabályi feltételeknek. 

 

2. Támogatott kijelenti, hogy a Szent Antal Családi Bölcsőde és Gyermekfelügyeleti Intézménybe 

járó gyermekek megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkatársak által, a gyermekfelügyeleti 

intézmény szakmai programjának megfelelő nevelésben részesülnek, a gyermekek egyedi 

adottságainak és képességeinek a lehető legteljesebb figyelembevételével. 

 
A köznevelési törvény 8. § 5. bekezdésének megfelelően intézményünk rendelkezik óvodapedagógussal, 

valamint szakmai programja követi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket. 
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3. Amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű (SNI), abban az esetben Támogatott biztosítja 

a szakértői bizottság által meghatározottak teljesítését, az előírt óraszámban és minőségben, a 

nappali ellátás idejében, külön térítési díj ellenében. 

 

4. A Támogatott a Támogató részére biztosítja az alapvető működési feltételeket tartalmazó,a  

Szent Antal Családi Bölcsőde és Gyermekfelügyeleti Intézmény Szakmai Programjának 

megismerését. 

 

5. A Támogatott által nyújtott szolgáltatásra Támogató havonta …………… forint támogatást 

nyújt, amelyet minden tárgyhó 10. napjáig átutal Támogatott Erste banknál vezetett  

11600006-00000000-63911338 számú bankszámlájára. 

6. Felek tudomásul veszik, hogy a 4. pontban meghatározott támogatási összeg a havi alapdíjból 

és az étkezési hozzájárulásból adódik össze. Az alapdíj a gyermek intézményi státuszát, az 

intézmény folyamatos fenntartását hivatott biztosítani. Az alapdíj nem kerül visszafizetésre sem a 

gyermek hiányzása esetén, sem az intézményi szünetek idejére. Az étkezési hozzájárulás havi 

elszámolása, a hatályos Házirendben rögzítettek alapján történik meg.  

7. Támogató vállalja, hogy amennyiben a gyermek a tanév végével elballagott, de az intézményi 

ellátást továbbra is igénybe kívánja venni, abban az esetben a teljes támogatási összeget megfizeti.   

8. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Támogató által felajánlott vagyoni szolgáltatás 

2. pontban meghatározott célra való fordítását Támogató jogosult ellenőrizni. 

 

9. Jelen megállapodás a 2018/2019 oktatási évre vonatkozó közérdekű kötelezettségvállalás – csak 

abban az esetben vonható vissza, ha a Támogatott a Támogatónak erkölcsi vagy anyagi kárt okoz, 

illetve a szerződéses cél nem teljesül, illetőleg nem teljesülhet. 

 

10. Jelen támogatás megszűnik, ha  

- a gyermek státuszát rendes felmondással megszüntették,  

- ha  annak a célnak a megvalósítása, amire a szolgáltatást fordítani kell, a továbbiakban nem 

lehetséges. 

 

11. Felek a felmerülő vitás kérdéseket békés úton, egyeztetés útján törekednek rendezni. Felek a 

szerződésben nem rögzített kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tartják 

irányadónak. 

 

Érd, 201……………hó………nap 

 

 

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

Támogató szülő/gondviselő     Támogatott képviseletében  

                Gyermekünk Álmaiért Alapítvány 

               Nagy Martin kuratórium elnöke 
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