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4. számú melléklet 
Megállapodás 

Támogatási hozzájárulás megfizetéséről 
 

 
amely létrejött egyrészről ……………………….……………………..…. (név) 
(anyja neve: ….…………………………) ………………………………………………….  sz. alatti 
lakos, mint szülő, vagy törvényes képviselő; 
 
másrészről az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartásában működő 
Művész úti Óvoda és Bölcsőde (székhely: 1121 Budapest, Művész út 5-7., képviseletében eljár: 
Sebestyén-Cselovszki Ágnes igazgató, a továbbiakban, mint intézmény) között 
az alulírott helyen és időben, az alábbi tartalommal. 
 
1./ A szülő, vagy törvényes képviselő, a Felvételi Rendben határozottak szerint, kötelezettséget vállal 

arra, hogy 
…………………………… nevű kiskorú óvodás gyermeke után 

 
az étkezési díj megfizetésén felül, 300.000,- Ft/év, (azaz háromszázezer forint/év) támogatási 
hozzájárulást fizet, amely – a kötelezettségvállaló választása szerint – 10 vagy 12 havi egyenlő 
részletben történő teljesítéssel is megfizethető. A fizetendő támogatási hozzájárulás mértéke 10 havi 
teljesítés esetén 30.000,- Ft/hó (azaz harmincezer forint/hó), 12 havi teljesítés esetén pedig 25.000,- 
Ft/hó (azaz huszonötezer forint/hó) a 4. pontban meghatározott időszakra vonatkozóan. A szülői 
hozzájárulást előre esedékesen, legkésőbb az adott hónap 15. napjáig készpénzben vagy az Intézmény 
részére történő átutalással kell megfizetni.  
 
2./ A teljes díjat abban az esetben is meg kell fizetni, ha a gyermek valamilyen oknál fogva /betegség, 

szabadság stb./ nem veszi igénybe a szolgáltatást. 
 

3./ Az intézmény kötelezi magát, hogy a szülői támogatási hozzájárulás megfizetése ellenében, a 
gyermek ellátásáról a nevelési év ideje alatt a vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik. 

 
4./ Ezen megállapodás 2019. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig terjedő 2019/20-as 

nevelési évre érvényes. 
 
5./ A megállapodás egy hónapos felmondási idővel írásban mondható fel. 
 
6./ Kizárható az óvodai-bölcsődei nevelésből az a gyermek, akinek szülője többszöri felszólítás 

ellenére nem, vagy késedelemmel fizet. 
 
A szerződést a felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Jelen megállapodás 2019. szeptember 01. napjától lép hatályba, és a gyermek ellátásának 
megszűnésével automatikusan hatályát veszti.  
 
Budapest, 2019. 09. 01. 
 
 

………………………………… ………………………………… 
Szülő/törvényes képviselő Művész úti Óvoda és Bölcsőde 

 Sebestyén-Cselovszki Ágnes 
 igazgató 


