
 

Tisztelt Szülők! 

A Központi Statisztikai Hivatal 2021 évi hivatalos inflációs jelzése és az ingatlan bérleti díj 

2021 évi növekedése alapján módosított, a Csillebérci Cseperedő Óvodát támogató 

befizetési rend a zavartalan működés érdekében 2021. szeptember 01-től a következő: 

  Óvodai díj Étkezés Havi díj összesen 

Naponta járó gyermekek 

részére a kis- és középső 

csoportban 

119 400 Ft 30 600 Ft 150 000 Ft 

Naponta járó gyermekek 

részére az iskola-

előkészítőben 

119 400 Ft 30 600 Ft 150 000 + 10 000 = 160 000 Ft 

Heti 4-szer járó gyermekek 

részére 
119 400 Ft 24 480 Ft 143 880 Ft 

Heti 3-szor járó gyermekek 

részére 
103 640 Ft 18 360 Ft 122 000 Ft 

A havidíjakat előre, minden hónap 10-ig szíveskedjenek befizetni. 

Bankszámlaszámunk:  

Csillebérci Cseperedő Alapítvány 

CIB Bank 11100908-18257977-10000001 

Az étkezési díjat napi 1530 forinttal számoljuk. Az étkezési díj összegéből az előre 

lemondott napok étkezési díját a következő hónapban jóváírjuk. A lemondás történhet a 

lemondó füzetbe való beírással, e-mailben, telefonon, vagy SMS-ben, az óvodavezetőnél 

24 órával korábban, a megelőző nap reggel 9 óráig. 



  

Az alábbi esetekben kedvezményeket is biztosítunk: 

2 gyermek után az óvodai díjból (testvérkedvezmény) -10 % 

2 gyermek után az óvodai díjból, féléves befizetés esetén -12 % 

2 gyermek után az óvodai díjból, egyéves befizetés esetén -13 % 

1 gyermek után az óvodai díjból, féléves befizetés esetén -5 % 

1 gyermek után az óvodai díjból, éves befizetés esetén -8 % 

A díjat az óvodát terhelő költségek növekedésének mértékével módosítjuk. 

A beszoktatásra 10 alkalom áll rendelkezésre, amely időszak alatt kedvezményes díjjat 

70 000 Ft-ot számolunk. A beszoktatási időszakban az ebédet nem áll módunkban 

visszatéríteni. 

Az új beiratkozóknak a szeptemberi havidíjat és az egyszeri regisztrációs díjat június 

végéig kell befizetniük. A regisztrációs díj egyszeri összege 70 000 forint. 

Azokat a szülőket, akik előre tudják, hogy a nyári hónapokban egyáltalán nem kérnek 

óvodai ellátást, kérjük, hogy a nyári szünidő két hónapjára, júliusra és augusztusra, 

adott tárgyév július 15-ig 75.000.-Ft fenntartási díjat fizessenek be. A fenntartási díj az 

állandó, szolgáltatás igénybe vétele nélkül is fennálló, állandó költségek fedezésére 

szolgál (bérleti díj, bérek, közüzemi díjak) 

Köszönjük, hogy pontos befizetéseikkel Önök is hozzájárulnak ahhoz, hogy a Cseperedő 

Óvoda továbbra is megfelelhessen vállalt szerepkörének és rendeltetésének megfelelően 

működhessen. 

Tisztelettel: 

dr. Czibor Zsolt 

Csillebérci Cseperedő Alapítvány 

Kuratóriuma 

Budapest. 2021. augusztus 10. 


