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Ikt. sz.: K- 5 / 2019. 

Tárgy: Térítési díj változása 

 

Tisztelt Bölcsődevezetők! 

 
 

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. február 01-ei hatállyal módosította az 

étkeztetési nyersanyagköltségeket. Ez alapján az étkeztetési költség a következőképpen alakul: 
 

 Nyersanyagköltség: 

 gyermek (egész napos):  375 Ft + áfa 

 gyermek (reggeli): 56 Ft + áfa 

 gyermek (tízórai): 37 Ft + áfa 

 gyermek (ebéd): 226 Ft + áfa 

 gyermek (uzsonna): 56 Ft + áfa 

 

 Rezsiköltség: 

 gyermek (egész napos):  247 Ft + áfa 

 gyermek (reggeli): 37 Ft + áfa 

 gyermek (tízórai): 24 Ft + áfa 

 gyermek (ebéd): 149 Ft + áfa 

 gyermek (uzsonna): 37 Ft + áfa 

 alkalmazott (egész napos): 275 Ft + áfa 

 vendég felnőtt (csak ebéd): 258 Ft + áfa 

 

 

A bölcsődékben ellátottak intézményi térítési díja (egész napos) 375 Ft + áfa. 

 
Az alapellátásban résztvevő 

gyermekek egész napi étkezési díja 

 
476,25 Ft 

 

Az időszakos gyermekfelügyeletet vagy Baba-Mama szolgáltatást igénybe vevő gyermekek 

 
reggeli  

56 Ft + áfa 

nyersanyagköltség 

37 Ft + áfa 

rezsiköltség 

93 Ft + áfa 

118,11 Ft 

 
tízórai 

37 Ft + áfa 

nyersanyagköltség 

24 Ft + áfa 

rezsiköltség 

61 Ft + áfa 

77,47 Ft 

 
ebéd 

226 Ft + áfa 

nyersanyagköltség 

149 Ft + áfa 

rezsiköltség 

375 Ft + áfa 

476,25 Ft 

 
uzsonna 

56 Ft + áfa 

nyersanyagköltség 

37 Ft + áfa 

rezsiköltség 

93 Ft + áfa 

118,11 Ft 

 

Egész napos étkezési térítési díj 

szolgáltatást igénybe vevő gyermek 

esetén 

 

789,94 Ft 

Időszakos gyermekfelügyelet térítési 

díja étkezés nélkül 

 
200 Ft / óra 

 



 

Baba-Mama Klub, játszóház 
foglalkozás részvételi díja étkezés 

nélkül 

 
400 Ft / alkalom 

(1 felnőtt + 1 gyermek) 

   

Sószoba használata  500 Ft / hó / gyermek 

   

Sószoba használata délután  200 Ft / ½ óra 

(1 felnőtt + 1 gyermek) 

 

Felnőtt étkezés térítési díja – Vendég 

étkezés (csak ebéd) 

Nyersanyagköltség 

A teljes költséget 

köteles megtéríteni 

számla szerint. 

Rezsiköltség 

258 Ft + áfa 

 

 

 

 

 

 

 

Tatabánya, 2019. január 03. 

 

 

 

 

 

Farkas Tünde 

intézményvezető

Kovács Gizella 

gazdaságvezető 


