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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Gyermekbarát város program 2008 óta sikeresen, az ifjúság bevonásával működik városunkban. 

Tata Város Önkormányzata 2019-ben sikeresen szerepelt a települési önkormányzatok részére kiírt 

„UNICEF Gyerekbarát Település” pályázaton, és   megnyerte a kitüntető címet. A világ 38 országában 

működő UNICEF Gyerekbarát Település program a Magyarországon 1991 óta hatályos, amely az 

ENSZ Gyermekjogi Egyezményén alapul, és kifejezetten az önkormányzatokat szólítja meg annak 

érdekében, hogy azok minél többet tegyenek a helyi gyermekekért. A program hivatalos felhívása 

szerint egy Gyerekbarát Település biztosítja, hogy minden helyben élő gyermek hozzáférhessen az 

alapvető egészségügyi, oktatási, szociális és lakhatást biztosító szolgáltatásokhoz, tiszta vizet ihasson, 

higiénikus és egészséges körülmények között élhessen; ne fenyegesse kizsákmányolás, bántalmazás 

és erőszak, biztonságban közlekedhessen települése utcáin, valamint életkorának megfelelően 

játszhasson, sportolhasson, szórakozhasson. A Gyerekbarát Településeken a részvétel szempontjai is 

kiemelt figyelmet kapnak, hogy minden gyermek és fiatal aktívan részt tudjon venni a helyi kulturális 

és közösségi életben, családi, kisközösségi és társadalmi eseményeken egyaránt. Mindezeken túl az 

igazán Gyerekbarát Településeken a fiatalok bevonása is biztosított, fontos, hogy esetleges 

problémáikkal meghallgatásra leljenek, hatással lehessenek a településüket érintő döntésekre és 

elmondhassák a véleményüket arról, hogy milyen környezetben szeretnének élni. 

pedig jó példák arra, hogy bebizonyosodjon: az ifjúságra helyezett hangsúly sosem felesleges, hanem 

érték. 

 

 

A Gyermekbarát Település díj elnyerésével Tata Város Önkormányzata vállalásokat tett a 

gyermekeket érintő különböző kérdésekben. Így például vállalta, hogy évente legalább egyszer 

nyilvános tájékoztatást nyújt a településen élő gyermekek helyzetéről és az önkormányzati döntések 

gyermekekre gyakorolt hatásáról, vállalta továbbá, hogy minden iskolás gyermeket megismertet a 

gyermekjogokkal, a jó gyakorlatokat megosztja a különböző települések önkormányzataival és 

ösztönzi őket a programban való részvételre, valamint közreműködik a Gyermekbarát Település 
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program népszerűsítésében.  

 

Tata Város Önkormányzata az európai és nemzetközi ifjúsági folyamatokat, kezdeményezéseket is 

figyelemmel kíséri, és törekszik a helyi programokat a jógyakorlatok mentén kialakítani. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács között 2021 decemberében létrejött  megállapodás alapján a 2022. 

évet az ifjúság európai évének nyilvánították. Ebben az évben az EU kiemelt figyelmet fordít a 

fiatalokra. A cél, hogy a fiatalokat és prioritásaikat is bevonják a politikai döntéshozatalba, és 

ifjúságközpontú tevékenységeket szervezzenek EU-szerte. Ennek keretében az európai fiatalok 

számos lehetőséget kapnak arra, hogy szakmai fejlődési ismereteket, készségeket és kompetenciákat 

szerezzenek, illetve megerősítsék polgári szerepvállalásukat Európa jövőjének alakításában. 

A fiatalok megbecsülése, támogatása és a velük való kapcsolattartás érdekében az ifjúság európai 

éve fő célkitűzései a következők: 

- pozitív perspektíva nyújtása a fiataloknak, hogy megismerhessék, ők mit nyerhetnek a közösség 

zöld és digitális átállásával; 

- a hátrányosabb helyzetben lévők támogatása, elsősorban ifjúsági munka révén; 

- a fiatalok számára adott uniós lehetőségek ismertebbé tétele; 

- a fiatalok szempontjainak figyelembevétele minden egyes uniós politika alakításánál. 

  

Az ifjúság európai éve elsősorban lehetőség, amely esélyt adhat arra, hogy a fiatalok részt vegyenek 

a döntéshozatali folyamatban, és európai szinten hallassák a hangjukat.  

 

Mindezek figyelembevételével, a fentieknek megfelelően új programok bevonásával és Tata 

városban hagyományos, a gyermekeket érintő programok, lehetőségek megőrzésével terveztük a 

2022. év Gyermekbarát város program intézkedési tervét.   
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Gyermekbarát város program intézkedési terv 2022 

 

 

1. MOZGÁS! 

 

 

1. Nagy Sportágválasztó  

2022. évben június hónapban a Kőkúti Általános Iskola és a Güntner Aréna Városi Sportcsarnok 

területére tervezzük a ”Tatai Nagy Sportágválasztó” rendezvényt a helyi sportegyesületek, 

szabadidősport szakosztályok  közreműködésével.  A rendezvény célja a Tatán elérhető sportágak 

bemutatása és kipróbálása, ismerkedés új mozgásformákkal. Az egyesületek szempontjából fontos a 

tagtoborzás és az is, hogy a fiatalok már egész korán megismerkedjenek a különböző 

mozgásformákkal. 

 

Határidő:  2022. június 30. 

Felelős:  sportügyi megbízott, ifjúsági koordinátor, alpolgármester 

Partnerek: Kőkúti Általános Iskola Kőkúti Sasok Diáksport Egyesület, Güntner Aréna 

Városi Sportcsarnok, városi sportegyesületek, szakosztályok.  

Pénzügyi forrás:  2022. évi költségvetés terhére 3 000 000 Ft 

 

 

2. Óvodai úszásoktatás 

A tatai óvodák nagycsoportos gyermekei részére tanévenként a Kőkúti tanuszodában ingyenes 

úszásoktatást biztosít az önkormányzat. A gyermekek rendszeres mozgásra, egészséges életmódra 

nevelése már óvodás korban megkezdődik. A cél, hogy a gyermekek megbarátkozzanak a víz 

közegével és megszeressék az úszást, mint sportágat.  

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Humánszolgáltatási Iroda 

Partnerek:  tatai óvodák, Kőkúti tanuszoda 

Pénzügyi forrás:  2022. évi költségvetés terhére   

 

 

3. Tatai Hexatlon 

A 2019-ben elindított gyorsasági és ügyességi sportversenyen a város középiskoláinak csapatai mérik 

össze erejüket. Csapatonként 4 lány és 4 fiú vesz részt a küzdelemben. A versenyt Tata Város 

Diákönkormányzata szervezi. A tervek szerint 2022-ben egy tavaszi és egy őszi rendezvényre kerül 

sor.  

 

Határidő:   2022. december 31. 

Felelős:   alpolgármester, ifjúságügyi koordinátor 

Partnerek:  tatai középiskolák, vállalkozók 

Pénzügyi forrás: 2022. évi költségvetés terhére, támogatások 

 

 

4. Pumptrack-verseny 

Az Építők parkjában kialakított pumptrack-pálya nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében. A 

Fro Kerékpáros Egyesület országos, több korosztály részére versenyt szervez, amelynek egyik 

állomása Tata.  A verseny időpontja március 20.  A nevezőknek lehetősége lesz kipróbálnia a verseny 

során az esemény főszponzora  által biztosított tesztkerékpárokat is. A futamát sikeresen teljesítő 
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résztvevők éremmel gazdagodnak. Minden meghirdetett kategóriában az 1., 2. és 3. helyezett külön 

díjazásban részesül.  

 

Határidő:   2022. március 31. 

Felelős:   Fro Kerékpáros Egyesület  

Partnerek:  Tata Város Önkormányzata 

Pénzügyi forrás: nincs költségvonzata 

 

 

2. MINT A MAKK! 

 

1. „Mályvavirág-pont” létrehozása Tatán 

A humán papillomavírus elleni védőoltás 2014 óta térítésmentesen  igényelhető hazánkban a 12 éves 

(általános iskola  7. osztályát végző) lányok számára, 2020 őszétől pedig a hetedikes fiúk is bevonásra 

kerültek a Nemzeti Immunizációs Programba, így ők is térítésmentesen vehetik igénybe az oltást, 

amelynek szervezését az iskolai védőnők végzik. A humán papillomavírus okozta betegséggel 

kapcsolatos tájékoztatást, illetve a megelőzést tűzte ki céljául a Mályvavirág Alapítvány, amelynek 

célja a méhnyakrák megbetegedések számának jelentős csökkentése a szűrés és a védőoltás által, 

méhnyakrák okozta halálozás csökkentése, nőgyógyászati daganattal érintettek segítése, rehabilitáció 

megalapozása, érintettek rehabilitációjának megszervezése, lebonyolítása, érintettek összefogása, 

hogy érezzék, nincsenek egyedül, az érintettek életminőségének javítása, egyéni segítségnyújtás. Az 

alapítvány   több ún. „Mályvavirág pontot” hozott létre az országban. Tatán, a tervek szerint a védőnői 

szolgálat látná el ezt a szerepet, segítve ezzel a méhnyakrák prevenciót a tataiak körében.  

 

Határidő:   2022. december 31. 

Felelős:   alpolgármester  

Partnerek:  védőnői szolgálat, Mályvavirág Alapítvány 

Pénzügyi forrás: 2022. évi költségvetés terhére 

 

 

2. Okostányér – tudatos táplálkozás 

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének Okostányér elnevezésű programja a tudatos 

táplálkozásra hívja fel a figyelmet. A Szövetség munkatársai az iskolákban informatív, 

ismeretterjesztő, könnyen érthető előadásokat tartanak a megfelelően összeállított étrendről.  A 

túlsúly és az elhízás óriási tömegeket érint hazánkban. Tíz felnőttből közel hét, tíz gyermekből pedig 

kettő kisebb-nagyobb súlyfelesleggel rendelkezik. A túlsúly számos betegség okozója, ezért fontos 

már fiatal korban tudatosítani azt, hogy  a megfelelően összeállított étrend segít a helyes testtömeg 

megőrzésében és bizonyítottan csökkenti a szív-érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és egyes 

daganatos betegségek kialakulásának kockázatát.  

 

Határidő:   2022. december 31. 

Felelős:  ifjúságügyi koordinátor, alpolgármester 

Partnerek:  Magyar Dietetikusok Országos Szövetséges, tatai iskolák 

Pénzügyi forrás:   2022. évi költségvetés terhére 

 

 

3. JÓ SZÓVAL OKTASS! 

 

1. Fürkész-program 

A Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola saját innovációt hozott létre a Fürkész 

programjával, amely jelenleg az országban az egyetlen működő komplex művészetoktatási program. 

A Kenderke iskola  a Fürkész-programot kiterjesztette az óvodás korosztályra is, ezzel segítve az 

iskolai készségek, képességek fejlesztését.  A program népi játékokat, néptánc-előkészítést, 
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drámajátékot, kézműves-foglalkozást, népzenei előkészítést tartalmaz. 
 

Határidő:   folyamatos 

Felelős:   Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola 

Partnerek: Humánszolgáltatási Iroda,  óvodák,  általános iskolák 

Pénzügyi forrás: 2022. évi költségvetés terhére 

 

 

2. Kiváló tanulmányi és művészeti munka díjazása általános és középiskolások részére 

A magyar zászló és címer napja alkalmából márciusban Tata városa Kiváló Tanulmányi Munkáért 

díjjal jutalmazza a kimagasló tanulmányi eredményt elérő diákokat és felkészítő tanáraikat. 

Júniusban, a ”Tatai Sokadalom” programjának részeként, a Kiváló Művészeti Munkáért díjak 

kerülnek kiosztásra.   
 

Határidő:   2022. június 30. 

Felelős:  polgármester, alpolgármester, ifjúságügyi koordinátor,  Humánszolgáltatási 

Iroda 

Partnerek:  általános – és középiskolák  

Pénzügyi forrás: 2022. évi költségvetés terhére 

 

 

3. Molinókiállítás a Fellner-emlékévhez kapcsolódóan 

A Fellner Jakab emlékévhez kapcsolódóan időszaki molinókiállítás készül Révhelyi Elemér 

művészettörténész (1889-1976) fotóival. Révhelyi Elemér az 1930-as években meginduló hazai 

barokk-kutatás jeles egyénisége volt. A képeinek nagy része Tata város jelentős barokk műemlékeit 

mutatja be.   2022. tavaszától vándorkiállításként tatai iskolákban és nagyrendezvényeken kerül 

bemutatásra. 

 

Határidő:   folyamatos 

Felelős:   alpolgármester, Kuny Domokos Múzeum 

Partnerek: Humánszolgáltatási Iroda, tatai általános iskolák, nagyrendezvények szervezői 

Pénzügyi forrás: 2022. évi költségvetés terhére, pályázati források 

 

 

4. A Fellner-emlékévhez kapcsolódó, a fiatal korosztályt is érintő egyéb programok, 

rendezvények 

Az emlékévhez több olyan program is kapcsolódik, amely a fiatalokat kívánja bevonni. Ezek a 

következők: 

- selfie-pályázat, ahol egy-egy tatai, Fellner Jakab által tervezett épület előtt kell a pályázónak fotót 

készítenie 

- rajzpályázat óvodások részére: a legkisebbeket is szeretnénk bevonni az emlékév programjába, hogy 

már korán kialakuljon bennük a  településhez való kötődés 

- makettépítő vagy egyéb digitális technológiát alkalmazó pályázat meghirdetése általános és 

középiskolások, valamint felsőoktatási intézmények tanulói számára a Komárom-Esztergom Megyei 

Építészkamara bevonásával. 

 

Határidő:   folyamatos 

Felelős:   alpolgármester, Kuny Domokos Múzeum 

Partnerek: Humánszolgáltatási Iroda, tatai általános iskolák,  Komárom-Esztergom 

Megyei Építészkamara 

Pénzügyi forrás: pályázati források 
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5. Hangszert a kézbe 

A „Hangszert a kézbe” országjáró könnyűzenei játéktér és ismeretterjesztő sorozatnak 2022. 

februárjában a Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központ adott helyet. A zenei 

játszóteret ingyenesen látogathatták az érdeklődők, főként iskolai és óvodai csoportok. A fiatalok 

megismerkedhettek sokféle hangszerrel, köztük a dob- és ütőhangszerekkel, gitárral, billentyűs 

hangszerekkel, népi hangszerekkel, valamint a stúdió szekcióba is betekintést nyerhettek. 

 

Határidő:  2022. március 1. 

Felelős:  Peron Music Alapítvány 

Partnerek:  tatai óvodák, iskolák 

Pénzügyi forrás: pályázati források 

 

 

6. Óvodapedagógiai nap 

Minden év novemberében az óvodapedagógusokat köszönti az önkormányzat és köszöni meg a 

legkisebbekért végzett munkájukat. Az alkalomra nemcsak a tatai, hanem a kistérségi óvodai 

dolgozókat is várják. Az egész napos rendezvényen a szakmai előadások mellett lelki feltöltődésre és 

közös eszmecserére is lehetőségük nyílik az óvodapedagógusoknak. 

 

Határidő:  2022. november 30. 

Felelős:  Humánszolgáltatási Iroda 

Pénzügyi forrás:  2022. évi költségvetés terhére 

 

 

7. Digitális kompetenciafejlesztő sorozat 

A több rendezvényből álló programsorozat célja, hogy a digitális kompetenciák minden területén, 

azaz az internet alapú kommunikáció, a digitális tartalmak létrehozása, a problémamegoldás és az 

infokommunikációs biztonság terén is jól eligazodjanak a fiatalok, tudatosan használják a modern 

infokommunikális eszközöket, jól tájékozódjanak az internet világában és felismerjék a különböző 

internetes felületek, médiumok veszélyeit. Ennek érdekében több, e téma köré szerveződő 

rendezvényt, tréninget szeretnénk a fiataloknak szervezni. 

 

Határidő:  2022. december 31. 

Felelős:  Tata Város Diákönkormányzata, ifjúságügyi koordinátor, alpolgármester 

Pénzügyi forrás: 2022. évi költségvetés terhére. 

 

  

3. JÁTSZANI IS ENGEDJ! 

 

1. Óvodai hagyományőrző programok 

Évszakokhoz  és jeles napokhoz kapcsolódó népszokásokkal, néphagyományokkal ismertetik meg az 

óvodás korosztályt a rendezvény keretében. A gyerekek játékokat és dalokat is tanulnak a 

foglalkozásokon.  

 

Határidő:   folyamatos 

Felelős:  Humánszolgáltatási Iroda 

Pénzügyi forrás: 2022. évi költségvetés terhére 

 

 

2. Táncház-programsorozat 

A Pötörke Népművészeti Egyesület több éve szervezi a „Gyermekbarát táncház” programsorozatot. 

Az egyesület táncház-foglalkozásai alkalmával népi hangszerekkel, autentikus népzenével is 

ismerkedhetnek a résztvevő gyermekek, valamint a jeles napokhoz fűződő népszokásokat is 
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bemutatják.  

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:   Pötörke Népművészeti Egyesület 

Pénzügyi forrás: 2022. évi költségvetés terhére 

 

 

3. ”Játszóház másképp” -  gyermekprogramok a Tatai Városkapu Zrt. szervezésében 

A Tatai Városkapu Zrt. évek óta szervez nagysikerű játszóházi programokat. Ezek célja, hogy segítse 

a tatai családok gyermeknevelését, lehetőséget nyújtson a közös játékra.  2022-ben ismét tervezik a 

jeles napokhoz, nagy rendezvényekhez kapcsolódóan a különböző tematikus játszóházak szervezését. 
 

Határidő:   folyamatos 

Felelős:   Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatója  

Partnerek:  óvodapedagógusok, szülők, civil szervezetek, önkéntesek 

Pénzügyi forrás:  2022. évi költségvetés terhére 

 

 

4. Városi gyermeknapi programok 

Május utolsó vasárnapja gyermeknap. Az elmúlt évek gyakorlatát követve, ebben az évben is a Tatai 

Városkapu Zrt. munkatársainak segítségével kerül megrendezésre a program.  

 

Határidő:   2022. május 31. 

Felelős:   Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 

Pénzügyi forrás: 2022. évi költségvetés terhére 

 

 

5. Játszóterek felújítása és bővítése 

Minden évben elvégezzük az összes játszótéren a homokcserét és  folytatni kívánjuk  a 

biztonságtechnikai felülvizsgálatokat, karbantartásokat.    

 

Határidő:   folyamatos 

Felelős:   Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda 

Partnerek:  vállalkozók, gyártó cégek, Tatai Városgazda Kft., önkéntesek 

Pénzügyi forrás: 2022. évi költségvetés 066 010 sz. COFOG terhére, pályázati források 

 

 

6. Kisgyermekes családok köszöntése 

Július 9-én a „népesedési világnap” alkalmából az 1 évesnél fiatalabb gyermeket nevelő tatai családok 

részére családi napot szervezünk a Cseke-ligetben. A nap célja a kisgyermekes családok köszöntése, 

ismerkedés, kötetlen beszélgetés, játék. 

 

Határidő:   2022. július 15. 

Felelős:   alpolgármester, ifjúságügyi koordinátor 

Partnerek:  tatai családok 

Pénzügyi forrás: 2022. évi költségvetés  terhére 

 

 

7. E-sport 

Az e-sportnak hazánkban is kialakult egy erős szubkultúrája, néhány éve pedig az állam is felkarolta 

az e-sport ügyét. Az e-sport ma ismert formája a ’90-es évek végén, a világhálón keresztül játszható 

videojátékok terjedésével kezdett kialakulni. A magyar versenyzők és csapatok száma folyamatosan 

bővül, és akadnak kifejezetten jó eredmények. Közel 200 ezer hazai e-sport játékos van 
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Magyarországon. Szeretnénk Tatán is létrehozni egy e-sport csapatot és iskolák közötti vetélkedőket 

szervezni. A tervek szerint a Kőkúti Általános Iskola lenne a HUNESZ – Magyar E-sport Szövetség 

tatai partnerintézménye. 

 

Határidő:  2022. december 31. 

Felelős:  alpolgármester, ifjúságügyi  koordinátor, Tata Város Diákönkormányzata 

Partnerek:  HUNESZ, Kőkúti Általános Iskola 

Pénzügyi forrás: 2022. évi költségvetés terhére  

 

 

4. HALLJUNK MINDEN HANGOT! 

 

 

1. Együttműködés Tata Város Diákönkormányzatával 

A Tatai Városi Diákönkormányzat és Tata Város Önkormányzata (TAVIDÖK) között 2008 májusában 

született megállapodás szerint az önkormányzati képviselő-testület kijelölt tagjai szóbeli tájékoztatást 

adnak félévente a nagyobb horderejű, diákokat is érintő várospolitikai ügyekről Tata Város 

Diákönkormányzata számára. A „felnőtt” és a diák önkormányzat közötti összekötő szerepet az 

ifjúságügyi koordinátor tölti be, akinek feladata az ifjúsággal kapcsolatos teendők elvégzése, ifjúsági 

rendezvények szervezése, valamint a TAVIDÖK munkájának koordinálása.  A TAVIDÖK a 

diákpolgármester vezetésével éves tervet dolgoz ki.  

 

 

2. Országos Diáktalálkozó 

Tata városa első ízben ad otthont az Országos Diáktalálkozónak 2022. április 21-24. között  

Az idei találkozó fő célja, hogy a résztvevőket ellássa azokkal a gyakorlati ismeretekkel, amelyek 

segítségével képesek lesznek jól megalapozott és lendületes ifjúsági projekteket megvalósítani 

otthoni közösségeikben. 

A   érkező diákoknak lehetőségük lesz arra is, hogy megismerjék Tata különleges teremtett és épített 

környezetét, közösségi-kulturális értékeit, valamint aktívan részt vegyenek egy izgalmas extrém 

sportversenyben, a Tatai Hexatlonban. 

 

 

Határidő:   2022. április 30. 

Felelős:    ifjúságügyi koordinátor, alpolgármester  Tata Város Diákönkormányzata 

Partnerek:  KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület, Pro Dotis Egyesület 

Pénzügyi forrás:  2022. évi költségvetés terhére 

 

 

3. Diák-közmeghallgatás 

A gyermekjogok világnapja (november 20.) alkalmával az önkormányzat minden évben megszervezi 

a hagyományos „diák-közmeghallgatást” a 6-12 éves gyermekek problémáinak, a várossal 

kapcsolatos véleményének megismerése érdekében. A diák-közmeghallgatás keretében azok a 

korosztályok értesülhetnek a gyermekeket érintő városi döntésekről és fejlesztésekről, amelyeknek 

tagjai még túl fiatalok a városi diákönkormányzati tagsághoz, egyúttal ők tehetik fel előre 

megfogalmazott kérdéseiket a jelen levő városi vezetőknek. A diákok javaslataira, kérdéseire a jelen 

levő polgármester, alpolgármester, képviselők, a diákpolgármester válaszol. A találkozó elősegíti a 

legfiatalabbak közéletiségre nevelését, Tatához kötődésének erősítését. A diák-közmeghallgatást az 

önkormányzat  Tata Város Diákönkormányzatával együtt szervezi. 

 

Határidő:   2022. november 30. 

Felelős:  ifjúságügyi koordinátor, polgármester, alpolgármester, Tata Város 

Diákönkormányzata 
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Partnerek:   általános iskolák 

Pénzügyi forrás:  2022. évi költségvetés terhére 

 

 

4.Ezer arcunk, ezer rajzunk 

Ebben az évben 12-20 év közötti fiatalok számára hirdetünk rajzpályázatot „Álmodtam egy világot 

magamnak” címmel. A beérkezett pályaműveket a Piarista Rendházban állítjuk ki 2022. áprilisában.  

Határidő:  2022. április 30. 

Felelős: Tata Város Diákönkormányzata, ifjúságügyi koordinátor, alpolgármester 

Forrás: 2022. évi költségvetés terhére  

 

 

5. Városi tehetséggála 

2022. március 25-én a tatai iskolák részvételével tehetséggálát rendez az önkormányzat és a 

diákönkormányzat. Minden intézményből egy-egy produkciót várunk.  

Határidő:  2022. április 1. 

Felelős:  ifjúságügyi koordinátor, alpolgármester 

Partnerek:  tatai iskolák 

Forrás:   2022. évi költségvetés terhére 

 

 

6. Tata-Szőgyén kerékpártúra 

Az immár tíz éves hagyománnyá vált kerékpártúra keretében tatai fiatalok kerékpárral ellátogatnak 

Tata felvidéki testvértelepülésére, Szőgyénbe, ahol megismerkedhetnek a helyiekkel és Szőgyén 

településsel.   

 

Határidő:  2022. december 31. 

Felelős:  ifjúságügyi koordinátor, alpolgármester, nemzetközi referens 

Partnerek:  tatai iskolák 

Forrás:   2022. évi költségvetés terhére 

 

 

7. Megyei ifjúsági bál 

A 2021-ben hagyományteremtő szándékkal indult kezdeményezés célja a megye fiataljainak 

lehetőséget nyújtani egy kötetlen, kulturált szórakozási lehetőséget biztosító eseményt, amelyen 

erősödhet bennük az összetartozás érzése, lehetőség nyílik kapcsolatok építésére, beszélgetésekre. 

2022-ben Tata lesz a rendezvény házigazdája, amelyre 250 fiatal kap meghívást, köztük 30 tatai diák.  

 

 

Határidő:  2022. december 31. 

Felelős: ifjúságügyi koordinátor, alpolgármester, Tata Város Diákönkormányzata, 

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 

Partnerek:  tatai és megyei  iskolák 

Forrás:   2022. évi költségvetés terhére 

 

 

 

A Gyermekbarát programhoz kapcsolótó egyéb események, támogatások   

 
Nyári napközis tábor 

A Fényes-fürdő területén kialakított tábor a nyári szünidőben hétköznapokon 8-16 óráig ismét 

rendelkezésre áll azon gyermekek számára, akik szülei dolgoznak. A napközis tábor  Tata Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetéséből valósul meg. A táborban szakképzett pedagógusok, 
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pedagógiai asszisztensek és önkéntesek segítik a foglalkozásokat.  A különböző játékos programok 

mellett a fürdő strandszolgáltatásainak igénybevételére, a Fényes tanösvény és az Angolkert 

látogatására is lehetőségük lesz a résztvevő diákoknak.  

 

  

Tata legszorgalmasabb diákja 

A „Tata város legszorgalmasabb diákja” címet Tata város polgármestere adományozza olyan tatai 

középiskolában tanulóknak, akik állandó tatai lakhellyel rendelkeznek, az adott tanévben a 

legszorgalmasabbak voltak iskoláikban és akik önmagukhoz képest legtöbbet tettek iskolai 

eredményeikért.   A középiskolás diákoknak havi 7 000 forint, az általános iskolás diákoknak havi 

6 000 forint összegben biztosítja az önkormányzat az ösztöndíjat 10 hónapon át, szeptember hónaptól 

kezdődően. A díjra javaslatot az osztályfőnökök ajánlásával az intézményvezetők tesznek.  

 

A főiskolás, egyetemista korosztály támogatása 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz önkormányzatunk minden 

évben csatlakozik. Az ösztöndíjra a rászoruló, hátrányos helyzetű diákok nyújthatnak be pályázatot. 

Az önkormányzat által nyújtott támogatás havi összege 5 000 forint, amelyet az állam még 5 000 

forinttal kiegészít.  

 

 

Öveges József Tanulmányi Ösztöndíj 

Az Öveges József Tanulmányi Ösztöndíj tatai állandó lakóhellyel rendelkező, felsőoktatásban tanuló 

hallgatónak adományozható, aki a díj adományozását megelőző tanév mindkét félévében 4,0-nál 

magasabb tanulmányi átlagot ért el és még legalább egy tanéve hátra van a tanulmányai befejezéséig. 

A Tata Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról és adományozásuk rendjéről 

szóló 9/2018. (IV.25.) számú rendeletben meghatározottak alapján 10 fő nyerheti el a havi 12 000 

forint támogatással járó ösztöndíjat.   

 

 

Esterházy Miksa „Viator” sportösztöndíj 

A „Viator” sportolói ösztöndíjra pályázatot nyújthat be minden tatai sportegyesületben sportoló 

személy vagy tatai sportegyesületből induló sportoló, aki olimpiai sportágban válogatott  kerettag és 

a pályázat benyújtásának napján nem múlt el 30  éves. Az ösztöndíj, - amely havi 40 000 Ft-ot biztosít 

a fiataloknak, -  célja azoknak a Tatán élő vagy itt sportoló sikeres fiataloknak a támogatása, akik 

válogatott kerettagként nemzetközi rangadókon vesznek részt. A megmérettetésre való felkészülés és 

a külföldi versenyekre történő utazás komoly anyagi terhet ró a fiatal sportolók családjára, ezért ennek 

viseléséhez járul hozzá a város. Az ösztöndíj adományozásával biztosítható, hogy legeredményesebb 

sportolóink továbbra is tatai színekben tudjanak helyt állni a versengésben.  Az ösztöndíjra vonatkozó 

jogosultságot Tata város polgármestere állapítja meg.   

 

 

Estherházy Ferenc művészeti ösztöndíj 

A díjjal a művészeti területen dolgozó, tanuló, alkotó tatai vagy tatai kötődésű fiatalokat kívánja az 

önkormányzat támogatni. Az ösztöndíj kezelője a Mecénás Közalapítvány, az ide beérkező 

adományok biztosítják a támogatáshoz szükséges pénzösszeget.  

 

Európa Ifjúsági Fővárosa pályázat előkészítése 

Az Európa Ifjúsági Fővárosa (European Youth Capital) címet évente ítélik oda valamely európai 

városnak. Azalatt az egy év alatt, amíg a cím érvényes, a városok bizonyíthatják ifjúság-

központúságukat különböző olyan tevékenységek szervezésével, amelyek a város kulturális, 

szociális, politikai és gazdasági fejlődését segíthetik elő. A cím kiosztására az Európai Ifjúsági Fórum 

kezdeményezéséből kerül sor. A díj kiosztásával az a cél, hogy Európa-szintű ifjúsági mozgalmat és 

együttműködést hozzanak létre a fiatalok között. A szervezők azt is el szeretnék érni, hogy a címben 
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részesülő városban az életszínvonal is fejlődjön, nem csak gazdasági szempontokból, hanem 

kulturális és szociális téren is. Ugyanakkor a város nevezése, a programok kidolgozása és a szükséges 

dokumentáció elkészítése a fiatalság feladata, így már a cím elnyerésére való felkészülés is a fiatalok 

együttműködését igényli. A turizmus fellendülése és a nemzetközi elismerés pedig már csak 

mindennek a kiegészítését szolgálja. A 2022. évben a pályázat előkészítése zajlik, 2023. januárjában 

kell a pályázati anyagot benyújtani. A döntés 2025. évben várható.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt 2022. évi intézkedési tervet 

megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! 

 

 

Tata, 2022. március 18. 

 

 

 

Rigó Balázs Izsáki Zsuzsanna Cserteg István 

alpolgármester humánszolgáltatási ügyintéző ifjúságügyi koordinátor 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

…....../2022. (III. …..). határozata 

a   „Gyermekbarát város program” 2022. évi intézkedési tervének elfogadásáról 

 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. 

rendelet 1. §-a alapján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – döntése az 

alábbi: 

 

  

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a „Gyermekbarát város program”  2022. évi  

megvalósítása érdekében a ………. sz.  előterjesztésben foglalt tartalommal, határidőkkel és 

felelősökkel intézkedési tervet fogad el, a költségvetési rendeletben ezekre a célokra biztosított 

előirányzat erejéig. 

 

 

Határidő: a programtervben foglaltak szerint, a képviselő-testület tájékoztatására 

2023. február 28. 

Felelős: Rigó Balázs alpolgármester 


