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ELŐSZÓ

„A szél kihívásaira a fa gyökerével válaszol!”
                           (Illyés Gyula)      

A Magyary-terv elkészítésével, a könyv megjelentetésével Tata fejlődé-
sének meghatározó időszaka 2008-ban elkezdődött. Az azóta eltelt időszak 
tanulságait végiggondolva, az indokolt felülvizsgálatot elvégezve, az új 
lehetőségeket számba véve 2015-ben elkészült a Magyary-terv 2.0, megújított, 
felújított városfejlesztési tervünk.

Három nagy dokumentum készült el ebben az esztendőben: a város új, az 
önkormányzati ciklusra szóló gazdasági programja; az új integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiánk (ITS), melyet Magyarország Belügyminisztériuma 
támogatott; harmadikként pedig (TÁMOP pályázat keretében) elkészült a 
megújult Magyary-tervünk.

Tata több milliárdos beruházásairól, fejlesztéseiről 2010-ben és 2014-ben is be-
számolót készítettünk, és kiadványunkat megküldtük minden tatai családnak.

Most az újra fogalmazott, megújított Magyary-tervet tartja kezében a kedves 
Olvasó! Reményem, hogy legalább akkora érdeklődést és lelkesedést vált ki a 
tataiakból az előttünk álló időszak lehetősége, mint a 2008-as esztendőben. 
Csak közösen, minden tatai közreműködését bírva van esélye megvalósulni 
tervünknek. A szükséges pénzügyi források előteremtése alapja a megvalósí-
tásnak. Három lehetőség áll előttünk ezután is: itt élőként, vagy itteni vállal-
kozásként befizetett adóforintjainkat használhatjuk fel fejlesztéseinkhez a 
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város működtetése mellett. A Magyar Kormány támogatásainak felhasználása 
a másik lehetőségünk, és harmadikként pedig az európai uniós támogatás 
adódhat, mely ebben a ciklusban nagyot változik: a pénzek nagy részét he-
lyesen gazdaságfejlesztésre fordítjuk. Ugyanakkor az új elosztási rendszer-
ben a megyéknek is megnő a szerepük, lesz külön megyei fejlesztési alap.

A tervezés időszakában vagyunk. Harminc-egynéhány kevésbé vagy jobban 
előkészített projekttel vágunk neki a következő időszaknak. Az önkormányzati 
hivatali struktúrát az elmúlt esztendőben már átalakítottuk, önálló Városfej-
lesztési Iroda, városi főmérnök segíti munkánkat. Célul tűztük ki, hogy csak a 
lehető legjobban előkészített és megtervezett, az egyes fejlesztések költségveté-
si igényeit a legpontosabban megfogalmazott projekteket adjuk be pályázatra. Így 
biztosan és folyamatosan végrehajtható, tervszerű munkát végezhetünk a jövőben.

Tata, mindannyiunk otthona! Nem mindegy mi lesz vele, nem mindegy, 
hogyan fejlődik tovább. Az új Magyary-terv sok szép elhatározást, javaslatot, 
lehetőséget tartalmaz a tataiak számára.

Indulhat a munka… 

Tata, 2015. április 30. 
Michl József   

      polgármester
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KÖSZÖNET

A Magyary-terv készítését a 2006-os önkormányzati választások után 
határozta el a város vezetése. Az ötletet Magyary Zoltán 1938-ban megjelent 
„Mi lesz Tatatóvárosból?” című írása adta, amely új feladatokat, célokat fo-
galmazott meg a két város egyesítése kapcsán. Ezen ötlet mentén született 
meg Tata város polgármestere, Michl József irányításával a Magyary-terv 
vitaanyaga, amelyet széles körű szakmai és társadalmi egyeztetés követett. 

A Magyary-terv 2008-ban jelent meg könyvformátumban, amely azóta a vá-
ros stratégiájának, pályázatainak alapdokumentumává vált. Az önkormányzat 
is a Magyary-tervben megfogalmazott célokkal hangolja össze stratégiáját, cse-
lekvési tervét.

A Magyary-terv megjelenése óta eltelt években már többször felvetődött 
a felülvizsgálatának szükségessége részben a helyi igények, részben a kül-
ső körülmények (gazdasági helyzet és a jogi környezet) megváltozása miatt.

A Magyary-terv 2.0 a korábbi bevált módszer szerint készült. dr. Beró Hen-
rietta alpolgármester, dr. Kórósi Emőke jegyző és dr. Frivaldszky Gáspár 
aljegyző részvételével Michl József polgármester lefektette a felülvizsgálat 
alapelveit, majd vezetésével és irányításával megtörtént a 2008-as terv reví-
ziója. Az elkészült tervezetet fórumokon és a város honlapján véleményezte 
a lakosság. Az új terv a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. kiadásában jelent 
meg „A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezé-
sek megvalósítása Tata városában” tárgyú, Társadalmi Megújulás Opera-
tív Program (TÁMOP) –2.4.5-12/3-2012-0028 kódszámú projektje keretében.

Köszönet mindazoknak, akik közreműködtek a 2008-as Magyary-terv 
felülvizsgálatában, értékelték az elért eredményeket, a megvalósult és a 
meg nem valósult terveket, valamint megfogalmazták a városfejlesztés 
új célkitűzéseit. Köszönjük, hogy szakmai tudásukkal és lelkiismeretes 
munkájukkal segítették a Magyary-terv 2.0 kiadását!
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Bakos Zsolt, Bálint Anita, Benis Pál, Berczelly Attila, dr. Beró Henrietta, Fesselné 
Harsányi Marietta, dr. Fogarasi Richárd, Horváth Zoltán Zsolt, Keresztesné Csizmók 
Ágnes, Kiss Zsolt, dr. Kórósi Emőke, Lakos Zsuzsanna, dr. Lantai Éva, Lantainé Nagy 
Mária, Michl József, Mürkl Levente, Osgyáni Zsuzsanna, Pákozdiné Halász Eleonóra, 
Pállné Bodonovich Ágnes, Sárközy Klára, Schäfferné Czirok Vera, Tatai-Sátor Laura, 
Tene Gáborné, Tóth Judit, Szabó István, Valusek Helga, Vass András
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MAGYARY ZOLTÁN, A NÉVADÓ

„A magyar közigazgatás eszménye: az ember és a nemzet szolgála-
ta a legjobb megoldásért való eleven felelősségérzettel. ”  

   
(Magyary Zoltán, Kiss István: A közigazgatás és az emberek

   Magyar Közigazgatástudományi Intézet, Budapest, 1939.)

M agyary Zoltán 1888. június 10-én katonatiszti családban született 
Tatán. A Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett jeles eredménnyel. 
Államtudományi, államszámviteli tanulmányokat folytatott a Pázmány Pé-
ter Tudományegyetemen, ahol 1912-ben jogtudományi doktorátust szerzett. 
A Vallás- és Közoktatási Minisztériumban gróf Klebelsberg Kunó miniszter 
mellett dolgozott, a tudománypolitikai ügyosztály vezetőjeként felügyelte és 
irányította az egyetemeket, főiskolákat, az Országos Magyar Gyűjtemény-
egyetemet és a tudományos élet egészét. Tanulmányutakat tett számos euró-
pai országba – Svájcba, Olaszországba, Németországba, a Szovjetunióba –, 
valamint az Amerikai Egyesült Államokba. Mindenütt az államélet megújítá-
sának lehetőségeit, módszereit kutatta, a „cselekvő állam” vált eszményképévé.

A Pázmány Péter Tudományegyetem Közigazgatás- és Pénzügyi Jogi Tanszékének 
egyetemi tanára volt. Bethlen István miniszterelnök a magyar közigazgatás egysze-
rűsítését előkészítő munkálatok megszervezésével bízta meg, s 1931-ben létrehozta 
a Magyar Közigazgatás-tudományi Intézetet. Sorra jelentek meg a közigazgatást 
elemző és fejlesztését célzó írásai. Műhelyteremtő munkásságát egyetemi tanszékén 
és az általa vezetett intézetben teljesítette ki. 1938-ban Györffy István és Teleki Pál 
mellé kinevezték a Táj- és Népkutató Központ hármas vezetőségébe.

Tatával a kapcsolata akkor újult meg, amikor korszerűsítési elképzeléseinek gya-
korlati terepet keresett, és erre az akkori Tatai járást találta a legalkalmasabbnak. 
Szakmai és tudományos szempontból egyaránt kiváló tanulmány született: A köz-
igazgatás és az emberek (Bp., 1939), amelyet Kiss Istvánnal együtt írtak és adtak 
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közre. Ezt követően számos gyakorlati kezdeményezés fűződött a nevéhez, 
amely a „város és vidéke” fejlesztését, fejlődését szolgálta. Ennek egyik jelentős 
eleme a népfőiskolai képzés elindítása volt (1940), amelyre a megye számos települé-
séről érkeztek fiatalok, hogy korszerű ismeretekkel gazdagodjanak, hogy „jó polgár-
ként” átgondolják a tennivalókat saját településük fejlesztése érdekében is.

Tata életében fontos szerepet játszott Tata és Tóváros egyesítését célzó törekvése, 
amely sikerrel járt. Tatából és környékéből „mintajárást” akart formálni.

Magyary Zoltán a magyar közigazgatás-tudomány első és sajnos mindmáig 
egyetlen nemzetközi mércével mérve is kimagasló, iskolateremtő egyénisége. Mind 
ő, mind az általa irányított szellemi bázis számos tekintetben olyat alkotott, amely 
nem csupán a maga korában számított progresszívnak, hanem évtizedekkel később, 
az alapvetően megváltozott társadalmi körülmények között is hasznosítható érték-
nek bizonyult.

Életművét elsodorta a II. világháború, a műhelyeihez tartozók viszont a mai na-
pig őrzik emlékét. Tata közelében, Héregen halt meg 1945. március 24-én. 2003-ban 
posztumusz Magyar Örökség díjban részesült.

Magyary Zoltán emlékezete

Tatán Magyary Zoltán mellszobra az Öreg-tó partján, az emléktáblája pe-
dig a szülőháza falán (Tata, Bercsényi utca 3.) és a volt tóvárosi községháza 
falán (Tata, Ady Endre utca 24.) található. Héregen (Komárom-Esztergom 
megye), haláluk helyszínén kopjafa és emléktábla emlékezik rá és feleségére. 
Nevét viseli a Magyary Zoltán Művelődési Központ Tatán. Ugyancsak nevét 
őrzi a Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület, a Magyary Zol-
tán Népfőiskolai Társaság, a Magyary Zoltán Közigazgatási Szakkollégium és 
a Magyary Zoltán-díj. Hírnevét öregbíti a rangos Magyary Zoltán Posztdok-
tori Ösztöndíj. A Magyary-iskola fennmaradt könyvtárát és iratanyagait az 
utód ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszéke őrzi. Jelentős különgyűjtemény 
található a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár helytörténeti gyűjtemé-
nyében is. Emlékét megidézi Bereményi Géza híres első filmje is az 1980-
as évekből, a Tanítványok, amelyben a professzort Gelley Kornél alakította.

9  

T A T A  2 015

A Tatai járás Magyary Zoltán és Kiss István munkájában, vala-
mint napjainkban

Tata város a Közép-dunántúli régióban, azon belül Magyarország legkisebb 
megyéjében, Komárom-Esztergom megyében, annak Tatai járásában találha-
tó, a járás központja. 

 
1939-ben jelent meg Magyary Zoltán „A Közigazgatás és az emberek” című 

tanulmánya, amelyben a Tatai járásról a következő megállapítást tette a pro-
fesszor: „A Tatai Járás olyan mintajárás, amelyben a közigazgatás már nem adósa 
az embereknek.”

A Tatai járás Komárom-Esztergom vármegyében

Forrás: A közigAzgAtás és Az emberek (budApest, 1939.)
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Magyary Zoltán professzor a Tatai járást választotta a mintajárás helyszínéül. 
Ebben – a gyökerein túl és a járás tárgyi adottságain kívül – Budapest közelsége 
és személyes kapcsolatai is szerepet játszottak. Ebben a kérdésben Reviczky Ist-
ván járási főszolgabíróval való közvetlen viszonya is meghatározó volt, aki jelen-
tős segítséget nyújtott Magyary kutatásához és kezdeményezéseihez, amelyeket 
később is teljes odaadással támogatott. A Tatai járás kialakítása során végzett 
munka a térségben megalapozta a Magyary-iskola tekintélyét.

Magyary Zoltán az 1930-as években „fedezte fel” szülővárosát, s ekkor kezde-
ményezte a helyi fejlesztések megvalósítását. Első figyelemre méltó tette a Tatai 
Piarista Öregdiákok Budapesti Szövetségének a létrehozása volt. Ennek kere-
tei között az egyik budapesti kollégiumban „tatai szobát” alapított, ahol 9 tatai 
vagy járásbeli fiatal kapott szállást, ellátást a tanulmányai idejére, sőt vizsgadíj 
támogatásban is részesültek. A szövetség eredményei közé tartozik az 1935-ben 
elkészített Tata-Tóváros 1:5000 arányú térkép is. 

Részt vett a Tatai Népfőiskola és a tatai téli gazdasági iskola létrehozásában, 
amelyekben a járás gazdasági szakembereit képezték. A mezőgazdaság egyéb 
területein is jelentős a munkássága, többek között meteorológiai szolgálatot (Ta-
tán és Bánhidán éghajlati, minden községben csapadékmérő állomást) hozott 
létre. Ösztönzésére termelési és kísérleti mezőgazdasági körzetek jöttek létre a 
népfőiskolát végzettek segítségével, és elkészült a Tatai járás agrokémiai térké-
pe is. Kezdeményezésére a Hangya szövetkezet is bekapcsolódott a munkába, 
helyet biztosítottak a népfőiskolának, és a kocsi sárgarépára alapozva Tatán ka-
rotin üzemet hoztak létre.

Magyary Zoltán fontos szerepet töltött be a járási infrastruktúra fejlesztésében 
is. Neki köszönhetően bekötőutakat létesítettek (pl.: Tarján és Felsőgalla össze-
kapcsolása). Egy kivétellel a járás valamennyi községében bevezették a villanyá-
ramot. Minden település jó vízminőségű kutat kapott, vándor könyvtárat léte-
sítettek, zöldkeresztes nővéri hálózatot hoztak létre, a volt tóvárosi községháza 
épületében pedig járási egészségház és szülőotthon jött létre.

Magyary Zoltán a járáson belül kiemelten foglalkozott Tatával és Tóvárossal. 
Tervet készített a városkép rendezésére, amely részben meg is valósult. Az ide-
genforgalom fellendítésére 50 férőhelyes turista- és diákszállót létesítettek; elvé-
gezték a Kossuth tér rendezését; a tatai Szent Kereszt templom előtti tér kiala-
kítását; biztosították a rálátást az Öreg-tóra, amelynek partján vendéglátó-
helyeket hoztak létre.
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Jelentős a műemlékvédelmi munkássága is: több műemléket restaurál-
tatott, például a Haranglábat, amelyet saját költségén órával látott el. Kez-
deményezésére állítottak szobrot Fellner Jakabnak, a város meghatározó 
építészének. Az Országos Műemlék Bizottságnál elérte a Tatai vár körüli 
ásatások kitűzését, a helyreállított várban szabadtéri játékokat képzelt el. 
A tatai múzeumot a Piarista rendház két szobájában elhelyezett fajansz és 
kerámia gyűjteménnyel gyarapította. 

Tervei között szerepelt a Tatai várhoz leginkább kötődő két magyar király 
Luxemburgi Zsigmond (1387-1437) és Hunyadi Mátyás (1458-1490) szobrá-
nak felállítása is. Egyik legértékesebb gondolata – a vár előtti tér rendezé-
se – a beépítés miatt ma már nem valósulhat meg.

Magyary a fenti munkákat egytől egyig a Tatai járás mintajárássá fejleszté-
se közben végezte el. A járást Magyarország 149 járása közül választotta ki egy 
közigazgatási kísérlet céljára. A Tatai járásról ténymegállapító tanulmány ké-
szült „A közigazgatás és az emberek” címmel, amelyben a közigazgatás állapotát 
és a népesség helyzetét írták le. A tanulmány készítése során Magyary Zoltán 
és Kiss István különös figyelmet fordítottak a környezetvédelemre. Kérésükre 
főiskolai táborokat szerveztek, amelyek keretében többek között rendezték egy 
forrás területét Vértesszőlősön. Környezetvédelmi javaslatait Magyary Zoltán 
a miniszterhez is eljuttatta, ennek köszönhetően a Tatai járás pár év múlva kör-
nyezetvédelmi modellterület lett.

mAgyAry zoltán és kiss istván emléktáblájA 
A tAtAi járási HivAtAl épületén



12

M a g y a r y-t e r v  2 .0MAGYARY- TERV 2.0

Magyary Zoltán Tatát érintő legnagyobb eredménye, hogy 1938-ban az ő 
kezdeményezésére egyesítették Tatát és Tóvárost. Ezután a község fejlődése 
új impulzust kapott, és 1954-ben városi rangra emelték.

Magyary több cikkben, kiadványban vázolta Tata jövőjét. Az olvasók 
a 2008-ban kiadott Magyary-tervből már jól ismerik a 1938-as „Mi lesz 
Tata-Tóvárosból?” című kiadványát. Hasonló gondolatokat, feladatokat, 
terveket tartalmaz a Komárom-Esztergomvármegyei Hírlap (mai helyes-
írással: Komárom-Esztergom Vármegyei Hírlap) 1935. november 9-i ve-
zércikke is.
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Az eredeti cikk a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban olvasható.
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A Tatai járást, amely 2013-ban a Tatai kistérség területén jött létre, 10 tele-
pülés alkotja 38 742 lakossal (1939-ben a Tatai járás 26 településből állt). 

Az újjászervezett Tatai Járási Hivatal az egykori tóvárosi községháza épü-
letében működik, ahol Magyary Zoltán maga is dolgozott. 

tAtAi járási HivAtAl
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Komárom-Esztergom megye járásai 2013. január 1-től

Forrás: teir
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A Tatai járás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalko-
záskutató Intézete által végzett kutatások szerint az ország 7. legfejlettebb 
járása. 

Forrás: www.gvi.Hu
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A járás települései közül a székhely, Tata a legnagyobb. Két 500 fő alatti tele-
pülést leszámítva elmondható, hogy térségünket 1500-3000 lakosú falvak al-
kotják. Valamennyi településre jellemző, hogy korszerű infrastruktúrával és 
fejlett intézményhálózattal rendelkezik. A munkanélküliségi ráta tekintetében 
is a megye egyik legjobb mutatójával bír a járás, köszönhető ez a tatai vállalko-
zásoknak és a tatai ipari parknak, valamint a tatabányai, komáromi, oroszlá-
nyi és a győri ipari parkoknak is.

A járást alkotó települések közötti együttműködés több évtizedre nyúlik visz-
sza. A települések részvételével működő Tatai Kistérségi Többcélú Társulás a 
megye legjobban működő társulásának mondható. Ez a társulás fenntartott 
és ma is fenntart olyan intézményeket, amelyek valamennyi településen szol-
gáltatást nyújtanak, ilyen az Időskorúak Otthona és a Szociális Alapellátó In-
tézmény. Továbbá biztosítja az összehangolt hétköznapi, illetve hétvégi orvosi 
ügyeleti szolgálatot a társult önkormányzatok lakossága részére a Tatai Egész-
ségügyi Alapellátó Intézmény keretében. A települések számos beruházási pro-
jektet valósítottak már meg közösen, ilyen volt például az oktatási intézmények 
energia-megtakarítását célzó korszerűsítés. Ebből is látható, hogy a települések 
közötti együttműködés jól funkcionál. A járások területének meghatározása-
kor természetes volt a kistérség településeinek az egy járáshoz való tartozása.

A Magyary-terv 2.0 végrehajtásával Tata Város Önkormányzata települési 
és járási szinten viszi tovább Magyary Zoltánnak a közigazgatás fejlesztésére 
vonatkozó eredményeit megfelelve a mintajárás hagyományainak. 

A városHázA és A FiscHer-Ház
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TATA FEJLŐDÉSÉNEK KOMPLEX 
PROGRAMJA – ALAPELVEK

Tata fejlődését a már meglévő történelmi, lelki, szellemi, gazdasági 
energiáinak, valamint az épített és természeti környezet erőforrásainak, 
értékeinek kellő összehangolásával, illetve ezek egymást erősítő hatására 
való támaszkodással biztosíthatjuk. 

A 2008. évi Magyary-terv bevezetőjében megfogalmazott alapgondolatok 
ma is érvényesek és hozzátartoznak a terv egészéhez, ezért röviden megis-
mételjük ezen elveket.

A fejlesztési terv alapvető eleme a helyi társadalom fejlesztése. A város 
önkormányzata ma is és a jövőben még inkább jelentős szellemi, erkölcsi 
és anyagi erőt áldoz a helyi identitás – általában a „tataiság”, de ezen be-
lül is az egyes városrészek önazonosságának – erősítésére, miközben kü-
lönös figyelemmel kíséri a meglévő közösségek, egyesületek, alapítványok, 
alkotó szellemi műhelyek, hitéleti testületek, oktatási, művelődési, érdek-
védelmi szervezetek, gazdasági-termelő közösségek stb. működését, vala-
mint támogatja az ilyen szerveződések alapítását.

A helyi társadalom folyamatos fejlesztése, építése nélkül minden telepü-
lésfejlesztési akció csonka, befejezetlen. Mindennek egyik bevált eszköze az 
ünnepek, találkozások, közösségi alkalmak szervezése, az ilyen irányult-
ságú hagyományok ápolása, újak teremtése. Az egyes programokba – ahol 
erre mód van – helyi civil szervezeteket is be kívánunk vonni, és számí-
tunk a közösségek, polgári műhelyek alkotó közreműködésére. Ez lehet a 
közösségfejlesztés és a helyi identitás erősítésének legintenzívebb formája.

A településfejlesztés a város valamennyi közösségi, szellemi és gazdasá-
gi energiaforrásának együttműködését igényli. Az önkormányzat felada-
ta az összehangolás, a felügyelet, a minőség biztosítása, az egész város, a 
helyi közösségek érdekét optimálisan szolgáló programok kiválasztása, a 
lakosság megszólítása, véleményének kikérése.

Tata külső (kifelé történő) terjeszkedésével szemben a város belső (jelen-
legi városhatáron belüli) részeinek újjáélesztése jelentős megtakarításokat 
eredményezhet. Ez nemcsak gazdasági, hanem társadalmi és környezeti 
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szempontból is kedvező. A fejlesztések során ezért fordulunk a belső város-
részek, kiemelten pedig a tágabb értelemben vett városközpont, Tata és Tó-
város hagyományos főutcáinak, főtereinek megújítása felé.

Néhány szempont az egymást erősítő hatások érvényesítésére:
• a helyi értékekhez és igényekhez alkalmazkodó fejlesztés;
• az élet összetettségét figyelembe vevő fejlesztések;
• a településképet rontó területek rehabilitációja;
• a város kisebb, természetes egységekre bontása („falusítás”);
• minden fejlesztésben a helyi kötődések (identitás) erősítésére való tö-  
   rekvés;
• az ingatlanfejlesztés egyben közösségfejlesztés, párbeszéd a helyi 
   közösségekkel;
• családbarát fejlesztés a lakásépítésben és munkahelyteremtésben egy- 
   aránt;
• külterjes fejlesztés helyett belterjes fejlesztés;
• mindennemű fejlesztésben a teljes élettartamra történő tervezés;
• az egyes emberek idő- és energiaráfordításainak, ezek változásainak, 
   mennyiségének figyelemmel kísérése;
• a meglévő városi infrastruktúrával (a közművektől a közintézményekig) 
   való együttműködés.

Tata fejlődésében alapvető a fenntarthatóság elve. Ez azt jelenti, hogy biztosí-
tani tudjuk a Tatán és a kistérségében élők számára az emberi szükségleteket a 
jelenben, ugyanakkor három alapvető területen, a gazdaság fenntartható mű-
ködtetésében, a társadalmi viszonyok elfogadható, rugalmas és önkorrekcióra 
képes formáinak megvalósításában, a művi és természeti értékek megtartásá-
ban képesek vagyunk megőrizni a környezetet és a természeti erőforrásokat a 
jövendő generációk számára. Tata fejlődését csak egy cselekvő, szolgáló, együtt-
működő, lelkesítő önkormányzat tudja hatékonyan szolgálni. Ez a hatósági, az 
együttműködő, a támogatási, a költségvetési, a forráskereső és pályázati, majd 
városüzemeltetési, igazgatási, fenntartási, működtetési eszközök együttes, egy-
beérő használatát egyaránt jelenti. A három terület szoros együttműködése egy-
mást erősítő hatású lehet, minden programban erre kell törekedni. A társada-
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lom-, a településfejlesztés és az igazgatásszervezés együttesen a következők-
ben vázolt módon helyi gazdaságfejlődést is eredményez. 

Tata fejlődési terve egy sok 
elemből álló gazdaságfejleszté-
si program, amelyben egyaránt 
építünk a meglévő és a tervezett 
termelő ipari és mezőgazdasá-
gi egységek, a kereskedelem, a 
vendéglátás, az idegenforgalom 
rendszerének, a környezetvé-
delem, a városi infrastruktúra, 
valamint a városi intézmények 
hatékony működésére. Minden 
egyes programunkban törek-
szünk az európai eszmék, pél-
dák, törekvések megjelenítésére, 
és a Magyarországon már meg-
valósult vagy tervezett progra-
mok helyi viszonyokra történő 
alkalmazására is.

május 1. úti körForgAlom, 
tAtA városközpontjA
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TATA FEJLŐDÉSE A 2008-2015. ÉVEKBEN,
A VÁROS TÁRSADALMI, JOGI, GAZDASÁGI 

KÖRNYEZETÉNEK VÁLTOZÁSAI

Magyarországon komoly változások mentek végbe az elmúlt években. 
Látható, hogy hazánk csak részben tudja kivonni magát a világgazdaság, il-
letve Európa makrogazdasági tényezőinek hatása alól. 

A jogrendszerben alapvető változások következtek be, amelyek közül a leg-
jelentősebb a Magyar Országgyűlés által 2011. év április 18-i ülésnapon elfo-
gadott Magyarország Alaptörvénye, amely 2011. április 25-én lépett hatályba. 
Az Alaptörvényt számos sarkalatos törvény követte, amelyek közül kiemel-
kedik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a járások ki-
alakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szó-
ló 2012. évi XCIII. törvény.

A Magyary-terv mentén haladva, az elmúlt ciklusban elfogadott gazdasá-
gi program alapján elindítottuk az energiaracionalizálási, a kerékpárosbarát 
és a gyermekbarát programunkat, folytattuk a panel programot, az útépíté-
seket, a turisztikai fejlesztéseket, és felépítettük a megye legszebb óvodáját. 
A Magyary-tervben rögzített céljainkat az önkormányzat 2015 márciusában 
elfogadott gazdasági programjában aktualizáltuk.

Az elért eredményekről egy-egy kiadványban is beszámoltunk 2010-ben és 
2014-ben. Ezek az írások ma is hozzáférhetők Tata város honlapján.
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Tata város jelenlegi pénzügyi helyzete stabil. Fejlesztési elképzeléseink 
megvalósítása során azt tapasztaltuk, hogy az alapos előkészítés ellenére – 
az elmúlt évekre jellemző gazdasági bizonytalanság miatt – nem tudtuk tar-
tani a kalkulált költségeket, ezért tervezett beruházásaink egy részéhez kül-
ső forrást kellett igénybe vennünk. 

Tata Város Önkormányzata fejlesztéseit, beruházásait az Európai Unió a 
2007-2013 közötti pályázati ciklusban 3 771 148 773 Ft-tal támogatta, amelyet 
kiegészített a Magyar Állam támogatása (önerő-támogatás formájában), vala-
mint az önkormányzat által biztosított, a megvalósításhoz szükséges önrész. 
A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás által elnyert támogatási összeg ugyan-
ezen időszakban 374 633 894 Ft volt. Városunkban számos olyan beruházás 
is történt, amelyek kizárólag „magyar” forrásból valósultak meg. Ezenkívül 
önkormányzatunk intézményei is számtalan fejlesztést hajtottak végre, ame-
lyekhez európai uniós, illetve állami támogatást nyertek el.

A Tata Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési in-
tézmények jelentős szervezeti átalakításon mentek keresztül az elmúlt évek-
ben. 2012-ig a Polgármesteri Hivatalon kívül két önállóan gazdálkodó és 
működő költségvetési szervünk volt: az Intézmények Gazdasági Hivatala, 
amely az alapfokú oktatással és a szociális feladatok ellátásával foglalkozó 
önállóan működő intézményeket fogta össze, illetve az Árpád-házi Szent Er-
zsébet Szakkórház és Rendelőintézet, amely az egészségüggyel kapcsolatos 
feladatokat látta el. 2012-ben az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és 
Rendelőintézet fenntartója Tata Város Önkormányzata helyett az állam lett.

2013. január 1-jén Tata Város Önkormányzata lett a fenntartója a Kuny 
Domokos Múzeumnak is, amely megyei hatókörű városi múzeumként te-
vékenykedik. 

2013. január 1-jével jött létre a Tatai Járási Hivatal, amely a Komárom-Esz-
tergom Megyei Kormányhivatal helyi szervezeti egységeként lát el egyes 
államigazgatási feladatokat (pl. okmányirodai, gyámhivatali, munkaügyi, 
földhivatali ügyintézés).

2013. január 1-jén a Vaszary János Általános Iskola és a Kőkúti Általános 
Iskola, valamint a Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola pedagógi-
ai-szakmai feladatai az állami fenntartásban működő Klebelsberg Intéz-
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ményfenntartó Központhoz kerültek, működtetésüket pedig továbbra is Ta-
ta Város Önkormányzata vállalta.

2013. március 1-jével Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Duna-
almás Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Dunaszentmiklós Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Neszmély Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 85. § (1) bekezdése alapján közös önkormányzati hivatalt 
hoztak létre, Tatai Közös Önkormányzati Hivatal névvel, amelynek Tata a 
székhelye. A községeknek kirendeltségei lettek: Dunaalmási Kirendeltség, 
Dunaszentmiklósi Kirendeltség, Neszmélyi Kirendeltség. Az új hivatal Tata 
Város Polgármesteri Hivatalának jogutódja. 

Az Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő költség-
vetési szervek körében is több változás történt: a fenntartó 2010-ben össze-
vonta a Kuckó Óvodát és a Bartók Óvodát, a Kálvária Utcai Óvoda pedig a 
református egyház fenntartásába került 2011-ben. 2013-ban a Tatai Kistérségi 
Többcélú Társulás átvette a Szociális Alapellátó Intézményt, és létrejött egy 
új szerv, az Egészségügyi Alapellátó Intézmény. Az utóbbi intézmény orvosi 
ügyeleti szolgálatot biztosít a társult önkormányzatok lakossága részére mun-
kaidőn kívül munkanapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig; szabad-, mun-
kaszüneti és ünnepnapokon pedig reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig. Ezen 
belül gyermekszakorvosi ügyeleti ellátást is nyújt a 14 éven aluliak számára.

2015. évben megváltozott a gazdasági szervezeti feladatok ellátása a 100 fő 
létszám alatti költségvetési szerveknél, ennek eredményeképpen a Kuny Do-
mokos Múzeum gazdasági feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala, a 
Szociális Alapellátó Intézmény és az Időskorúak Otthona gazdasági szerve-
zeti tevékenységét pedig a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A megváltozott jogi környezetben az önkormányzat az állammal együtt-
működve eredményesen működteti a város intézményeit a lakosság egyre 
növekvő színvonalú ellátása érdekében.

Városunk számos elismerést kapott az elmúlt évek során. 2010-ben a bio-
lógiai sokszínűség magyar fővárosa címet vehettük át. 2013-ban a strasbour-
gi Európa Tanács díját nyertük el, amelyet 1955 óta minden évben egyetlen 
városnak ítélnek oda. Tata többek között azzal vívta ki magának az elisme-
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rést, hogy példaértékű – kultúrára, oktatásra, sportra kiterjedő – aktív kap-
csolatot alakított ki kilenc testvérvárosával. Az Európa Díj elnyerésére a VI. 
fejezetben térünk ki. Ugyanebben az évben a város az Által-ér Szövetséggel 
együttműködve nyerte el a Magyar Táj díjat. 2014-ben pedig az Echo Televí-
zió Legszebb magyar település díját vehettük át. Tata Város Önkormányzata 
megkapta a Tehetségbarát Önkormányzat, a Családbarát Önkormányzat cí-
met, és már nyolcadik éve folyamatosan Kerékpárosbarát Település címben 
részesül. Az önkormányzat hivatala Kerékpárosbarát Munkahely és Család-
barát Munkahely címmel is rendelkezik. 

A Magyary-terv 2.0 kiadvány az elért eredményekre támaszkodva hatá-
rozza meg a következő évtizedek programját.

A legszebb mAgyAr településnek járó díj
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 A MAGYARY-TERV 2.0 ELEMEI

A jelen kiadvány, bár követi a 2008-as Magyary-terv felépítését mégis 
több változtatást tartalmaz: megjelent egy új fejezet, a Kiss István közigaz-
gatás fejlesztési program; számos célt – többnyire megvalósításuk miatt – tö-
röltünk; egyes célokat pedig továbbfejlesztettünk. 

A Magyary-terv 2.0 hét nagy fejezetből áll. Az első öt fejezet, illetve prog-
ram névadói a korábbi tervben már megismert Tatához kötődő alkotó sze-
mélyiségek. Tatai működésük mellett a saját szakterületén mindegyikük or-
szágos jelentőségű munkásságot is felmutatott. A hatodik fejezet névadója, 
Dr. Kiss István Magyary Zoltán munkatársaként ismerte meg a Tatai járást, 
és vált belőle Tatához kötődő közigazgatás-tudományi szakember. A hetedik 
program pedig a terv megvalósításának útját vázolja fel.

I. MIKOVINY SÁMUEL VIZEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK PROGRAM
I/1. Tata, az élő vizek városa 
I/2. Tatai zöld táj 

II. FELLNER JAKAB TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM
II/1. Tata szíve program
II/2. Tatai, tóvárosi és agostyáni főutcák és főterek fejlesztése 
II/3. A megérkezés helyei, tematikus útvonalak 
II/4. A Tata és Tóváros közötti terület új életre keltése 
II/5. A Május 1. út rehabilitációja 
II/6. Kertváros, Újhegy és a Nagykert utcától dél-délnyugatra fekvő város 

            rész  alközpontjainak kialakítása
II/7. A lakótelepek rehabilitációja, rekonstrukciója
II/8. Tata közlekedésének rekonstrukciója, akadálymentesítése 
II/9. Városüzemeltetés és infrastruktúra-fejlesztés 
II/10. Bláthy Ottó energetikai program 
II/11. A fenntartható fejlődés biztosítása

-
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III. ÖVEGES JÓZSEF OKTATÁSI-, KULTURÁLIS-, SPORT-, CSALÁD-  
          ÉS IFJÚSÁGI PROGRAM

III/1. Tudásalapú városfejlesztés – Tata iskolaváros fejlesztése
III/2. Tata a kultúra és a sport városa
III/3. Tata gyermekbarát és ifjúsági programja
III/4. Helyi értékeink összegyűjtése, gondozása, támogatása

IV. ESTERHÁZY GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAM
IV/1. Munkahelyteremtés 
IV/2. Tatai iparfejlesztés
IV/3. Tata mező- és erdőgazdálkodásának fejlesztése 
IV/4. Tatai turizmusfejlesztési program 

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM
V/1. Szolidaritási és szociális program a tataiakért
V/2. Család- és gyermektámogatás
V/3. A város a tatai idősek szolgálatában 
V/4. A tatai egészségügy fejlesztése

VI. DR. KISS ISTVÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM
VI/1. Ügyfélbarát önkormányzat 
VI/2. Szolgáltató önkormányzati közigazgatás
VI/3. A városi kommunikáció fejlesztése 
VI/4. A közigazgatás átszervezése
VI/5. Kapcsolatok erősítése

VII. A MEGVALÓSÍTÁS ÚTJA
VII/1. Kitörési pontok, prioritások meghatározása
VII/2. Tatai pénzügyi alapok
VII/3. A város egészének bevonása a terv megvalósításába
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I. MIKOVINY SÁMUEL VIZEK ÉS 
ZÖLDFELÜLETEK PROGRAM

A XIX. század előhírnökeként, korát többszörösen megelőzve, üstökösként al-
kotott maradandót Mikoviny Sámuel (1700. Ábelfalva – 1750. Trencsén). Jelentősé-
gét, nagyságát a természettudományok és a technika történetében még ma sem le-
het pontosan felmérni. Latin és német nyelvű tanulmányai a bányászat, a kohászat 
és a kartográfia területén egyaránt példamutatók. Gyakran megfordult Selmecbá-
nyán, ahol mérnökként segítette a termelést. 1735-től a téli hónapokban a Selmec-
bányai Bányászati Akadémia első tanáraként oktatott. A Selmeci Akadémia volt az 
első nem egyházi alapítású felsőoktatási intézmény a Habsburg Birodalmon belül, 
amely két- illetve három éves képzés keretében biztosította a műszaki szakemberek 
oktatását. Az itt tanulók a bányaművelés (ércbányászat, szénbányászat, sóbányá-
szat) különböző elméleti és gyakorlati területeiről szerezhettek korszerű ismereteket. 
Az év egyik felében matematikát, mechanikát és hidraulikát tanított, valamint föld- 
és bányamérési gyakorlatokat vezetett. Nyaranta pedig, az uralkodó megbízásából 
az ország topográfiai felmérésén dolgozott. Ő vetette fel a topográfiai térképek készí-
tésének szükségességét. Korai halála miatt nagyszerű terveinek csak a töredékét tud-
ta megvalósítani, mégis történelmünk kiemelkedő tudósaként, mérnökeként tartjuk 
számon. Tájrendezési szempontból egyik jelentős tevékenysége a tatai Nagy-tó és a 
Cseke-tó szabályozása. 1746-ban gr. Esterházy József felkérésére felmérte és elkészí-
tette a Tata, Almás és Szőny közötti terület csatornázási tervét. A Mikoviny-ároknak 
nevezett csatorna a mai napig őrzi nevét. Alapos tanulmányozás és gondos, hidra-
ulikai számítások után ma is korszerű javaslatot fogalmazott meg Esterházy József 
volt országbíró számára. Esterházy a kincstár beleegyezésével (ugyanis a mocsár 
nagyobb része almási terület, akkor királyi birtok volt) bízta meg ezzel, majd Miko-
viny irányítása mellett nekiláttak a kivitelezésnek. A munkálatok 1747-ben készültek 
el, korabeli feljegyzések szerint nemegyszer katonai segítséget kellett igénybe venni, 
ugyanis az érintett vízimalom-tulajdonosok, akiknek malmát a mocsárvizek hajtot-
ták, a jobbágyokat fellázítva elrontották a földműveket, és visszatemették az átvá-
gásokat. Ekkor csapolták le a füzitő–szőnyi ún. Fekete-ér mocsarait is. Mikoviny a 
mocsarat tápláló Által-ér - Öreg-tó vizét jobbra, az almási dombvonulat peremén, 
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míg a Fényes-források vizét balra, Naszály irányában szintén a dombok lábánál 
mesterséges mederben vezette el. Az így utánpótlás nélkül maradt mocsárvizet te-
mérdek ágból álló csatornahálózat gyűjtötte össze, és vezette a Dunába Almás felett. 
Ezért nevezik a Fényes-patakot más néven Királyné árkának, míg a mai Által-eret 
Kühtreiber-pataknak („Tehénhajtó” pataknak), utóbbi ugyanis a Tatáról Almás fe-
lé, az ottani dunai nagy rév irányába tartó marhahajtó úttal párhuzamosan ha-
ladt. A kincstár a rá eső részt fedezte. Tata klímája egészségesebbé vált, megváltozott.

1751-ben Mária Terézia a Dunán hajózva Almásnál partra szállt, és „bőrös csézán” 
végighajtatva a falun személyesen is megtekintette a lecsapolt területeken virágzás-
nak induló gazdálkodást. Mikoviny a ma ismert, „csak” az adottságokat rögzítő tér-
képkészítésen messze túlmutatóan járt el. Adatokat szolgáltatott a múltra, az akkori 
jelenre és a jövőre. A múltat főleg az építészeti emlékek bemutatásával érzékeltette. 
A jelennek a táji adottságokat és azok hasznosítási lehetőségeit tárta fel. Célja volt 
„ugyanakkor megmutatni azt is, hogy az egyes vidékek miben szenvednek hiányt, 
és hogyan lehetne azt felszámolni”. A jövőre vonatkozóan az előnyösebb feltételek 
megteremtésének lehetőségeit kívánta bemutatni. Ezek „a szántóterületek növelése, 
felújítása, a vizek lecsapolása, a száraz vidékek öntözése, az árvizek elhárítása, mal-
mok, üzemek” építése, az úthálózat fejlesztése, a „természetes kincsek haszonnal va-
ló feltárása”. Két és fél évszázaddal később a szakterület a múlt, a jelen és a jövő be-
mutatását tájvizsgálat, tájértékelés és tájrendezési, területfejlesztési megnevezéssel 
jelöli. Mikoviny gondolatai ma is időszerűek, a Magyary-terv jelen fejezetének ve-
zérfonalául szolgálhatnak.

I/1. TATA, AZ ÉLŐ VIZEK VÁROSA

Ritka az olyan város, amelyben a víz ilyen változatosan, a város egészét át-
szövő módon van jelen. Ez Tata egyik legnagyobb településformáló értéke, 
amelyet nemcsak őriznünk, hanem fejlesztenünk is kell.

Gerecse-Tata Natúrpark, világörökséggé nyilvánítás

1994-ben létre jött az Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövet-
ség, amelynek ma már 23 önkormányzat, 20 gazdasági társaság és 12 nonprofit 
szervezet a tagja. A szövetség 2013. január 9-én ünnepélyes keretek között 
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aláírta a Gerecse Natúrpark alapdokumentumának számító együttműködé-
si megállapodást. A szervezet célja, hogy a Gerecse hegységben és az ahhoz 
csatlakozó peremterületeken (Duna-völgy, Által-ér völgye, kisalföldi löszvi-
dék, Keleti-Gerecse) elősegítse a fenntartható és értékőrző tájhasználati for-
mákat, a tájra jellemző helyi termékekhez és szolgáltatásokhoz pedig egysé-
ges arculatot és marketing tevékenységet alakítson ki. Ezenkívül a társulás a 
környezeti nevelés és az oktatás eszközeivel hozzájárul a hagyományok, va-
lamint a természeti és kulturális értékek megőrzéséhez. A Natúrpark létre-
hozása segítheti városunkat a zöld turizmus fejlesztésében és abban, hogy 
a területet kulturális és természeti együttes kategóriában a világörökség ré-
szévé nyilvánítsák. 

A védett terület a Gerecse több ezer hektárnyi hegyvidékére, az Által-ér 
vízrendszerére, és mindenekelőtt Tata turisztikai vonzerejére épül. Ennek a 
rendszernek központja a rendkívül összetett tatai vízrendszer, amelyet min-
denképpen meg kell tisztítanunk: új életet kell lehelnünk belé, és minél ha-
marabb működésbe kell hoznunk. Hosszú távon pedig gondoskodnunk kell 
a megfelelő hasznosításáról. Célunk, hogy a tatai vízrendszer is szerepeljen 
a város és környezete világörökség részévé nyilvánítás programjában.

Által-ér, Öreg-tó

2012-ben az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – a várossal és az Által-ér 
Szövetséggel összefogva – 1,4 milliárd forintos uniós támogatást nyert el az 
Öreg-tó és az Által-ér vízgyűjtő rehabilitációjára. Ebből az összegből az Öreg-
tó felvízi, illetve alvízi vízfolyásainak mederszelvényeit állítottuk helyre és 
kotortuk ki, valamint szabályozó műtárgyakat újítottunk fel. Az Öreg-tavat 
természetes vízi élőhellyé alakítottuk, a partján pedig két kilométer hosszú 
fövenyt létesítettünk. A fenti munkák jótékony hatását látva szükségesnek 
tartjuk az Öreg-tó rehabilitációjának folytatását: a tó teljes kikotrását. Az elő-
zetes felmérések alapján körülbelül 800 000 m3 iszapot kellene eltávolítani 
a tóból. A tisztítás nemcsak a vízminőség javulását segítené elő, hanem a tó 
víztárolási kapacitását is megnövelné, sőt a környezetét is vonzóbbá tenné a 
turisták számára. Az elkövetkezendő években szeretnénk előkészíteni a re-
habilitáció II. ütemét, amelyet kormányzati, illetve európai uniós források 
bevonásával valósítanánk meg. Ezzel párhuzamosan ki kell dolgoznunk egy 
fejlesztési tervet is az Öreg-tó üdülési célú hasznosítására.
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Visszatérő forrásvizek

Tata közigazgatási területén számos tó, 
patak, vízfolyás található. A tatabányai 
szénkitermelés következtében rendkívül 
intenzív vízkiemelés folyt, amelynek ha-
tására az 1970-es évekre a tatai források 
teljesen eltűntek. A bányabezárások után 
a források vízszintje lassú emelkedésnek 
indult. Az újbóli megjelenésük – a kör-
nyék beépítettségében végbement válto-
zások miatt – mára jelentős kihívást je-
lent a város számára. Önkormányzatunk 
együttműködési megállapodást kötött a 
Magyar Földtani és Geofizikai Intézettel (MFGI), amely kutatási programot 
indít a források visszatérésével kapcsolatos kérdések vizsgálatára, a vész-
helyzetek elhárítására, valamint hosszú távú tervet dolgoz ki a mintaterület-
re vonatkozóan. A tanulmány alapján elkészítjük a visszatérő források hasz-
nosítására vonatkozó pályázatunkat. A források felfakadásából adódó talaj-
vízszint változások miatt a legsürgetőbb feladat a közterületi beavatkozások 
megtervezése, illetve a már feltört források külön gyűjtőcsatornákba törté-
nő elvezetése a Május 1. út – Komáromi utca – Oroszlányi utca – Új út által 
határolt területen. Mivel ezen beruházások jelentős területet fednének le, az 
uniós források igénybevételén túl kezdeményeztük az állami szerepvállalás 
növelését is. A közterületi beavatkozásoknak köszönhetően értéknövelő be-
ruházás valósulna meg a játszótereken, valamint a környék zöldfelületein.

Mivel langyos vizű és több helyen nagyobb vízhozamú forrásokról van 
szó, felmerül a hasznosításuk lehetősége is: ki lehetne alakítani a városban 
egy decentralizáltan működő, geotermikus energiára épülő fűtési rendszert, 
amellyel a közintézményeinket fűthetnénk. A források felszínen történő el-
vezetése turisztikai attrakcióként is funkcionálhatna: segítségükkel és a régi 
malmok bevonásával bemutathatnánk a víz erejét. A visszatérő forrásokra 
építve városi vízi útvonalat alakíthatnánk ki, amellyel tovább növelhetnénk 
városunk turisztikai vonzerejét. 

tükör-Forrástó Az AngolpArkbAn
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Fürdők

A Fényes-források területén számos fejlesztés valósult meg az elmúlt évek-
ben: létrejött a Tanösvény, látogatóközpont épült, illetve ezekhez kapcsoló-
dó szolgáltatások valósultak meg. Szeretnénk tovább folytatni a megkezdett 
beruházásokat: az élővizek rehabilitációját, a forrásvizek elvezetését, a víz-
kormányzás megoldását, valamint a források kürtőinek kitisztítását. Ennek 
érdekében a közeljövőben intézkedési tervet készítünk, és uniós támogatás-
ra pályázunk az egyes feladatok megvalósítására.

A Fényes-fürdőt is tovább kell fejlesztenünk, hogy méltó módon haszno-
síthassuk. A közeljövőben tervezzük a volt HVDSZ üdülőkomplexum teljes 
körű rekonstrukcióját, amely a későbbiekben többek között természetbarát, 
természetjáró egyesületek diáktáborainak adhatna otthont.

Rövid távú céljaink között szerepel egy nyári napközis tábor létrehozása a 
Fényes-fürdőn, amellyel a dolgozó szülőket segítenénk gyermekük nyári el-
helyezésében. A napközis tábor fejlesztése érdekében felújítjuk az épülete-
ket, és megteremtjük a szabadidő eltöltésének technikai és szakmai feltéte-
leit: megfelelő eszközöket vásárolunk, valamint játszóteret építünk.

További beruházás keretében a szórakozási lehetőségek körét is bővíteni 
szeretnénk a Fényes-fürdő területén: eltávolítjuk a Grófi-tó beton burkolatát 
és fövenyes partot építünk köré. Ezenkívül tervezzük a szauna felújítását a 
medence rekonstrukciójával együtt.

tAnösvény A Fényesen
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A fürdő területén korszerűsíteni kell a közműhálózatot is: új nyomvonal-
rendszer kialakítására van szükség. A meglévő csőhidak helyett meder alat-
ti keresztezési módokat kell kiépíteni. Új alternatív energiaellátási módokat 
is alkalmazhatnánk a területen, például az elfolyó forrásvizekre vízi turbina 
telepítésével, illetve hőszivattyúval a medencék fűtése is megoldható lenne. 
Tovább kell kutatni a Fényes-források gazdasági hasznosításának lehetősé-
gét, nemcsak a turisztikai vonalon.

Az élő vizek bemutatása

A volt Kristály-fürdő területén szeretnénk megnyitni a Tatai Élő Vizek Mú-
zeumát, amely a jelenlévő források működését, illetve azok sokszínűségét 
mutatná be. Időszaki kiállításokat is tartanánk itt, amelyek más területek, 
illetve országok vízi világát mutatnák be. Az Élő Vizek Múzeumának része 
lehetne egy halászati múzeum is, amely az itteni nagy múltú halászatot, pá-
kászatot ismertetné meg a nagyközönséggel. 

Vízimalmaink közül minél többet működésbe kellene hoznunk. Ennek ér-
dekében elkészítjük a malmok vízrendszerének rehabilitációs tervét. Meg-
fontolandónak tartjuk a malmok egészségvédő program keretében történő 
hasznosítását is: bioélelmiszerek őrlésére, tatai specialitások előállítására is 
alkalmazhatnánk azokat. Továbbá megvizsgáljuk a működésbe hozott víz-
kerekek energiatermelésének a közvilágítás szolgálatába állítását is. Ugyan-
csak a Kristály-fürdő területén, a Jenő-malom felújításával egy interaktív 
parkot szeretnénk létrehozni, amely a város malmait mutatná be. A tatai Ve-
cserei-zsilipre pedig – szemléletformálási céllal – egy mini vízerőmű létesíté-
sét tervezzük, amely a magasabban fekvő Öreg-tó vízenergiáját hasznosíta-
ná áramtermelésre. A beruházás jól mutatná, hogy a víz mire képes, meny-
nyi energiát tud előállítani.

Érdekes fejlesztés lehetne a Vizek jelenléte Tatán című program, amelynek 
keretében a városban jelenlévő vizeket mutathatnánk be. A közterületeken 
mindenütt olyan építészeti- és díszítőelemek jelenhetnének meg, amelyek a 
településnek ezt a jellegzetességét emelik ki (csobogók, ivókutak, szökőkutak, 
vízi játékok). A program előfutárának tekinthető az Angolkertben található 
szökőkút áthelyezésének terve, valamint a Kastély téren az Északdunántúli 



34

M a g y a r y-t e r v  2 .0MAGYARY- TERV 2.0

Vízmű Zrt. gondozásában épült ivókút. Ezenkívül elkészült a Fényes Tanös-
vény látogatóközpontja előtt az aktuális forrásvízszintet bemutató torony is.

I/2. TATAI ZÖLD TÁJ

Városunknak az élő vizek mellett másik rendkívüli vonzereje a táji, termé-
szeti környezete, változatos zöldfelülete. A tatai és Tata környéki zöldfelüle-
ti rendszer minden eleme együttesen, együttműködve hálózatot, sőt össze-
függő felületként egy városi és városkörnyéki egyedülálló, harmonikus, éle-
terős „zöld tájat” alkot.

A Zöld táj program keretében a következő években számos szabályozást 
kell felülvizsgálnunk a környezetvédelmi és városjóléti szempontok szem 
előtt tartásával. Rendeletben kell szabályoznunk a zöldhulladék elszállítá-
sát, illetve a hulladék lerakását a közterületeken. A város különböző pont-
jain található szelektív hulladékgyűjtők környezetének szennyezettségét is 
meg kell szüntetnünk. Továbbá minél hamarabb rendeletet kell alkotnunk a 
nagyszabású, nagy hanggal járó rendezvények zajszintjének szabályozására. 
Mivel ezek a jogszabályi kezdeményezések jelentős kihatással lehetnek a ta-
taiak életére, szükségesnek tartjuk egy átfogó koncepció elkészítését a fenti 
kérdésekre vonatkozóan.

Erdők

A Zöld táj program keretében folytatni szeretnénk a város erdővagyoná-
nak megújítását az önkormányzat éves erdőterve szerint. Ehhez kapcsoló-
dóan elkészítjük az önkormányzat kezelésében lévő erdők rehabilitációs és 
fejlesztési tervét: a Tatai vadon programot.

A rehabilitáció legfontosabb eleme a száraz fák eltávolítása, az erdőrészletek 
terv szerinti kitermelése, valamint új facsemeték telepítése. Kiemelt felada-
tunk a veszélyessé vált fenyvesek cseréje, amelyet több ütemben szeretnénk 
megvalósítani. Első lépésként a Tulipán utca melletti erdőrészleteket újítjuk 
meg: a korábbi fekete fenyves helyére őshonos lombhullató fákat ültetünk.
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Mivel a vadon részek megőrzését, használatát kiemelt feladatnak tekintjük, 
javasoljuk a tatai erdők egy részének leválasztását. A lecsatolt területen egy 
vadasparkot lehetne létrehozni, amelyben az itteni rendkívül színes vadvilá-
got mutatnánk be a nagyközönségnek. A vadasparkot tanulmányterv alap-
ján Tata erdős részén alakítanánk ki a Vértesi Erdő Zrt.-vel együttműködve. 
Ugyancsak a Vértesi Erdő Zrt.-vel összefogva az Építők parkjában lévő Bo-
rostyán-házat is szeretnénk felújítani, amely az élővilág sokszínűségét mu-
tathatná be.

A Vadon program keretében erdei iskola kialakítását is tervezzük tornapá-
lyával és tanpályával kiegészítve.

A Zöld táj programba kívánjuk integrálni az Agostyáni Ökofalut, ahol a 
Magyar Humánökológus Társaság és magánszemélyek által alapított Ter-
mészetes Életmód Alapítvány a Tatai medencét és a Gerecse peremvidékét 
reprezentáló művelési ágakból, élőhelyekből mintegy 130 ha terület kezelé-
sét végzi. Az alapítvány mottója a „természet jobban tudja”, ezért foglalko-
zik a természetes életmód, az alternatív házépítés, az okszerű tájhasználat, 
az integrált és szerves földműves gazdálkodás, a tartamos erdőgazdálkodás 
kérdéseivel, illetve minden olyan módszerrel, amely a természetes vagy ter-
mészet közeli állapot megtartására törekszik.

Parkok

Angolkert

Már a 2008-as Magyary-tervben is 
részletesen foglalkoztunk az Angol-
kert helyreállításával, és elsődleges 
feladatként jelöltük meg a park ko-
rabeli idők (XVIII. század második 
fele) szerinti helyreállítását. Ennek 
megfelelően 2014-ben megújítottuk 
a szabadtéri színpadot, restauráltuk a 
Kiskastélyt, és nyilvános illemhelyet 
alakítottunk ki. Az I. ütemben meg-
szépült a kerti sétány egy része is: új 

A megújult szAbAdtéri színpAd nézőtere és A 
kiskAstély
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burkolatot, bútorokat és közvilágítást kapott. A Sport utca és a Baji út egy 
szakaszának fejlesztése az idén valósul meg, az utak egy része új burkolatot 
kap, valamint új parkolókat létesítünk. Idén indult el az Angolkert II. üteme, 
a park korhű rekonstrukciója, amely Eduard Riesse 1823-as Tóvárosi Angol-
kert helyszínrajza alapján újul meg. A II. ütemben megvalósul a tóparti és 
árokparti környezet rendezése, a korhű útvonalak helyreállítása, a Tükör-for-
rástó medrének és partjának, valamint az elvezető ároknak és partjának fel-
újítása, és végül, de nem utolsósorban a műbarlangtól a zsilipig terjedő pa-
takmeder-szakasz megújítása.

Minél hamarabb szeretnénk előkészíteni a kert helyreállításának III. üte-
mét, a Cseke-tó rehabilitációját, amely a tó kotrását, valamint a park növény-
zetének és további építészeti elemeinek – köztük a Jenő-malomnak és a műro-
moknak – a megújítását foglalná magába. A III. ütemben új funkciókkal is 
szeretnénk bővíteni a kertet.

esterházy-kAstély pArkjA

Az Angolkerthez hasonlóan híres tájképi kert az Esterházy-kastély belső 
parkja és az előtte húzódó parkrész, amelyet a grófi lovardával együtt kell ke-
zelnünk. Az új örökségvédelmi program részeként (l. Öveges program) meg-
kezdődik az állami tulajdonban lévő Esterházy-kastély felújítása. Az épület re-
konstrukciója kiváló alkalom arra, hogy a kastély környezetét is rehabilitáljuk. 
Ennek érdekében tárgyalásokat folytatunk az Esterházy-kastély kezelőjével, a 
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központtal 
arról, hogy miképpen valósuljon meg a kastély környezetének helyreállítása, 
amely magába foglalná a kastélyon belüli kert, a kastély előtti városi kezelésű 
közpark és a magánkézben lévő lovarda rekonstrukcióját is. A létrejövő ismét 
egységes történeti parkot számos, elsősorban turisztikai célra hasznosíthat-
nánk. A fesztiválok fő helyszíneként is működő területet infrastrukturálisan 
is fejlesztenünk kell. A rendezvényekhez szükséges víz-, szennyvíz- és villamos 
energiahálózatokat elrejtett csatlakozó pontokkal kell kiépíteni.
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kálváriA-domb természetvédelmi területe

Egységes zöldfelületként képzeljük 
el a Kálvária-domb természetvédelmi 
területét, amelynek ma különálló egy-
ségei (Tatai Geológiai Múzeum, Meg-
alodus-barlang, Fellner Jakab-kilátó, 
kápolna) változatos domborulatokon 
helyezkednek el. Együttesként való ki-
alakításuk esetén az egyes elemek ha-
tása összeadódik, ezért – összhang-
ban a kápolna felújításával – el kell 
készítenünk a Kálvária-domb termé-
szetvédelmi terület rekonstrukciós tervét is, amely tartalmazná a Kőfara-
gó-háznak és környezetének a megújítását is. Az Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetemmel közösen működtetett Geológus Kertnek hangsúlyosabb szerepet 
kell kapnia, hogy a helyi geológiai ritkaságok minél több látogatót vonzza-
nak. Hosszú távú céljaink között szerepel egy egységes természetvédelmi be-
mutatóhely létrehozása is a területen, szintén az Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetemmel együttműködésben.

Főterek A város szövetében

Idén teljes egészében megújul a Kossuth tér 
és környéke a régi városközpont rehabilitáci-
ója során. Az idetelepített növények gondozá-
sát automata öntözőrendszer fogja biztosítani. 

A város és a magánvállalkozások együttmű-
ködésének köszönhetően újult meg a Kastély 
tér egy része, valamint a Tópart sétány egy je-
lentős szakasza is.

2015-ben megkezdtük a Kodály tér re-
kon-strukcióját. Elkészült az Ady Endre utca 
egységes zöldfelületi koncepciója, amelynek 
köszönhetően a közeljövőben egységes arcu-
latot kap Tóváros főútja.

kossutH tér A rekonstrukciót 
megelőzően

A kálváriA-domb és 
A geológus kert bejárAtA
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közpArkok

A parkokban lévő sétányok éjszakai kivilágításának megoldása sürgető fel-
adatunk. A legkorszerűbb energiatakarékos berendezésekkel (például gene-
rátorok, napelemek, megújuló energiák) kívánjuk továbbfejleszteni a közvilá-
gítást. Első lépésként a Tópart sétány és a tóparti kerékpárút világítását kell 
megoldanunk, a közeljövőben hatvan darab korszerű energiatakarékos LED-
es lámpatestet szeretnénk elhelyezni mintegy két kilométeres szakasz men-
tén. Ezt követően szeretnénk teljes egészében megújítani a tóparti sétányt.

Legnagyobb közparkunk az Építők parkja az Öreg-tó partján. Célunk, hogy 
ezt a parkot minél inkább a sport és a rekreáció helyszínévé alakítsuk. A park 
rekonstrukciója már elkezdődött: teljesen új játszóteret alakítottunk itt ki, 
és kültéri fitnesz eszközöket helyeztünk el. A közeljövőben megújítjuk a gép-
kocsival használt útfelületeket is: új burkolatot kapnak. A tatai fiatalok kéré-
sére pedig egy szabadtéri ifjúsági találkozóhely kialakítását is megkezdtük.

lAkótelepi pArkok

A közeljövőben folytatni kívánjuk a lakó-
telepi parkok lakóparkokká való alakítását. 
Ennek érdekében – a társasházak képvise-
lőivel, lakóival egyeztetve – folyamatosan 
fejlesztjük a parkokat: növényeket ültetünk, 
terepet rendezünk, energiatakarékos lám-
patesteket, valamint padokat helyezünk el. 
Ilyen park jött létre nemrégiben a Keszthe-
lyi úton és Kertvárosban, a Deák Ferenc ut-
cai tömbök előtti részen. Növények ültetésével, az út és a terep rendezésével 
pihenőhelyként használható tereket alakítunk ki. A lakókörnyezet szebbé té-
tele érdekében a továbbiakban is folytatjuk ezt a munkát. Ehhez kapcsoló-
dóan ki kell dolgoznunk egy tervet, hogy miképpen lehet ezeket a parkokat 
közösségi összefogásban fenntartani és üzemeltetni.

kertvárosok

Tatán az elmúlt száz-százötven évben különböző jellegű kertvárosi részek 
alakultak ki, amelyeket – egyedi sajátosságaik figyelembevételével – szeret-
nénk továbbfejleszteni. Az Önkormányzat részéről ez a munka számos be-
avatkozást igényel, amelyeket folyamatosan végzünk. Célunk, hogy erősítsük 

május 1. út  egyik , lAkók áltAl kiAlA-
kított kiskertje
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a kertvárosi kötődést, identitást és értéket. A közeljövőben meg kell újítanunk 
az Országgyűlés teret, a Malom-patakot, valamint Újhegy, Agostyán, Kert-
város és a Nagykert utcától  dél-délnyugatra fekvő városrész zöldfelületeit.

Újhegy

Az újhegyi városrészben a zöldfelületek megújításán túl egy teljesen új al-
központot szeretnénk létesíteni. Ezen a területen korábban mezőgazdasági 
kert- és szőlőművelés folyt. A városrész egyharmada az elmúlt fél évszázad-
ban kertvárossá alakult, mivel a település ebbe az irányba terjeszkedett. A 
zártkertes övezet ma már több ezer embernek ad otthont, ennek ellenére a 
lakossági alapszolgáltatások hiányoznak vagy nem elégségesek. Az alközpont 
létesítésével teljesen megújulna Újhegy, s közel kétezer ember életkörülmé-
nye javulna. Az új városrészbe óvodát, orvosi rendelőt is kellene telepíteni. 
Mivel Tata város szabályozási terve kijelöli az alközpont létrehozásának he-
lyét, jelenlegi célunk a tervezett alközpont elérhetőségének, infrastruktúrá-
jának kialakítása.

Az üdülőkörzetek zöldFelületei

Tatán két nagyobb üdülőházas, illetve hétvégi házas üdülőterület van. Az 
egyik az Öreg-tó és az által-éri Derítő-tó, valamint a Vértesszőlősi út között, 
a másik az Öreg-tótól délnyugatra, a Fekete út mentén jött létre. Mindkettő 
értékes zöldfelületbe ágyazott térség. A közterületek minőségének javításá-
val, a közösségi létesítmények kiépítésével, bővítésével, magánerő bevonásá-
val meg kell őriznünk, illetve tovább kell fejlesztenünk őket. A közeljövőben 
erre vonatkozóan zöldfelületi rekonstrukciós tervet készítünk.

üde láprétek rehAbilitációjA

Ősszel fejeződik be a tatai Réti 8-as számú tó rehabilitációja. A meder 
rekonstrukciója során a 32,17 hektáros Réti 8-as tó felületének 63%-át, azaz 
közel 20 hektárnyi területet kotortatunk ki 0,3-0,8 m mélységig (száraz kot-
rás). A 100 ezer m3 kikotort iszapot helyben, a tó medrének a szélén helyez-
nénk el, azzal a céllal, hogy megerősítsük a gáttesteket, és elősegítsük a szé-
les nádszegélyek megtelepedését. Az iszapmennyiség egy részéből két fész-
kelő szigetet alakítanánk ki. 

A Réti 8-as tó mintájára meg kell terveznünk az üde láprétek további reha-
bilitációs programját is.
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II. FELLNER JAKAB
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM

Fellner Jakab (Fellenthali Fellner Jakab, Nikolsburg, 1722. július 25. – Tata, 1780. 
december 12.) építész, a késő barokk építészet talán legkiválóbb magyarországi mestere 
Morvaországban született. Képesítés nélküli építész volt, aki a helyi építőmesteri gya-
korlatból kinőve vált elismert, keresett szakemberré. 1745-ben telepedett le Tatán, ahol 
kisebb-nagyobb megszakításokkal egészen haláláig élt. Jelentős szerepe volt Tata, Pá-
pa, Eger és Veszprém városképének kialakításában. Főleg az Esterházy grófok számára 
dolgozott, majd szakmai jó hírének köszönhetően másoktól is sok megbízatást kapott. 
Első jelentős munkája a tatai római katolikus plébániatemplom volt, amelyet eredeti-
leg Franz Anton Pilgram tervei szerint kezdtek el építeni 1751-ben, a munkálatok dön-
tő hányadát azonban Fellner Jakab végezte el. 1783-ban Fellner egy ideig Komárom 
vármegye szolgálatában állt. Esterházy Károly püspök 
1764-ben az egri püspöki uradalom egyes építkezései-
nek tervezésével bízta meg, pályafutása ekkor ívelt fel. 
Az ő nevéhez fűződik a veszprémi püspöki palota ter-
vezése is. A Gerl József bécsi építész által tervezett egri 
líceum építését 1765-ben vette át. Utolsó nagy alkotása 
a pápai plébániatemplom volt 1773-ban. Fellner Jakab 
1773-ban nemességet kapott. Tatán hunyt el, és saját ké-
résére itt temették el az általa épített Szent Kereszt ró-
mai katolikus templom kriptájában. Tatán, a templom 
előtti tér rendezésekor, 1940-ben szobrot emeltek emlé-
kére, amely Ungvári Lajos alkotása. Segédjéből, Gross-
mann Józsefből utódja lett, aki feleségül vette özvegyét, 
majd befejezte félbe maradt munkáit. 

Fellner Jakab építészeti munkásságának köszönhetően lett Tata barokk vá-
ros, így méltán névadója ő településfejlesztési programunknak.

Fellner jAkAb szobrA A szent 
Kereszt plébániAtemplom előtt
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Átfogó településfejlesztési szempontok

A Fellner Jakab településfejlesztési program tizenegy részprogramot tartal-
maz. Mindegyik részprogram kidolgozásának és végrehajtásának alapvető 
feltétele a lehető leggondosabban elkészített és folyamatosan karbantartott 
térképállomány, az ingatlan-, illetve épület-nyilvántartás, a közterületek – 
utak, járdák, parkok –, műtárgyak stb. felmérési anyaga, a részletes közmű-
térképek, valamint a fa- és növényvédelmi dokumentáció. Ezért létrehoztunk 
egy térinformatikai adatbázist, amely tartalmazza az önkormányzati ingat-
lanokat, a város építészeti értékeit, valamint a helyi és országos természetvé-
delmi területeket, az ismert forrásokat és kutakat. Az adatbázist folyamatosan 
bővítjük: a településfejlesztés szempontjából fontos adatokkal kiegészítjük. 
A létrehozott rendszer jelentős segítséget ad a tervezésben, a döntés-előkészí-
tésben, a településfejlesztési programunk végrehajtásában és a városüzemel-
tetésben. Terveink szerint az adatbázis része lesz a város szabályozási terve és 
a közművek térképe is.

A térinformatikai adatbázis mellett létezik egy másik nyilvántartási rend-
szerünk (város honlapján elérhető), amely városunk védett építészeti értékeit 
(helyi és országos védelem alatt álló építmények) tartalmazza mai és korabeli 
fotókkal, rövid leírásokkal, értékelésekkel.

A településfejlesztés alapvető követelménye, hogy mindennemű beruhá-
zásnak – még a legkisebb beavatkozásnak is – Tata kisvárosias jellegéhez 
kell igazodnia. Nemrégiben rendeletet alkottunk a településképi vélemé-
nyezési, bejelentési és kötelezési eljárásról, amely lehetőséget ad arra, hogy 
a városképet jelentősen befolyásoló építményeket, reklámtáblákat és egyéb 
tevékenységeket előzetesen véleményezhessünk, illetve a meglévő, telepü-
lésképet rontó elemeket eltávolíthassuk.

Tervezzük, hogy a város közéleti magazinjában, a Tatai Patriótában rovatot 
indítunk Tata épített és természeti értékeiről, amelyben épületek, felújítások, 
megmentett vagy megtalált részletek, közterületi elemek, szép növénytelepí-
tések jelennének meg. Nagy figyelmet fordítunk a portálok, cégérek, feliratok 
minőségére, környezetbe, városi „tájba” való beillesztésére ezért több kategó-
riában Tatai Örökség díjat alapítunk, amelyet minden évben értékelünk. To-
vább folytatjuk a városképi jelentőségű épületek felújításának támogatását is.
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II/1. TATA SZÍVE PROGRAM

Tata történelmi belvárosában két országos jelentőségű műemlékegyüttes 
rekonstrukciója kezdődhet a közeljövőben: az Esterházy-kastélyegyüttesé 
és a Tatai váré. A szintén műemlék Piarista rendház épületének felújítása, új 
funkciókkal való megtöltése is ennek az időszaknak lesz a feladata.

A vár rekonstrukciója

A Tatai vár rekonstrukciója elodázhatatlan, a várkanyar (Váralja utca) és 
a várudvar méltatlanul elhanyagolt. A várárok szintén lehangoló állapotú, 
az ott lévő funkció idegen a közcéltól és a műemlék méltó érvényesülésétől 
is. A vár és környezete jelen állapotában méltatlan ehhez a nagy múltú és 
országos hírű műemlékhez. Nem tudja teljes mértékben betölteni azt a kul-
turális és művészeti szerepkört sem, amelyre hivatott. Az épületegyüttes re-
konstrukciója számos feladatot jelent: az épületek felújítását, közműfelújítást, 
a múzeum jellegének újragondolását, raktárak, munkahelyek áthelyezését, a 
kiállítótér növelését, tematikus (pl. a középkort bemutató), interaktív, azaz a lá-
togatóval egyfajta párbeszédet folytató kiállítás rendezését, fogadótér és aján-
dékbolt kialakítását, a kapcsolódó épületek (az Udvarbíró-ház, a török kori 
átjáró, a kazamaták) felújítását, funkcióinak megtalálását, a várkert közös-
ségi térré alakítását, a várárok rekonstrukcióját. A Tatai vár felújítása kulcs-
fontosságú helyen szerepel Tata belvárosának turisztikai célú fejlesztésében. 
Mivel a várban működő Kuny Domokos Megyei Múzeum nemrégiben váro-
si fennhatóság alá került, most 
még inkább keressük a vár és 
környéke rekonstrukciójának 
lehetőségét. A Forster Gyula 
Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ 
a Nemzeti Kastélyprogramhoz 
hasonlóan most dolgozza ki a 
Nemzeti Várprogram koncep-
cióját, amelynek keretében az 
elkövetkezendő esztendőkben tAtAi vár
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harminc vár újulna meg, köztük a tatai is. Az elképzelés szerint szükséges a 
várkápolnának, a belső udvar kerengőjének, a külső várnak, valamint a két 
vár közötti ároknak a további feltárása, állagmegóvása és helyreállítása. A 
projekt előkészítésére 2016-ban, a megvalósításra pedig 2017-től kerülhet sor.

Esterházy-kastélyegyüttes és környékének rekonstrukciója

Az Esterházy-kastély felújítási terve hangsúlyosan szerepel a fejleszté-
si elképzelések között. Az elmúlt uniós támogatási ciklusban nagyszabású 
tervek készültek az állami tulajdonú épületegyüttes megújítására, de saj-
nos nem kapott támogatást a projekt. A kormány nemrégiben elfogadta a 
Nemzeti Kastélyprogramot, amelynek keretében megújítják a tatai kastélyt 
is. Még az idén megkezdődnek a felújítási munkálatok. A kastély jövőbeni 
hasznosításáról már tárgyalásokat folytatunk az épületegyüttes kezelőjé-
vel, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Köz-
ponttal. Szeretnénk elérni, hogy a rekonstrukciót követően nemcsak állami, 
hanem tatai funkciókat is kapjon a kastély. Elképzeléseink szerint az épület 
elsősorban kulturális programoknak, idegenforgalmi vonzerőt jelentő fesz-
tiváloknak, kiállításoknak, rendezvényeknek, zenei előadásoknak adhatna 
otthont. Az ingatlan bizonyos épületrészei 
városi intézmények, cégek elhelyezésére is 
alkalmassá tehető. A kastély rehabilitáci-
ójával párhuzamosan szeretnénk megújí-
tani a mellette lévő parkot is. Szorgalmaz-
zuk a magántulajdonú Esterházy-lovarda és 
lóistálló felújítását, hasznosítását is. A mű-
emlék Piarista rendház felújítása sem vár-
hat sokáig, mihamarabb funkciót kell talál-
nunk neki, és meg kell kezdenünk az épület 
rekonstrukcióját. esterHázy-kAstély
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II/2. TATAI, TÓVÁROSI ÉS AGOSTYÁNI FŐUTCÁK ÉS  
FŐTEREK FEJLESZTÉSE

A főutcák és főterek egy település fő ütőerei. Szervezik és kifejezik az adott 
településhez tartozó közösség életét. Nemcsak kereskedelmi, vendéglátó, szol-
gáltató intézményeket fogadnak be, hanem találkozások és ünnepek helyszí-
nei is, turisztikai vonzerőt jelentő látványosságok, értékhordozó helyek. Mi-
nél sokrétűbbek, annál élőbbek, vonzóbbak.

Még az idén teljes egészében megújul Tata régi városközpontja és környéke 
a Kossuth tér projekt keretében. A közeljövőben folytatni szeretnénk a meg-
kezdetett beruházást: a második ütem keretében tervezzük az egyházi tulaj-
donban lévő Szent Kereszt Plébániatemplom épületének, illetve a főbejárat 
előtti területnek a felújítását. A rekonstrukciós munkálatokat a Győri Egy-
házmegyével együttműködve szeretnénk előkészíteni.

Folytatjuk a város főutcáinak rehabilitációját. Ebben a munkában kiemelt 
figyelmet kapnak a vár környékén lévő utak: a Bartók Béla utca, az Alkot-
mány utca és a Váralja utca. A Cifra-malom előtt ki kell alakítanunk egy mik-
ro-teret az útburkolatnak a járdaszintre való süllyesztésével. Folytatjuk a vá-
ros bevezető útjainak és a hozzájuk kapcsolódó tereknek, teresedéseknek a 
felújítását (Környei utca, Vértesszőlősi út, Honvéd utca, Kocsi út, Komáro-
mi utca, Naszályi út, Kakas utca, Agostyáni út, Kossuth Lajos utca, Szabad-
ság utca), valamint a „zöldtereink” szépítését (Kodály tér, Erzsébet királyné 
tér, Fenyő tér, Hősök tere) és az alközpontok rehabilitációját (Eszperantó tér, 
Mindszenty tér).

A Fellner program keretében folytatjuk a megújuló Kossuth térnek és a vá-
ros egyéb forgalmas pontjainak (Tópart sétány, Hősök tere, Ady Endre utca, 
Építők parkja, Fáklya utca, Kálvária-domb és környéke, Agostyán) turiszti-
kai tartalmú fejlesztését.

II/3. A MEGÉRKEZÉS HELYEI, TEMATIKUS ÚTVONALAK 

Parkolási lehetőségek kijelölésével kell segítenünk a városba érkező turis-
tákat. A meghatározott parkolóhelyek környékén úgynevezett fogadóponto-
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kat kell kialakítani. Ilyen hely lehetne az Építők parkjában található, a Vér-
tesi Erdőgazdaság Zrt.-vel közösen megépítendő Borostyán-ház.

Az elmúlt években négy tematikus útvonalat alakítottunk ki a városban, 
ezek a következők: a tatai élővizek útja, a tatai zöld út, a tatai barokk út és a 
tatai malmok útja. A közeljövőben szeretnénk ezeket továbbfejleszteni: tá-
jékoztató táblákkal, kiadványokkal és programok szervezésével népszerű-
sítenénk az utakat, ösvényeket. A Turisztikai Desztináció Menedzsmenttel 
(TDM) együttműködve pedig további tematikus útvonalak kijelölését ter-
vezzük. Fel kell újítanunk a városban 2003-ban elhelyezett táblákat, több 
esetben pedig át is kell helyeznünk azokat máshová. Az Által-ér völgyi tan-
ösvény tatai kezdőpontjánál interaktív táblát helyezünk el, az Által-ér völgyi 
kerékpárút mellett kialakított tanösvény Fáklya utcai végénél pedig egyedi 
interaktív információs táblát telepítünk. A Gerecse hegység turistaútjait ha-
marosan felújítják, ennek keretében a Tatán átvezető útvonalakat ki kell táb-
láznunk a Magyar Természetjáró Szövetség által előírt – az egységes orszá-
gos arculati kézikönyvben foglaltaknak megfelelő – útirányjelző táblákkal.

II/4. A TATA ÉS TÓVÁROS KÖZÖTTI TERÜLET ÚJ ÉLETRE 
KELTÉSE

A Tata és a Tóváros közötti városrész újragondolása rövid távú feladata a 
városnak. A terület magába foglalja a várat és közvetlen környezetét, a Váral-
ja utcát, a szakorvosi rendelőt, a művelődési házat, a mögöttük lévő tereket 
az áruházakkal, az autóbusz-pályaudvarral egészen a Május 1. útig. A város-
rész jelenlegi állapota nem méltó a felújí-
tás előtt álló várhoz, sem a városhoz, sem 
a már országos, sőt nemzetközi hírnevű 
tatai rendezvényekhez. A vár és a Május 
1. út közötti terület átgondolt fejlesztése 
az egyik fő iránya kell, hogy legyen az új 
Magyary-tervnek. Több éve napirenden 
lévő kérdés a művelődési ház további sor-
sa, amelynek nemcsak műszaki átalakí-

A várAljA utcA és A várárok közötti
 terület
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tása, de tartalmi újragondolása is szükséges, amennyiben az a döntés születik, 
hogy maradjon az épület.

A területen az idegenforgalom, a turizmus, a kultúra, a vendéglátás kell, hogy 
prioritást élvezzen. A tataiak és az érintettek bevonásával meg kell vizsgálnunk, 
hogy a Magyary Zoltán Művelődési Központ funkcióinak más helyszínre tele-
pítése következtében hogyan tudnánk hasznosítani az üresen maradó épületet. 
A vár környezetében megkérdőjelezhető a buszpályaudvar és az élelmiszerbolt 
épülete. A buszpályaudvarnak az intermodális csomóponthoz való telepítése 
miatt – a tulajdonossal egyeztetve – lassan döntenünk kell az ingatlan jövőbeni 
sorsáról. A közeljövőben a szakrendelő funkciója az Árpád-házi Szent Erzsébet 
kórház új épületébe kerül. A rendelőintézet épületének jelenlegi funkciója meg-
szűnik, ezért a tulajdonos állammal és a tataiakkal együtt ennek az ingatlan-
nak a hasznosításán is el kell gondolkodnunk. A városrészt egy egységként ke-
zeljük: a fent említett ingatlanok, közterületek hasznosítására, rehabilitációjára 
egy mindent átfogó megvalósíthatósági tanulmányt készíttetünk. A szükséges 
beruházásokat – a Váralja utca és a várárok közötti terület felújításával együtt – 
pályázati forrásból szeretnénk megvalósítani.

II/5. A MÁJUS 1. ÚT REHABILITÁCIÓJA

A városközpontot megkerülő főútvonal a közvetlen központnak az átmenő 
forgalomtól való tehermentesítését megoldotta, viszont a szanálásnak a város 
testét felbontó, romboló nyomai sajnos a mai napig láthatóak. Sajnálatos az 
is, hogy az útvonal mentén felszabadított „terekre” a város hagyományaitól 
idegen lakótelepi egységek, külvárosi megjelenésű kereskedelmi egységek, és 
egyéb, oda nem illő létesítmények települtek. Ez a szocializmus olyan káros 
településfejlesztési öröksége, amelynek a gyógyítása a mi feladatunk. Ugyan-
akkor a Május 1. út melletti kereskedelmi, bevásárló negyed mindezen város-
építészeti kritika ellenére kedvelt bevásárló negyed, ahol a kisvárosias arculat 
megteremtése érdekében az egyes épületek kis beavatkozásokkal összeépíthe-
tők, fokozatosan javítva ezzel a széteső városképet.

A városközpontot megkerülő útvonal „lyukai, beharapásai”:
• a Környei utca – Táncsics M. utca – Kocsi út – Dadi út összetett csomópontja;
• a Május 1. út – Nagykert utca csomópontja az út mindkét oldalán;
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• a Kőkúti iskola előtti nagy kiterjedésű szabad terület a Május 1. útig;
• a Komáromi utca – Katona J. utca – Keszthelyi utca közötti lakótelepi beépítés;
• a Keszthelyi utca – Cifra-malom patak közötti sáv a vár előterében;
• a Cifra-malom patak és a tóvárosi körforgalmi csomópont közötti terület.

Nyilvánvalóan szükség lenne az idegen 
és a történelmi város szempontjából zavaró 
funkciók – mint pl. az autóbusz-pályaudvar, a 
nagy parkolót igénylő kisebb-nagyobb bevá-
sárlóközpontok – kitelepítésére. E városképi 
és funkcionális szempontból káros örökség 
felszámolása a várostól jelentős erőfeszítése-
ket igényel, ezért ezekre – a helyi civil szer-
vezetekkel és e területen jártas szakértőkkel 
együttműködve – külső pénzügyi és szakmai 
befektetőket, valamint konkrét funkcionális 
javaslatokat is keresünk és várunk. 

II/6. KERTVÁROS, ÚJHEGY ÉS A NAGYKERT UTCÁTÓL 
DÉL-DÉLNYUGATRA FEKVŐ VÁROSRÉSZ     
ALKÖZPONTJAINAK KIALAKÍTÁSA

Mindegyik kertvárosi jellegű városrész sajátos identitással bír. Alköz-
pontok kialakításával ezt tovább kívánjuk erősíteni. A kisebb centrum 
létrehozása számos elemet – in-
tézményt, közterületi-kertészeti 
kialakítást, művészeti alkotást, 
találkozási helyet, közlekedési 
csomópontot stb. – jelenthet. A 
külső városrészek továbbfejlesz-
tését, alközpontjaiknak kialakí-
tását lényeges feladatnak tart-
juk, mert ennek köszönhetően 
nyugodtabb és komfortosabb kör-

május 1. út

új út  – komáromi utcA – 
józseF AttilA utcA csomópontjA
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nyezet alakul ki az itt élők számára. A 2014-2020-as uniós pályázati ciklusban 
projektként szerepel a kertvárosi és az újhegyi alközpont fejlesztése. 

Kertvárosban az Eszperantó tér környékén szeretnénk kisebb centrumot 
létrehozni, ennek megvalósulását erősíti a tér közelében épülő Vakok Inté-
zetének Tatára települő intézménye is. 

A vasútvonal rekonstrukciója kapcsán tervezett közúti aluljárónak köszön-
hetően az újhegyi városrész vonzóbb lakóterületté válik, ezért mindenképpen 
szükséges, hogy fejlesszük az itteni alközpontot is.

Tatának érdekes színfoltja a falusias jellegű Nagykert utcától dél-délnyugat-
ra fekvő városrész, amely még őrzi a régi hagyományokat. Meg kell tartanunk 
ennek a területnek az identitását, és tovább kell fejlesztenünk. Az Új út – Ko-
máromi utca – József Attila utca csomópont rendezésével, valamint a Dózsa 
György utcai üzlet(ek) környezetének minőségi javításával itt is alközpontot 
alakíthatnánk ki. Minél hamarabb meg kell terveznünk ennek a centrum-
nak a kialakítását, és pályázatot kell benyújtanunk annak megvalósítására. 

II/7. A LAKÓTELEPEK REHABILITÁCIÓJA,    
REKONSTRUKCIÓJA 

Az elmúlt évtizedekben több lakótelepi egy-
ség létesült Tatán. Ezek az egységek – beépíté-
si módjuk, léptékváltásuk, a hagyományos vá-
rosszövetet felbontó jellegük miatt – még min-
dig nem tartoznak szervesen a város testébe. 
Ezért legfontosabb feladat ezek beágyazása a 
városképbe: építészeti, kertészeti, környeze-
talakítási és közösségszervezési módszerrel. 
A lakótelepeket család- és gyermekbaráttá kell 
tennünk: ennek meg kell mutatkoznia a lakás-
választék bővítésében, az intézményekben, s a közterületi fejlesztésekben. 
Folytatnunk kell a lakótelepek lakóparkká alakítását: elő kell segítenünk az 
értéknövelő és energiatakarékos felújításokat, meg kell újítanunk a zöldfe-
lületeket. Ennek a rehabilitációnak lesz mintaprojektje a Bacsó Béla utcai 
lakóterület átalakítása. A rehabilitációs tervek alapján rövid időn belül tel-

bAcsó bélA úti lAkótelep
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jesen megújul a lakótelep. Átalakítjuk a közlekedési rendet, rehabilitáljuk a 
zöldfelületeket, kerékpárutat jelölünk ki. Az intézmények környezetét meg-
szépítjük, ösztönözzük a kereskedelmi egységek tulajdonosait az ingatlanja-
ik korszerűsítésére. 

A „garázsvárosok” rehabilitációjára is terveket készítünk. A lakótelepeken 
lévő intézmények környezetét is szeretnénk megújítani: közösségi tereket kí-
vánunk létre hozni.

II/8. TATA KÖZLEKEDÉSÉNEK REKONSTRUKCIÓJA,       
AKADÁLYMENTESÍTÉSE

Tata közlekedési viszonyait kistérségi központi szerepköre, jelentős turiszti-
kai vonzereje határozza meg. A központi szerep miatt számottevő az átmenő 
teherforgalom, amely viszont csökkenti a turisztikai vonzerőt. A város köz-
lekedését oly módon kívánjuk fejleszteni, hogy a város vonzereje megma-
radjon, sőt erősödjön, a káros átmenő forgalmat pedig igyekszünk elterelni.

Úthálózat

Tata közúton jól elérhető, a Budapestet Hegyeshalommal összekötő M1-es 
autópálya mellett található, valamint áthalad a városon az 1. számú főút is. 
Megközelíthetősége azonban nemcsak előnyt, hanem hátrányt is jelent egy-
ben, hiszen a városon átmenő tehergépjármű forgalom erősen terheli Tatát. 
A tóvárosi körforgalmi csomópont megépítése, majd annak direkt ágakkal 
történő bővítése jelentősen javított a közlekedésen.

A városon átmenő forgalmat csökkentette a Déli Ipari Park feltáró útjá-
nak elkészítése (a délnyugati elkerülő út első szakasza), és tovább redukálja 
majd a tervezett 1. számú út Tatát elkerülő szakaszának megépítése is, ame-
lyet az érintett települések (Kocs, Mocsa, Naszály, Szomód) és az állam be-
vonásával készítünk elő.

A település szerkezetéből adódóan Tata elsősorban az újhegyi városrész 
felé tud terjeszkedni. Egyre nagyobb az igény e terület jó megközelítésének 
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biztosítására. Tatának ezt a részét jelenleg a Budapest-Hegyeshalom vasút-
vonal választja el a központtól. A városrész könnyebb elérhetősége érdekében a 
következő években közreműködünk a Biatorbágy-Tata vasútvonal korszerűsíté-
sében: a várost érintő vasúti nyomvonal korrekciójának és a külön-szintű vasúti 
kereszteződések (Agostyáni út, Baji út, Újhegyi út) tervezésében. Továbbá részt 
veszünk a felhagyott nyomvonal hasznosításának, valamint a csatlakozó utak 
megépítésének előkészítésében. Ehhez kapcsolódóan megtervezzük az Agostyá-
ni és a Baji út, valamint az Agostyáni és a Szomódi út közötti útkapcsolat kiala-
kítását, és támogatásra pályázunk a megvalósításukhoz.

Az éves költségvetési lehetőségek figyelembevételével a város továbbra is 
feladatának tekinti a helyi közutak szükséges építési, korszerűsítési és fenn-
tartási munkáinak elvégzését. Az út- és járda-felújítási programunkat külső 
területfejlesztési források bevonásával folytatjuk. Tervezzük a burkolatlan 
közutak (Nyár utca, Nagy Lajos utca, Újvilág utca, Vörösmarty utca, Mária 
út és a Nyírfa utca) aszfaltozását is, ennek elvégzéséig folyamatosan biztosít-
juk az utak járhatóságát és pormentesítését. 

A fokozottan balesetveszélyes közúti csomópontoknál (az Oroszlányi ut-
ca – Új út – Fényes fasor, illetve a Május 1. út – Oroszlányi utca) biztonságo-
sabbá szeretnénk tenni a gyalogátkelőket. Ennek érdekében megvizsgáljuk 
az érintett kereszteződések műszaki fejlesztésének lehetőségét, és támoga-
tásra pályázunk a megvalósításhoz. A balesetek megelőzése érdekében – pá-
lyázati források felhasználásával – a Jávorka Sándor iskola és az Új úti diá-
kotthon előtt lévő gyalogátkelőkhöz hasonlókat tervezünk a Május 1. útra. 
Továbbá – az Ady Endre utcához hasonlóan – jelzőlámpákkal is ellátnánk 
ezeket az átkelőket. A Bacsó Béla utca és a Gesztenye fasor kereszteződésé-
nél körforgalom építését tervezzük. Megoldandó feladat a Baji út és az Ady 
Endre utca csomópontjának a korszerűsítése is, erre vonatkozóan már ter-
vek is készültek.

A város egyéb részein is gondot fordítunk a közutak, járdák fejlesztésére 
(pl. Agostyán, Kertváros, Újhegy területén). A történelmi városmagban for-
galomkorlátozott és a gépkocsiforgalomtól néhány helyen elzárt zónákat ho-
zunk létre, ezeken a helyeken a tömegközlekedést megengedjük. A balese-
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tek megelőzése érdekében a lakóterületek belső útjaira is folyamatosan ki-
terjesztjük a forgalomcsillapítást.

Kerékpárút-hálózat és járdák

Tata immáron 8 éve birtokosa a Kerékpárosbarát Település címnek. Az 
elmúlt években a kerékpárút-hálózat fejlesztésében komoly előrelépések 
történtek: megújítottuk a Kocsi úti bicikliutat, és elkészült az Által-ér völ-
gyi vonal is, amelyet sikerült bekötnünk a város szívébe. 

Hosszabb távú célunk, hogy kistérségi támogatással összekössük a meg-
lévő, de különálló szakaszokat, és bekössük a várost az EuroVelo kerék-
párút-hálózatba. Erre vonatkozóan már tervek is készültek. Kerékpáru-
tat szeretnénk építeni Agostyán, illetve a Gerecse Natúrpark irányába 
is az ökoturizmus elősegítése érdeké-
ben. Folytatjuk a megkezdett munkát: 
a meglévő kerékpárút nyomvonalait 
egy összefüggő hálózattá (Kocsi út – 
Ipari Park – Környei út, Baji út – Vér-
tesszőlősi út – Fáklya utca, tópart, Ta-
ta – Naszály – Almásfüzitő – Komá-
rom, Tata – Kocs) bővítjük az iskolák és 
közintézmények elérhetőségének bizto-
sításával.

A Szőgyéni, az Arany János és a Komáromi utcához hasonlóan folytatnunk 
kell az új járdák kiépítését, illetve a meglévő járdaszakaszok összekötését. Fel 
kell mérnünk a város járdaépítésre váró utcáit, és fel kell állítanunk egy megva-
lósítási sorrendet.

Közterületi információs rendszer

Évek óta húzódó probléma a város közterületi információs rendszerének 
kialakítása. A közterületi információs rendszer elemei a következők: utca-
név táblák, térképes információs táblák, céljelölő táblák. Ezek a táblák a gya-
logosok, kerékpárosok és a közúton közlekedő, úti célokat keresők számára 

Az áltAl-ér völgyi kerékpárút 
tAtAi Kezdő szAKAszA
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szolgáltatnak információt, az ő tájékozódásukat könnyítik meg. Ilyen infor-
mációs táblák vannak a Környei út, a Május 1. út mentén, valamint az Ady 
Endre utcában, illetve térképes formában a város több pontján, de számuk a 
szükségesnél kevesebb. Folyamatos feladatnak tekintjük a táblák tartalmá-
nak aktualizálását.

A kerékpáros és a gyalogos turisták részére a Turisztikai Desztináció Me-
nedzsment a város több pontján helyezett már el tájékoztató táblákat, ezek-
nek a fejlesztésére is gondot kell fordítanunk.

Az egységes településkép érdekében a tájékoztatótábla-rendszerbe bevon-
juk a vállalkozások irányjelző tábláit is.

Parkolás a városban

Az utóbbi években jelentős változásokat vezettünk be a városközpontban 
való parkolás problémáinak enyhítésére: megalkottuk a 2 órás várakozási 
rendszert az Országgyűlés téren és környékén, valamint a Rákóczi utcában. 
A hosszabb ideig várakozni kívánók kicsit távolabb (pl. a Somogyi Béla utcá-
ban, a Bartók Béla utcában és az Egység utcában) állíthatják le gépjárműve-
iket, és néhány perces gyaloglással innen érhetik el a centrumot. A beveze-
tett 2 órás várakozási rendszer beváltotta a hozzáfűzött reményeket, a tataiak 
megkedvelték az új szisztémát. A lakosság és az üzlettulajdonosok kérésére 
már bővítettük is a rendszert. 

Az elmúlt időszakban áttekintettük a parkolás jelenlegi rendszerét, és fel-
mértük a mostani és a hosszú távon várható igényeket. Ennek tükrében el-
készítettük városunk parkolási koncepcióját. Meghatároztuk, hogy a felszíni 
parkolásra alkalmas felületek csökkenésével a további igények kielégítése hol 
és milyen módon lehetséges – figyelembe véve a zöld környezet megóvását. 
A koncepciónak városfejlesztési kihatásai is lehetnek, hiszen meg kell hatá-
rozni, milyen ingatlanfejlesztések valósulhatnak meg az érintett területeken. 
Jelenleg keressük azon befektetőket, akik a szükségesnél több parkoló kiala-
kítását vállalnák a várossal együttműködve. A városi és városközponti érke-
zési pontokon parkolókat alakítunk ki, amelyek mini Park+Ride (parkolj és 
utazz), Park+Bike (parkolj és biciklizz) egységekként működhetnek. Tata zöld 
környezetének megóvása érdekében nagy gondot fordítunk a parkolók fásí-
tására. A kiemelt műemléki környezetekben (vár, Esterházy-kastély, Angol-
kert) a gépkocsiforgalom teljes kizárását javasoljuk, cserébe a városban né-
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hány helyen parkolóház, vagy mélygarázs építésére is sor kerülhet. Például 
a Dobroszláv utcai fűtőmű helyén szeretnénk parkolóházat létesíteni. En-
nek a projektnek az előkészítését hamarosan megkezdjük. Új parkolóhelye-
ket kell kialakítanunk az épülő városi sportcsarnok környékén is, mivel a lé-
tesítmény megnyitása után nem lesz elegendő hely a gépkocsik megállására.

Távolsági autóbusz- és vasúti közlekedés

Tata kistérségi központ. A helyi és helyközi járatok jól lefedik a város köz-
lekedési igényeit. A közúti-vasúti átszállás viszont nehézkes, ezért az érintett 
közlekedési vállalatok bevonásával kezdeményezzük – a már elkészült meg-
valósíthatósági tanulmány alapján – egy intermodális csomópont (buszpá-
lyaudvar és a vasútállomás egymás közelébe való telepítése) kialakítását a 
vasútállomásnál. A fejlesztés a vasút mindkét oldalát érinti majd. Ezzel pár-
huzamosan egy kistérségi közlekedési koncepciót is kidolgozunk a tömeg-
közlekedés optimalizálása érdekében.

Tata vasúti megközelíthetősége – mind gyors-, mind személyvonattal – 
jónak mondható, a város az 1. számú fő közlekedési vonal mellett fekszik. 
Az elővárosi vonalakon a MÁV Zrt. ütemezett menetrendet vezetett be (ez 
óránként azonos időpontban induló járatokat jelent). Így minden órában 
biztosított az utazás mind Győr, mind Budapest felé. A tömegközlekedési 
kapcsolatok – helyi és helyközi járatok – továbbfejlesztése során tekintettel 
kellene lenni a bevásárló forgalomra, kielégítve ezzel a már ma is meglévő 
és részben kielégítetlen igényeket. A buszmegállók komfortosabbá tételét, 
rendszeres karbantartását in-
dokoltnak tartjuk. Kialakítunk 
a tömegközlekedési vállalattal 
karöltve egy tatai buszmegál-
ló típust, amelyet a kistérség-
ben is elterjesztenénk. A városi 
közösségi közlekedésben szor-
galmazzuk az energia-hatékony 
és környezetkímélő közlekedési 
eszközfejlesztést. A legfrekven-
táltabb Tata-Tatabánya közötti 

Az intermodális csomópont látványterve 
(trenecon kFt.)
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szakaszon felmerül a vasúti forgalom sűrítése. Az Agostyán és Baj felé veze-
tő utakon lévő egyszintű vasúti kereszteződés külön szintűvé alakítása, va-
lamint az Újhegyre vezető úton a gyalogos aluljáró építése része a tervezett 
Biatorbágy-Tata vasút-rekonstrukciónak. 

Akadálymentesítési program

A városi közlekedés gördülékenyebbé té-
teléhez tartozik egy átfogó akadálymente-
sítési program végrehajtása. Ez kiterjed a 
járdák, közterületek kialakítására is, ahol 
az építési munkáknál és a felújításoknál 
– a babakocsival közlekedők és mozgás-
korlátozottak közlekedését elősegítendő 
– szegély lesüllyesztésére, vagy az út fele-
melésére kerül sor. Főleg a buszmegállók, 
boltok, templomok környékén, ahol az idő-
sebbek is gyakrabban megfordulnak, le-
hetne a gyalogos átjárókat gyengén látók számára is használhatóbbá ten-
ni, az újakat pedig eleve hangjelzéssel kellene ellátni, és a járdával azonos 
szintre kellene emelni. A közlekedés fejlesztése során figyelemmel kell len-
nünk a hamarosan Tatán telephelyet nyitó Vakok Intézetének igényeire. A 
környék járdaépítése, felújítása során akadálymentes csatlakozásokat kell 
kiépítenünk. A helyi közösségi közlekedés akadálymentesítése érdekében 
a városban már jellemzően alacsonypadlós Credo típusú buszok közleked-
nek. A város közintézményeinek akadálymentesítése már megkezdődött: a 
polgármesteri hivatalban és az Eötvös gimnáziumban liftet létesítettünk.

II/9. VÁROSÜZEMELTETÉS ÉS INFRASTRUKTÚRA-   
FEJLESZTÉS

Kidolgozzuk Tata város ökológiai városüzemeltetési koncepcióját, amely-
lyel országosan úttörő városüzemeltetési, infrastruktúra-fejlesztési progra-
mot kívánunk bevezetni.

AlAcsony pAdlós credo típusú 
városi busz
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Városüzemeltetés

A városüzemeltetés a város közte-
rületeinek – úthálózatának, parkja-
inak – és műtárgyainak, a hulladék-
kezelés városméretű rendszerének, 
valamint az intézményeknek az üze-
meltetését, fenntartását jelenti. Köz-
területeink tisztán tartásának, terv-
szerű karbantartásának és felújí-
tásának a rendszerét folyamatosan 
fejlesztjük. A meghibásodások feltá-
rását közterületi jelenlétünkkel és  la-
kossági kapcsolataink erősítésével kí-
vánjuk napra késszé tenni. A városi parkok üzemeltetésének alapja a park-
őrszolgálat, amelyet kialakítunk, és az őröket megfelelő jogosítványokkal 
látjuk el.

Kidolgozzuk és megvalósítjuk a Tiszta Tatáért programot. A közterüle-
tek virágosítását Tata városüzemeltetési vállalata, a Városgazda Nonprofit 
Kft. végzi. Ebbe a feladatba a lakosságot, a civil szervezeteket és a gazdasági 
társaságokat is be kívánjuk vonni. Az allergén növények irtására kampány-
sorozatot indítunk el. A hulladékgyűjtés és -kezelés rendszere Tatán teljes 
körű, működik szelektív hulladék- és zöldhulladékgyűjtés (komposztálás) 
is. Szelektív hulladékudvart hozunk létre a városban, ezenkívül a lakosság 
környezettudatos szemléletének erősítése érdekében a háztartási hulladék-
szállító szolgáltatóval közösen a város teljes területén rendszeresítjük a ház-
hoz menő elkülönített szemétgyűjtést. A szelektív hulladékgyűjtés és a nö-
vényi eredetű hulladék komposztálásának további népszerűsítésére pedig 
újabb programot dolgozunk ki.

Vízi közművek

vízellátás

Regionális vízműrendszer látja el a körvezetékes rendszerű városi háló-
zatot; az Angolkertben és a Fényes-fürdő területén lévő kutak tartalékok a 

zöldhullAdéK-gyűjtés
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rendszerben. Megoldandó a Kocsi út – Naszályi út közötti fejlesztési terület 
telekalakítási tervének elkészítése után az ivóvízelosztó hálózat kiépítése, to-
vábbá az Újhegyi IX-X. dűlő vízellátása is. A vízminőség ellenőrzését folya-
matosan biztosítani kell. 

szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás

A belterületi városrészek minden ré-
szén van szennyvízcsatorna, az új, be-
építésre szánt területeken szükséges a 
hálózat bővítése, első ütemben a veze-
tékes ivóvízzel már ellátott részeken. El-
sősorban a vízbázisok védőidomainak 
környezetében fontos a meglévő csator-
nahálózatra való rákötések teljes körű-
vé tétele. 2013-ban megújult városunk 
szennyvíztisztítója, amelynek köszön-
hetően 17,5 tonnával kevesebb foszfor és 
5,5 tonnával kevesebb nitrát kerül az Ál-
tal-érbe, illetve onnan a Dunába. Hosszú távú konkrét tervet kell elfogadnunk 
a szennyvízcsatorna-rendszer kialakítására a város külterületi részein, külö-
nös tekintettel az Újhegyre és a Naszályi útra. A vízbázis védelme érdekében 
az ivóvíz- és szennyvízhálózat fejlesztését együtt kell megvalósítani.

Felszíni vízelvezetés

A város és környéke dimbes-dombos, élő vízfolyásokban gazdag területen 
fekszik, az Által-ér, a Fényes-patak és a Naszály-Grébicsi-vízfolyás vízgyűj-
tő területén helyezkedik el. Ezek állami kezelésben vannak. Az Által-ér me-
dertisztítására és az Öreg-tó alvízi mederszakaszainak rekonstrukciójára az 
Öreg-tó rehabilitációja program keretében került sor 2012-2013 között. Szük-
séges folytatni az itt megkezdett munkát. 

Önkormányzati fenntartású vízfolyások: a Malom-patak, az újhegyi és Új-
hegyi úti vízfolyások, a Kosréti-árok, a Kismosó-vízfolyás, a Fácán-patak, a 
Diána-árok, és Agostyán városrészben az Árendás-patak belterületi szaka-
sza. Ez utóbbinak a medertisztítását, s a patak környékének rekonstrukcióját 
a költségvetési források figyelembevételével folyamatosan végezzük.

A szennyvíztelep új létesítménye
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Tata teljes belterületének csupán 20%-a rendelkezik zárt csapadékcsator-
nával. A befogadók felőli csatornaszakaszok pedig alulméretezettek. Nem-
régiben a felszíni vízelvezető rendszer bővítésére – a város teljes belterületé-
re vonatkozóan – megvalósíthatósági tanulmánytervet készítettünk. A mun-
kálatokat ütemezetten szeretnénk véghezvinni figyelembe véve az elöntéssel 
leginkább veszélyeztetett területeket és a biztosítható pénzügyi forrásokat. 
Az út menti árkok, átereszek karbantartása városi feladat, ehhez azonban a 
lakosság segítségét is kérjük, mivel az árkok tisztítása, a helytelen lakossági 
beavatkozások miatt, gyakran válik lehetetlenné. A visszatérő források meg-
növekedett vízhozama miatt is nagyon sürgős beavatkozást igényel a Május 
1. út – Keszthelyi utca – Új út által határolt terület.

inFormAtikAi közművek

A város célul tűzi ki a közigazgatás, az intézményirányítás, a gazdasági és 
civil kapcsolattartás informatikai alapú működtetését. Ennek alapja a város, 
az önkormányzat digitális informatikai vagyona. A két meghatározó szolgál-
tató célja, hogy a mindenkori legkorszerűbb rendszert minden háztartásba 
és intézménybe eljuttassa.

A személyes kapcsolattartás érdekében a város által fenntartott intézmé-
nyekben és közszolgáltatókban e-pontokat kell kialakítani. Rövid távon elé-
rendő cél az internet városon belüli korlátlan használatának biztosítása. A 
polgármesteri hivatalban megkezdett e-közigazgatás mielőbb mindenki szá-
mára hozzáférhető lesz. 

A város közbiztonságának növelése érdekében a Tatára bevezető utak men-
tén kamerarendszert építünk ki, továbbá a frekventált városrészekben is térfi-
gyelő kamerákat helyezünk el.

II/10. BLÁTHY OTTÓ ENERGETIKAI PROGRAM

Bláthy Ottó (Tata, 1860. augusztus 11.- Budapest, 1939. szeptember 26.) iskolá-
it Tatán, illetve Bécsben végezte. 1882-ben szerzett gépészmérnöki oklevelet a Bécsi 
Műegyetemen. 1883-ban lépett a Ganz-gyár kötelékébe mint gépszerkesztő. Mun-
kássága egész életére a gyárhoz kötötte. Kiemelkedő képességű ember volt. Gyorsan 
átlátta a problémákat, rendkívüli emlékezőtehetség jellemezte. Elsőként ismerte fel 
a mágneses Ohm-törvény gyakorlati alkalmazásának lehetőségét. Legjelentősebb 
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találmánya az 1885-ben Zippernowskyval és Dérivel közösen megalkotott transz-
formátor. A transzformátorokat Bláthy javaslatára zárt vasmaggal készítették. Kö-
zös munkájuk a korabeli elektronika egyik legfontosabb találmányát eredményez-
te. Száznál is több szabadalma főleg a villamos gépek területére vonatkozott. 1887-
től a váltakozó áramú generátorok párhuzamos kapcsolásával kísérletezett, amelyet 
rá egy évre egy olaszországi erőműben valósítottak meg. Világszenzációt jelentett, 
hogy elsőként kapcsolt össze hőerőművet vízi erőművel. 1889-ben megszerkesztette 
a róla elnevezett fogyasztásmérőt. Több hasonló szerkezet is ismert volt, de csupán 
Bláthyé vált be a gyakorlatban. 1912-ben tökéletesítette, így mérése pontosabb lett. 
A ma használatos fogyasztásmérők is az általa feltalált készülék elvén működnek. 
1927-től a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, a Budapesti és Bécsi 
Műegyetem tiszteletbeli doktora volt. Számos kitüntetésben részesült.

Az energia korunk legfontosabb és legköltségesebb elemévé vált. Tata város 
korábban készített energiakoncepciója alapján kiemelt feladatként kívánjuk 
kezelni a város, az önkormányzat és intézményeinek energiagazdálkodását, 
felhasználását, de figyelemmel vagyunk a város egészének energia felhasz-
nálására is. 

Tata városa a megújuló energiaforrások tekintetében potenciálisan kiváló 
helyzetben van, adottságai kitűnőek. Tata rövid- és középtávú energiaellátását 
szolgáló rendszerek állapota, kapacitása jelenleg – a város tervezett fejleszté-
seinek megfelelő bővítéseivel együtt – lehetővé teszi a biztonságos energiael-
látást. A Déli Ipari Park területén azonban korszerűsítenünk kell a rendszert.

2013-ban pályázat keretében kicseréltük 
a távhőrendszer hosszú távvezetékét, nyolc 
hőközpontot és egy hidraulikai váltós szi-
vattyúgépházat építettünk. A távfűtési rend-
szer javítása és a szolgáltatás versenyképes-
sé tétele érdekében 2012-ben a város a táv-
hőszolgáltatást hozzáértő és tőkeerős kézbe 
adta 25 évre a Dalkia Energia Zrt.-nek. 
Az elmúlt esztendőkben korszerűsítették a 
rendszert: újjáépítették a kazánokat, a távhő-
vezetékeket és a hőközpontokat.

Az új, május 1. úti szivAttyúHáz 
berendezése
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A pályázati lehetőségeket kihasználva 2014-ben a város lámpatesteinek csak-
nem a felét (1420 db) új LED-es izzóval láttuk el. A város közvilágításának kor-
szerűsítését tovább folytatjuk, ennek keretében a közeljövőben a fő közlekedé-
si útvonalak egy szakaszán, valamint a gyalogátkelők környezetében meg-
újul a világítás, a tóparton kiépül a közvilágítás. A későbbiekben a város 
más részein is modernizáljuk a lámpatesteket. 

Az elkövetkezendő években a Tata 
Energia Kft.-vel együttműködve az Új úti 
erőműbe szeretnénk központosítani a táv-
hőszolgáltatást. A Dobroszláv utcai fű-
tőmű helyén parkolóházat szeretnénk épí-
teni a jövőben. Ennek a projektnek az elő-
készítését hamarosan megkezdjük.

A folyamatos, biztonságos városi villa-
mosenergia-ellátáshoz szükséges fejlesz-
tések területén továbbra is kezdeménye-
ző szerepet vállalunk, a kiépített partneri 
kapcsolatot tovább építjük a szolgáltatóval.

II/11. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA 

A fenntartható fejlődés biztosítása érdekében továbbra is támogatjuk az 
önkormányzat fenntartásában működő intézmények energiaracionalizálá-
sát: napelemek és napkollektorok elhelyezését. Állami és EU-s támogatásból 
a Kőkúti Általános Iskola tetejére 2015 második felében egy 50 kWp teljesít-
ményű napelemes rendszert telepítünk, ez összesen 197 darab 250 Wp teljesít-
ményű napelem táblának és a hozzá kapcsolódó inverternek az elhelyezését 
jelenti. A fejlesztés közvetlen célja a megújuló energia alapú energiaterme-
lés bemutatása és terjesztése, ezáltal pedig a környezeti terhelés, valamint a 
széndioxid kibocsátás csökkentése. A beruházásnak köszönhetően az épület 
villamosenergia-felhasználása is nagymértékben csökkenni fog, így az épü-
let további fenntartása és üzemeltetése is komoly költségmegtakarítással jár 
majd. A közeljövőben szintén pályázati forrásból szeretnénk megvalósítani 
az Eötvös József Gimnázium és a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és 

    A távhővezetéK cseréje 2013-bAn
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Kollégium, valamint néhány önkormányzati ingatlan épületének energiata-
karékossági felújítását. Továbbá megvizsgáltatjuk a visszatérő források vizé-
nek energetikai hasznosítását, és megkezdjük a projekt kidolgozását.

Napjainkban az alternatív meghajtású gépjárművek korának hajnalát éljük, 
mivel a szénhidrogén származék meghajtású autók üzemanyagforrásai egy-
re nagyobb mértékben csökkennek, és az olajszármazékok jelentős mérték-
ben növelik a káros üvegházhatást. Felismerve a kialakulóban lévő, új zöld 
energiaforrások kiaknázásában rejlő lehetőségeket, tervezzük, hogy elektro-
mos töltő állomást létesítünk a város területén.

A globális éghajlatváltozás hatása
Minél hamarabb fel kell készülnünk a globális éghajlatváltozás hatásaira, 

ezért átfogó tanulmányt és cselekvési tervet kell készítenünk. Létrehozhat-
nánk egy tatai klímakört, amely a helyi programok kezdeményezője és szer-
vezője lehetne.

 
Az éghajlatváltozás következtében az elmúlt években egyre gyakoribbá vál-

tak a magas csapadékmennyiséggel járó esőzések. Tata városának – mivel bel-
területének 20%-a zárt csapadékcsatornával rendelkezik – fel kell készülnie az 
esetleges árvizek megakadályozására. Ennek érdekében megvalósíthatósági 
tanulmányt készítettünk a felszíni vízelvezető rendszer bővítésére és felújítá-
sára. A munkálatokat a pénzügyi források figyelembevételével a legveszélyez-
tetettebb területeken kezdjük meg. Az esetleges árvizek biztonságos levezeté-
se érdekében meg kell vizsgálnunk az önkormányzat kezelésében lévő alvízi 
medrek vízelvezető képességét, és meg kell határoznunk a szükséges beavat-
kozásokat. A már most jelentkező gyakori elöntések miatt meg kell kezdenünk 
a legkritikusabb állapotban lévő vízfolyások felújítását, elsősorban az Újhegyi 
úti és a Kosréti vízfolyás kiváltásával. A térségi, városrészi csapadékvíz-elve-
zetés megoldása érdekében ismét napirendre kell vennünk a Fáklya utcai fő-
gyűjtő megépítését, valamint a Vértesszőlősi úti és a Deák Ferenc utcai csapa-
dékcsatorna tó felé vezető nyomvonalának kiváltását és befogadóképességének 
növelését. Első lépésként 2015-ben a kertvárosi rész csapadékvíz-elvezetésé-
nek első szakaszát (Építők parkja) végezzük el. Ennek keretében egy 1200 mm 
átmérőjű csapadékcsatorna kerül lefektetésre a Kertvárosból jövő csapadék-
vizek összegyűjtésére és elvezetésére. Terveink között szerepel a József Attila 
utcai és a Komáromi utcai csapadékvíz-elvezetés problémáinak megoldása is.
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III. ÖVEGES JÓZSEF OKTATÁSI-, 
KULTURÁLIS-, SPORT-, CSALÁD- ÉS 

IFJÚSÁGI PROGRAM

Öveges József (Páka, 1895. november 10. – Budapest, 1979. szeptember 4.) profesz-
szor, tanár. Pákán, majd Náprádfán végezte alapfokú tanulmányait. Ezután a család-
dal együtt Győr-Moson-Sopron megyébe költözött, Pérre. Középfokú tanulmányait 
először a győri Bencés Gimnáziumban végezte. 1911-ben belépett a piarista rendbe, 
így Kecskeméten tanult tovább. 1912-ben a piarista tanító rend tagja lett. 1915-ben 
érettségizett jeles eredménnyel. Ezután a Pázmány Péter Tudományegyetemen ta-
nult, számtan-fizika szakon mint piarista tanárjelölt. 1919-ben kitűnő eredménnyel 
tanári diplomát szerzett. 1922-1924, majd 1930-1940 között Tatán tanított. Könyve-
ivel, cikkeivel, nagyszámú rádiós és televíziós előadásával népszerűsítette a fizikát. 
Az értelemnek és a szavaknak nagy súlya volt nála, a füzetek első lapjára kedvenc 
jelmondatát íratta diákjaival: „Semmiből nem lesz semmi”. Ezt a gondolatot maga 
is komolyan vette, és a nehéz helyzetekben maga is alkalmazta. A gyerekeket mun-
kára nevelte: „… nem azt akarom, hogy tudjanak egy bizonyos geometriai vagy fizi-
kai szabályt; a célom az, hogy szokják a munkát, tanuljanak meg dolgozni!” 1953-tól 
az Élet és Tudomány című hetilap szerkesztőbizottsági tagja volt. 1955-ben, a Bu-
dapesti Pedagógiai Főiskola megszűnésekor, saját kérésére nyugdíjazták. 1958-ban 
a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem meghívta tanszékvezető egyetemi tanár-
nak, azonban ezt a felkérést visszautasította. 1958-tól a Magyar Televízió 100 kérdés 
című műsorának főszerkesztőjeként dolgozott (ez az adás 135 alkalommal volt mű-
soron). A Magyar Rádióban 256 előadást tartott. Több mint 30 éven keresztül volt 
a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) Országos Elnökségének tagja. Egy 
kísérlet bemutatása közben kapott halálos kimenetelű agyvérzést Budapesten. Ta-
tán, az Öreg-tó partján mellszobor (Tóth Béla alkotása), az Eötvös József Gimnázi-
umban márványtábla és az évenként megrendezett országos matematika-fizika ver-
seny őrzi az emlékét. Sírja a zalaegerszegi régi temetőben található.
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III/1. TUDÁSALAPÚ VÁROSFEJLESZTÉS – TATA      
ISKOLAVÁROS FEJLESZTÉSE

Alapelvek: esélyegyenlőség és tehetséggondozás

Alapvető célunk, hogy a lehető legmagasabb színvonalú oktatásban-nevelés-
ben részesüljön minden tatai gyermek, és az egyéni adottságaikat figyelembe 
véve biztosítsuk számukra a fejlődésükhöz szükséges feltételeket. 

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett gyer-
mekeket felzárkóztatási, speciális oktatás-nevelési programokkal segítjük. 
Az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett a sajátos nevelési igényű 
gyermekek száma, ezért indokolttá vált, hogy valamennyi intézményünk-
ben biztosítsuk számukra a megfelelő fejlesztést és az ahhoz szükséges sze-
mélyi és tárgyi feltételeket. A Csillagsziget Bölcsődében 2014. október 1-jétől 
külön csoportot indítottunk a sajátos nevelési igényű gyermekek számára. 
Civil szervezetek bevonásával városunk óvodáiban is tervezzük, hogy speci-
ális csoportokat hozzunk létre azoknak, akiknek különleges fejlesztésre van 
szükségük, illetve nehezen integrálhatók a normál óvodai csoportba. A ne-
hezen kezelhető, magatartási vagy egyéb pszichés zavarral küzdő gyerme-
keket, – akik a többi gyermekkel együtt nevelhetők – az óvodapedagógusok 
továbbképzésével és további gyógypedagógusok alkalmazásával segítenénk. 

Mivel óvodáinkban egyre több az enyhébb vagy súlyosabb beszédhibával 
küzdő gyermek, akik a szakszolgálatok leterheltsége miatt megfelelő ellátás-
ban sok esetben csak közvetlenül az iskolába lépésük előtt részesülnek, ezért 
az állami fenntartású pedagógiai szakszolgálati intézmény mellett önkor-
mányzatunk is szerepet kíván vállalni logopédiai fejlesztésükben. 

A fentiekre való tekintettel elengedhetetlen, hogy a pedagógia szakszolgá-
lat intézménye, a Nevelési Tanácsadó is méltó körülmények között végezhesse 
munkáját, ezért szükségessé vált az Új úti diákotthon fejlesztése, amely 2013-
tól átmenetileg ad otthont az intézménynek.

A magyarság demográfiai problémáinak kezelése mindnyájunk fela-
data. Látjuk, hogy hiányoznak azok a minták, amelyek a házasságra és 
a családi életre készítenének fel. Éppen ezért felkarolunk minden olyan 
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törekvést, amely ezzel a kérdéskörrel foglalkozik: legyen az civil, vagy 
egyházi kezdeményezés. Igyekszünk a családok számára minél több fó-
rumot, előadást szervezni, amelyeken a gyermeknevelés, illetve a csalá-
di élet mindennapi kérdéseivel foglalkozunk.

Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, mert hisszük, hogy 
mindenki tehetséges valamiben. Az oktatás-nevelés feladatának tartjuk azt, 
hogy egyetlen tehetséges gyermek se kallódjon el. Tatának és az országnak 
egyaránt szüksége van tehetségekre, azok kibontakoztatására. Ennek érde-
kében az elmúlt évek során az általános- és középfokú oktatásban résztvevő 
gyermekeink számára ösztöndíjrendszert alakítottunk ki, amelyet a jövőben 
is hasonló feltételekkel szeretnénk biztosítani diákjainknak. Önkormányza-
tunk 2011-ben megalapította Tata Város Legszorgalmasabb Diákja Ösztöndí-
jat azon állandó tatai lakcímmel rendelkező, felső tagozatos általános isko-
lás és középiskolai tanulók részére, akik az adott évben – tanáraik véleménye 
alapján – a legszorgalmasabbak voltak: önmagukhoz képest a legtöbbet tet-
ték iskolai eredményük javításáért. Minden évben támogatjuk az Arany Já-
nos Tehetséggondozó Programra jelentkező hátrányos helyzetű, de tehetsé-
ges tanulók középiskolai továbbtanulását. 2014 szeptemberétől anyagi támo-
gatással is segítjük ezen diákok tanulmányait. Képviselő-testületünk 2011-ben 
Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjat is alapított a felsőoktatásban kiemel-
kedő tanulmányi eredményeket elért tatai tanulók részére. 2010 óta pedig 
minden évben csatlakozunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezelé-
sében lévő szociális alapú Bursa Hungarica pályázathoz. 2015 márciusában 
sportösztöndíjat alapítottunk a Tatán élő vagy itt sportoló sikeres fiatalok-
nak, akik válogatott kerettag-
ként nemzetközi versenyeken 
vesznek részt. A viadalokra va-
ló felkészítés és a külföldi ver-
senyeken való részvétel komoly 
anyagi terhet ró a sportolók csa-
ládjára, ezért ennek viseléséhez 
szeretnénk hozzájárulni. A sti-
pendiummal biztosítjuk, hogy 
legeredményesebb sportolóink 
továbbra is tatai színekben tud- öveges ösztöndíjAK átAdásA 2014-ben
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janak helytállni a nemzetközi viadalokon. A sport- és tanulmányi ösztön-
díjak mellett szeretnénk létre hozni egy „Ifjú Tehetségek Ösztöndíjat”: 
anyagilag támogatnánk azon tanulóinkat is, akik a képzőművészet te-
rületén nyújtanak kiemelkedő teljesítményt.

Tata iskolaváros: óvodától a felsőoktatásig

Tata iskolaváros. Büszke az itt élők magas iskolázottságára, a városnak és 
az országnak munkásságukkal hírnevet szerző, innen származó értelmisé-
giekre. Hisszük, hogy ezt a helyi magas színvonalú oktatás alapozta meg. 
Erre kívánunk a jövőben is támaszkodni: ezt az oktatási hagyományt ápol-
juk, és építjük tovább. Jelenleg Tatabánya és Esztergom után Tata a harma-
dik legnagyobb iskolaközpont a megyében. A helyben lakó és tanuló mint-
egy 4400 diákon túl több mint 1700-an járnak más településekről oktatási 
intézményeinkbe.

bölcsődék

Egyre nagyobb igény jelentkezik a bölcsődei ellátásra. Tatán jelenleg egy 
alapítványi (Juniorka) és egy önkormányzati fenntartású (Csillagsziget) 
bölcsőde működik. A Csillagsziget Bölcsődébe számos fejlesztést tervezünk. 
Az elmúlt időszakban már felújítottuk az egyik gondozási egységet, a közel-
jövőben pedig a másik két gondozási egység, illetve az udvar és a konyha fel-
újítását tervezzük. A fejlesztéssel még komfortosabb és biztonságosabb körül-
ményeket tudunk teremteni kisgyermekeink számára. A konyha megújítása 
nemcsak a munkakörülménye-
ket, hanem az ellátás színvonalát 
is emelné. Az eszközök cseréjével, 
energiatakarékosabb berendezé-
sek beszerzésével pedig nagymér-
tékben csökkennének az energia-
költségek.

A Juniorka Alapítvánnyal kötött 
közoktatási szerződésünket szeret-
nénk meghosszabbítani. Mivel a 
bölcsődei ellátásra jelentkező kis- csillAgsziget bölcsőde
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gyermekek száma folyamatosan emelkedik, városunknak továbbra is szük-
sége van nem önkormányzati fenntartású bölcsődére is.

A három év alatti kisgyermekek ellátásában fontos szerepet játszanak a 
családi napközik is. Jelenleg három családi napközi működik városunkban, 
amelyeket a Tatai Református Egyházközség tart fenn. A Csillag- és a Kis-
kenderke Családi Napköziben hét-hét, a Virág Keresztyén Családi Napközi-
ben pedig öt kisgyermek gondozását végzik.

óvodák

A városban összesen öt önkormányzati óvoda (Bartók Béla Óvoda, Fürdő 
Utcai Néphagyományőrző Óvoda, Kertvárosi Óvoda, Geszti Óvoda, Kincses-
kert Óvoda) működik, tagintézményekkel (Agostyáni Bergengócia Óvoda, 
Szivárvány Óvoda) együtt hét. Az öt óvodán kívül három alapítványi (Ju-
niorka Óvoda, Angyalforrás Waldorf Óvoda, Színes Óvoda) és egy egyházi 
(Hajnalcsillag Református Óvoda) fenntartású intézmény is létezik Tatán. A 
férőhelyek száma jelenleg elegendő, azonban az intézmények kihasználtsága 
csaknem 100%-os. Az infrastruktúra nem mindenhol megfelelő, ezért szá-
mos fejlesztésre van szükség. A jogszabályi előírásoknak (2 m2/fő) való meg-
felelés érdekében három óvodánkban, a Fürdő Utcai Néphagyományőrző 
Óvodában, a Geszti Óvodában és a Kertvárosi Óvodában bővítenünk kell a 
csoportszobákat. 

Napirenden kell tartanunk egy újhegyi óvoda létesítésének tervét, hogy eb-
ben a városrészben is lehetősége legyen a szülőknek a lakóhelyükhöz közel 
elhelyezni kisgyermeküket.

A „mindennapos testnevelés” bevezetését már óvodáskorban szükségesnek 
tartjuk. Ennek alapvető feltétele a megfelelő infrastruktúra kialakítása. Az 
újonnan épülő óvodák esetében a jogszabályok már kötelezően előírják a tor-
naszoba kialakítását. Mivel Tatán az önkormányzati óvodák közül csak há-
rom rendelkezik tornaszobával, az összes többi intézményben ki kell alakíta-
nunk egy sportolásra alkalmas helyiséget. A sajátos nevelési igényű gyerme-
keknek pedig egy fejlesztő szobára is szükségük volna, ezáltal a fejlesztésüket 
a saját óvodájukban tudnánk megoldani. Jelenleg az ilyen gyermekeket befo-
gadó hat önkormányzati óvodából csak három rendelkezik ilyen helyiséggel.

A közeljövőben két óvodánk fejlesztésére kell kiemelkedő figyelmet fordí-
tanunk. A Szivárvány Óvoda energiaracionalizálására és a Kertvárosi Óvo-
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da rehabilitációjára. A Kertvárosi intézmény felújítása évek óta várat magá-
ra: az épület korszerűtlen, a nyílászárók teljes cserére szorulnak, a konyhai 
eszközök elavultak, a csoportszobák mérete nem megfelelő (az egy főre jutó 
alapterület aránya itt a legkevesebb a városi óvodák közül). A konyhának a 
felújítása is elkerülhetetlen, mivel az óvoda biztosítja a város és a kistérség 
(Tardos, Vértestolna) több intézményének étkeztetését. A Kertvárosi Óvoda 
felújításával hetvenöt kisgyermek óvodai elhelyezésének feltételei javulná-
nak, a konyha rekonstrukciójával pedig háromszáz ember (időskorúak, óvo-
dáskorúak és általános iskolások) ellátásának színvonala emelkedne.

A dolgozó szülők igényeihez, munkarendjéhez igazodva át kell gondolnunk 
az óvodai nyitva tartások meghosszabbítását is. 2014-ben a "Tata Város Ön-
kormányzatának szervezetfejlesztése" c. ÁROP-projekt keretében megvizs-
gáltuk a szülők intézményeinkkel, így az óvodáinkkal szemben támasztott 
igényeit, elvárásait is. Az itt megfogalmazott kéréseknek megfelelőn azt ter-
vezzük, hogy óvodáink naponta fél hattól ötig vagy fél hatig legyenek nyit-
va. Nyáron pedig nem hat-nyolc, hanem csak négy hétre zárnának be az óvo-
dáink. Az ügyeletes óvodai ellátást is csak erre a négy hétre biztosítanánk.

áltAlános iskolák

A városban négy épületben, két összevont intézményben működik általános 
iskola: Felső-Tatán a Kőkúti Általános Iskola, amelyhez a Fazekas Utcai Ta-
gintézmény tartozik, Tóvároson a Vaszary János Általános Iskola és a Jázmin 
Utcai Tagintézménye. Városunk további két alapítványi iskolának is otthont 
ad: a Színes Iskola–Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola és Gimnázi-
umnak, valamint a Talentum Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakiskolának. Az alapítványi intézmények 
mellett felmerült egy egyházi általános iskola létesítésének igénye is.

Kiemelt célunk az általános iskolákban kialakult és jól működő speciális 
tagozatok (művészeti képzés, sportiskolai alapképzés, matematika-informa-
tika, idegen nyelvi képzés) megőrzése és továbbfejlesztése, ugyanakkor min-
den tagozat, egyedi oktatási program esetében fontos szempont, hogy az ne 
menjen az általános képzés rovására. 

2013-tól általános iskoláink a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
fenntartásába kerültek, az intézmények működtetője azonban továbbra is az 
önkormányzat maradt. Fontosnak tartjuk a tatai iskolákban a magas szintű 
oktatás-neveléshez szükséges személyi, technikai és szociális feltételek hosszú 
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távú biztosítását. Az épületek szükséges üzemeltetési, fenntartási, bővítési, 
illetve rekonstrukciós igényeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, és az eh-
hez szükséges anyagi erőforrásokat előteremtjük. Ezen a területen a legfon-
tosabb feladatok egyikének tekintjük a „mindennapos testnevelés” biztosí-
tása érdekében megvalósuló fejlesztéseket. Együttműködési megállapodást 
kell kötnünk a Tatai Edzőtáborral a Vaszary János Általános Iskolában zajló 
„mindennapos testnevelés” infrastrukturális feltételeinek biztosítására (úszá-
soktatás). A Vaszary iskola területén a szomszédos ingatlanok átvételével új 
sportudvart kell létrehoznunk, a Kőkúti Általános Iskola területén pedig egy 
multifunkcionális sportpályát kell kialakítanunk, amely télen jégpályaként, 
nyáron pedig kézilabdapályaként funkcionálhatna. Az iskola szomszédságá-
ban épülő új sportcsarnok használatáról, üzemeltetéséről megállapodást kell 
kötnünk a Tatai Atlétika Clubbal. 

Rövid távú feladatnak tekintjük az iskolai közétkeztetés megreformálását. 
Önkormányzatunk venné át az intézmények étkeztetési feladatait, ennek 
ütemtervét már el is készítettük. Saját fenntartású főzőkonyha kialakításá-
val az eddigieknél gazdaságosabban és jobb minőségben tudnánk ellátni a 
közétkeztetési feladatokat. A gyerekek egészséges táplálkozása, valamint a 
helyi értékek és közösségek erősítése érdekében helyi kistermelőktől szerez-
nénk be árut. 

A helyi identitás erősítése érdekében 2010 szeptemberében bevezettük a 
Tata tantárgyat (2013-tól szakkörként működik) az általános iskolák felső ta-
gozatos tanulói számára, amely-
hez Tata lépten-nyomon című tan-
könyvet és négy kötetes munka-
füzetet készítettünk. A szakkör 
nemcsak elméleti, hanem gya-
korlati részből is áll: az ún. tatai 
séták keretében a tanulók felkere-
sik a város legfőbb nevezetessége-
it, természeti és épített értékeit. A 
helytörténet oktatásának segíté-
séért pályázatot írtunk ki digitális 
helytörténeti tananyag készítésé-

helytörténeti vetélKedő résztvevői 
A pötörKe-mAlombAn 2014-ben
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re, a legjobb anyagok készítői elismerésben részesültek. Három éve minden 
esztendőben helytörténeti vetélkedőt is szervez a Kuny Domokos Múzeum 
az önkormányzat támogatásával. A Tata tankönyv a tataiak körében is igen 
népszerűvé vált, számos előadáson, konferencián sikerült már bemutatnunk. 
A hozzánk érkező turisták is gyakran érdeklődnek a kiadvány iránt. 

középiskolák

Tata hagyományosan iskolavá-
ros. Egyik legrégibb iskoláját a 
piaristák hozták létre, akik 1765-
ben érkeztek Tatára, de már a 
XVII. században is volt középfo-
kú oktatás a városban. A piaris-
ták rendházát Fellner Jakab és 
Valero Jakab tervei alapján épí-
tették 1767 és 1806 között. A gim-
náziumot később a XX. század 
elején emelték. Ebben az épület-
ben működik ma a Tatai Város-

kapu Közhasznú Zrt. fenntartásában az Eötvös József Gimnázium. A gim-
názium 2001-től részt vesz az Arany János Tehetséggondozó Programban, 
valamint két tanítási nyelvű gimnáziumi képzést és közoktatási típusú spor-
tiskolai képzést is biztosít. 2012-ben számos felújítás valósult meg az Eötvös 
József Gimnáziumban önkormányzatunk közreműködésével: felújítottuk 
a gimnázium sportcsarnokának teljes tetőszerkezetét, a balesetveszélyes-
sé vált padlózatot új sportpadlóval váltottuk fel, és kifestettük a csarnokot. 

Ugyanebben az évben a főépület százéves 
évfordulójára megújult a gimnázium dísz-
terme is. 

2014-ben az Öveges program keretében 
megújult a gimnázium természettudomá-
nyos laboratóriuma. Ennek köszönhetően 
lehetőség nyílt a fizika-, a kémia-, a bio-
lógia- és a földrajzoktatás eszköz, illetve 
módszertani fejlesztésére. A beruházás se-

A gimnázium megújult díszterme

Az új természettudományos 
lAborAtórium
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gítségével létrejött Tatán egy a XXI. századi igényeknek megfelelő termé-
szettudományos labor, amely a felsőoktatási rendszer követelményeire ké-
szíti fel a fiatalokat. A természettudományos laboratórium fejlesztése mel-
lett szakmai napokra és tanulmányi versenyekre is sor került.

2008-ban az Oktatási és Kulturális Minisztérium közoktatási megállapo-
dást kötött az Eötvös József Gimnáziummal, valamint annak fenntartójával, a 
Tatai Városkapu Zrt.-vel. Ennek értelmében a minisztérium a tanulólétszám 
alapján anyagi támogatást nyújt az intézmény működtetéséhez. A megállapo-
dás 2018-ban lejár, de bízunk benne, hogy a minisztérium a jövőben is hoz-
zájárul a gimnázium ilyen módon történő működtetéséhez.

Tatán számos nagy múltú középiskola, illetve szakközépiskola és szakkép-
ző intézet működik. Ezek közül kiemelkedik a részben a piaristák XVIII. szá-
zadi működéséhez köthető, részben Magyary Zoltánnak köszönhető Jávor-
ka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium, 
amely 2013 augusztusától a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában 
működik. Az iskolában magas színvonalú gyakorlati képzés folyik: 120 hektár 
tangazdaság, 1,5 hektár gyümölcsös, valamint pék-tanüzem segíti a tanulók 
gyakorlati oktatását. A diákok minden évben jó eredménnyel vesznek részt 
különböző szakmai versenyeken.

Szintén jelentős és nagy múltú intézmény a Bláthy Ottó Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium. Az 1949-ben alapított iskola ma több mint hétszáz di-
ákot (köztük ötven kollégistát) oktat nappali rendszerű szakiskolai, szakközép-
iskolai és szakképző iskolai formá-
ban. Tatán ez az egyetlen ipari jel-
legű szakképzést folytató intézmény, 
ezért ez a térségi és kistérségi ipa-
ri tevékenységeknek a meghatározó 
humánerőforrás beszállítója. Az is-
kola mintegy százhetven céggel, gaz-
dálkodó egységgel működik együtt a 
megfelelő szakember-utánpótlás biz-
tosítása érdekében. Az iskola diákjai 
rendszeresen és eredményesen vesz- blátHy ottó szAkközépiskolA, 

szAkiskolA és kollégium
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nek részt a közismereti és szakmai tanulmányi versenyeken, a szakközép-
iskolai érettségit tevők mintegy 10%-a a felsőoktatásba is bekerül. A végzett 
tanulók a térség megbecsült szakmunkásai. A diákok csupán egyharmada 
tatai lakos, a tanulók túlnyomó többsége a kistérségből, illetve a megye más 
településeiről érkezik. Az intézmény működtetését 1995-től az önkormány-
zat által létrehozott Szakmai Képzésért Közalapítvány látja el. Tekintettel a 
megváltozott társadalmi, gazdasági és jogi környezetre az iskola jövőbeni 
működéséről hamarosan döntenie kell a közalapítványnak, megfontolandó 
az állami fenntartásba adása.

Tatán az előbb említett oktatási intézményeken kívül egyházi és alapítvá-
nyi fenntartású középiskolák is működnek: a Tatai Református Gimnázium, 
a Színes Iskola-Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, 
valamint a Talentum Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 
Gimnázium és Művészeti Szakiskola. 

A középiskolások kollégiumi elszállásolását csak idegen tulajdonú in-
gatlanban tudjuk biztosítani. 2012 óta, miután az Eötvös Gimnáziumot és 
Kollégiumot fenntartó Városkapu Zrt. megszüntette a Tanoda tér 5. szám 
alatti épületben a kollégium közoktatási intézményként való működtetését, 
a kollégisták elhelyezését az Esély Alapítvány Építők parkjában található 
épületében oldjuk meg. Ezért célszerű lenne városunkban egy összevont 
kollégiumot építeni – akár magán tőke bevonásával is –, amely hosszú tá-
von kiszolgálná a városban tanuló más településről érkező diákok igényeit. 

FelsőFokÚ oktAtás

Tata városa egy ideje keresi annak lehetőségét, hogy milyen formában és 
mely felsőoktatási intézményekkel együttműködve kapcsolódhatna be a ha-
zai felsőoktatásba. Az elmúlt évek során több felsőfokú intézménnyel sikerült 
együttműködési megállapodást kötnünk. 2014-ben a veszprémi Pannon Egye-
temmel szerződtünk, amely telephelyet kíván nyitni Tatán: a Műszaki Infor-
matikus BSc. szak első évfolyamos hallgatói tanulnának itt. Ugyanebben az 
évben a tatabányai székhelyű Edutus Főiskolával is szándéknyilatkozatot ír-
tunk alá a főiskola turisztikai szakának tatai székhelyű gyakorlati központja 
létrehozására. Az együttműködésnek köszönhetően erősödhet a tatai szállo-
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dák és idegenforgalmi szolgáltatók humán kapacitása is. A tavalyi év végén 
az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel írtunk alá együttműködési meg-
állapodást, amelynek célja, hogy a tatai ELTE Geológus Kert kapcsán létre-
jött együttműködést folytassuk, és közösen készítsük elő Tatán az országos 
természettudományos tanárképző központ (ún. Országos Öveges Centrum) 
létrehozását. 2015. április végén pedig az egri Eszterházy Károly Főiskolával 
egyeztünk meg abban, hogy a főiskola együttműködik az önkormányzattal 
a pedagógus-továbbképzés, valamint a Tatai Református Egyházközség Ken-
derke Alapfokú Művészeti Iskolája által kidolgozott képességfejlesztő okta-
tási módszerek kutatása és bevezetése területén. Az intézményekkel kötött 
megállapodásokban foglalt célok megvalósítása számos feladatot ró ránk az 
elkövetkezendő években, ugyanakkor újabb lehetőségeket biztosítanak szá-
munkra. Ennek érdekében megvalósíthatósági tanulmányt kell készítenünk 
egy tatai továbbképző intézmény létrehozásáról, amelynek a Piarista rend-
ház adhatna otthont.

Városunkon belül is meg kell vizsgálni a felsőfokú képzés területén meg-
valósítható együttműködéseket, pl. hogy miképpen tudnánk felnőttokta-
tást létrehozni a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság közreműködésével.

Művészeti oktatás, művészetpártolás

Tatán a művészetek jelenléte és a művészetek inspiráló hatása évszázadok 
óta jelen van. Ezen adottságai feljogosítják a várost, hogy a művészetoktatást 
a lehető legmagasabb szintre fejlessze, és a művészetpártolást városi feladat-
tá tegye. A művészetoktatásra úgy tekintünk, mint az egyéni és közösségi ki-
teljesedés egyik legfontosabb eszközére. 

Meglévő és jelentős hagyományokra épülő adottság Tatán a zenei oktatás. 
Ma a zenei képzés centruma Tatán a Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai 
Tagintézményének ének-zene tagozata és a mellette működő Menner Bernát 
Alapfokú Művészeti Iskola.

A Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola zeneművészeti és képzőmű-
vészeti ágban tanítja a 6-18 éves korosztályt. Az iskola a 2010/2011-es tanévtől 
kezdve a Fazekas utca 47. számú épület régi szárnyába költözött át. 2010-ben 
az ingatlanban színvonalas koncertteremet alakítottak ki. 2013-ban a Város-
gazda Kft. új hangversenydobogót is épített benne. A zeneiskola fejlesztése 
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ezzel nem ért véget: szeretnénk az intézményt igazi művészeti centrummá 
alakítani. Ennek első lépéseként az infrastrukturális adottságokat kell kor-
szerűsítenünk, valamint új hangtechnikai berendezéseket kell vásárolnunk. 
A jó akusztikájú Liszt Ferenc hangverseny-terem nemcsak helyi, de megyei 
és országos szintű zenei versenyek és koncertek, hangversenyek megrende-
zésére is alkalmas.

A művészeti oktatás területén kiemelten támogatjuk az összes olyan tevékeny-
séget, amely a néptáncot, a népzenét, illetve a népművészetet népszerűsíti. Ezen 
a területen élen jár a református egyház által fenntartott Kenderke Alapfokú Mű-
vészeti Iskola is, amely táncművészeti ággal, ezen belül is néptánc tanszakkal 
működik. Művészeti csoportjaik közreműködésével, rendezvényeikkel, előadá-
saikkal, ünnepi megemlékezéseikkel jelentős részt vállalnak a város kulturális 
életében. A Kenderkén kívül számos civil szervezet létezik városunkban, támo-
gatásukra a város vezetése létrehozta a Kulturális és Oktatási Alapot, amelyre 
minden évben lehet pályázni. Két egyesülettel közművelődési megállapodást 
is kötöttünk: 2002-ben a Tatai Sokadalmat szervező Tatai Kenderke Néptánc-
együttessel, 2008-ban pedig a városi Folk napot szervező Pötörke Népművészeti 
Egyesülettel. A megállapodások alapján anyagilag is segítjük nagyobb rendez-
vényeik megvalósítását. 

A helyi képzőművészek támogatása érdekében a Nemzeti Kulturális Alap és az 
önkormányzat támogatásával megkezdtük a nemrég önkormányzati tulajdonba 
került Vaszary-villa felújítását. A közeljövőben folytatni kívánjuk az épület fel-
újítását az örökségvédelmi előírásoknak megfelelően. Az ingatlant építészeti és 
művészettörténeti értékének megőrzésével alkotóházként kívánjuk működtetni. 
Erről már megállapodást is kötöttünk Nagy János felvidéki szobrászművésszel.

Önkormányzatunk – azért, hogy a város szellemi, művészeti és irodalmi 
életét még színvonalasabbá tegye – közhasznú kulturális közalapítványt ala-
pított 1993-ban Tatai Mecénás Közalapítvány névvel. Az Alapítvány nemrég 
teljesen megújult, kiszélesítette tevékenységét, többek között 2014-ben Városi 
Képtárat nyitott a Gútay Galériában. Az új képtár tatai képzőművészeknek 
biztosít bemutatkozási lehetőséget. Terveink között szerepel a galéria tavaly 
megkezdett felújításának, bővítésének folytatása. A megnövelt tér további 
időszaki kiállítások megrendezését is lehetővé tenné. Az időszaki tárlatok 
mellett tatai művészek munkáiból állandó kiállítás megnyitását is tervezzük, 
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ezenkívül a galéria állandó nyitva tartását is megoldanánk. A jövőbeni kiál-
lításokhoz kapcsolódóan reprezentációs kiadványokat is megjelentetnénk, 
amely tovább növelné a galéria látogatottságát.

A Kálvária-dombot is szeretnénk kulturális célra 
hasznosítani. A domb a város legmagasabb pontja, 
amelyről csodálatos panoráma nyílik az egész környék-
re. Az itt található kápolna felújítását már elkezdtük. 
További rekonstrukció keretében a dombon lévő szo-
borcsoportot is szeretnénk restaurálni. A Söréttorony, 
de még inkább a Víztorony a jövőben is zenei hangver-
senyeknek, és egyéb kulturális programoknak lehetne 
a helyszíne. A torony lépcsőzete kiállítási területként is 
funkcionálhatna a későbbiekben.

Az egyházak szerepvállalása az oktatás-nevelésben

Továbbra is számítunk az egyházak szerepvállalására a köznevelés va-
lamennyi szintjén. A városban már működik egyházi fenntartásban óvo-
da és középfokú oktatási, valamint alapfokú művészeti intézmény. A Tatai 
Református Egyházközség fenntartásában működik 2011 óta a Kálvária ut-
cai Hajnalcsillag Református Óvoda, valamint a Tatai Református Gimná-
zium, amely 2005-ben nyitotta meg kapuit Tatán. A gimnázium tanulóinak 
létszáma jelentősen megnövekedett a 2015/2016-os tanítási évben: a négy 
évfolyamos osztályok mellett hat évfolyamos osztályt is indítottak. Szintén 
a református egyház fenntartásában működik a Kenderke Alapfokú Művé-
szeti Iskola. 

Jelenleg a katolikus egyház fenntartásában nincsen oktatási intézmény Ta-
tán, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem lenne rá igény. A helyi katolikusok 
érdekeit figyelembe véve megfontolandónak tartjuk egy katolikus óvoda lét-
rehozását a városban. Az általános iskolák esetében korlátozottabb lehetősé-
gekkel bír az önkormányzat, mivel azok állami fenntartásba kerültek. 

kálváriA-domb
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Civil kezdeményezések, szerepvállalás az oktatásban

Már létezik nálunk civil szervezetek által kifejlesztett és fenntartott okta-
tási program. Ilyen az Agostyánban működő Természetes Életmód Alapít-
vány által kidolgozott természetvédelmi oktatás, környezeti nevelőképzés, 
történeti ökológia program, ökoturizmus, zarándoklatszervező-vezetőkép-
zés, alternatív életmódvezetés, alternatív energia bemutatóhely, illetve az 
energiaösvény program.

A tatai köznevelési intézmények minden szintjén jelen vannak már a civil 
fenntartók. A Juniorka Alapítvány működteti a Juniorka Bölcsődét és Óvo-
dát, alapítvány tartja fenn a Talentum Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakiskolát, valamint a Színes 
Iskolát (Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium) is. Köz-
oktatási megállapodás alapján az önkormányzat minden évben támogatja a 
Juniorka Bölcsőde és a Juniorka Óvoda működését.

Az élethosszig tartó tanulás támogatása, felnőttoktatás

Az önkormányzat támogatja a versenyképességet biztosító élethosszig tar-
tó tanulást és a felnőttoktatást. 2014 óta működik a Magyary Művelődési 
Központban az úgynevezett „Nyitott Tanulási Központ” (Nyitok Központ), 
amelynek célja, hogy ingyenesen segítse a rászorulók alapkompetenciáinak 
fejlesztését az oktatás, az esélyegyenlőség és a szociális biztonság területén. 
A központ többek között a foglalkoztathatóságot javító, a mindennapi élet-
ben való személyes eligazodást és boldogulást segítő alapkészségek elsajá-
títását segíti, kiemelten a digitális írástudás, az anyanyelvi és idegen nyelvi 
kommunikáció fejlesztését. A Nyitok Központ megnyitása óta eltelt időszak-
ban százan iratkoztak be a programra.

A felnőttoktatásban kiemelt helyet foglal el városunkban a Magyary Zoltán 
Népfőiskolai Társaság, amely 2015-ben ünnepelte 75. évfordulóját. Az 1940-
ben alapított népfőiskolai tanfolyam 1995-ben indult újra, azóta tatai és kistér-
ségi lakosoknak rendszeresen szervez tanfolyamokat és előadás-sorozatokat, 
amelyeket az önkormányzat a Kulturális és Oktatási Alapból minden évben 
lehetőségeihez mérten támogat. A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság és 

75  

T A T A  2 015

Tata Város Önkormányzata az elmúlt évek sikeres kooperációját megerősítet-
te: 2013-ban együttműködési megállapodást kötöttünk, amelynek célja, hogy 
a két szervezet közösen járuljon hozzá Tata fejlődéséhez, és ápolják Magyary 
Zoltán szellemi örökségét és a tatai nép-
főiskola hagyományát. Terveink között 
szerepel, hogy egyezségünket kibővít-
jük egy közművelődési megállapodással 
is, amely a felsőfokú képzés létrehozását 
segíthetné. A népfőiskolának egy hozzá 
méltó új helyszínt is biztosítanunk kelle-
ne, amelyben az alapvető szakmai tevé-
kenysége mellett lehetősége nyílna arra, 
hogy emlékszobát alakítson ki Magyary 
Zoltánnak és a népfőiskolának.

Egyéb intézmények, programok bevonása az oktatásba

Önkormányzatunk a Környezetvédelmi 
Alapból támogatja a Természetes Életmód 
Alapítvány által fenntartott agostyáni Öko-
falu működését. Óvodásainknak kirándu-
lás, általános iskolásainknak pedig erdei 
iskola keretében van lehetőségük betekin-
teni az Ökofalu mindennapi életébe.

Szeretnénk az óvodások és az iskolások 
oktatását minél inkább gyakorlativá tenni, 
ezért támogatjuk, hogy bizonyos tananya-
goknak az elsajátítása – amelyek ezt lehetővé 
teszik – terepen történjen. A környezetisme-
ret tárgy iskolán kívüli oktatására már most 
számos lehetőségünk van: a Fényes Tanös-
vény, az Ökoturisztikai Központ, a Vértesi 
Zrt. pusztavámi erdei iskolája, valamint az geológus kert egy részlete

koszorúzás mAgyAry zoltán szobrA 
előtt 2014-ben

Agostyáni ökoFAlu
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ELTE fenntartásában lévő Geológus Kert kiválóan alkalmasak erre. 2015-
ös tanév elején a Kőkúti Általános Iskolában ökoosztály is indult, amelynek 
keretében a diákok négy év alatt négy különböző helyszínen tanulnak heti 
egy alkalommal.

III/2. TATA A KULTÚRA ÉS A SPORT VÁROSA

Tata jövőjének egyik kulcsa a meglévő és fejleszthető kultúrája: a történel-
me, a műemlékek sokasága, a városi kultúra megannyi eleme. Ezek egyrészt 
az itt élőket szolgálják, másrészt a magas színvonalú idegenforgalom alap-
ja is egyben.

A Tatai vár és az Esterházy-kastély bevonása a városi 
közművelődésbe

Tata kulturális vonzerejét a meglévő programok mellett jelentősen tovább-
fejlesztjük, ezen a területen kiemelt ügyként kezeljük a Tatai vár rekonstruk-
cióját és az Esterházy-kastély felújítását. 

2013-ban a megyétől önkormányzatunk fenntartásába került a Kuny Do-
mokos Megyei Múzeum, a Görög-Római Szobormásolatok kiállítóhelye, a 
Német Nemzetiségi Múzeum, valamint a központi raktár. Az ingatlanok je-
lentős felújításra szorulnak, amelyek egy részét sikerült csak orvosolnunk az 
elmúlt időszakban. 

2014-ben pályázati támogatással megkezdtük a Kuny Domokos Megyei Mú-
zeumban elhelyezett állandó kiállítás megújí-
tását. Az intézmény szakmai munkájában – a 
nyilvántartásban és a digitalizálásban is – ko-
moly eredmények születtek az elmúlt időszak-
ban. A fejlesztéseknek köszönhetően a kiállí-
tások és a látogatók száma jelentősen megnö-
vekedett. 

A Kuny Domokos Múzeumnak otthont adó 
várban olyan felújításokat tervezünk a közel- múzeumpedAgógiAi FoglAlkozás A 

görög-rómAi szobormásolAtok 
múzeumábAn

77  

T A T A  2 015

jövőben, amelyek elengedhetetlenek az intézmény mindennapi működéséhez. 
A rekonstrukciós feladatok közül elsőbbséget élvez a várépület áramellátásá-
nak és vízhálózatának felújítása; a fogadótér és oktató rendezvénytermek meg-
felelő kialakítása; a szociális helyiségek felújítása; az elvizesedett börtönépület 
rendbetétele; a török kori átjáró beázásának megszüntetése; valamint a baleset-
veszély elhárítása érdekében a várfalak és a visszatérő források következtében 
megsüllyedt várkút rendbetétele. Pályázat útján szeretnénk teljes egészében meg-
újítani a várat.

A Görög Római Szobormásolatok Múzeuma (zsinagóga) épületének felázá-
sait is minél hamarabb orvosolni szeretnénk, ezt a munkát azonban csak azu-
tán tudjuk megkezdeni, miután a szobormásolatok további sorsa rendeződött.

2014-ben született egy törvényjavaslat, amely alapján a megyei hatókörű városi 
múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonban lévő ingatla-
nok a megyei hatókörű városi múzeumot fenntartó önkormányzat tulajdonába 
kerülnek. Amennyiben a Parlament elfogadja a javaslatot, a vár, a Német Nem-
zetiségi Múzeum, a zsinagóga, a Diófa utcai raktár, az Angolkertben található 
műromok, a Kiskastély és a Török mecset is Tata város tulajdonába kerül. Ez 
esetben a legsürgősebb feladatunk az ingatlanok műszaki állapotának felmérése, 
valamint a működtetésükre, felújításukra vonatkozó koncepció kidolgozása lesz.

Régóta probléma a városban a múzeum igazgatóságának elhelyezése. Jelen-
leg három különböző helyszínen tevékenykednek az intézmény munkatársai, 
ez a széttagoltság azonban jelentősen megnehezíti a munkaszervezést. Rö-
vid időn belül szeretnénk a múzeum munkatársait egy közös épületbe költöz-
tetni. Már egy lehetséges új helyszínt is találtunk az igazgatóságnak: az Ady 
Endre utca 29. szám alatti ingatlant, amely egyrészt közel lenne a kiállítóhe-
lyekhez, másrészt a mérete a teljes igazgatóság elhelyezése mellett egyéb – a 

múzeum feladatellátásával kapcsolatos 
– funkciók ellátását is (pl. restaurátorok) 
lehetővé tenné. Már kezdeményeztük is 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-
nél a jelenleg állami kézben lévő épület 
térítésmentes önkormányzati tulajdon-
ba adását. Ezzel párhuzamosan a Kuny 
Domokos Múzeum már hozzákezdhet 
az épületre vonatkozó hasznosítási kon-
cepció kidolgozásához.német nemzetiségi múzeum
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A közeljövőben tervezzük a Nepomucenus-malomban elhelyezett Német 
Nemzetiségi Múzeum külső megújítását is. 2014-ben a múzeum támogatást 
nyert az Alfa programból állandó kiállításának aktualizálására. Ennek kö-
szönhetően rövid időn belül a kiállítás belső terei teljesen megújulnak. Úgy 
gondoljuk, hogy a belső fejlesztéssel párhuzamosan az intézménynek szük-
sége lenne egy külső felújításra is annak érdekében, hogy a kiállítás környe-
zete is vonzóbbá váljon a látogatók számára. Az épület külső rekonstrukció-
ja a szomszédos telekrész rehabilitációjára is kiterjedne. Az udvaron parkot 
és múzeumi játszóteret hoznánk létre. A fejlesztés középtávú koncepciója 
már el is készült.

Az állami tulajdonban lévő Es-
terházy-kastély felújítása és hosz-
szú távú hasznosítása már régóta 
napirenden lévő kérdés városunk-
ban. Az önkormányzat az elmúlt 
években minden követ megmoz-
gatott, hogy előmozdítsa a Fors-
ter Gyula Nemzeti Örökségvédel-
mi és Vagyongazdálkodási Köz-
pont kezelésében álló ingatlan 
felújítását. Az új örökségvédelmi 

program részeként az állam idén 
megkezdi az ország kastélyainak 

felújítását, amelynek első ütemében a tatait is rekonstruálják. A központ ve-
zetőjével már tárgyalásokat folytattunk a kastély jövőjéről, és megállapod-
tunk abban, hogy tatai intézményeknek is otthont ad majd az épület. Jelen-
legi feladatunk a kastély rekonstrukciójának támogatásán túl az épületbe 
szánt funkciók felülvizsgálata és pontos megtervezése.

Városi könyvtár

Az önkormányzat egyik kiemelt feladata lett a művelődési központban mű-
ködő Móricz Zsigmond Városi Könyvtár átköltöztetése egy másik helyszín-
re, mivel a jelenlegi épület a megnövekedett és megváltozott igényeknek már 
nem felel meg. Ezt a helyzetet tovább rontja az ingatlan rendkívül rossz álla-

esterHázy-kAstély
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pota: beázások, falleomlások, penészesedés és salétrom megjelenése nehe-
zíti a mindennapi feladatellátást. A könyvtár raktározási gondjai is állandó-
sultak, az irodái pedig zsúfoltakká váltak. 2014-ben a kormány önkormány-
zatunk tulajdonába adta a Helyőrségi Klubot, amely méltó helyszíne lehetne 
a városi könyvtárnak. Az átköltöztetésre vonatkozó tanulmánytervek már el 
is készültek. A megvalósításhoz szükséges források előteremtése után meg 
kell kezdenünk a beruházást.

A tatai fazekasság bemutatása a Kőfaragó-házban

A tatai kultúrának ma még nem kellően ér-
tékelt szelete a tatai kézművesség, azon belül 
is a fazekasság, amelyet mindenképpen bemu-
tatásra érdemesnek tartunk. Mivel a Fazekas 
utca őrzi ennek emlékét, az itt található Kőfa-
ragó-házat kézműves, elsősorban fazekas mű-
hellyé kívánjuk átalakítani. Itt mutatnánk be a 
tatai kismesterségek munkáját, és ide költöztet-
nénk át a várból a fazekas hagyományokat be-
mutató állandó kiállítást is.

Színház és zenekultúra fejlesztése a meglévő alapokon

Tata már a régebbi időkben is mű-
vészeti-kulturális események állan-
dó színtere volt, saját színházzal, 
szabadtéri színpaddal, zenekarral 
és énekesekkel. Ma is számos civil 
szervezet él, működik a városban, 
amelyeknek szívügye a színházi- és 
zenei kultúra ápolása.

A Tatai Barokk összművészeti fesz-
tivál kiváló példája a város barokk 
értékei népszerűsítésének. A rendez-
vény egyik alapvető célja, hogy Ta-
ta csodálatos természeti adottságait 

A nemzetközi zenei mesterkurzus 
gálAkoncertje

A KőfArAgó-ház A fAzeKAs utcábAn



80

M a g y a r y-t e r v  2 .0MAGYARY- TERV 2.0

kihasználva gyönyörű barokk épületekben, templomokban minél nagyobb 
közönségnek megmutassuk művészeti kincseinket, értékeinket. A Barokk 
fesztivál keretében szervezi meg minden év augusztusában a Concerto Non-
profit Kft. a Nemzetközi Zenei Mesterkurzust tehetséges fiatal zenészeknek, 
amelyhez az önkormányzat minden évben forrást biztosít. A Nemzetközi Ze-
nei Mesterkurzust célszerű lenne kibővíteni egy képzőművészeti és tudomá-
nyos dimenzióval is. A „Tudományos és Művészeti Mesterkurzusok” kereté-
ben egy-három hétre meghívhatnánk külföldi professzorokat, művészeket a 
különböző tudomány- és művészeti területekről, akik mesterkurzust tarta-
nának magyar és külföldi fiataloknak.

Városunkban még nagyobb szerepet kaphatna a zene, amely nemcsak a 
templomokban és a kastélyban szervezett koncerteket, zenei előadásokat je-
lentheti, hanem a tatai Öreg-tavon is lehetne „vízi zenét” játszani, a parkok-
ban megjelenhetne a szabadtéri zenélés, ezenkívül a Menner Bernát Zeneis-
kolával együttműködve is lehetne hangverseny-bérletes előadás-sorozatot 
indítani a tatai gyermekeknek és szüleiknek a zeneiskola hangversenyter-
mében. A Tatán működő majd egy tucat énekkarra és zenekarra építve le-
hetne országos dalos találkozókat is szervezni. A Menner Bernát Zeneiskola 
Fúvószenekarára és a Dandárzenekarra támaszkodva pedig egy Tatai Szim-
fonikus Zenekart is fel lehetne állítani.

A színházi élet területén jelenleg csak amatőr színpadok működnek: a Tatai 
Református Gimnáziumban és az Eötvös József Gimnáziumban. A 2014-ben 
teljesen megújult szabadtéri színpad nagyszerű lehetőséget kínál színvonalas, 
nagy közönséget vonzó előadások bemutatására (komolyzenei, operett, mu-
sical előadások, táncos előadások). Emellett Tata csodálatos szabadtéri hely-
színei kiválóan alkalmasak arra, hogy nagyobb rendezvényeknek is otthont 
adjanak. Ezekkel a lehetőségekkel mindenképp élnünk kell. Tatán egyedül 
a nagyobb közönség befogadására alkalmas színházi termekből van hiány. 
Városunknak jelenleg egy ilyen nagyobb színházi terme van a művelődési 
házban. Ez azonban egyre kevésbé alkalmas előadások megrendezésére. A 
vár szomszédságában álló 1967-68-ban épült ingatlanon jelentősebb felújítás 
még nem történt. Az épület állapota leromlott, üzemeltetése egyre kevésbé 
biztonságos. 2013-ban a város vezetése intézkedési tervet fogadott el a mű-
velődési ház felújítására vonatkozóan. Ennek köszönhetően kisebb felújítá-

81  

T A T A  2 015

si munkálatokat már elvégeztünk az ingatlanon. Mielőtt tovább folytatjuk a 
megkezdett munkát, felül kell vizsgálnunk az elfogadott tervet, és át kell gon-
dolnunk, hogy a jövőben milyen funkciót szánunk az épületnek. Az elmúlt 
esztendőben és idén ugyanis több olyan – közösségi térként, kiállítótérként, 
illetve rendezvény helyszínként is használható – beruházás valósult meg vagy 
kezdődött meg, amelyek képesek átvenni a művelődési központ funkcióit.

Szükség lenne egy kisebb kistérségi színházi központra, amelyben a szín-
házi előadások, koncertek, hangversenyek méltó körülmények között való-
sulhatnának meg. Ehhez természetesen megfelelő kiegészítő szolgáltatások-
kal kellene ellátni az intézményt (például kávézóval). Az új színház a helyi és 
a kistérségi igényeket elégítené ki. 

Az egyházi kultúra ápolása

Tata egyházi, vallási kultúrájának, egyházművészetének bemutatására az 
elmúlt időszakban elsősorban különféle alkalmakhoz kötődően került sor. 
A városunkba látogatók részéről állandó igényként merül fel a templomok 
miserendtől eltérő időpontban történő megtekintése. Ennek biztosítása ér-
dekében egyeztetnünk kell az egyházak képviselőivel. Időszerűvé vált a Kál-
vária-szoborcsoport és a Piarista kápolna felújítása is. 

Sport, rekreáció támogatása és fejlesztése 

Tata a sportélet szempontjából kiváló adottságokkal rendelkezik. Termé-
szeti környezete, a Tatai Olimpiai Edzőtábor, sportegyesületei, képzett sport-
szakemberei, valamint hagyományos sportrendezvényei és versenyei igazol-
ják mindezt. A tatai sport hagyományai 
hosszú évszázadokra nyúlnak vissza. 
A helyi adottságokra és tradíciókra tá-
maszkodva kiemelt figyelmet fordítunk 
a város sportéletének fejlesztésére, va-
lamint arra, hogy a fiatalokat hasznos 
délutáni időtöltésre buzdítsuk. A sportot 
egyfajta drogprevenciós és erőszak-meg-
előző tevékenységnek is tekintjük. Prog-
ramunk – miszerint minden gyerek spor- legkiválóbb vívóinkAt 

sportFelszereléssel támogAttA A város
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toljon vagy gyakoroljon valamilyen művészeti ágat vagy mindkettőt – a város 
költségvetésében és éves programtervében is visszaköszön. Ennek megvalósí-
tásába bevonjuk az iskolák testnevelő tanárait, a tatai edzőtábort, a helyi spor-
tegyesületeket, valamint a civil szférát is.

Tata sportélete az elmúlt években jelentős változáson, fejlődésen ment ke-
resztül, amely egyrészt sportegyesületeink eredményes szakmai munkájának, 
másrészt pedig a városban már megvalósult és jelenleg is folyó sportlétesít-
mény-fejlesztéseknek köszönhető.

Sportegyesületeinkben képzett sportszakemberek dolgoznak, akik rendsze-
resen vesznek részt továbbképzéseken. Többek között az ő munkájuk érdeme, 
hogy sportolóink egyre eredményesebben vesznek részt különböző versenye-
ken. 

Városunkban két oktatási intézményben folyik sportiskolai képzés: a Kő-
kúti Általános Iskolában és az Eötvös József Gimnáziumban. A képzés egyik 
célja, hogy egészségtudatos magatartást és életmódot alakítson ki a felnövek-
vő nemzedékben, olyan felnőtteket neveljen, akik a közoktatásból kikerül-
ve is örömüket lelik a testmozgásban és a sportban. A másik cél az élsport 
utánpótlásbázisát jelentő versenysport támogatása. E kettős cél együtt, egy-
mást erősítve valósítható meg, amely alapjaiban illeszkedik a Gyermekbarát 
program célkitűzéseivel. A jövőben bővíteni kívánjuk a választható sportá-
gak számát a sportiskolai képzésben. A sportot és a mozgást szeretnénk mi-
nél fiatalabb korban megszerettetni a gyerekekkel, ezért megfontolandónak 
tartjuk a sportiskolai képzés kiterjesztését az óvodákra: „sportorientált óvo-
dák” lehetnének városunkban. 

Sportpolitikai, szakmai és egyéb szempontok figyelembevételével meg kell 
határoznunk, hogy melyek azok a sportágak, amelyeket kiemelt szinten támo-
gat a város. Ennek megállapítása lehetőséget adna arra, hogy sportág-specifi-
kusan fogalmazzuk meg a legfontosabb sportszakmai feladatokat. Általános 
érvényű elveket már most meg tudunk határozni ezen a területen, például az 
egyik legfontosabb feladat az iskolai diáksport és szabadidősport támogatása: 
tanórán kívüli sportfoglalkozásokat kell szerveznünk, valamint a diákolimpi-
ai versenyek mellett városi szintű alapfokú amatőr bajnokságokat kell rendez-
nünk a szabadidősporttal kiegészítve. Ebbe a munkába a megyei sportszövet-
ségeket is be kívánjuk vonni.
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Kiemelten kezeljük az utánpótlás-nevelés fejlesztését, ezt a munkát szerve-
zett keretek között valósítjuk meg. Egyrészt sportiskolai rendszerben – aho-
gyan már említettük –, másrészt pedig sportegyesületi keretek között. Létre 
kellene hozni egy úgynevezett városi sportiskolát a hatályos sporttörvényeknek 
megfelelően. Ezt az iskolát teljesen külön kellene választani az oktató-nevelő 
munkát végző intézményektől. A városi sportiskola mellett több sportágban 
továbbra is szükség volna a sportegyesületek keretei között működő utánpót-
lás-nevelésre, a már meglévő személyi és tárgyi feltételek miatt. A sportegyesü-
leti utánpótlás szakosztályokat – megfelelő színvonal esetén – a városi sportis-
kola egyenértékű szervezeti egységeiként kellene értelmezni. Ezáltal az után-
pótlás működése és finanszírozása teljes mértékben megfelelne a sporttörvény 
ajánlásának, hatékonysága pedig jelentős mértékben megnövekedne. A váro-
si sportiskolának bázisiskolája lehetne a Kőkúti Általános Iskola és az Eötvös 
József Gimnázium, emellett minden iskolát bázisiskolának kellene kijelölni a 
sportágak megfelelő elosztásával. Ez lehetővé tenné az iskolai sportlétesítmé-
nyek költségkímélő használatát, valamint a szabad kapacitás városi szintű ter-
vezését. Az utánpótlás korból kikerülő sportolók számára – képességeiknek 
megfelelően – versenyzési és előmeneteli lehetőséget kell biztosítanunk (sza-
badidősport, versenysport, élsport).

Önkormányzatunk minden esztendőben komoly összeget fordít a sporte-
gyesületek támogatására. Az Egészségvédelmi és Sportalapból a legnagyobb 
sportklubokon túl a kisebb egyesületeket is évente segítjük, amelyek ezáltal 
még jobb körülményeket tudnak teremteni a sportolóik számára. Ebből az 
alapból sikerült a hátrányos helyzetűeket és a fogyatékkal élőket is bekapcsol-
ni a sportéletbe. A városban megrendezendő diáksport-versenyek (iskolaitól az 
országosig) támogatását is több forrás biztosítja. A sportköltségvetésben min-
den évben egy nagyobb összeget különítünk el a városi és országos sportren-
dezvények szervezési feladataira.

A Gyermekbarát város ifjúsági program keretében az óvodai és iskolán be-
lüli sportversenyeket, egészségmegőrző programokat is támogatjuk. Gyer-
mekbarát programunkat sikerült a városi sportprogramjainkkal is összehan-
golni, így még több fiatalt tudunk megmozgatni, mozgásra bírni. Májusban 
– egy országos kampányhoz csatlakozva – évről évre megrendezzük a „Nagy 
Sportágválasztó és Hangszerválasztó” rendezvényt, amelynek célja, hogy a 
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fiatalok minél nagyobb százaléka megtalálja a számára legmegfelelőbb sportot 
vagy hangszert. Civil szervezetekkel együttműködve minden önkormányza-
ti ciklusban elkészítjük a város sportkoncepcióját. Közös, éves versenynaptár 
készítését is tervezzük, amely a városban zajló sportversenyeket, illetve egyéb 
szabadidősport-rendezvényeket gyűjtené össze. A közös naptárral elkerülhet-
nénk a párhuzamosságokat és az időpontegyezéseket is.

A sport területén számos beruházás indult el az elmúlt esztendőkben. Az 
Öreg-tó partján létrehoztunk egy Ökoturisztikai Központot, amely a kerék-
párosoknak és a kirándulóknak nyújt sport és turisztikai szolgáltatásokat. 
A jövőben szeretnénk a centrumot szakmailag továbbfejleszteni. A Jávor-

ka Sándor Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola mögötti területen új futballpá-
lyát építettünk a Magyar Labdarúgó 
Szövetség segítségével. Az új futball-
pálya melletti területen egy új kosár-
labda csarnok létesítését tervezzük. A 
Tatai Sportegyesület tavaly pályázatot 
nyújtott be a Magyar Kosárlabda Szö-
vetséghez egy edzőcsarnok építésére. A 
pályázatot nyertesnek nyilvánították, 
így még idén megkezdődnek az épület 
kiviteli munkálatai. A Tatai Atlétikai 

Club pedig egy műfüves labdarúgópálya létesítését tervezi szintén az em-
lített területen. A jövőben további sport és rekreációs célú beruházások-
nak is helyet adhat az iskola mögötti terület: kerékpáros, gördeszkás, illet-
ve görkorcsolyás élménypark létesítését tervezzük még ide.

A város új sportcsarnokának építése is elindult idén a Kőkúti Általá-
nos Iskola és a Május 1. út közötti területen, amelyre a Tatai Atlétikai 
Club (TAC) pályázat útján társasági adó (TAO) támogatást nyert el a Ma-
gyar Kézilabda Szövetségtől. A beruházás két ütemben valósul meg. Az 
első ütemében egy 2 700 négyzetméteres sportcsarnok épül 1 500 négy-
zetméteres küzdőtérrel. A második ütem során további öltözőkkel, iro-
dákkal és színpaddal gazdagodik az épület. A létesítmény délelőtt iskolai 
testnevelés óráknak ad majd otthont, délután pedig a TAC kézilabda- és 
röplabda-szakosztályai fogják edzésekre használni. Hétvégéken az NB 

A sportcsArnok látványterve 
(plAnbAu kFt.)
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I/B-s férfi és az NB II-es női kézi-
labda csapataink bajnoki mérkő-
zéseinek lesz helyszíne, valamint 
városi rendezvényeket is kiszolgál 
majd az új csarnok.

A közeljövőben folytatni szeret-
nénk a sport területén megkezdett 
fejlesztéseinket, amelyek megva-
lósításához igyekszünk különböző 
pályázatok útján anyagi támogatást nyerni, illetve segítjük a sportegyesü-
leteket a pályázatok adta lehetőségek kihasználásában. Ki kell dolgoznunk 
egy fejlesztési koncepciót a rekreációs és sportterületekre vonatkozóan, 
amely alapján komplex módon tudnánk kezelni az egyes beruházásokat. 

Az Edzőtábor területén hamarosan két ütemben épülő beruházás való-
sul meg, amelyre az üzemeltető, az Északnyugat-magyarországi Általános 
Olimpiai Központ uniós támogatást nyert el. Az első ütemben egy multi-
funkcionális csarnok épül, amelynek munkálatai hamarosan megkezdőd-
nek. A második ütemben pedig egy sportuszoda létesül majd. A város ak-
tív szereplőként kíván részt venni az uszoda tervezésében, létesítésében, 
és szeretne együttműködési megállapodást kötni annak jövőbeni haszno-
sításáról. Szeretnénk, ha az Edzőtábor üzemeltetője lehetőséget biztosíta-
na a Vaszary János Általános Iskolának, hogy a „mindennapos testneve-
lés” keretében használhassák majd a sportlétesítményeket.

A Kőkúti Általános Iskola terü-
letén egy multifunkcionális sport-
pálya kialakítását tervezzük, amely 
az év jelentős részében labda-, illet-
ve görkorcsolyapályaként, télen pe-
dig jégkorcsolyapályaként üzemel-
hetne. Ezzel az innovatív beruhá-
zással egy új sportcsarnok építése 
váltható ki, amely nemcsak beruhá-
zási, hanem üzemeltetési szempontból 

A sportcsArnoK AlApKőletétele

jégpályA A KőKúti isKolA udvArán
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is kedvezőbb feltételeket teremtene. A keletkező kondenz-hővel az iskola uszodá-
jának a vize is melegíthető lenne.

A meglévő sportlétesítményeinket sem szeretnénk elhanyagolni, igyekszünk mi-
nél hamarabb rehabilitálni őket. Ennek keretében be akarjuk fejezni az Öreg-tó 
partján lévő tornapálya felújítását, fejleszteni szeretnénk a Vaszary János Általá-
nos Iskola sportudvarát és a TAC létesítményeinek rekonstrukcióját is támogatjuk. 
A kerékpárút-hálózatunkat is szeretnénk továbbfejleszteni, s ezáltal megteremteni 
az ún. „outdoor” sportágak alapjait. 

Célunk, hogy minden diákkal és rajtuk keresztül a családjukkal is megszerettessük 
a sportot. Ennek érdekében biztosítjuk, hogy a helyi médiában megfelelő arányban 
legyenek a sportot, az egészséges életmódot népszerűsítő anyagok. Évről évre meg-
szervezzük és lebonyolítjuk a város hagyományos, tömegeket megmozgató sport-
rendezvényeit (Tó-futás, Gyalogló Világnap, Minimarathon, Vívógála, Tatai Regatta, 
Streetball Nap, a Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaraton tatai állomása stb.). 

A hátrányos helyzetűeket is szeretnénk minél inkább bekapcsolni a város sport- 
életébe. Bizonyos, magas költségekkel járó sportokat, mint például a jégkorongo-
zás, olyan gyermekek számára is elérhetővé tennénk, akiknek a szülei nem tud-
ják megvásárolni a drága felszereléseket. Ingyenes úszásoktatást vezetnénk be a 
nagycsoportosoknak és a kisiskolásoknak. A fogyatékkal élők számára is szeret-
nénk minden támogatást megadni, hogy ők se maradjanak távol a sportolástól.

A jövőben a sportegyesületeinkkel, sportági szövetségeseinkkel még szorosab-
ban szeretnénk együttműködni, többek között az Edzőtáborral kívánjuk még 
erősebbre fűzni a kapcsolatunkat. Megfontolandónak tartjuk egy közös sport-
múzeum létrehozását, amely nemcsak a helyieknek lenne érdekes, hanem újabb 
turisztikai attrakcióként is szolgálhatna.

A helyi média a kultúra szolgálatában
 

A városi újságon kívül új kiadványok megjelentetését is tervezzük. Tatai 
Patrióta címmel negyedévente közéleti magazint szeretnénk megjelentetni. 
Az új kiadvány elsődleges célja, hogy erősítse a tataiakban a tataiság érzé-
sét, a városunk közösségéhez való tartozást. A lap azoknak szól majd, aki-
ket mélyebben foglalkoztat, hogy mi zajlik a városban, mi van a helyi hírek 
hátterében, kik élnek városunkban és mit tesznek a köz szolgálatában; va-
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lamint azoknak is, akiket érdekel Tata múltja, jelene és jövője. Az újságban 
tanulmányok, történetek, interjúk, aktuális cikkek jelennének meg a követ-
kező témákban: közélet, irodalom, kultúra, vallás, történelem, sport, gaszt-
ronómia. A magazinnak hosszú távú célja, hogy korrajzot adjunk jelenünk-
ről az utókornak.

 Tatai kalendárium kiadását is tervezzük éves gyakorisággal. A hagyomá-
nyos ünnepekre, évfordulókra épülő naptár célja, hogy minél több oldalról 
bemutassa városunkat és annak sokszínűségét. A kalendárium Tatához kap-
csolódó interjúkat, olvasmányokat, írásokat fog tartalmazni, amelyek igye-
keznek minél inkább megismertetni a város történetét, jelentős eseménye-
it, valamint kulturális és természeti értékeit. Az évkönyv egyaránt szól majd 
tataiaknak és nem tataiaknak.

 A fentieken kívül továbbra is támogatjuk múzeumi, illetve városmarke-
ting célú kiadványok, helytörténeti és városi könyvsorozatok megjelentetését.

Átfogó program: „Tatai naptár”

Tata minden jelesebb évfordulóját az alkalomhoz illően meg kívánjuk ün-
nepelni, helyi, országos, vagy akár nemzetközi jelentőséget adva az adott 
eseménynek. Ehhez 2038-ig terjedően összeállítjuk a Tatai Emléknaptárt, 
amely nagy távlatban rögzíti a nevezetes események, személyiségek, talál-
kozások évfordulóit.

III/3. TATA GYERMEKBARÁT ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMJA

1996-ban indította útjára az UNICEF az eredetileg Gyermekbarát Városok 
programját, amely az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény célkitűzéseit alkalmaz-
za helyben, ahol a legnagyobb közvetlen hatással lehet a gyermekek életére. 
A koncepció minden olyan közösségben kifejleszthető és alkalmazható, ahol 
gyermekek élnek: legyen az nagyváros vagy kis település. Az indulás óta vi-
lágszerte ötvenhét ország nyolcszáz települése csatlakozott a kezdeménye-
zéshez az előírt feltételrendszer betartásával. 

2007 őszén az önkormányzat szakértők és civil szervezetek bevonásával 
megalkotta a tatai Gyermekbarát város program hosszú távú koncepcióját 
és az első éves intézkedési tervet. Ezeknek birtokában önkormányzatunk 



88

M a g y a r y-t e r v  2 .0MAGYARY- TERV 2.0

– Magyarországon elsőként – 2008-ban kifejezte csatlakozási szándékát a 
nemzetközi kezdeményezéshez. Mivel az UNICEF Magyar Bizottsága ekkor 
még nem dolgozta ki a magyarországi Gyermekbarát város feltételrendsze-
rét, Tata csak informálisan tudott csatlakozni a globális projekthez. A két 
fél ennek ellenére megállapodott abban, hogy kölcsönös információszolgál-
tatással, rendszeres szakmai konzultációval együttműködik a hazai csatla-
kozási kritériumok kimunkálásban. Ettől kezdve városunk képviselő-testü-
lete minden évben elfogadja és végrehajtja a 2008-ban megalapozott Gyer-
mekbarát város programja keretében kidolgozott éves intézkedési tervet, 
amellyel a 0-18 éves tatai gyermekek életét segítik. A program a gyermekek 
életének legkülönbözőbb területeire kiterjedő kisebb-nagyobb projekteket 
tartalmaz, ezek között vannak új, illetve évről évre visszatérő programok.

2013-ban városunk Gyermekbarát programjával elnyerte a Családbarát Ön-
kormányzat díját. 2015-ben pedig Michl József polgármester meghívást kapott 
a magyar Gyermekbarát település díj értékelő bizottságába. Az UNICEF Ma-
gyar Bizottság Alapítványa és az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- 
és ifjúságügyekért felelős államtitkársága most hirdette meg először Magyar-
országon a gyermekbarát városok programját. A Családbarát díj, illetve az ér-
tékelő bizottságba való felkérés pozitív visszajelzést jelent városunk számára: 
elismerik munkánkat és példaértékűnek tartják városunk gyermekeiért ho-
zott intézkedéseinket.

A jövőben is folytatni kívánjuk a Gyermekbarát város programunkat, 
szeretnénk elérni, hogy országos mintaprogrammá váljon. A program 
keretében 2011-ben megnyitottunk egy ifjúsági klubot, amely sajnálatos 
módon (a bérleti szerződés váratlanul lejárt) 2013-ban becsukta kapuját. 
A klub bútorzata, amelyet alkmaari testvérvárosunktól kaptunk, át-
menetileg a lezárt Piarista rendház egyik termében van. Mihamarabb 
szeretnénk újra megnyitni az ifjúsági klubot, a tatai fiatalok több fóru-
mon felszólaltak már az újranyitást sürgetve. Lehetséges helyszínként 
felmerült a művelődési ház felújított alagsori helyisége, vagy egy a város 
tulajdonában lévő másik épület. A klub mihamarabbi megnyitása, valamint 
sikeres és eredményes működtetése az egész város érdeke.

A program részeként a Nemzeti Ifjúsági Stratégiával összhangban szeret-
nénk segíteni a fiatalok társadalmi integrációját, valamint a közösségeik ér-
vényesülését.
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Gyermekbarát városunk programját a 
városi sportprogramokkal kívánjuk még 
inkább összehangolni. Ennek érdekében 
– ahogyan már egy korábbi fejezetben 
említettük – évről évre megszervezzük a 
„Nagy Sportválasztó és Hangszerválasz-
tó” programot, illetve egyéb rendezvé-
nyekkel is támogatjuk a családok szaba-
didejének közös, hasznos eltöltését.

Kiemelten támogatja városunk a fiata-
lok életpályájának segítését a középisko-
lától a munkába lépésig, ennek érdekében pályaválasztási fórumokat, illet-
ve különböző képzéseket szervezünk álláskeresőknek. 

2015 szeptemberétől a katolikus egyházzal közösen elindítjuk a Tatai Cser-
kész Közösséget, amelybe hét éves kortól várjuk majd a diákok jelentkezé-
sét. Egy közösségi helyszínt is szeretnénk majd létrehozni a cserkészeknek 
a Fényes-fürdő területén.

Gyermekbarát város programunkat új elemmel bővítjük ki: a különböző 
generációk kapcsolatának erősítésével. Ennek keretében „Unokák és nagy-
szülők táborát” szerveznénk a Fényes-fürdő területén vagy a Balatonon. Azt 
gondoljuk, hogy az idősek és a gyerekek kapcsolatának erősítését szolgál-
ják a közös programok, játékok s élmények. Ezenkívül mindkét fél haszná-
ra válnak a közös tevékenységek: segítik a gyermekek személyiségfejlődését 
és az idősek aktivitásának megőrzését.

III/4. HELYI ÉRTÉKEINK ÖSSZEGYŰJTÉSE, GONDOZÁSA, 
TÁMOGATÁSA

Az Országgyűlés 2012-ben elfogadta a magyar nemzeti értékekről és a hun-
garikumról szóló törvényt, amelynek alapján a helyi önkormányzat Telepü-
lési Értéktár Bizottságot és Települési Értéktárat hozhat létre. Tata Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete 2013-ban döntött a Települési Értéktár Bizott-
ság és a Települési Értéktár létrehozásáról. A bizottság szervezi a településen 
fellelhető nemzeti értékek azonosítását, valamint létrehozza a településen fel-
lelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt, és megküldi azt a 

nAgy sportágválAsztó Az edzőtáborbAn



90

M a g y a r y-t e r v  2 .0MAGYARY- TERV 2.0

Megyei Értéktárba. A Települési Értéktárba történő felvételre bárki tehet 
javaslatot az agrár- és élelmiszer-gazdaság, az ipari és műszaki megoldások, 
a természeti környezet, az egészség és életmód, a kulturális örökség, a turiz-
mus és vendéglátás, az épített környezet és a sport szakterületéről. A bizott-
ság jövőbeni tervei között szerepel, hogy felveszi a kapcsolatot az országban 
működő más értéktár bizottságokkal. A bizottsági munkába helytörténeti 
ismeretekkel is rendelkező szakértőket is be szeretnénk vonni, akik szak-
tudásukkal segíthetik a tatai értékek felkutatását és dokumentálását. A kö-
zeljövőben egy Tatai Értéktár könyvsorozatot is szeretnénk megjelentetni, 
amely a település értékeit gyűjtené össze. Ezenkívül Tata város honlapján 
egy digitális galériát szeretnénk működtetni, ahol a nagyközönség számá-
ra is elérhetővé válnának Tata természeti és épített környezetének kincsei.
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IV. ESTERHÁZY GAZDASÁGFEJLESZTÉSI 
PROGRAM

A tatai uradalmat – s vele együtt Tatát – 1727-ben 343 524 forintért Esterhá-
zy József gróf vásárolta meg báró Krapf Gáspártól. A város új földesura 1728-ban 
Tatával „ideiglenes”, Tóvárossal „örökös” szerződést kötött. A mezővárosokkal kötött 
szerződésekben biztosított jobbágyi ingyenrobot lehetővé tette Esterházy Józsefnek 
a nagyobb arányú csatornázások, építkezések megvalósítását. A Tatát és Tóvárost 
körülvevő, s a Dunáig húzódó hatalmas mocsaras terület hasznosítása egyre sür-
getőbb feladatot jelentett az uradalomnak. Esterházy József a csatornázási munkák 
megtervezésére, irányítására Mikoviny Sámuelt kérte fel, aki 1746-ban felmérte és 
elkészítette a Tata, Almás és Szőny közötti terület csatornázási tervét. Az 1747-ben 
elvégzett szabályozásoknak köszönhetően, az ún. Mikoviny- és a Naszályi-csatorna 
megépítésével Tata környékén 2000 hold hasznavehetetlen terület vált alkalmassá 
a földművelésre. Esterházy József 1733-ban kiáltványt adott ki azzal a céllal, hogy 
megbízottai a német tartományokban katolikus telepeseket toborozzanak az ura-
dalom területén lévő, elnéptelenedett falvak újratelepítésére. Ezzel a munkásságá-
val Esterházy József Tata második alapítójává vált. Esterházy Miklós testvére, Fe-
renc biztosította a piaristák alapítványát, s ezzel a kegyesrendi atyák letelepedését. 
Esterházy József fia, József építtette a tatai katolikus nagytemplomot Fellner Jakab 
tervei alapján. Az 1760-as években Esterházy Miklós kezdte építtetni szintén Fell-
ner tervei alapján tóparti kastélyukat. Esterházy Ferenc 1783-ban építtette a Cse-
ke-tó körüli Angolparkot. Mindezekből látható, hogy Tata XVIII-XIX. századi felvi-
rágoztatója az Esterházy család volt. A klasszikus gazdasági fellendülést az 1800-as 
években indították el, a kézműipar mellett iparszerű termelési formák meghonosí-
tásával – téglagyár, cukorgyár, pezsgőgyár létesítésével, majd később a tatabányai 
bányák megnyitásával.

Az elmúlt esztendőkben kidolgoztuk a városunk táji, környezeti, kulturális 
adottságaira alapozott gazdaságfejlesztési koncepciót, és elkészítettük Tata 
Integrált Városfejlesztési Stratégiáját. Ennek alapján valósítjuk meg a jelen-
legi fejlesztéseket, beruházásokat.
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IV/1. MUNKAHELYTEREMTÉS

Munkahelyteremtés az egész városban, a kis- és középvállalkozá-
sok folyamatos támogatása, erősítése

Tata a gazdaságát a meglévő adottságaiból adódóan elsősorban a kis- 
és középvállalkozásokra támaszkodva tudja fejleszteni. Ugyanakkor nem 
szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy városunk – elhelyezkedésének és 
infrastrukturális környezetének köszönhetően – kiválóan alkalmas ar-
ra, hogy nagyobb vállalkozások is megteleped-
jenek itt. Ezt a tényt felismerve létesítettük ma-
gánvállalkozásokkal közösen 2002-ben váro-
sunk délnyugati határában a 110 hektáros Ipari 
és Logisztikai Parkot, amelyet azóta az üzemel-
tető Barina Kft.-vel együttműködve folyamato-
san bővítünk és fejlesztünk.

A város természetes kötelezettsége a gazdaság-
fejlesztés, valamint a munkahelyteremtés szakmai és anyagi támogatása, 
ennek igyekszünk eleget tenni a rendelkezésre álló források figyelembevé-
telével. Számos, az előzőekben ismertetett program – az Élő vizek városa 
program és a Tatai zöld táj program, valamint a városi rekonstrukciókat 
segítő programok, különösen a Főutcák, főterek program – szolgálja váro-
sunkban a munkahelyteremtést és -megőrzést. Ugyanezt a célt szolgálják 
turizmust segítő projektjeink, valamint oktatási és kulturális programjaink. 
Ezek mindegyikének további célja a város ipari és mezőgazdasági termelé-
sének növelése, a kereskedelem és a szolgáltatások színvonalának fejleszté-
se. Végső soron az összes program a városban lévő vállalkozások fejlődését 
segíti elő, amely által Tata élenjáróvá válik a sikeres települések körében. 

Magyarország Kormánya a 2010-2014-es kormányzati ciklusban döntött 
a közmunkaprogram elindításáról. Önkormányzatunk is részt vesz kezde-
tek óta a programban, amelynek keretében sikerült munkát biztosítanunk 
nagyon sok olyan tatainak, akik évekig nem tudtak elhelyezkedni. Önkor-
mányzatunkon kívül az önkormányzat tulajdonában álló cégek – a Tatai 

vr trAnspoint kFt. Az ipAri 
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Városgazda Nonprofit Kft., a Tatai Városkapu Zrt. és a Tatai Fényes Für-
dő Kft. is részt vesznek a közmunkaprogramban. Az új közfoglalkoztatási 
rendszernek köszönhetően nemcsak munkát adtunk az embereknek, ha-
nem városunk is sokat fejlődött.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük az önkormányzatunk tulajdonában 
lévő cégeket, és vizsgáljuk, hogy miképpen lehetne még hatékonyabban 
működtetni azokat. Felmerült a Tatai Fényes Fürdő Kft. és a Tatai Város-
kapu Zrt. összevonásának lehetősége annak érdekében, hogy egyetlen cég 
kezében legyen a város turisztikai életének szervezése.

Tata városa gazdaságfejlesztését, munkahelyteremtését és -megőrzését az 
oktatásra, az ökológiai városüzemeltetésre, az alternatív energiatermelésre, 
a kereskedelemre, a vendéglátásra, a kis- és középvállalkozásokra, a város-
fejlesztésre és az örökségvédelemre alapozza.

A betelepülő vállalkozások igényeit figyelembe véve fejlesztjük a városunk-
ban folyó szak- és felnőttképzést. Mivel a befektetőkért folytatott versenyben 
maradás egyik feltétele, hogy megfelelő munkaerővel rendelkezzünk, olyan 
szakképzési rendszert alakítunk ki, amely biztosítja az utánpótlást, valamint 
az átképzést. A szakképzés mellett nem szabad elhanyagolnunk a művésze-
ti képzések elősegítését sem, hiszen a művészetek nemcsak a jövő nemzedé-
kének látókörét szélesítik, hanem nagyban hozzájárulnak a város kulturális 
életének színesítéséhez is.

A városban megvalósuló fejlesztések során fontos szerepet kell, hogy kap-
jon a fenntartható fejlődés. Elvárjuk, hogy a mostani, illetve a jövőbeni beru-
házások során minél nagyobb mértékben használjunk fel megújuló energiát, 
és környezetbarát helyszínt alakítsunk ki. Ezzel nemcsak új munkahelyeket 
teremthetünk, hanem új iparágak megtelepedését is elősegítjük. A jövőben 
az alternatív energiagazdálkodás megvalósítása érdekében tervezzük, hogy 
pályázati forrásokat biztosítunk a helyi vállalkozásoknak és a betelepülni vá-
gyó cégeknek egyaránt, illetve felhívjuk a figyelmüket az energiaracionalizá-
lási pályázati lehetőségekre. Az alternatív energiafelhasználást önkormány-
zati mintaprojektekkel is segítjük. 

A városüzemeltetés terén is célunk a fenntartható fejlődés biztosítása, az 
ökológiai alapú üzemeltetés, amelynek során a megújuló energiaforrásokat 
részesítjük előnyben. Emellett kiemelt figyelmet fordítunk az anyagok újra-
hasznosítására is.
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A kereskedelem és a vendéglátás terén a kis- és középvállalkozásokat támogat-
juk, mivel fontos szerepet töltenek be városunk turisztikai életében, és hozzájá-
rulnak a város vonzerejének növeléséhez. Fontos, hogy ezen vállalkozásokkal 
szoros kapcsolatot alakítsunk ki, és a jövőben is megadjunk nekik mindenfajta 
támogatást. 

A városfejlesztéssel és az örökségvédelemmel kapcsolatosan megfogalmazott 
legfontosabb feladat a műemlékek megóvása, felújítása. Ez a munka speciális szak-
értelmet is igényel, amelyhez bizonyos szakmákat újra meg kell honosítanunk vá-
rosunkban. A szükséges munkálatok elvégzéséhez nemcsak megfelelő szakem-
berek, hanem pénzügyi források is kellenek, ezért az elmúlt években homlokzat 
felújítási pályázatot hirdettünk. A jövőben szeretnénk kibővíteni a pályázatot, és 
minél szélesebb körben elérhetővé tenni. Az örökségvédelem terén meghatározott 
feladatok végrehajtásával nemcsak a műemlékeink újulnak meg, hanem a mun-
kanélküliek száma is csökken, sőt bizonyos szakmák ismételt meghonosodását 
is magával vonhatja. Egyúttal pedig a város turisztikai vonzerejét is megnöveli.

Amikor helyi munkahelyteremtésről beszélünk, előnyben kell részesítenünk 
azokat a szakmákat, amelyeknek Tatán hagyományuk van, és adottak az ismé-
telt megtelepítésüknek a feltételei. Továbbá fontos szempont, hogy a térség felve-
vő piacot jelentsen ezen szakmáknak. Egyéb iparágak esetében arra kell figyel-
nünk, hogy a helyi szellemi potenciálra építve nagy hozzáadott értékkel bíró 
termelési ágak jelenjenek meg, amelyek viszonylag alacsony szállítási igénnyel 
rendelkeznek. 

Az előzőekben vázolt területek fejlesztése új munkaerőt igényel, ebben a vá-
ros számít a jelenleg másutt munkát vállalók visszajövetelére és a kistérségben 
élőkre is. A program kiteljesedése esetén fennáll annak a lehetősége, hogy Ta-
tán munkaerőhiány lép fel. Ezt a város a népességvonzó képességének a javí-
tásával tudja ellensúlyozni, vagyis bérlakás és lakásépítési programokkal. A 
képzett munkaerőt csak akkor tudjuk megtartani és idecsalni, ha megfelelő 
bérlakásokkal rendelkezünk. Ezért a bérlakás és lakásépítési programunkat 
folytatnunk kell, a meglévő lakásokat és azok környezetét fejlesztenünk kell, il-
letve újakat kell építenünk. Az újonnan épülők során figyelemmel kell lennünk 
a legkülönfélébb igényekre (egyedülálló, családos, közép- és felső vezető mun-
kavállaló). Az elhanyagolt bérházak esetében végig kell gondolnunk, hogy mi 
a célszerűbb, ha felújítjuk, vagy ha lebontjuk őket, és értékesítjük a területet.

95  

T A T A  2 015

Helyi szakképzésre való támaszkodás

A munkahely-teremtési program kidol-
gozásában és végrehajtásában együtt kívá-
nunk működni a város középiskoláival, a 
jövő munkaerejét oktatató intézményekkel. 
Tata szerencsés helyzetben van, hiszen két 
szakembereket képző középiskolával (Jávor-
ka, Bláthy) is rendelkezik. Manapság szak-
ember hiánnyal küzd az egész ország, ezért 
ezt az előnyt mindenképp ki kell használ-
nunk. A betelepülő cégekkel közösen ösz-
töndíjakat alapítunk a szakiskolákban, és 
mesterség versenyeket indítunk a nagyobb 
városi rendezvények visszatérő programjaként. Erre a versenyekre később 
más városok diákjait is meghívjuk, hogy ők is megszeressék Tatát, és később 
felnőttként is visszatérjenek a városba turistaként vagy akár befektetőként, 
vállalkozóként.

Tata igen sok tehetséges fiatalt nevelt, akik többnyire városunkon kívül ke-
restek, találtak boldogulást. Szeretnénk őket visszacsábítani és helyben tarta-
ni, ezért a közeljövőben Térj vissza Tatára! címmel programot indítunk, hogy 
az itt született és nevelkedett fiatalok tanulmányaik befejezése és a szakmai 
tapasztalatok megszerzése után visszatérjenek városunkba.

Kereskedelem, vendéglátás, a helyi kis- és középvállalkozók 
segítése

Kulturális, építészeti és táji védelem alatt álló városunk középpontjában 
idegenként hatnak a pláza jellegű hiper- és szupermarketek. Éppen ezért az 
ilyenfajta létesítmények telepítését, fejlesztését csak a belvárostól távolabb, a 
főútvonalak mentén engedélyezzük. Célunk, hogy a meglévő városközpont-
ban található ilyen jellegű kereskedelmi egységeket fokozatosan kijjebb tele-
pítsük, vagy a kisvárosi struktúrába beágyazva átalakítsuk. A korábban en-
gedélyezett építmények esetében is ezt szorgalmazzuk, illetve keressük azon 
jogi megoldásokat, amelyek segítségével ezt meg tudjuk valósítani.

CNC gép átAdásA A blátHy iskolábAn
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A történelmi városközpontban egyedül a kiskereskedelem fejlesztését tartjuk 
elfogadhatónak. Az újonnan kialakítandó, forgalomtól elzárt, vagy jelentősen 
forgalomkorlátozott körzetekben (pl. Kossuth tér) a kiskereskedelem mellett a 
vendéglátás fokozott jelenlétét tartjuk kívánatosnak, annak érdekében, hogy az 
üzletek bezárása után, hétvégén is élettel töltsék meg a tereket. A nívós kiskeres-
kedelem és vendéglátás megerősítését, letelepítését városrendezési, szabályozá-
si eszközökkel, adott esetben pályázatok kiírásával, konkrét programokban való 
részvétellel is segítjük. Ennek keretében már több alkalommal írtunk ki hom-
lokzat felújítási pályázatot, amelyet a jövőben is szeretnénk időről időre meghir-
detni. A kiskereskedelem és a vendéglátás fellendítése érdekében nemrég felül-
vizsgáltuk az önkormányzat közterület-használatának rendeletét is.

A város turisztikai életében fontos szerepe van az itt működő kis- és középvál-
lalkozásoknak. Mivel működésük jelentősen hozzájárul a település vonzerejé-
nek növeléséhez, fontosnak tartjuk, hogy szoros kapcsolatot alakítsunk ki velük. 
A jövőben is segítjük ezen vállalkozásokat, sőt bővítjük a számukra nyújtható 
támogatások körét. Mindez nemcsak a turisztikai élet fellendítéséhez, hanem a 
munkanélküliség csökkenéséhez is hozzájárul. A nagyobb helyigényű vállalko-
zások letelepedését is segítjük: a város ipari körzeteiben igyekszünk nekik meg-
felelő helyet biztosítani. 

IV/2. TATAI IPARFEJLESZTÉS

Az üzleti környezet fejlesztése

Egy város történetében, működésében kiemelkedő szerepe van az ipar-
nak. Ez a település fejlődésének, versenyképességének az egyik legfonto-
sabb fokmérője, amely jelentős kihatással van a munkahelyek számának 
alakulására, valamint a város bevételi forrásaira is. Kiemelkedő feladatunk 
a meglévő iparágak fejlődésének elősegítése, valamint a letelepülni vágyó 
gazdasági társaságok támogatása. Komoly hangsúlyt fektetünk arra, hogy 
a lehetséges beruházóknak megfelelő üzleti és fizikai környezetet, valamint 
optimális infrastrukturális körülményeket teremtsünk. Ezenkívül arra is fi-
gyelmet fordítunk, hogy piacképes szellemi és humán erőforrásokkal is ren-
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delkezzünk (városban meglévő tudás, szakemberek, magatartások, innová-
ciós potenciál, információk stb.).

Az elmúlt években komoly telephely-fejlesztésbe fogtunk annak érdeké-
ben, hogy városunk ne csak elviekben legyen vonzó a befektetőknek, hanem 
konkrét és valóban mérlegelésre alkalmas ajánlatokat is tudjunk tenni a 
letelepedés iránt komolyan érdeklődő cégeknek. Számottevő eredmény 
az, hogy Tata korábbi ipari területei jelentősen kibővültek. Az ipari park-
ra és a többi ipari területre fejlesztési- és marketing terveket, kiadványo-
kat készítünk, amelyekben meghatározzuk az idetelepíthető ipari-poten-
ciál nagyságrendjét, jellegét, együttműködését, infrastruktúra-igényét stb.

Iparterület-fejlesztés

Az ipari területeinken folytatnunk kell a 
megkezdett fejlesztéseket, amelyek tudatos 
és hosszú távra végiggondolt továbbvitele 
jelentős eredményeket ígér. Az elmúlt évek-
ben elkészült a Déli Ipari Park komplex, ha-
tályos szabályozási terve. Az ipari parkot 
üzemeltető Barina Kft.-vel együttműködés-
ben – kihasználva a pályázati lehetőséget 
– 2010-ben megépítettük az elkerülő utat, 
amelynek köszönhetően a terület közvet-
len összeköttetésbe került az autópályával. 
Ezenkívül komoly közműberuházást hajtottunk végre az ipari parkban, és így 
újabb területek jöttek létre a befektetni vágyók részére. 

Az elkövetkezendő években fokozódik a befektetőkért folytatott verseny. 
Az élesedő versenyben csak és kizárólag akkor tud városunk eredménye-
sen szerepelni, ha a befektetői elvárásoknak megfelelő ipari környezetet 
alakítunk ki. Nemcsak az új befektetők megnyerése fontos, hanem az ittlé-
vők megtartása is, ezért törekednünk kell az ipari park fizikai infrastruk-
túrájának fejlesztésére, valamint a szolgáltatási háttér megvalósítására 
(projekt-tanácsadás, logisztikai és üzletviteli szolgáltatások biztosítása).

Hosszú távú célunk, hogy a lakóterületekbe ékelődő ipari létesítménye-
ket áttelepítsük az ipari területekre. Mivel korábban még nem álltak ren-

gediA kFt. Az ipAri pArkbAn
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delkezésre korszerű ipari parkok a 
vállalkozások részére, így a befekte-
tők a város különböző pontjain ala-
kították ki telephelyeiket, amelyeket 
mára már lakóterületek ölelnek kö-
rül. Ez az állapot azonban gátolja a la-
kóterületek és az ipari létesítmények 
fejlődését, ezért ezeket a vállalkozá-
sokat át kell telepítenünk a jelenlegi 
korszerű ipari parkokba. Azon vállal-
kozásokat, amelyek forráshiány miatt 
nem tudnak átköltözni, segítenünk kell. Ki kell alakítanunk egy támogatási 
rendszert, illetve folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk a pályázati lehe-
tőségeket, hogy ezek a cégek is a lehető leghamarabb át tudjanak települni 
oda, ahol biztosított számukra a megfelelő ipari környezet.

A kis- és középvállalkozásoknak az elmúlt években létrehoztunk egy zónát a 
Széles csapás mentén, amely mára számos cégnek ad otthont. Telephelyek ki-
alakításához kedvező támogatásokat is nyújtunk itt a vállalkozásoknak. Egy 
inkubátorházzal is szeretnénk segíteni az induló vállalkozásokat, erre vonat-
kozóan tanulmánytervet is készítettünk már. A megvalósítás feltétele az uniós 
támogatás elnyerésén túl, hogy legyenek olyan vállalkozások, amelyek szíve-
sen bekapcsolódnak a projektbe.

A város logisztikai potenciáljának és értékének növelése

Tata különlegesen kedvező közlekedés-földrajzi adottságaira alapozva 
stratégiai-fejlesztési irányként jelölhető ki logisztikai lehetőségeinek ki-
aknázása. A nagy forgalmú közutak és a vasút jelenléte együttesen olyan 
kedvező környezetet nyújtanak, mely önmagában is értékessé teszi a várost 
bizonyos tevékenységek folytatásához, s a meglévő vonzerőt egy kedvező 
irányú térségi közlekedési infrastruktúra-fejlesztés tovább fokozhatja. Eb-
ben a munkában azonban figyelemmel kell lennünk arra, hogy a nagyobb 
gépjárműforgalom ne terhelje a városnak azt a részét, ahol elsősorban a 
turizmust, a kultúrát és a táji szépséget kínáljuk. A város és az ipari parkot 
üzemeltető cég együttműködésének köszönhetően már elkészült a Ring út-
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szakasz, amely lehetővé tette az ipari park közvetlen megközelítését az au-
tópályáról. Hosszú távú célunk, hogy a városon áthaladó forgalmat is csök-
kentsük, ezért egy elkerülő út megépítését szorgalmazzuk. Most készül az 
út megvalósíthatósági tanulmányterve, amelynek megépítésére pályázni 
szeretnénk a közeljövőben.

A gazdaságfejlesztési partnerség térségi szintű tervezete

Tekintettel arra, hogy napjaink nemzetközi gazdaságában nem az egyes 
szereplők (az egyes vállalkozások, az elszigetelt települések) versenyeznek, 
hanem pl. a vállalkozások esetében ellátási láncok, földrajzi térségek, tele-
pülési hálózatok, nagyon lényeges a partnerség elvének és a kapcsolatépítés 
gyakorlatának középpontba helyezése. Az együttműködések a vállalati stra-
tégiákra és működési tapasztalatra gyakorolt hatásukon keresztül, a nagyobb 
gazdasági erő révén, a jobb információáramlás segítségével és számos más 
csatornán át hozzájárulhatnak az egyes vállalkozások, illetve az egyes tele-
pülés (adott esetben Tata) magasabb szintű teljesítményéhez, eredményes-
ségéhez. A folyamatban az önkormányzat bizonyos területeken közvetlenül, 
máshol katalizátorként (a folyamatok felgyorsítójaként) vehet részt – mind-
egyik területen térségi szintű kitekintéssel. Ezért a helyi vállalkozásokkal, 
a térség önkormányzataival partneri viszonyt kell kialakítanunk, amelyet 
folyamatos (mind formális, mind pedig informális) kommunikációval kell 
segítenünk. Ebben a kapcsolatban kezdeményező szerepet kell vállalnunk, 
közös célokat kell megfogalmaznunk térségünk sikeressége érdekében. A 
rendelkezésre álló uniós támogatások elnyerése miatt is fontos a környező 
városokkal és ipari parkjaikkal együttműködnünk. Ennek keretében közös 
pályázatot is beadhatunk, közös fejlesztésekbe is foghatunk, de elkerülhet-
jük a konkurens pályázatok készítését is. Többek között a fenti célok elérése 
érdekében a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat elfogadta idén a 
Területfejlesztési Operatív Programját, amelyben önkormányzatunk is aktív 
szereplőként vesz részt. A terv egyik prioritása – „A megyei és helyi emberi 
erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműkö-
dés” keretén belül – foglalkoztatási paktumok kidolgozása az érintett szer-
vezetekkel és önkormányzatokkal.

A fejlesztési célok, a prioritások meghatározásánál, valamint a korábbi 
fejlesztések megvalósulásának értékelésénél is kiemelkedően fontosak az 
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érintett partnerek jelzései, visszajelzései. Az „információáramlás” intézmé-
nyesítése érdekében szükséges egy informális fórum létrehozása, amely le-
hetőséget biztosít arra, hogy rendszeres időközönként megtárgyaljuk a ko-
rábbi beruházások tapasztalatait, és meghatározzuk a jövőbeni fejlesztési 
irányokat. 

A forrásbevonási és tőkevonzó képesség erősítése

A fejlesztésekhez szükséges tőke rendelkezésre állása, a helyi gazdaság egy 
bizonyos kritikus tömegének kiépülése, illetve az önkormányzati szándékokat 
alátámasztó források elérése nélkül a koncepció nem lehet eredményes. Nap-
jainkban a világban rendkívül erős verseny folyik a működő tőkéért, amely-
ben naponta újabb szereplők jelennek meg a világ minden részéről, s komoly 
erőfeszítéseket tesznek a befektetők megnyerése érdekében. A versenyt tovább 
erősíti, hogy a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklusban az EU-s támogatá-
sok 60%-át a kormányzat döntése értelmében a gazdaságfejlesztésre kell for-
dítani. E versenyben Tatának is elemi érdeke a részvétel: saját erősségeinek, 
egyedi értékeinek felmutatása, illetve a rendelkezésre álló támogatások mi-
nél hatékonyabb lehívása. Ez szisztematikus munkát és jelentős erőfeszítése-
ket igényel az önkormányzat és a fejlesztésben érdekelt partnerei részéről. E 
„piacon” is határozottan jelen kell lenni, nemcsak igényekkel és vágyakkal, 
de komoly előkészítő munkával és érdekérvényesítő képességgel is. Ezen a te-
rületen a legfontosabb feladatnak a következőket tekintjük: új befektetések 
vonzása; a külső finanszírozású projektek számának és nagyságrendjének 
emelése; jelentős nemzetközi projektek létrejöttének és megvalósulásának 
elősegítése. Ennek érdekében telephelymarketing tevékenységet folytatunk, 
intézkedési csomagot állítunk össze a 2014-2020-as európai források bevoná-
sára, s tovább erősítjük külső kapcsolatainkat.

Telephelymarketing

Az ipari park üzemeltetőjével a befektetők megnyerése érdekében egy 
kiadványt készítünk, amelyből a város ipari területei iránt érdeklődők a 
legrövidebb időn belül a legtöbb információt kaphatják meg a lehetséges 
helyszínekről, a beruházás szempontjából releváns eljárások menetéről. Az 
összeállított komplex dokumentumcsomagot nemcsak a városunk iránt ér-
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deklődőnek adhatjuk oda, hanem lehetőséget biztosít arra is, hogy konk-
rét ajánlatokkal is megkeressünk befektetői csoportokat annak érdekében, 
hogy növeljük a letelepedő cégek számát. Az elkövetkezendő időszakban 
az a feladatunk, hogy minél szélesebb körben propagáljuk a kiadványt.

Intézkedéscsomag az európai uniós források bevonása érdekében

Az új európai uniós költségvetési ciklusban a rendelkezésre álló források 
60%-át gazdaságfejlesztésre kell fordítani. Ezért a város és az ipari területek 
fejlődéséhez elengedhetetlen egy intézkedési csomag kidolgozása, amely a 
források hatékony és gyors felhasználását segíti. Ennek érdekében a közös 
önkormányzati hivatalban létrehoztunk egy projektmenedzsment csoportot, 
annak munkáját külsős szakértők, pályázatírók is segítik. Feladatai között 
szerepel a rendszeres tájékoztatás a pályázatokról az önkormányzat honlap-
ján; a város elkövetkezendő időszakban elindítható kulcsprojektjeinek (15-30 
db) számbavétele, kidolgozása, illetve előkészítése. Koordinációs feladatokat 
is ellát a menedzsment: összehangolja az elnyert pályázatok megvalósításá-
ban résztvevő szereplők munkáját, illetve elősegíti a projektek gyors és ha-
tékony befejezését. 

Külső kapcsolatok erősítése

A városfejlesztésben a belső szereplők kezdeményezései és forrásai mellett 
figyelmet érdemelnek azok a külső szereplők is, akik valamilyen módon – 
társadalmi vagy gazdasági szállal – kötődnek a városhoz. Rajtuk keresztül 
– vagy közvetlenül az ő bevonásukkal – jelentős impulzusok indulhatnak 
el. Ide sorolható a testvérvárosi kapcsolatok erősítése, azok tartalmi gazda-
gítása; az elszármazott tataiakkal való kapcsolattartás formális kereteinek 
kialakítása; az információs csatornák működtetése; a kapcsolatok ápolása; 
a város egyéb szakmai, hálózati és tematikus együttműködéseinek aktivi-
zálása; hazai és nemzetközi szervezetekkel, érdekképviseletekkel (kama-
rák, kereskedőházak) folytatott, rendszeres konzultáció. 
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IV/3. TATA MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSÁNAK    
FEJLESZTÉSE 

Az iparfejlesztés mellett, a város másik kiemelt fejlesztési irányvonala 
– a település, illetve a térség adottságából adódóan – a mező- és erdőgaz-
dálkodás. Ebben a munkában fontos, hogy Tata és a körülötte lévő, hozzá 
kapcsolódó kistérség falvai újra szorosra fűzzék a kapcsolatukat: erősítsék 
gazdasági, kereskedelmi, turisztikai, intézményi és közösségi viszonyukat.

Megújult Hangya szövetkezés – a Közösség által támogatott
mezőgazdálkodás

Újra kell értelmeznünk a helyi piacot. Ezen 
elképzelésünk a Közösség által támogatott 
mezőgazdálkodásban ölthet testet, amelynek 
régi hagyománya visszanyúlik a XIX. század 
legvégén, 1898-ban alapított Hangya szövet-
kezetekre. Mindkét szervezeti forma – a Kö-
zösség által támogatott mezőgazdálkodás és 
a Hangya szövetkezet is – a falu és a város 
közvetlen, direkt termelői és fogyasztói kap-
csolatát építi újjá lánckereskedők közbeiktatása nélkül. A szövetkezés célja, hogy 
a termelők biztonságban legyenek, a felvásárlóknak ne legyenek olyan mérték-
ben kiszolgáltatva, mint ma, a fogyasztók pedig az áruk megbízhatóságának és 
a személyes kapcsolatoknak köszönhetően egészségesebb, olcsóbb, jobb minő-
ségű áruhoz, élelmiszerhez jussanak. Ez a forma egyben közösségépítést is je-
lent: családok, baráti társaságok, munkahelyi közösségek, családi gazdaságok, 
kistermelők, lakóközösségek, polgári körök stb. vehetnek részt benne, laza helyi 
közösséget, egyesülést alkotva. Ez a gazdálkodási-kereskedelmi forma újraértel-
mezi a lokalitást, egyfajta jó értelemben vett protekcionizmust (előnyadást) jelent 
azzal, hogy alapja a személyes meggyőződés, a helyreállított bizalom; közel hoz-
za a fogyasztót a termelőhöz. Lényege a kölcsönös előnyszerzés, termelők és fo-
gyasztók direkt találkozása révén; a hasznot a fogyasztó és a termelő elosztja egy-
más között, amelyet a direkt kereskedelem tesz lehetővé. Ennek a szövetkezésnek 
alapját sikerült leraknunk azáltal, hogy 2014-ben megkezdte működését a helyi 
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termelői piac: a termelőknek hely-
színt biztosítunk terményeik érté-
kesítésére, a vásárlóknak pedig ga-
rantáljuk az áruk megbízhatóságát. 
A piac sikerességét mutatja, hogy 
egy évvel a nyitás után már városi 
piacról beszélhetünk. Az elkövetke-
zendő időszakban közreműködünk 
a piac infrastrukturális-fejlesztésé-
ben, hogy a termelők és a vásárlók 
egyaránt elégedettek lehessenek.

Mindemellett létrehozhatnánk egy szociális szövetkezetet is. Az itt termelt áruk 
biztos felvevői lehetnének az önkormányzati fenntartású intézmények, amelyek 
ezáltal biztosítanák a szövetkezet működéséhez szükséges anyagiakat is. A szer-
vezet létrehozása újabb munkahelyeket teremtene elsősorban azoknak, akik je-
lenleg nem képesek elhelyezkedni a munkaerőpiacon.

A város és a falu kapcsolatának erősítését szolgálhatják továbbá az olyan ren-
dezvények, programok megszervezése, mint a disznóvágás, a Márton-napi liba 
és újbor ünnep, a malmok világára alapozott Molnár Napok stb. Tavaszi mun-
kák, szüret idején, idénymunka-csúcsokban a fogyasztók is besegíthetnek a he-
lyi mezőgazdálkodásba. Ezáltal a hagyományos, tradicionális termelés új, in-
novatív elemekkel egészül ki. Egy ilyen jellegű megközelítés kell ahhoz, hogy 
a globalizált világban a hagyományos piacokat újragondoljuk, arra egy helyi, 
lokalizációs programot építsünk fel. Ebbe a programba talán bevonható len-
ne az iskolai étkeztetés is. 

Mezőgazdaság – biogazdálkodás a turizmus szolgálatában

A Tatai kistérség mezőgazdasági potenciálja, a 2-300 év alatt kialakult, vi-
zek táplálta talajok a körzetet alkalmassá teszik arra, hogy az itteni zöld-
ség-gyümölcstermesztés, állattenyésztés Tata és térségének rendkívül fejlett, 
sokrétű turizmusát is szolgálja. Ezt a lehető legmagasabb szinten kell meg-
oldania, hiszen a közvetlen, helyi fogyasztás is ezt igényli. A tájgazdálkodás 
legmagasabb szintjét a biogazdálkodásra alapozott mezőgazdálkodás adja, 

termelői piAc
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amely egybecseng a turizmus magas szintet igénylő vendéglátó funkciójával. 
A biodiverzitás fővárosaként fontosnak tartjuk, hogy mind termelői, mind 
felhasználói oldalról támogassuk a biogazdálkodást.

Erdőgazdálkodás a turizmus és rekreáció szolgálatában

Tata városa, a városkörnyék és a Gerecse felé nyíló vidék jelentős erdősé-
gekkel rendelkezik. Ezen erdőségek lehetőségeit azonban eddig még nem 
használtuk ki teljes mértékben. Nemrégiben önkormányzatunk erdőgaz-
dálkodó lett. Ennek köszönhetően mi magunk dönthetünk erdeink hasz-
nosításáról az elfogadott erdőgazdálkodási tervünk alapján. Úgy kell er-
deinket fejlesztenünk és gazdálkodnunk rajtuk, hogy egyszerre legyenek 
képesek a módszeres, de a táji értékeket figyelembe vevő erdőművelésre és 
a turisztikai tevékenységek folytatásá-
ra (kirándulás, rekreáció, vadászat, ter-
mészet-megfigyelés). Az önkormányza-
ti tulajdonú erdők jövőbeni megfelelő, 
fenntartható kezelése érdekében szük-
séges felülvizsgálnunk az erdőgazdál-
kodási programunkat. A Természetes 
Életmód Alapítvány (Agostyán) által ki-
dolgozott fenntarthatósági, erdőnevelé-
si program kiváló minta, modellkísérlet 
lehet számunkra. 

Halászat, halgazdaság a turizmus és a rekreáció szolgálatában

Városunkban és közvetlen környezetében számos halastó található, ame-
lyek jelenleg csak részben vannak kihasználva. Célunk, hogy a tavak ha-
lászati jogát a város kapja meg, és így ismételten meghonosíthassuk Tatán 
a magas színvonalú halászatot és a halgazdálkodást, amely hozzájárulhat 
településünk turisztikai palettájának színesítéséhez, valamint új munka-
helyek teremtéséhez. A halászathoz kapcsolódóan a város gasztronómiai 
kínálatát is bővíthetnénk (pl. tatai ponty, mint helyi specialitás).

szüret A látó-Hegyen
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Vadászat, vadgazdálkodás a turizmus és a rekreáció szolgálatában

A vadászat Tata és a környékbeli települések adottságai alapján fontos sze-
repet tölthetne be a város turisztikai életében. Jelenleg azonban ezt nem hasz-
náljuk ki kellő mértékben, ezért fontos, hogy a vadásztársaságokkal együtt-
működve komoly fejlesztéseket valósítsunk meg ezen a területen, s ezáltal is 
szélesítsük városunk turisztikai lehetőségeit.

IV/4. TATAI TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAM

A történeti örökségre, a táji, természeti értékekre alapozott, 
valamint a kistérségi kapcsolatokra épült turizmus

Kevés olyan városa van az országnak, amely annyi turisztikai vonzerővel ren-
delkezne mint Tata városa és környéke. Minden megtalálható itt, amiért érde-
mes néhány napot eltölteni: gazdag vízi világ, érdekes és változatos táj, fantasz-
tikus növényzet, építészeti, történeti emlékek sokasága, sokrétű és izgalmas 
kultúra, gasztronómiai hagyományok, vonzó rendezvények. Mindezeket eddig 
csak részben használtuk ki. Közép és hosszú távú fejlesztéseinkkel Tata jelenle-
gi idegenforgalmát megtöbbszörözhetjük. Számos olyan látványosságunk van, 
amely az országban is szinte egyedülálló. A vonzerő megtartása érdekében ezen 
látnivalókat folyamatosan fejleszte-
nünk kell, országos, illetve nemzet-
közi szintre kell azokat emelnünk. 
A városban jelenleg is zajló fejlesz-
tések egytől egyig turisztikai célt is 
szolgálnak, és hozzájárulnak váro-
sunk turisztikai vonzerejének növe-
léséhez. Az elmúlt időszakban meg-
kezdtük az Angolkert rehabilitáci-
óját, és folyatjuk a felújítással nem 
érintett területek (Kristály-fürdő) 
szépítését is, amelyre kidolgozunk 
egy hasznosítási koncepciót is, és piAristA rendHáz
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pályázatot adunk be annak megvalósítására. A régi városközpont, a Kossuth 
tér és környéke is most épül újjá, a közeljövőben pedig szorgalmazzuk, hogy 
a tér meghatározó épületei közül a Szent Kereszt Plébániatemplom és a pos-
ta épülete is megújuljon. Az elkövetkezendő évek legfontosabb feladatai kö-
zött szerepel az Öreg-tó partján található Esterházy-kastély, a vár és a Piarista 
rendház rekonstrukciójának előkészítése, amelyben önkormányzatunk szo-
rosan együtt kíván működni a Magyar Állammal az építészeti értékek minél 
gyorsabb megújítása érdekében. 

A kormány nemrégiben a várra és a kastély épületére vonatkozóan kifejezte 
megújítási szándékát: jóváhagyta a Nemzeti Kastélyprogramot és most készí-
ti elő a Nemzeti Várprogramot, amelyekben kiemelt helyen szerepelnek Tata 
építészeti értékei. 

A Fényes-fürdő fejlesztésére vonatkozóan korábban tervet készítettünk, az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján szükségessé vált ennek a felülvizsgálata. A 
terv revíziója után a legfontosabb feladatunk, hogy uniós támogatással minél 
hamarabb megkezdjük a fürdő fejlesztését. Városunk turisztikai célú fejleszté-
sei között kiemelt helyen szerepel az Öreg-tó rehabilitációja, a Kálvária-domb 
természetvédelmi értékeinek megújítása, valamint a visszatérő források hasz-
nosítása, illetve az Országgyűlés térnek, mint közösségi térnek az erősítése. 

A megfelelő fejlesztések, rekonstrukciók végrehajtása után Tatát a világörök-
ség részévé kívánjuk tenni kulturális és természeti együttes kategóriában. Ez 
a lépés Tatát a világturizmus „főútvonalára” helyezné. Feltérképezzük, és egy-
séges nyilvántartásba vesszük kulturális és természeti értékeinket. Ennek első 
lépéseként létrehoztunk egy Települési Értéktár Bizottságot és egy Település 
Értéktárat. A következő lépés az, hogy felvesszük városunk kincseit az érték-
tárba, majd továbbítjuk azokat a Megyei Értéktárba.

Tata és környéke híres arról, hogy több olyan rendezvénnyel tud a nagykö-
zönség elé állni, melyek helyi és kistérségi vonzerejükön túl országos, sőt nem-
zetközi hatókörrel rendelkeznek, bemutatva kisvárosunk és térségének ezer 
arcát. Ezek között megtalálhatók a zenei, kulturális, történelmi, népi kultú-
rát bemutató vagy a természetet középpontba állító rendezvények fesztiválok:

- Szent György Napi Lovasünnep
- Tatai Patara
- Tatai Sokadalom 
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- Víz, Zene, Virág Fesztivál 
- Tatai Barokk Fesztivál és Nemzetközi Zenei Mesterkurzus
- Mihály napi vásár, Lóvoda Nap
- Öreg-tavi Nagy Halászat 
- Tatai Vadlúd Sokadalom 
A városban tartott események, fesztiválok nagy száma miatt, az esetleges idő-

pont-ütközések elkerülése érdekében a nagyrendezvények szervezőivel min-
den év végén közös egyeztető értekezletet tartunk a következő év eseménye-
ire vonatkozóan. Önkormányzati szervezésben összeállítjuk (és szükség sze-
rint rendszeresen frissítjük) az éves városi eseménynaptárt. Korábban a Tatai 
Városkapu Zrt., 2013-tól a tatai Turisztikai Desztináció Menedzsment szerve-
zet állítja össze a turisztikai célú városi programfüzetet, amelybe elsősorban 
a nagy városi rendezvények, fesztiválok kerülnek bele. 

A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2011-ben külső szakértők bevonásá-
val elkészítette azokat a stratégiai alapdokumentumokat, amelyek rövid-, közép- 
és hosszú távon megalapozzák és meghatározzák Tata és környéke turizmussal 
összefüggő fejlesztéseit. Ezen dokumentumok sorában kiemelt helyet kapott az 
ún. pozicionálási és versenyképességi stratégia, amely a látványosságok és az 
adottságok reális értékelése alapján Tatának és környékének Magyarország tu-
risztikai piacán betöltött és remélt jövőbeni szerepét fogalmazza meg, illetve en-
nek eléréséhez szükséges lépéseket, és az egyedi termékfejlesztési irányokat jelöli 
ki, továbbá a turisztikai termékek jól lehatárolt fogyasztói célcsoportjait rögzíti. 
A stratégiát városunk képviselő-testülete is megismerte, és egyetértett a megva-
lósításának szükségességével. A megalkotott terv végrehajtásáról évenként be-
számolót kell készítenünk annak érdekében, hogy nyomon tudjuk követni an-
nak megvalósulását. A stratégiát folyamatosan fejlesztenünk kell, és időként fe-
lül kell vizsgálnunk.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapíthatjuk, hogy városunk tu-
risztikai vonzereje folyamatosan emelkedik. Annak érdekében, hogy a jelenle-
gi vendégforgalmat tovább növeljük a következő intézkedéseket kell tennünk: 
meg kell hosszabbítanunk a turisztikai szezont, a megkezdett módon tovább 
kell bővítenünk a programkínálatot és a szálláshelyek számát. A városban 
megrendezésre kerülő fesztiválok jelentős része a nyárra koncentrálódik, és 
ez által a vendégforgalom is ezen időszakra összpontosul. Meg kell vizsgál-
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nunk, hogy miképpen tudjuk a fesztiválszezont meghosszabbítani, és milyen 
új fesztiválokat tudnánk meghonosítani városunkban, esetlegesen egy Tatai 
Ősz és egy Tatai Tavasz fesztivált. Az ún. kiemelt hétvégék közötti időszakok 
programkínálatának bővítésén is dolgoznunk kell. Ennek érdekében már össze 
is állítottunk egy részletes tervet, amely az év minden időpontjában megfelelő 
programot biztosít az ideérkező turistáknak. Ez magával vonja majd a városban 
eltöltött vendégéjszakák számának növekedését is. A szálláshelyek számának 
emelése érdekében támogatjuk a turisztikai vállalkozások megjelenését és fej-
lesztését. A városba látogató turisták többsége maximum három éjszakát tölt 
el nálunk. Fel kell mérnünk azon célcsoportoknak az igényeit, amelyek hosz-
szabb ideig tartózkodnának a városban, abban az esetben, ha az igényeiknek 
megfelelő program és szálláshely állna a rendelkezésükre. Számukra – a 2011-
ben elfogadott stratégiával összhangban – exkluzív szálláshelyekre és hason-
ló minőségű programokra volna szükség. 

A város arculatának még kedvezőbb irányú változtatása érdekében szüksé-
ges, hogy folyamatos visszajelzést kapjunk a hozzánk látogatóktól. Ezért fel-
mérést kell készítenünk az idelátogatók véleményéről, tapasztalatairól, s azo-
kat be kell építenünk fejlesztési koncepciónkba.

A turizmust nemcsak nagyszabású programokkal kívánjuk támogatni – 
mint pl. épületegyüttesek rekonstrukciója, költséges programok, fesztiválok 
–, hanem színvonalas információs rendszerrel és mindenütt kapható tema-
tikus térképekkel is. A város legszebb részeit, legizgalmasabb programjait 
bemutató rövidfilmet/filmeket, klipeket készítünk, amelyeket bárhol az or-
szágban, kiállításokon, de itt, Tatán is szervezett – nem kifejezetten turiszti-
kai jellegű – programok keretében is be lehetne mutatni.

Az előbb említett elemek mindegyike egy egységes városmarketing része, 
amelyet a Tatai Városkapu Zrt. a Tata és Környéke Turisztikai Egyesülettel 
együttműködve valósít meg. Tata számára új lehetőségek nyílnak azáltal, hogy 
a város egyes meghatározó és megkülönböztető értékei az elmúlt időszakban 
elindult folyamatok nyomán bekapcsolódhatnak az idegenforgalomba. 

Mind az elmúlt években elvégzett munkák (az Angolkert rekonstrukciója, az 
Ökoturisztikai Központ kialakítása), valamint a jelenleg megvalósulóban lévő 
és a jövőben megvalósításra kerülő fejlesztések a város turisztikai vonzerejé-
nek erősítését szolgálják, s a város egyéb kompetenciáinak erősödését is segítik.
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Kiaknázatlan lehetőség a bor- és gasztronómiai turizmus

A tatai kistérség számos települése a Neszmélyi borvidékhez tartozik. A 
neszmélyi körzet tizenegy településéből hét – Baj, Dunaalmás, Dunaszent-
miklós, Kocs, Neszmély, Szomód és Tata – a borvidékhez tartozik. Ezt az 
adottságot érdemes kihasználnunk, és a jelenleginél magasabb szintre fej-
lesztenünk. Az Ászár-Neszmélyi Borvidék egyelőre még nem rendelkezik 
egységes arculattal és marketinggel. Ezt a problémát orvosolhatja egy ta-
tai központú Tata-Neszmély Borút, amely megvalósításának első lépéseit 
már megtettük: 2009-ben csatlakoztunk a Neszmélyi Borút Egyesülethez, 
és megkezdtük a borút kialakítását. A jövőben nagy hangsúlyt kell fektet-
nünk az egyesület szerepének erősítésére, új partnerek bevonására, illetve 
a borút fejlesztésének elősegítésére. Ki kellene alakítanunk egy úgyneve-
zett Borok Házát is.

Szeretnénk összegyűjteni Tata és környéke termékeit, és azt a nagyközön-
ség számára egy helyen elérhetővé tenni. Ennek első lépéseként egy Helyi Ter-
mék-pontot alakítanánk ki a Tourinform irodában, ahol a termelők áruit mu-
tatnánk be. A jövőben kiépítenénk a Helyi Termék-pontok hálózatát Tatán és 
a környező településeken (Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, 
Neszmély, Szomód, Tardos, Vértesszőlős, Vértestolna). Ezeken a pontokon a 
térségbe látogatók és a helyben élők is átfogó képet kaphatnak majd a kézmű-
ves-munkákról, valamint a feldolgozott mező- és erdőgazdasági termékekről, 
amelyeket akár meg is vásárolhatnak a helyszínen.

A turizmus tematikus és alternatív formái

Tata és környéke kiválóan alkalmas arra, hogy a turizmus tematikus és 
alternatív formái megjelenjenek, mint például a kulturális-, vallási-, sport-, 
élmény-, konferencia- és ökoturizmus. Ennek érdekében felmértük az igé-
nyeket és kidolgoztunk egy pozicionálási és versenyképességi stratégiát a 
fentiek megvalósítására. Az elkövetkezendő időszakban a fő feladatunk, hogy 
a stratégiában megfogalmazottaknak eleget tegyünk.

A mai magyar turizmusban egyre fontosabb szerepe van a sportnak, egyre 
nagyobb igény mutatkozik a turisták körében arra, hogy aktív pihenés kere-
tében töltsék el a szabadidejüket, nyaralásukat. Többek között ezért hoztuk 
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létre az Öreg-tó partján az Ökoturisztikai Központot, amely a kerékpárosok-
nak és a kirándulóknak nyújt sport- és turisztikai szolgáltatásokat. A cent-
rum szakmai fejlesztését folyamatos feladatunknak tekintjük.

A jelenlegi változatos lehetőségeken (gyaloglás, kerékpározás, vízi spor-
tok, úszás, golf, vadászat stb.) túl újabb 
sportolási lehetőségeket is szeretnénk 
meghonosítani, többek között a lovag-
lást, amelynek gazdag hagyománya 
van városunkban. Szeretnénk helyre-
állítani és újra megnyitni a régi Ester-
házy-lovardát, a város egyik régi büsz-
keségét. Folyamatosan tárgyalásokat 
folytatunk a lovarda jelenlegi tulajdo-
nosával annak érdekében, hogy meg-
újuljon a lovarda épülete, és azt múltjá-
hoz méltó módon hasznosíthassuk.

Tata „imázsa”

A négy tematikus útvonalra (tatai élővizek útja, tatai zöld út, tatai ba-
rokk út, tatai malmok útja) alapozva lehetne Tata „imázsát” (azaz a város-
ról a nagyközönség köreiben kialakítani szándékozott képet) megalkotni. 
Az útvonalak legjellegzetesebb elemeinek 
felhasználásával – folytatva a korábbi pél-
dákat – plakátokat, naptárakat lehetne ké-
szíteni (pl. Tata madártávlatból; a régi Ta-
ta; Tata vizei; az élővizek városa; Tata par-
kjai, kertjei; tatai zöld táj; Tata, a barokk 
város; Tata, a malmok városa; a Tatai Pla-
tán, az Év fája). A kiadványok megjelente-
tésébe szeretnénk bevonni a civil szerveze-
teket, számítunk a közreműködésükre a le-
bonyolításban és a terjesztésben is.   A tAtAi nAgy plAtán Az év fájA 2014-ben

új kAjAkHáz ökoturisztikAi központ
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Tata nemzetközi konferencia- és rendezvényközpont lehet

Városunkban jelentős a konferenciaturizmus, mivel közlekedési szempontból 
nagyon szerencsések vagyunk: a város minden irányból jól megközelíthető, nem 
esik távol a fővárostól, a határtól, de még a szomszédos országok fővárosaitól sem. 
Mindez alkalmassá teszi arra, hogy nemzetközi programok helyszíne lehessen. 

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 2012 decemberében együttmű-
ködési megállapodást írt alá a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, melynek 
keretében évente konferenciát rendeznek Tatán Magyary Zoltán tiszteletére. 
A meglévő gyakorlatot további lehetőségekkel lehetne bővíteni, például a fel-
sőoktatási intézmények tudományos rendezvényeinek Tatára szervezésével.

A város ugyan rendelkezik nagy létszámot (180-200 főt) befogadó szálláshe-
lyekkel, illetve konferenciatartási lehetőséggel, mégis kiemelt célként fogal-
maztuk meg turisztikai programunkban egy konferenciaturizmust biztosító 
intézmény létesítését. Az elmúlt évben megépített Ökoturisztikai Központ-
ban már meg tudunk rendezni egy 100 fős konferenciát, de szükség volna 
még ennél nagyobb rendezvényteremre is. A konferenciaturizmus fellendí-
tése érdekében infrastrukturális fejlesztéseket kell végrehajtanunk, és meg 
kell teremtenünk annak szakmai feltételeit is.
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V. GIESSWEIN SÁNDOR 
SZOLIDARITÁSI PROGRAM

A keresztényszocialista mozgalom első magyarországi képviselője Giesswein 
Sándor (1856-1923), Tatán született. Az elődök valószínűleg Mária Terézia telepítési 
politikája során kerültek Elzászból ide. Édesapja gazdatiszt volt az Esterházyak tatai 
birtokán. Édesanyja, Echardt Erzsébet bécsi családból származott. Középiskoláit a tatai 
piarista – majd mint kispap –, a győri bencés gimnáziumban végezte. Teológiai tanul-
mányait Bécsben kezdte és Budapesten fejezte be. Zalka János győri püspök 1878-ban 
szentelte pappá. 1878-1881 között Kismartonban volt káplán, itt írta doktori disszertá-
cióját. 1881-1883 között a győri tanítóképzőben latint tanított. 1883-ban került a győri 
püspöki udvarba Zalka János püspök mellé. Itt szertartó, levéltáros, szentszéki jegy-
ző - zsinati vizsgálóbíró, 1892-ben püspöki titkár, 1898-ban kanonok, 1902-ben apát, 
1909-ben pápai prelátus volt. 22 éves korára Giesswein már nyolc nyelvet ismert. A 
magyar és német mellett beszélte a latin, görög, angol, francia, spanyol, olasz és esz-
perantó nyelveket. 1904-től a Keresztényszociális Egyesületek Szövetségének elnöke, 
1905-től mint néppárti képviselő aktív politikai munkásságot folytatott, a forradalmi 
munkásmozgalommal szemben szorgalmazta a keresztényszocialista szervezetek lét-
rehozását. Részt vett az eszperantó nyelv és a feminista mozgalom propagálásában. 
A Szent István Akadémia és a Magyar Békeegyesület elnöke. Az I. Világháború utol-
só éveiben a háború ellen foglalt állást; kapcsolatba került Szabó Ervinnel és a Galilei 
Körrel. Az 1918-i polgári demokratikus forradalomban a Nemzeti Tanács tagja volt.

V/1. SZOLIDARITÁSI ÉS SZOCIÁLIS PROGRAM A TATAIAKÉRT

Szociális igények

Az elmúlt esztendőkben úgy próbáltuk kialakítani saját szociális ellátási és 
segélyezési rendszerünket – a magasabb szintű jogi szabályozással összhang-
ban –, hogy a segítség a leginkább rászorulókhoz jusson el. Megteremtettük a 
kötelező szociális alapszolgáltatások feltételeit, így most már az önként vállalt 
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feladatokra tudunk koncentrálni. Ebben a munkában városunk civil szerve-
zeteire, illetve az egyházi közösségekre szeretnénk támaszkodni. 

2014-ben egy ÁROP-projekt keretében a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal 
közösen megalkottuk Tata város szociális térképét. A projekt elkészítésében vá-
rosunk intézményei és a civil élet szereplői vettek részt. A szociális felmérésnek 
köszönhetően egy olyan helyzetképet kaptunk városunkról, amely nemcsak rá-
mutat a városrészi, területi jellegzetességekre, hanem valós szociális igényeket is 
megfogalmaz. A térkép segítségével célirányosan és hatékonyan tudjuk segíteni 
a problémákkal küszködő családokat, háztartásokat és közösségeket. A jövőben 
folyamatosan frissítjük az elkészített térképet, hogy a felmerülő igényekre, vál-
tozásokra minél hamarabb tudjunk reagálni.

Intézményi ellátottság

Városunkban a szociális alapszolgáltatáso-
kat és a szakellátásokat 2013 óta a Tatai Kistér-
ségi Többcélú Társulás fenntartásában mű-
ködő Szociális Alapellátó Intézmény végzi. Az 
intézmény felel a szociális étkeztetésért, a há-
zi- és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért, 
a támogató szolgálatért, az idősek és az értelmi 
fogyatékosok nappali ellátásáért, a családsegí-
tésért, a lakótelepi szolgáltatásért, valamint a 
hajléktalanok ellátásáért.

2011-ben egy központi intézménybe integráltuk a szociális és gyermek-
jóléti alapszolgáltatásokat, a Deák Ferenc utca 5. szám alatt lévő épületbe. 
Az összevonásnak köszönhetően valamennyi szociális szolgáltatást – kivé-
ve a hajléktalan ellátást és az idősek klubját – egy helyszínen biztosítunk. 
Itt működik a Gyermekjóléti Szolgálat, amely a veszélyeztetett gyermekek 
támogatását és a családok gondozását végzi egy jól kiépített „jelzőrendszer” 
segítségével. A város vezetése a „jelzőrendszer” munkáját folyamatos kon-
zultációval segíti, és kiemelt feladatának tekinti a jelzőrendszeri együttmű-
ködés megerősítését. A helyszínen drogprevenciós programot is működte-

szociális AlApellátó intézmény
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tünk a Nemzeti Drogmegelőzési Intézettel kötött együttműködési megálla-
podás alapján.

2015 nyarától – a Szociális Alapellátó Intézmény kezdeményezésére – huszon-
ötről harminckét főre bővítjük az intézményben a fogyatékkal élő gondozot-
tak engedélyezett létszámát. A közeljövőben az ő szociális foglalkoztatásukra 
ki kell dolgoznunk egy szakmai programot, amelynek segítségével hasznosan 
tudnák eltölteni a napjaikat. A fogyatékkal élőket a város sportéletébe is sze-
retnénk bevonni, ezért felvesszük a kapcsolatot a sportegyesületeinkkel, hogy 
közösen találjuk meg ennek a módját.

A Deák Ferenc utcai székhelyen idősek klubja is működik ötven fővel. Ezen-
kívül a városban a Kocsi utca 13. szám alatt is van számukra egy kisebb klub-
helyiség. A jövőben – amennyiben elsődleges célunk: a Kocsi utcai klub egy-
házi fenntartásba adása nem valósul meg – szeretnénk egy helyszínen működ-
tetni a klubot, hogy mindenki számára ugyanazt a magas színvonalú ellátást 
tudjuk biztosítani. Mivel erre egyedül a kertvárosi ingatlan alkalmas, gondos-
kodni fogunk a másik városrészben lakó idősek odaszállításáról.

Városunk hajléktalanjainak ellátásáról az Almási úton gondoskodunk. 
Jelenleg húsz férfinak és öt nőnek tudunk éjjeli menedéket nyújtani. Pá-
lyázati pénzből fejleszteni szeretnénk a meglévő épületet, és annak felsze-
reltségét. Megfontolandónak tartjuk egy úgynevezett „zsilipszoba” kiala-
kítását is a helyszínen. A zsilipszoba lehetőséget biztosít azon hajléktalan 
személyek átmeneti elkülönítésére – ez különösen a téli krízisidőszakban 
fontos –, akiknek a hajléktalanszállón való elhelyezésére valamely feltétel 
hiányában (érvényes tüdőszűrés, vagy erősen ittas személy esetén) nincs 
lehetőség.

A szociális alapszolgáltatások jelenleg mind szakmailag, mint infra-
strukturálisan megfelelő körülmények között működnek. A jövőben is 
ezt a színvonalat szeretnénk biztosítani, ezért a területen dolgozóknak 
továbbképzéseket biztosítunk, és támogatjuk a Szociális Alapellátó In-
tézmény fejlesztéseit.
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Szociális munka és bérlakások

Az utcai, lakótelepi szociális munkaszolgáltatás keretében tovább kell erősí-
tenünk a megkezdett közösségépítést a szociális munka eszközeivel. Szociális 
bolt kialakítását és szociális szövetkezet létrehozását tervezzük, amelyek szin-
tén segítséget nyújthatnak a közfoglalkoztatott személyeknek a munka világá-
ba történő visszavezetésében.

Az önkormányzati szociális bérlakások a Tatai Városgazda Kft. lakáskezelő te-
vékenységének köszönhetően alapvetően jó körülményeket biztosítanak a bér-
lőknek. Fontos és folyamatos feladatunk a régi építésű, úgynevezett udvaros la-
kások külső felújítása, komfortosabbá tétele, valamint a szigetelésük megoldása.

Az Újhegyben és a Mocsai úton lévő szociális bérlakások egy tömböt alkotnak, 
amelynek esetleges következménye, hogy az adott városrésztől is elkülönülnek, 
így az ott élők nem tudnak a közösség, az adott városrész életébe bekapcsolód-
ni. Ennek megoldására kell törekednünk a jövőben, akár városrészi programok 
(„újhegyi napok”) indításával. Mivel ezen elkülönült tömbök lakossága köré-
ben túlsúlyban vannak a hátrányos helyzetű rétegek, a hátrányos helyzettel já-
ró problémák is hatványozottabban jelentkeznek. Emiatt különösen fontosnak 
tartjuk a szegregátumok kialakulásának megelőzését.

Foglalkoztatás

Tapasztalataink szerint a pénzbeli szociális támogatás sok esetben csak 
átmeneti megoldást jelent, hosszabb távú hathatós segítséget azonban nem 
nyújt, ezért új segélyezési formákat dolgoztunk ki a szociális szférában dolgo-
zók segítségével. Az új rendszer figyelembe veszi a helyi sajátosságokat, a de-
mográfiai adottságokat és a munkaerő-piaci lehetőségeket. A támogatásokat 
elsősorban olyan formában nyújtjuk, amely a rászorulók étkeztetésének és 
lakhatásának feltételeit biztosítja (fűtés, világítás, ivóvíz). A segélyben része-
sülőktől városunk elvárja a családsegítő szolgálattal való együttműködést.

Városunk az új szociális támogatásokkal a valóban rászorulókat szeretné 
és tudja segíteni. A munkaképes tataiakat pedig minél inkább igyekszünk 
bevonni a munka világába. Ennek érdekében kiszélesítettük a közfoglalkoz-
tatási programunkat, és évről évre egyre több ember munkába állását segít-
jük a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. keretében történő foglalkoztatással. 
Ezenkívül részt veszünk a kulturális közfoglalkoztatás keretében meghir-
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detett programban és a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 
által szervezett projektben.

A közfoglalkoztatási programunkat továbbra is fenntartjuk: szeretnénk mi-
nél több munkaképes embernek állást adni. Programunkat ugródeszkának 
tekintjük, hosszú távon az a célunk, hogy mindenkit visszasegítsünk a mun-
kaerő-piacra: a köz- vagy a versenyszférába. A közmunkások foglalkoztatás-
ba mentálhigiénés szakember bevonását is tervezzük annak érdekében, hogy 
lelki-pszichés segítségnyújtással is támogassuk a munka világában és az élet 
egyéb területein való helytállásukat, hiszen körükben egyre nagyobb szám-
ban érzékelünk az anyagi és szociális problémák mellett egyéb sérüléseket, 
zavarokat, amelyek leküzdéséhez szakember közreműködésére lehet szükség.

A közmunkások foglalkoztatása mellett továbbra is élünk a nyári diákfog-
lalkoztatás lehetőségével: teret biztosítunk azon diákoknak és hallgatóknak, 
akik a nyári időszakban szeretnék magukat kipróbálni, tapasztalatot és gya-
korlatot szerezni a munka világában.

Fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek

2013-ban esélyegyenlőségi programot fogadtunk el, amely kiemelt figyel-
met fordít a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra, többek között a fo-
gyatékkal élő emberek életkörülményeinek, oktatási, foglalkoztatási és lak-
hatási lehetőségeiknek javítására. Céljaink között szerepel a fogyatékosok 
kulturális és sport programjainak bővítése; a közintézményeken belüli tá-
jékozódásuk segítése; a közterületek, 
a járdák, a parkolók akadálymente-
sítése; a mozgásukban korlátozottak 
támogatása az egészségügyi szűrő-
vizsgálatokhoz való hozzáférésben.

2015-ben együttműködési megál-
lapodást írt alá a város vezetése az 
Esőemberekért Egyesülettel. A város 
kifejezte elköteleződését az autisták 
iránt, és biztosította őket arról, hogy 
hosszú távon az autizmussal és egyéb 
társult (fizikai) sérüléssel élő polgá-

Az Autizmus világnApján A szent gergely 
lAkóottHonbAn
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rok számára is megfelelő települési környezetet kíván létrehozni, amely biz-
tosítja számukra a hátrányos megkülönböztetéstől való mentességet; a teljes 
és hatékony társadalmi befogadást és részvételt; a különbözőségük tisztele-
tét és elfogadásukat; továbbá megteremti társadalmi esélyegyenlőségüket; 
a közszolgáltatásokhoz és a társadalmi javakhoz történő teljes és egyenjogú 
hozzáférésüket. Kifejezte azon szándékát is, hogy az autistákat érintő dön-
tésekbe bevonja az egyesületet, legyen szó az akadálymentesítésről vagy a 
fogyatékosok közéletben való részvételéről.

A megváltozott munkaképességűek és a fogyatékkal élők foglalkozta-
tása érdekében az Esőemberekért Egyesületen kívül több szervezettel is 
együttműködünk, ezek közül kiemelten a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lattal, amely a leghátrányosabb helyzetűek munkaerő-piaci esélyeinek nö-
velése érdekében tart motiváló képzéseket. Az Európai Szociális Alap által 
nyújtott támogatást is igénybe vesszük, amellyel a megváltozott munkaké-
pességű vagy fogyatékkal élő személyek munkavállalását segítjük (Rein-
tegráció Munkaerő-piaci Szolgáltatásokkal). Az együttműködés keretében 
jelenleg is alkalmazunk rehabilitációs foglalkoztatottakat a polgármesteri 
hivatalban. Ezt a foglalkoztatási formát a jövőben is folyamatosan fenn kí-
vánjuk tartani, követendő példát állítva a településünkön működő egyéb 
foglalkoztatók számára.

Az említett szervezetekkel kialakított kapcsolatot a jövőben szeretnénk 
tovább mélyíteni, és megadni nekik mindenfajta segítséget, amely egy szo-
ciálisan érzékeny városvezetéstől elvárható. Az esélyegyenlőségi tervünket 
folyamatosan gondozzuk, és időről időre elvégezzük annak felülvizsgálatát. 

Együttműködés egyházi és civil szervezetekkel

Nem szeretnénk áthárítani a civil élet szereplőire és az egyházakra a szociális 
jellegű problémákat, hanem szoros kapcsolat kialakítására törekszünk velük, 
hogy együttesen tudjuk felderíteni és orvosolni a gondokat. Ennek érdekében 
életre hívtuk a Szociális Kerekasztalt, amelynek tagjai nemcsak a szociális in-
tézmények és egyesületek képviselői, hanem azok is, akik mindennapi mun-
kájuk során kapcsolatba kerülnek olyan személyekkel, családokkal, akik kü-
lönböző nehézségekkel küszködnek (karitatív szervezetek, munkaügyi hivatal, 
szociális szervezetek, alapítványok, közösségi kezdeményezések képviselői).
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A szociális területen kiemelten fontosnak tartjuk a civilek, az önkéntesek és 
az egyházak bevonását. Ők már most hatalmas szolgálatot teljesítenek ezen a 
területen, sőt eltérő eszközrendszerük és lehetőségeik miatt sok esetben haté-
konyabb és eredményesebb munkát végeznek, mint az egyéb, jogi értelemben 
szigorúbb szabályokhoz kötött ellátórendszerek. Ezért a korábbiakhoz képest 
fokozottabban szeretnénk igénybe venni szabad kapacitásaikat a szociális el-
látó rendszer működtetésében.

Városunk minden esztendőben az éves költségvetéséből támogatást biztosít 
a szociális területen tevékenykedő civil szervezeteknek. Nagyobb összeggel 
segíti többek között a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai szervezetét, a Ma-
gyar Vöröskereszt tatai területi szervezetét és a Szociális Háló Közalapítványt.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal már évek óta együttműködünk: az 
anyagi támogatáson túl csatlakozunk különféle kezdeményezéseikhez, és 
megadjuk munkájukhoz a szükséges szakmai segítséget. Sőt nem csak a se-
gélyezési-segítési tevékenységben hangoljuk össze munkánkat. Idén a Jázmin 
Utcai Általános Iskola udvarán egy máltai típusú játszóteret és játszóházat 
alakítunk ki, amelynek a működtetését is közösen végezzük.

Anyagi lehetőségeinkhez mérten civil szervezeteink munkáját is igyekszünk 
segíteni: Egészségvédelmi és Szociális Alapot hoztunk létre, amelyre minden 
évben pályázhatnak. Az Alapból az egyesületek működését, illetve életmód 
és életvezetési tanácsadási programjaikat, rendezvényeiket támogatjuk. Ezt a 
forrást a jövőben is biztosítani szeretnénk számukra, és ha lehetőségeink en-
gedik, a pályázható összeget is növelni fogjuk.

Továbbra is ösztönözzük és támogatjuk az önsegítő csoportok létrejöttét, mi-
vel ezek a kisközösségek „valahova tartozást” és támogatást jelentenek: em-
pátiával viszonyulnak az egyénhez, aki ezáltal megszabadul az elszigeteltség 
érzésétől; fenntartják a jobb élet reményét; új lehetőséget nyitnak a problé-
mamegoldásra; alkalmasak a félelmek és szorongások megbeszélésére; biz-
tosítják az együttérzést és az információk bizalmas kezelését. A csoport tá-
mogatása fokozatosan feloldhatja a reménytelenség érzését, lehetővé teszi az 
önkontroll visszaszerzését. 

Az éves költségvetés terhére eseti megkeresés alapján támogatni tudjuk a 
beteg gyermeket nevelő családokat is. Helyiség biztosításával támogatjuk az 
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Anonim alkoholbeteg klubjának működését, és a Szociális Háló Közalapít-
ványon keresztül pénzügyi forrást is biztosítunk nekik.

A civil szervezetekkel kapcsolatban az egyik legfontosabb feladatunk a 
partnerségi kapcsolat kialakítása, valamint az, hogy népszerűsítsük őket (he-
lyi televízió, újság, honlap) mindenütt, ahol csak tudjuk. Fel kell hívni a figyel-
met a munkájukra, hogy a rászorulók minél könnyebben megtalálják őket, és 
tudják, hogy kihez fordulhatnak segítségért. E célkitűzésekkel összhangban 
készült el egy 2014-ben lebonyolított TÁMOP-projekt keretein belül az ön-
kormányzat információs kiadványa, amely minden fontos adatot tartalmaz, 
és segít eligazodni a településünkön elérhető közszolgáltatások területén.

Ahogyan a város szociális rendeletében is rögzítettük az elkövetkezendő 
években mind a támogatások, mind a szociális alapszolgáltatások biztosítása 
terén szeretnénk még nagyobb hangsúlyt fektetni az egyházakkal és a civi-
lekkel való kapcsolattartásra. Törekszünk arra, hogy minél hatékonyabban 
és hatásosabban hangoljuk össze munkánkat. Továbbá konkrét feladatok 
megvalósítását is várjuk tőlük, amelyekhez mindenfajta támogatást igyek-
szünk megadni.

V/2. CSALÁD- ÉS GYERMEKTÁMOGATÁS

Gyermek- és ifjúsági támogatási rendszer
 

Az elmúlt években számos családtámogatási intézkedést vezettünk be. A Kő-
kúti Általános Iskola mellett felépített tanuszodában lehetővé tettük az óvo-
dások és általános iskolások számára a kedvezményes úszásoktatást, amely a 
kormányzati döntések következtében mára már felmenő rendszerben, a „min-
dennapos testnevelés” keretében egyes évfolyamok számára ingyenessé vált. 
Minden esztendőben pénzeszközöket biztosítunk a sportutánpótlás-nevelés-
re. Költségmentesen kapják meg diákjaink a Tata helytörténeti tankönyvet. 
Ingyenesen biztosítjuk gyermekeink utazását a testvérvárosainkba, és költ-
ségmentesen szervezünk nekik nyári iskolai táborokat. Városunk a tatai gyer-
mekeknek életkezdési támogatást is nyújt.

2010-ben a tatai tanulók részére Tata Ifjúsági Kártyát vezettünk be, amelyet 
minden diák térítésmentesen kap. A kártyával a tanulók ingyenesen közleked-
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hetnek a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ (korábban Vértes 
Volán) helyi járatain. Ezenkívül a kártyával rendelkezők 50 Ft-ért léphetnek 
be a Fényes fürdőbe, és kedvezményesen vehetik igénybe az ottani szolgálta-
tásokat. Ezt a nagyarányú kedvezményt a jövőben is biztosítani szeretnénk 
a gyerekek szabadidejének hasznos eltöltése érdekében.

2012-től Tata Kártya néven a felnőttek részére is bevezettük a kedvezmé-
nyekre jogosító kártyát, amelyet 1500 Ft-ért igényelhetnek a Tatán élők és a 
Tatán munkát vállalók. A Kártya jelenleg több mint 80 tatai és 1200 országos 
partnernél biztosít kedvezményeket, amelyek mértéke 5%-tól 50%-ig terjed 
(például a kártyatulajdonosok féláron jutnak be a Fényes fürdőbe, illetve a 
városi nagy rendezvényekre). Önkormányzatunk, valamint a kártyás rend-
szert működtető Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. folyamatosan azon mun-
kálkodik, hogy a kártyabirtokosok minél szélesebb körben vehessék igény-
be a kedvezményes szolgáltatásokat. A Tata Kártyát elfogadó partnerhálózat 
ennek köszönhetően fokozatosan növekszik.

A Tata Kártya nyújtotta kedvezményeket, szolgáltatásokat igyekeztünk ki-
terjeszteni minél több szabadidős sporttevékenységre (pl. kártyabirtokosok 
olcsóbban nevezhetnek a Minimarathonra) és a sportlétesítmények haszná-
latára.

2008-ben kidolgoztuk városunk Gyermekbarát programját, amelyre alapoz-
va minden évben intézkedési tervet fogadunk el (l. Öveges program). Annak 
végrehajtásáról és tapasztalatairól is részletes tájékoztatást adunk. Az intéz-
kedési terv a gyermekek és a fiatalok életének szinte minden területét felö-
leli, azonban ennek keretein belül speciális gyermek- és ifjúsági támogatá-
si rendszert még nem dolgoztunk ki. 
Célunk az elmúlt évek gyakorlatának 
megfelelően a fiatalok támogatása és 
esetlegesen egy egységes gyermek- és 
ifjúsági támogatási rendszer kidolgo-
zása. Több éve rendszeresen csatlako-
zunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Pályázathoz, amely-
nek segítségével a felsőoktatásban ta-
nuló, szociálisan rászoruló tatai diáko-
kat segítjük tanulmányaikban. nApközis tábor A jázmin iskolábAn

121  

T A T A  2 015

Városunk az általános iskolák állami fenntartásba vételét követően is tel-
jesen ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű gyermekek számára a nyá-
ri napközis táborban való részvételt. A nyári napközis tábor helyszínét sze-
retnénk áttenni a Fényes-fürdőre, ahol 2015-ben kialakítjuk az ehhez szükséges 
infrastrukturális feltételeket. A táborok megszervezésébe – a felügyeletet biztosí-
tó táborvezető pedagógusok mellett – pedagógushallgatókat és programszervező 
munkatársakat is szeretnénk bevonni, hogy közreműködésükkel az eddigieknél 
még színesebb elfoglaltságokat, programokat, kirándulásokat tudjunk biztosítani 
a gyermekek számára. 

A balatonszepezdi gyermektáborunk felszereltségét illetően jelentős előrelépést 
tettünk az elmúlt időszakban: jobb minőségű használt bútorokat vásároltunk, 
amellyel berendezhetjük a tábor helyiségeit. A jövőben szeretnénk a gyermektá-
bort kívül-belül felújítani. Ez a terület parkosítását is magában foglalná. A fejlesz-
tésre vonatkozó tanulmányterv elkészítésére a közeljövőben kerül sor.

Fontosnak tartjuk továbbá, hogy tanítási időben az iskola és azon belül is az ud-
var a gyerekeknek minél tartalmasabb kikapcsolódást nyújtson, ezért fontosnak 
tartjuk az udvarok fejlesztését, ennek keretében a közeljövőben sor kerül a Vasza-
ry János Általános Iskola udvarának megújítására.

Városunk teret ad a civil szervezetek családokat segítő kezdeményezéseinek 
(pl.: Lakóközösségi és Szolgáltató Iroda – rövidített nevén LISZI), támogat-
ja és népszerűsíti azokat. Pályázati alapjainkkal anyagilag is segítjük a civil 
szervezetek programjait. A Gyermekbarát város programnak is szerves ré-
szét képezi a családok számára nyújtott jogi és pszichológiai tanácsadás, va-
lamint a családi szabadidős- és sportrendezvények szervezése. Ugyancsak a 
Gyermekbarát program keretében az Anyatejes világnaphoz kapcsolódóan 
a tatai védőnői hálózat minden évben szaktanácsadói napot szervez a Csil-
lagsziget Bölcsődében. A rendezvény célja a segítségnyújtás, a tanácsadás 
és a kismamák közösségbe vonása. Az eseményen az anyák szakemberektől 
kaphatnak választ a problémáikra, nehézségeikre, sőt egymással is megoszt-
hatják tapasztalataikat. 

Önkormányzatunk is igyekszik minél családbarátabbá tenni a hivatalt: 
nemrég játszósarkot és pelenkázó helyiséget alakítottunk ki kisgyermekes 
ügyfeleink részére, és ma már lift is működik az épületben, így a díszterem 
(polgármesteri szint) akadálymentesen elérhető, akár babakocsival is.
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V/3. A VÁROS A TATAI IDŐSEK SZOLGÁLATÁBAN 

Idősek Otthona

Az idősgondozásban, a szociális alapszolgáltatásokban Tata Város Önkor-
mányzata számos feladatot lát el, amelyek szakmai, tárgyi és személyi felté-
teleit folyamatosan biztosítjuk, együttműködve a Tatai Kistérségi Többcélú 
Társulással. 2007. október 1-jétől a Komárom-Esztergom Megyei Önkormány-
zattól a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásába került az Időskorú-
ak Otthona. Az intézmény által használt ingatlanok Tata város tulajdonában 
vannak. A korábbi években (2008. és 2010-2011.) benyújtott fejlesztési pályá-
zatok következtében a székhelyintézmény a Tatai Kistérségi Többcélú Tár-
sulással együttműködve teljes mértékben megújult. A fűtési rendszer kor-
szerűsítésével, a nyílászárók cseréjével, a tető és a homlokzatok hőszigetelé-
sével energiatakarékosabb, gazdaságosabb lett az intézmény működtetése. A 
belső felújítás során a lakók állapotának, igényeinek megfelelő vizes blokko-
kat hoztunk létre. Megújítottuk az egészségügyi szűrő és diagnosztikai esz-
közöket is. Az intézményben – szakképzett mozgásterapeuta felügyelete és 
segítsége mellett – az ellátottaknak lehetőségük van automatikus motomed 
berendezés terápiás és kondicionáló célú használatára, valamint relaxációs 
masszázsfotel igénybevételére is. Energiaracionalizálási pályázat elnyerésével 
2010-ben megújult, és beázás ellen védetté vált az épület födémje. Az ingatlan 
külső szigetelést is kapott, amely az épület hőfokának megtartását biztosítja. 

A Kistérségi Társulás által fenntartott intézmény kapcsán a közeljövő fela-
data döntést hozni a Kocsi utcai telephely megszüntetéséről és értékesítéséről 
vagy más funkcióval történő megtöltéséről, ezzel egyidejűleg az idősotthoni 
ellátást biztosító, megfelelő számú férőhelyet adó új épületszárny megépítésé-
ről a Fényes-fasori épület mellett. Célunk pályázati forrás igénybevételével az 
ellátásra szorulók humánusabb környezetben való gondozása, életminőségé-
nek javítása. Szeretnénk kialakítani az idősek részére olyan környezettudatos 
és akadálymentesített környezetet, amely segíti autonómiájuk és identitásuk 
megőrzését is. Terveink megvalósulása esetén száznegyven lakó életminősé-
ge javul, és ezzel egyidejűleg az intézmény fenntartási és üzemeltetési költ-
ségei is kedvezőbbek lesznek. Mindenképpen megoldandó feladat az idősek 
otthonának bővítése és fejlesztése, mivel az elmúlt évben körülbelül száz fő 
szerepelt az otthonba bejutni vágyók várólistáján.
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Idősek gondozása

Néhány évvel ezelőtt felmerült a Kocsi utcai idősek nappali klubjának más 
módon való működtetése (átadás a református egyház részére, idősek szállítá-
sa a Deák Ferenc utcai idősek klubjába, vagy más ingatlanba való áthelyezése). 
Végül az idősek érdekeit, szokásait, valamint az önkormányzat anyagi lehető-
ségeit figyelembe véve a Kocsi utcai ingatlanban történő további működtetést 
támogattuk. Ezzel párhuzamosan elvégeztük az ingatlan fűtési és világítási 
rendszerének felújítását. Az otthon működési engedélyét 2016. december 31-ig 
meghosszabbították. Mindezek ellenére továbbra is keressük az idősek klub-
jának egyházi fenntartásba adásának lehetőségét. 

Az időseknek – 2009-től szociális alapszolgáltatásként – jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtást biztosítunk kistérségi szinten a Szociális Alapellátó Intézményen 
keresztül. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egész-
ségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfe-
lelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai 
betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek 
elhárítása céljából nyújtott ellátás. A program a saját otthonukban élő emberek – 
jogszabályokban megfogalmazott rászorultság alapján – távfelügyeletét oldja meg. 

A rászoruló egy gomb megnyomásával jelzi a távfelügyeleti állomásnak (disz-
pécserközpont) az esetleges veszélyhelyzetet. Ezt vagy a készülék billentyűzetén, 
vagy egy a nyakba akasztható segélyhívó gomb megnyomásával teheti meg. A 
diszpécserközpontba beérkezett jelről az ügyeletben lévő szakképzett gondozó-
nő azonnali értesítést kap és haladékta-
lanul (maximum 30 percen belül) megje-
lenik az ellátott otthonában, a felmerült 
krízishelyzetet pedig a helyzet jellegének 
megfelelően megoldja. A szolgáltatás in-
dulásakor negyven készülékünk volt, ma 
már nyolcvan készülék áll az idősek ren-
delkezésére. A jelzőrendszeres készülé-
kek számát az igényeknek megfelelően 
folyamatosan bővítjük.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz 
szükséges készülék
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Az elmúlt időszakban az önkormányzat képviseletében személyesen fel-
kerestük városunk idős embereit, hogy felmérjük szükségleteiket, illetve 
tájékoztassuk őket a településünkön igénybe vehető szociális szolgáltatá-
sokról. Ugyanezt segíti a Máltai Szeretetszolgálattal közösen lebonyolított 
ÁROP-projekt keretében összeállított szociális információs kiadvány és az 
elkészült szociális térkép.

Az idősekről való gondoskodást kiemelt feladatának tartja a város, ezért 
minden évben az Idősek Hete keretében felhívjuk a figyelmet az idősekről 
való gondoskodás fontosságára, a velük való törődésre, illetve az irántuk 
tanúsított tiszteletadásra. Mind anyagilag, mind erkölcsileg támogatjuk a 
város nyugdíjas klubjait (Máltai Szeretetszolgálat Idősek Nappali Klubja, 
Városi Nyugdíjas Klub): prog-
ramjaikhoz, kirándulásaikhoz, 
rendezvényeik lebonyolításhoz 
folyamatosan segítséget adunk. 

Szükségesnek tartjuk az idősek 
biztonságát is érintő városi bűn-
megelőzési koncepció megalko-
tását, amelyről már több alka-
lommal tárgyalt a képviselő-tes-
tület is. 

V/4. A TATAI EGÉSZSÉGÜGY FEJLESZTÉSE

Kórház, járóbeteg-szakrendelés

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet 2012. május 
1-jétől állami fenntartásban működik, így a kórházzal kapcsolatos dönté-
sek meghozatala és a fejlesztési elképzelések megfogalmazása kikerült az 
önkormányzat hatásköréből.

A rendelőintézet Váralja utcai épületéből 2013. október 1-jétől kiköltöztet-
tük az egészségügyi alapellátásokat, és ezen feladatokra megalapítottuk a 
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézményt. Az új intézmény keretein belül 

nyugdíjAs KluboK fellépése Az időseK hetén
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működik ma már a védőnői szolgálat, az orvosi ügyelet és az iskola-egész-
ségügyi ellátás. Új épületbe is költöztettük ezeket a szolgáltatásokat: a Für-
dő utca 19. szám alatt lévő magántulajdonban lévő ingatlanba, amelyet a 
tulajdonos teljes körűen felújított és berendezett. 

Az Alapellátó közreműködésével 
meg kell találnunk annak a lehetősé-
gét, hogy miképpen tudnánk együtt-
működni a hospice szolgálattal a daga-
natos betegek ellátásának javításában. 
Meg kell vizsgálnunk és ki kell dolgoz-
nunk a háziorvosi ügyeletnek a men-
tőállomással közös diszpécserközpont-
ból történő irányítását is.

A lakossági igényeket figyelembe vé-
ve továbbra is szervezünk egészségna-
pokat, egészségügyi szűrővizsgálatokat 
a településen működő egészségügyi in-
tézmények közreműködésével.

Háziorvosok, fogorvosok

Városunk minden évben praxistámogatást biztosít a tatai háziorvosi 
körzetek működéséhez. Ezenkívül eseti megkeresések alapján pénzügyi 
források biztosításával segíti főként az induló praxisok eszközbeszerzését, 
vagy az egyedi problémák, rendkívüli helyzetek megoldását. A városunk-
ban letelepedni kívánó körzeti orvosokat pedig kedvezményes bérleti le-
hetőség biztosításával támogatjuk. 
Az éves praxistámogatást továbbra is szeretnénk biztosítani: pénzügyi 
lehetőségeinknek megfelelően hozzájárulunk a körzetek orvosi rendelő-
inek működéséhez.
Az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet épületében 
működő felnőtt körzeti háziorvosi rendelőket az új rendelőintézeti épü-
letbe fogjuk áthelyezni. 

Három fogászati körzetünk alapellátása is az állami tulajdonban le-
vő Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet Váralja u. 

A 2013-bAn átAdott 
egészségügyi AlApellátó intézmény
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6. szám alatti ingatlanában működik. A rendelőintézet elköltözésével az 
épületben lévő fogászati praxisoknak új helyet kell találnunk, ezért egy új 
egészségügyi alapellátó központ kialakítását tervezzük, ahol mindhárom 
praxis helyet kaphatna. Az új centrummal tizennyolcezer lakos ellátása ja-
vulna: megújult környezetben, korszerű körülmények között részesülhet-
nének fogászati kezelésben. Az új fogászati központ kialakítását követően 
megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy miképpen tudnánk saját fogásza-
ti ügyeletet működtetni, mivel jelenleg ezt a szolgáltatást csak Tatabányán 
vehetik igénybe a kistérségi lakosok.

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet az Új Szé-
chenyi Terv keretében támogatott „Új Járóbeteg Szakellátó Rendelő építé-
se Tatán” című pályázata majd nyolcszázmillió forint összegű támogatást 
nyert el. A 2015 májusában kezdődő projekt során új szakrendelő hozzá-
építésével bővítjük a Hősök terén található kórházi épületet. Az új kistér-
ségi járóbeteg-ellátó központ, amely jelenleg három különböző helyszínen 
működik, egy helyen tudja majd biztosítani a negyvenegyezer lakos minő-
ségi egészségügyi ellátását. 

A beruházás – amely várhatóan 
2015 őszén fejeződik be – lehetővé 
teszi az erőforrások racionalizálását 
és az intézmény gazdaságilag ha-
tékony működtetését. Továbbá az 
egészségügyi ellátórendszer infra-
struktúráját a szakmai kompeten-
ciákhoz és a kor technikai elvárá-
saihoz igazítja. A fejlesztéssel javul 
a szolgáltatás színvonala, növekszik 
a munkabiztonság és a dolgozók is 
méltóbb munkakörülmények közé 
kerülnek, ezáltal pedig csökkenhet 
a pályaelhagyók száma.

A rendelőintézet AlApKőletétele
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Megelőzés, családvédelem

Minden korosztály számára biztosítani szeretnénk a testi és lelki jólétet, egész-
séget. A fiatalok egészségmegőrzése érdekében a város kedvezményesen bizto-
sítja a 13 éves lányoknak és fiúknak a HPV–papilloma vírus elleni védőoltást, 
míg a szociálisan rászorulóknak teljesen ingyenessé tettük a vakcina beadását. 
Célunk, hogy további nem kötelező, de ajánlott oltásokat is széles körben elér-
hetővé tegyünk.

Minden évben az Idősek Hete rendezvénysorozat keretében igyekszünk bi-
zonyos egészségügyi szűrővizsgálatokat ingyenesen biztosítani, továbbá egész-
ségmegőrzéssel kapcsolatos előadásokat tartunk. A jövőben is szeretnénk mi-
nél több megelőző- és szűrő programot rendezni, illetve támogatni, úgymint 
a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság egészségmegőrzés témakörben 
szervezett előadásait, amelyeket tatai háziorvosok tartanak. Az Egészség-
ügyi Alapellátó Intézmény keretében is szükséges lenne kialakítanunk egy 
megelőző programot megfelelő szervezeti háttérrel. Az egészségmegőrző 
és az ezzel összefüggő felvilágosító munkát a területen tevékenykedő civil 
szervezetek bevonásával, és velük való együttműködés keretében szeret-
nénk megvalósítani.
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VI. DR. KISS ISTVÁN 
KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM

Kiss István (Karcag, 1906. – Budapest, 1997.) társadalom- és közigazgatási tudós pe-
dagógus családban született 1906. január 7-én, Karcagon. Elemi és középiskolai tanulmá-
nyait követően a Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta tanulmányait, ahol előbb 
államtudományi (1929), majd később jogtudományi oklevelet szerzett. Szakmai tevékenysé-
gében először a tanyák igazgatási problémáival foglalkozott, és így került kapcsolatba Ma-
gyary Zoltánnal, akinek 1936-ban munkatársa lett. Kiemelkedő szerepe volt a Tatai járás 
vizsgálatának előkészítésében, szervezésében és a szakmai elemzésben is. Különösen fon-
tos munkát végzett a Komárom Megyei Közjóléti és Gazdasági Szövetkezet igazgatójaként. 
A háború után országos szerveknél dolgozott, hosszabb ideig a Pénzügyminisztériumban. 
Több civil kezdeményezés tagja, szakmai támogatója volt. 1976-ban bekapcsolódott Tata 
Barátainak Köre munkájába, később tiszteletbeli elnöke lett a Magyary Zoltán Népfőisko-
lai Társaságnak. Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el: a Pro Tata kitüntetés (1976), a 
Magyary Zoltán emlékérem (1993), a Pro Régió (1992), a Magyar Köztársasági érdemrend 
középkeresztjének (1993) tulajdonosa.

A Tatai járás vizsgálatának eredménye „A Közigazgatás és az emberek” című máig pél-
daértékű munkája volt. A könyv az 1930-as évek Tatai járásának egészét, és az oda tartozó 
akkor még 26 település helyzetét tárja fel az adatok és információk gazdagságára alapoz-
va, ma is érvényes tudományos alapossággal és módszertannal. A tanulmány elkészítésé-
vel kapcsolatban ezt írja Kiss István: „A munka első lépéseként Magyary Zoltán a rám vá-
ró feladat felvázolása közben egy kis helyi levegőszippantásra – egy előzetes terepszemlén 
– végigvitt a térségben. Ekkor voltam először Tatán és mindjárt a szívemhez nőtt csobogó 
patakjain kelepelő malmaival, a várral, az Angolkertben még ott csillogó forrásokkal, a Cse-
kével és az Öreg-tóval. Eztán a bejárás után került sor technikai előkészületként a közpon-
tilag beszerezhető adatok előzetes beszerzésére, a helyszíni adatgyűjtés felvételi lapjainak és 
alaptérképeinek a megszerkesztésére és sokszorosítására, továbbá a helyszíni felvétel forga-
tókönyvének a felvázolására.”

Az 1940-1944 között működött Tatai Népfőiskola munkáját is aktívan segítette Kiss Ist-
ván. Nagyon fontosnak tartotta a népfőiskola szerepét a járás, később az egész megye 
szempontjából. A háttér biztosítása mellett előadásaival is rendszeresen hozzájárult a 
népfőiskolai tanfolyamok eredményességéhez.
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A Kormány 2011. június 10-én közreadta a Magyary Zoltán Közigazgatá-
si-fejlesztési Program első kiadását, amely tárgyszerűen kereste a választ azon 
kérdésre, hogy honnan hová és miképpen szeretne eljutni a magyar közigaz-
gatás. 2012-ben már a Magyary Program 12.0-as kiadását tették közzé, amely 
az elmúlt évek eredményeit tartalmazta.

Célunk, hogy – a Magyary Programhoz illeszkedően, illetve annak alap-
elveivel összhangban – mi is megvalósítsuk Tatán a közigazgatás helyi fej-
lesztését, egyszerűsítését.

 

VI/1. ÜGYFÉLBARÁT ÖNKORMÁNYZAT

Ügyfélközpontú hivatal

A hivatali feladatok ellátása során a közigazgatás ügyfélbarát-szolgáltató 
jellegét kell elsődleges szempontnak tekintenünk. Ezen alapkövetelménynek 
azonban csak anyagi és szellemi ráfordításokkal, fejlesztésekkel, valamint az 
innovációs képességek és készségek felerősítésével tudunk megfelelni.

A hivatal épületének meglévő adottságait figyelembe véve olyan irodai, 
ügyfélfogadási tereket kell kialakítanunk, amelyek a színvonalas és kultu-
rált ügyfélfogadás feltételeit biztosítják.

Lakossági ügyfélfogadásra – önálló, akadálymentesített ügyfélszolgálati 
iroda kialakításával – olyan centrumot kell létrehoznunk, amelyben a pol-
gárok széles körben tudják ügyeiket intézni, és kezdeményezni az eljárások 
megindítását. 

A lakosság digitális írástudásának javítása érdekében az ügyfélszolgálati 
irodán ki kellene alakítanunk egy olyan munkaállomást is, amely a segítsé-
get igénylő, elektronikus hozzáféréssel nem rendelkező polgároknak bizto-
sítaná az elektronikus elérhetőséget és kapcsolattartást (például tájékozódás 
a különböző pályázati lehetőségekről, hivatalok eléréséről, jelentkezés, adat-
kérés). A hivatal valamennyi irodájának elérése érdekében folytatnunk kell 
az akadálymentesítési beruházásainkat: olyan liftet kell terveznünk és léte-
sítenünk, amely mind a négy szintet kiszolgálja.
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Informatikai fejlesztések

Nélkülözhetetlen feladat a hivatal informatikai hálózatainak, szoftverei-
nek, a különböző információs adatbázisoknak a fejlesztése, rendszeresítése 
és alkalmazása. Szükséges mind a belső – a hivatali ügyviteli és az önkor-
mányzati képviselőkkel történő – kapcsolattartás, mind a külső, azaz az 
ügyfelekkel való interaktív e-ügyintézési kapcsolatok hatékony kiépítése.

A hivatal weblapjának továbbfejlesztése keretében – az ügyfeleknek szó-
ló tájékoztatók mellett – lehetővé kell tennünk a különböző formanyom-
tatványok letöltését, illetve későbbi fázisban a konkrét e-alapú ügyintézés 
lehetőségét is. Elengedhetetlen a honlap angol nyelvű oldalának kialakí-
tása és folyamatos fejlesztése.

Az iparűzési adó elektronikus úton történő bevallásának megteremté-
se után meg kell vizsgálnunk, hogy miképpen lehetne kiterjeszteni ezt a 
fejlesztést a többi adónemre is.

Az ügyintézés feltételeinek tárgyi és informatikai korszerűsítése nem-
csak a hivatal szervezeti fejlődésére lesz pozitív hatással, hanem az ügy-
felek számára is érzékelhetővé válik.

Közös Önkormányzati Hivatal

Közigazgatási együttműködés eredményeképpen 2013. március 1-jén lét-
rejött a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, amely a járás lakossága kb. 
70%-ának nyújt szolgáltatást. Tata, Dunaalmás, Dunaszentmiklós és Nesz-
mély képviselő-testületei által létrehozott közös hivatali szervezet tatai szék-
hellyel és községi kirendeltségekkel működik. A közös hivatal alapításánál 
alapvető szempont volt az állampolgárok teljes körű kiszolgálása, ezért mind 
a négy településen állandó kirendeltség működik. A hivatali értekezletek 
rendszere, a szakmai egyeztetések, az egységes elvek szerinti ügyfélfogadás 
és ügyintézés minden településen egytől egyig a lakosok kényelmét és érde-
két szolgálják. Az egységes hivatal egyik alapvető feladata az alapító képvise-
lő-testületek és a bizottságai üléseinek törvényességi szempontú előkészítése, 
a döntéseinek végrehajtása, illetve a testületekhez kapcsolódó adminisztrá-
ciós tevékenységek elvégzése, az önkormányzati képviselők munkájának se-
gítése. A közös hivatalnak a 2014. esztendőben kiemelt feladata volt az ápri-
lis 6-i országgyűlési képviselők, a május 25-i európai parlamenti képviselők, 
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valamint az október 12-i helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek és 
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának előkészítése és lebo-
nyolítása. A hivatal feladata a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységé-
nek segítése, elsősorban adminisztratív úton, ehhez a munkához kapcsoló-
dik az előterjesztések – nagyrészt – írásban történő megfogalmazása. 

2004 óta Tatán is működik a környező községek önkormányzataival meg-
alakított Tatai Kistérségi Többcélú Társulás. A Társulás tevékenységének 
adminisztratív, technikai, szervezési feladatait szintén a hivatal látja el. 2015 
áprilisától a már korábban említettek szerint a hivatal látja el az Időskorúak 
Otthona és a Szociális Alapellátó Intézmény gazdasági szervezeti feladatait.

VI/2. SZOLGÁLTATÓ ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS

A Magyary-terv megvalósítása a tatai polgárok és Tatán működő szerve-
zetek együttműködését igényli. Meg kell ismernünk a lakosság, a civil és a 
gazdasági szervezetek véleményét, és be kell vonnunk őket a tervek előkészí-
tésébe és a feladatok végrehajtásába.

Az önkormányzat – lehetőségeihez mérten – többféle módon támogatja a 
lakossági szerveződéseket: kedvezményes helyiség biztosításával, pályázható 
pénzügyi alapok és információs adatbázisok létrehozásával, kerekasztal-meg-
beszélések szervezésével, együttműködési megállapodások megkötésével.

Az önkormányzat kapcsolatrendszerének építése érdekében a következő 
feladatokat fogalmazzuk meg:

1. Fenn kell tartanunk a ma működő fórumrendszert, illetve ennek egyes 
elemeit bővítenünk kellene. Ebben a munkában számítunk a civil szerveze-
tek véleményére, szerepvállalására.

2. Az önkormányzati törvényben előírt közmeghallgatás mellett minden 
olyan döntés előkészítésekor, amely a lakosság jelentős részét érinti, lakos-
sági fórumot, városrészi gyűlést tartunk.
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3. Biztosítjuk a vezető tisztségviselők, bizottsági elnökök folyamatos, rend-
szeres elérhetőségét, fogadónapját.

4. Fejlesztjük kapcsolatainkat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormány-
zattal, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatallal és a Tatai Járási 
Hivatallal. Fontosnak tartjuk tevékenységünk összehangolását a térségi fel-
adatok megoldásában.

5. Városunkban a történelmi egyházak meghatározó közösségteremtő és 
-formáló szerepet töltenek be. A köznevelési intézményi együttműködésen 
és a szociális ellátórendszer működtetésén túl is keressük velük a kooperá-
ció lehetőségét.

6. Elismerjük és támogatjuk a városban élő különböző nemzetiségek kultu-
rális és közösségszervező tevékenységét, továbbá a megalakult roma, lengyel 
és német települési nemzetiségi önkormányzatokat.

VI/3. A VÁROSI KOMMUNIKÁCIÓ FEJLESZTÉSE

A város lakosságának hiteles tájékoztatását a Tata Város Önkormányzata és 
a Tatai Televízió Közalapítvány között létrejött kommunikációs megállapodás, 
a www.tata.hu városi honlap, a kéthetente megjelenő városi újság, valamint a 
megyei napilap internetes változatával önkormányzati oldalak megjelenteté-
sére kötött szerződés biztosítja. 

Tata saját Facebook oldallal is rendelkezik. 
Ennek előnye, hogy az olvasók naponta több-
ször is megtekintik az oldalt, s így a lehető 
leggyorsabban tájékozódhatnak a tatai és tér-
ségbeli hírekről. Továbbá a kistérségről is mű-
ködtetünk honlapot (www.tataikisterseg.hu), 
ahol Tatán kívül a járásról, a többi település-
ről is szerezhetnek információkat, adatokat 
az oldalra látogatók. Sőt az egyes települések 
programjai is megtalálhatók itt. 

tAtAi televízió stúdiójA
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Március közepéig ingyenes, kéthetente megjelenő újságja is volt a városnak: 
a Helyi Téma. Sajnálatos módon az újságot kiadó Théma Lapkiadó Kft. csőd-
be ment és megszűnt a lap. A képviselő-testület nemrég döntött arról, hogy a 
Helyi Téma helyett új városi lapja lesz Tatának. Ezenkívül negyedéves gyako-
risággal Tatai Patrióta címmel közéleti magazin megjelentetését is tervezzük 
(l. Öveges program).

A Tatai Televízió adásaiban nagy hangsúlyt kapnak a kulturális témájú hí-
rek, melyek felölelik az önkormányzat, az intézmények, a civil szervezetek, egy-
házak által szervezett kulturális programokat. Hasonló intenzitással előzetes 
hírként és utólagos beszámolóként is közöl híreket a város honlapja a kulturá-
lis témákban, melyekhez fotódokumentáció is társul.

A megyei sajtóorgánumok közül a Forrás Rádióval és a 24 Óra internetes ol-
dalával, a www.kemma.hu-val kötött külön megállapodást az önkormányza-
tunk. A Forrás Rádió az önkormányzati eseménynaptárban jelzett programok-
ról rendszeresen tudósít, igény szerint pedig hanganyagot is készít bizonyos 
eseményekről. Ezenkívül évente két – az önkormányzat által meghatározott 
– rendezvényt előzetesen beharangoz. A rádió továbbá közzéteszi az interne-
tes oldalán (www.forrasradio.hu) az önkormányzat fenntartásában működő 
intézmények által eljuttatott híreket, felhívásokat, programokat az aktualitá-
suk időtartamára.

A 24 Óra megyei napilap internetes oldalával, a www.kemma.hu-val kötött 
megállapodás célja az, hogy önkormányzatunk a működése során keletkező, 
feladataiból adódó információkról, hírekről és eseményekről a lakosság minél 
szélesebb körét a legrövidebb időn belül tudja megfelelően tájékoztatni. 

VI/4. A KÖZIGAZGATÁS ÁTSZERVEZÉSE

Kapcsolat a Tatai Járási Hivatallal

A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. 
rendelet 1. mellékletének 11.5.) pontja alapján a Tatai Járási Hivatal Baj, 
Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tar-
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dos, Tata és Vértestolna illetékességgel jött létre 2013. január 1-jén. Tata 
Város Önkormányzata gondoskodott a járási hivatal méltó elhelyezéséről 
az egykori tóvárosi községháza műemlék épületben. 

2013. január 1-jével az okmányirodai feladatellátás, az alanyi ápolási díj, 
az időskorúak járadéka, az alanyi közgyógyellátás, az egészségügyi szol-
gáltatásra való jogosultság megállapítása, valamint a menekültügyek és 
egyéb kis ügyiratforgalmú eljárások (pl.: levegőtisztaság-védelmi ügyek) 
a járási hivatal hatáskörébe kerültek át. 

2015. március 1-jével újabb hatáskörrel gyarapodott a járási hivatal: a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
módosításával az aktív korúak ellátásának megállapítása (a foglalkozta-
tást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás) is hozzá került.

VI/5. KAPCSOLATOK ERŐSÍTÉSE

Testvérvárosi kapcsolatok 

Tata Város Önkormányzata a nemzetközi együttműködés keretében az aláb-
bi települések önkormányzataival tart fenn hivatalos testvérvárosi, testvér-te-
lepülési kapcsolatot szerte Európában:

• Alkmaar város (Hollandia – 1985.)
• Gerlingen város (Németország- 1987.)
• Dammarie-les-Lys város (Franciaország- 1993.)
• Arenzano város (Olaszország – 1994.)
• Szőgyén község (Szlovákia – 1997.)
• Montebelluna város (Olaszország – 2000.)
• Szováta város (Románia – 2002.)
• Pinczów város (Lengyelország – 2004.)
• Magyarkanizsa város (Szerbia – 2012.)

Testvérvárosi kapcsolataink keretében a tatai polgárok évente 50-60 test-
vérvárosi találkozónak lehetnek részesei Tatán és külföldön. Éves szinten 
350-500 vendéget fogadunk Tatán, és 400-500 tatai utazik testvérvárosa-
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inkba. Testvérvárosi kapcsolatainkat 
szeretnénk tovább mélyíteni, és bőví-
teni egy kárpátaljai településsel.

Visegrádi négyes

Tata tagja továbbá az ún. Visegrádi négyes városi szintű együttműködés-
nek, melynek létrejötte egy 2005-ös üzletember-találkozóhoz köthető, amely-
re Pińczów, Tata, Szőgyén és Bystricze vállalkozói kaptak meghívást. Ezen a 
találkozón a települések polgármesterei megállapodást írtak alá arról, hogy 
a jövőben elősegítik a városaik közötti gazdasági és egyéb kapcsolatokat. A 
tíz éves együttműködés során számos rendezvényre került sor.

Pons Danubii
 

Önkormányzatunk tagja a Pons Da-
nubii Korlátolt Felelősségű Európai 
Területi Együttműködési Csoportosu-
lásnak (Pons Danubii EGTC), amelyet 
három szlovákiai (Komárom, Ógyalla, 
Gúta) és három magyarországi (Ko-
márom, Tata, Kisbér) önkormányzat 
hozott létre 2010 decemberében. A 
társuláshoz egy évvel később csatla-
kozott Oroszlány városa is. A Pons Da-
nubii EGTC a területi együttműködés-

sel megvalósuló programjainak végrehajtása révén előmozdítja a gazdasági 
és társadalmi kohézió megerősödését a tagtelepüléseken. 

FiAtAl gerlingeni úszók FogAdásA 
A városHázán

pons dAnubii Közgyűlés A tAtAi városházán
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A szövetség létrehozását Tata városa kezdeményezte. Jelenleg városunk 
látja el az elnöki tisztet. A társulás tagjaival közös feladatunk, hogy kihasz-
náljuk az új uniós ciklus nyújtotta pályázati lehetőségeket.

Tata város fejlődésének elismerése: az Európa Díj

Tata városa – a németországi Altöttinggel megosztva – 2013. április 26-án elnyer-
te az Európa Tanács Európa Díját. A díj odaítéléséről szóló hivatalos közlemény 
így fogalmaz: „A Komárom-Esztergom megyében található Tata városa 9 testvérvárosá-
val kiterjedt és változatos cserekapcsolati hálózatot hozott létre. A 2012-ben szervezett több 
mint 60 esemény számos olyan kulturális-, sport -és iskolai cserét tett lehetővé, amely Tatát 
az európai eszme helyi szintű előmozdításának modelljévé teszi Magyarország számára.”

Az Európa Díjat, illetve az ezzel a névvel jelzett kitüntetési rendszert a strasbour-
gi székhelyű Európa Tanács alapította 1955-ben – olyan helyi és regionális önkor-
mányzatok elismerésére, melyek kiemelkedően aktív szerepet vállalnak az euró-
pai egységet erősítő nemzetközi kapcsolatok terén. A kitüntetési rendszer négy 
lépcsős. Első lépcsőfoka az Európai Diploma, a második a Becsület Zászló, a har-
madik a Becsület Plakett és a negyedik maga az Európa Díj. Tata városa – pályá-
zatai alapján – 1999-ben nyerte el az Európai Diplomát, 2000-ben a Becsület Zász-
lót és 2004-ben a Becsület Plakettet. Tata Város Önkormányzata azóta minden 
évben pályázott a kitüntetési rendszer legmagasabb fokozatának, az Európa Díj-
nak az elnyerésére. Ebben a kitüntetésben évente mindössze egy európai telepü-

lés részesülhet. Magyar-
országon eddig egyedül 
Szeged városa érte el ezt 
a sikert. 2013-ban az Eu-
rópa Tanács Parlamen-
ti Közgyűlésének Euró-
pa Díj Albizottságához 
negyven pályázat érkezett 
be az Európa Díjra. Ebből 
az albizottság hivatala vá-
lasztotta ki a legjobb ötöt. 
A németországi Aalen és 
Altötting, a lengyelorszá-

gi Poznan és Slupsk, vala-európA díj átvétele 2013-bAn
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mint Tata pályázata került az Albizottság elé. 2013. április 26-án döntöttek arról 
Strasbourgban, hogy mely település a legérdemesebb a díjra. A megosztott díjat 
Tatának és a németországi Altöttingennek ítélték oda.

Az Európa Díj elnyerése által Tata városa tagja lett az Európa Díjas Városok 
Szövetségének, amely minden évben más díjazott városban tartja közgyűlését. 
Tata 2014-ben Törökország fővárosában, Ankarában vett részt első alkalommal 
a rendezvényen. Feladatunk, hogy részt vegyünk a szervezet tevékenységében, az 
éves közgyűlésen pedig méltó módon képviseljük városunkat.
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VII. A MEGVALÓSÍTÁS ÚTJA

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.”
   (Wass Albert)

VII/1. KITÖRÉSI PONTOK, PRIORÍTÁSOK MEGHATÁROZÁSA

A Magyary-terv egyes fejezeteiben számos nagyszabású, számtalan ki-
sebb lélegzetű konkrét programot határoztunk meg. Az egész terv időtávlata 
optimális esetben 20-25 év (egy emberöltő), rosszabb esetben, kedvezőtlen 
külső feltételek, rossz gazdasági környezet esetén 40-50 év (két emberöltő). 
A tervet fel lehet bontani rövid- és középtávú (2-5 éven belül megvalósu-
ló), hosszú távú (6-10 éven belül megvalósuló), valamint nagy távú (10-25 év 
alatt megvalósuló) részekre. A Magyary-terv mindenkori céljai meg kell, 
hogy jelenjenek az önkormányzat ciklusra szóló gazdasági programjában.

Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – részletezzük a Magyary-terv 
2008-as kiadásában felsorolt jelentősebb elemeket a program megnevezé-
sével, és jelezzük a megvalósított, illetve folyamatban lévő projekteket:

I. Településfejlesztési akciók, nagyobb együttesek rekonstrukciója:

• A történelmi városközpont rehabilitációja – a Kossuth tér és a Szent Ke-
reszt Plébániatemplom környezete (később a Hősök tere és a Bercsényi 
utca, valamint a Rákóczi út közötti tömb átépítése) – folyamatban van;
• Az Esterházy-kastély és környéke (Kastély tér és Esterházy-sétány, Es-
terházy-lovarda) rekonstrukciója;
• A vár rekonstrukciója (Váralja utca, vár előtti tér rendezése) – a várban 
működő Kuny Domokos Múzeum fenntartója 2013. január 1-jétől az ön-
kormányzat, az Országgyűlés döntésétől függően a vár tulajdonba véte-
le is várható;
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• Az Angolkert felújítása (szabadtéri színpad rekonstrukciója, Kiskastély 
restaurálása, múzeummá alakítása) – folyamatban van;
• Az Öreg-tó környezeti rehabilitációja, az élővíz megőrzése, az Által-ér 
vízgyűjtő rendszerének rehabilitációja és mederfelújítása.

A nagyobb együttesek rekonstrukciója min. 5-8 éves, de pl. az Öreg-tó és 
az Által-ér vízgyűjtőjének rehabilitációja 12-15 éves, vagyis több cikluson 
átívelő program. Ezen nagy együttesek rekonstrukciója közül 4 éves ciklu-
sonként 1-2-nek az elkezdése, 1-nek a befejezése lehet reális.

II. Egyes épületrekonstrukciók, kisebb léptékű infrastruktúra fejlesztések:

• Cifra-malom rekonstrukciója;
• Jenő-malom rekonstrukciója – Malom Múzeum; 
• Kristály-fürdő rekonstrukciója;
• infrastruktúra-fejlesztések: útépítések (Ring – ipari park feltáró, elkerü-
lő út) – az elkerülő út elkészült;
• távhő fejlesztés, csatornázás –a távhővezeték egy része megújult;
• források, vízfolyások rendezése – a Réti 8-as tó rehabilitációja folyamat-
ban van;
• új városközpont fejlesztése (TAC-pálya, Piac tér);
• új egészségközpont építése – az állami fenntartásba került kórház és 
rendelőintézet új szakrendelőinek kialakítása folyamatban van, az önkor-
mányzat egészségügyi alapellátó központot alakított ki;
• a művelődési ház rekonstrukciója – döntés szükséges az ingatlan jövő-
jéről;
• a zeneiskola és a könyvtár fejlesztése – a zeneiskola felújított épületbe 
költözött és állami fenntartásba került; a könyvtár későbbi elhelyezésére 
szolgáló egykori Tiszti Klub épületét az állam átadta az önkormányzatnak, 
az épület átalakítására vonatkozó tervek elkészültek, feladatunk a pénz-
ügyi források előteremtése.

III. A megérkezés helyei, tematikus útvonalak, városmarketing:

A városmarketinggel kapcsolatos feladatokat a TDM szervezet, a Tata és 
Környéke Turisztikai Egyesület látja el. 
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VII/2. TATAI PÉNZÜGYI ALAPOK

A város mindenkori költségvetésében határozza meg az adott évben meg-
valósításra kerülő projekteket és azok forrását, beleértve az egyes pénzügyi 
alapokat is. 

VII/3. A VÁROS EGÉSZÉNEK BEVONÁSA A TERV 
MEGVALÓSÍTÁSÁBA

A Magyary-terv legnagyobb erőforrásának a városméretű együttműködést 
tartjuk, amely a civil szervezetekkel, a helyi és külső vállalkozókkal való szö-
vetségkötésben ölt testet. Ahhoz, hogy a civil szektor aktív szereplőként jelen-
jen meg a város gyarapításában, tovább kell erősíteni a városi szintű hatékony 
együttműködés intézményi hátterét és a működését támogató infrastruktúrát. 
A Magyary-terv civil (nonprofit) részének közvetlen „haszonélvezői” a civil szer-
vezetek, de rajtuk keresztül a város teljes lakossága. Városunk fejlődését pozití-
van befolyásolhatja az erős civil szektor. 

Általában minden értékre alapuló közösség támogatása a város legjobb be-
fektetése. A család-, gyermek- és idős-támogatási program, az egészségvédelem 
a család- és házasságvédelemmel együtt alapvető, az eddigi intézkedések foly-
tatását, kiszélesítését igénylő út. 

Tata város jelenlegi vezetésének, képviselő-testületének elhatározott szándéka 
az, hogy Tata fenntartható és sok vonatkozásban bővülő fejlesztése érdekében 
kezdeményezze, segítse minden itt élő, itt működő egyén, közösség, gazdasági 
szervezet, intézmény bevonását a Magyary-terv 2.0 végrehajtásába. 

Az egyes programok kapcsán minden egyes esetben konkrétan és céltudato-
san meg fogjuk szólítani az érintett, vagy potenciálisan érintett lakosokat, be-
fektetőket, intézményeket, gazdasági vállalkozásokat. 

A programjainkban olykor előforduló negatív hatások enyhítése érdekében 
széles körű felvilágosítással felkészítjük a lakosságot a változásokra.

Egy olyan városfejlesztés, helyi társadalom- és intézményfejlesztés előtt állunk, 
amelyet az itt élők egyetértésével, együttműködésével, széles körű bevonásával 
hajtunk végre, és amelyet folyamatos felülvizsgálattal újítunk meg.
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ZÁRSZÓ

Zárszó helyett dr. Kiss István 1995-ben* feltett kérdését idézzük: „Mit kö-
szönhet Tata és a Tatai-medence Magyary Zoltánnak?”

A választ nem lehet röviden megfogalmazni, de a kérdést újra fel kell tenni 
magunknak kibővítve: „Mit köszönhet Tata és a Tatai-medence Magyary Zoltán 
örököseinek?” Magyary Zoltán kijelölte Tata város és a Tatai járás fejlődési 
irányát, és megteremtette hozzá az alapokat. A mi felelősségünk az, hogy a 
jelen terv végrehajtásával is méltóvá váljunk örökségéhez.

(*1995-ben, még a Magyary Zoltán Népfőiskola megalakulása előtt a név-
adó emlékének megőrzése céljából pályázatot írt ki Dr. Kiss István és Gyüszi 
László könyvtárigazgató a tatai gimnazistáknak. A sors keze, hogy a nyertes 
pályamunkák alkotói közül ketten ma a tatai közigazgatást szolgálják, dr. Lan-
tai Éva köztisztviselőként, illetve Nágel Balázs önkormányzati képviselőként.) 

mAgyAry zoltán mellszobrA Az öreg-tó pArtján, 
bAlázs eszter AlkotásA
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Köszönjük mindazoknak, akik hozzájárultak a program széles körű 
megismertetéséhez, és véleményükkel segítették a Magyary-terv 2.0 ki-
dolgozását!

Horváthy Lóránt, Gerébi Ákos, Király István, Kovács Attila, Nágel Balázs, 
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna, Sasvári Beáta, dr. Varga András, Viczenáné 
Czégény Ágnes képviselők

Bondor Lajos, Dinga László, Horváth József, Kaszál József, Kiss János, Ma-
gyar Balázs, Szabó Katalin bizottsági tagok

Ambrusné Fülöp Mária, Balogh Mária, Becsákné Szőke Éva, Beigelbeck 
Edit, Bécsi Józsefné, Berczeli Edit, Bodonyi Ferenc, Borbély Zoltánné, Bor-
só Tibor, Brunner Sándor, Bujtor Lászlóné, Czumpf Attila, dr. Cseh Tamás, 
Csigéné Kecskés Erzsébet, Csikné Mészáros Klára, Csikós Gábor, Csjaki Já-
nos, Deli István, Dér Péter, Dóczi József, Domonkos Ágnes, Erős Roberta, 
Fekete Éva, Fekete Gyula, Fekete Gyuláné, Fekets Zoltán, Ferenczy Judit, Fo-
garasi Zsuzsanna, Fogel Zsolt, Futó-Kovács Éva, Fülöp Zsolt, Gira Tamásné, 
Gombás József, Görözdiné Vojnits Klára, Grépály András Zoltán, Hanákné 
Geng Viola, Bernhard Hennig, Herczeg Antal, Holczinger Zoltán, Horváth 
Dénesné, Horváth Róbert, Hunyáné Izsáki Zsuzsanna, Illés Dániel, Izing 
László, Janky Miklósné, Jónás Béla, Jungvirthné Bús Erzsébet, Kádas Judit, 
Kecskeméti Gábor, Kékesi Árpádné, Kiefer József, Kiss István, Kodermann 
Erzsébet, Koháry László, Koháry Lászlóné, Kotaska Zoltán, Kotaska Zoltán-
né, Kovács József, Kovács Tibor, Kőhalmi Zoltán, Kremnitzky Gábor, Kubó-
né Erdőszéli Ilona, Kujhus Ferenc, Kun Imre, Kun Katalin, Labanc Györgyi, 
Lakatos Imre, Lakatos Imréné, Lázár Ottó, Magyarics Gábor, Majlingerné 
Vodál Zsuzsanna, Marschner Henrikné, Mesterházi Zsolt, Miklós István-
né, Molnár Béláné, Molnár Imre, Molnár Judit, Molnár Tamás, Múth János, 
Mürklné Kurmay Mária, Nagy Éva, Nagy-Horváth Viktória, Nagy Sándor, 
Nágel Béla, Páhy László, Pálinkás Ernőné, Péntek Sándor, Petróczy Balázs, 
Pozsgay Zoltán, Pöltl Árpádné, Ramom Árpád, Rauch Edit, Rigó Erik, Risz-
ter Jánosné, Rozmann József, Ruchti Róbert, Sahinné Herczeg Edina, Sáhó 
István, Sárközi Krisztina, Schmidtmayer Henrik, Schmidtmayer Richárd, 
Simon Csabáné, Sinkó Ildikó, Szabó István, Szabóné Erdőszéli Ilona, Sza-
mosvölgyi József, Székely Csaba, Szőke Ferenc, Szőke Géza, T. Keresztesi 
József, Dr. Mariann Tóth-Hennig, Török László, Vas Judit, Vámosiné Illés 
Márta, Velencei Erzsébet, Zombori Mónika
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