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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

Kedves Tataiak!

Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki az elmúlt ciklusban munkán-
kat támogatta. Csak összefogással, a tataiakkal közösen van értelme a városépítésnek.  
Ez az elmúlt öt év során is sokszor bebizonyosodott. Közösen élhettük meg, hogy jó tatainak 
lenni.

Ebben a kis kötetben összefoglaltuk, milyen munkát végzett Tata Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a Tatai Közös Önkormányzati Hivatallal, a város cégeivel, intézmé-
nyeivel és a városban élőkkel közösen az elmúlt ciklusban. 

A városépítés nem csak utak, járdák, épületek építését vagy egyéb fejlesztéseket jelent, 
nemcsak városüzemeltetést – persze ezek a leglátványosabbak –, hanem a közösség ere-
jének növekedését, közbiztonságának erősödését, a szociális és egészségügyi ellátási 
rendszerének bővítését és javítását, a munkahelyek létrehozását, a közösségteremtést, a  
gyermekellátás és ifjúságnevelés terén való előrelépést, a kommunikációt, a kulturális és 
oktatási minőségjavulást (és persze folytathatnánk a sort) mind-mind jelenti.

Ebben a mostani kiadványunkban nemcsak a fejlesztésekről, hanem sok minden másról is 
olvashatnak, amely Tata elmúlt öt évét jellemezte.

Nagy örömünk, hogy a tataiak egyre inkább magukénak érzik városukat: aggódnak érte, 
kíváncsiak a továbbiakra, egyre jobban vigyáznak rá, hajlandóak egyre többet tenni is érte. 
Így ebben a beszámolóban az ő munkájuk is megjelenik: javaslataikat beépítettük, kérdése-
ikre pedig igyekeztünk választ adni.

Ahogyan olvassák a kötetet, láthatják, milyen sok minden történt városunkban.
Még nem fejeztünk be mindent, van jó néhány megvalósításra váró tervünk – vagyis már 

el is kezdtük a következő önkormányzati ciklus munkáját is...

        
Michl József

polgármester



TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014–2019.

az 5. számú egyéni választókerület képviselője, 
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

Horváthy Lóránt (FIDESZ-KDNP)

a 2. számú egyéni választókerület képviselője, 
a Humán és Ügyrendi Bizottság tagja

a 4. számú egyéni választókerület képviselője, 
a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke

alpolgármester, 
a 6. számú egyéni választókerület képviselője

Robozné Schőnfeld Zsuzsanna (FIDESZ-KDNP)

Kovács Attila (FIDESZ-KDNP)

dr. Makay-Beró Henrietta (FIDESZ-KDNP)

polgármester, 
a 7. számú egyéni választókerület képviselője

Michl József (FIDESZ-KDNP)

az 1. számú egyéni választókerület képviselője, 
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja

Viczenáné Czégény Ágnes (FIDESZ-KDNP)



önkormányzati képviselő, 
a Humán és Ügyrendi Bizottság tagja

2017 júniusáig a 3. számú egyéni választókerület képviselőjeként, 
valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjaként 
dolgozott, tisztségéről munkahelyi elfoglaltságai miatt mondott le

2018 májusában bekövetkezett haláláig önkormányzati képviselő, 
a Humán és Ügyrendi Bizottság tagja

a 8. számú egyéni választókerület képviselője, 
a Humán és Ügyrendi Bizottság tagja

Nágel Balázs (FIDESZ-KDNP) 

Sasvári Beáta (MSZP-DK)

dr. Varga András (FIDESZ-KDNP)

önkormányzati képviselő, 
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja

Gerébi Ákos (MSZP-DK)

2018 júniusától önkormányzati képviselő, 
a Humán és Ügyrendi Bizottság tagja

Michl Miklós (JOBBIK)

2017 októberétől a 3. számú egyéni választókerület képviselője, 
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja

Purgel Zoltán (FIDESZ-KDNP)

Király István (JOBBIK)



BEVEZETŐ
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény az alábbiak szerint ren-
delkezik.

„2. § (1) A helyi önkormányzás a település, va-
lamint a megye választópolgárai közösségének 
joga, melynek során érvényre jut az állampolgári 
felelősségérzet, kibontakozik az alkotó együttmű-
ködés a helyi közösségen belül.

(2) A helyi önkormányzás a helyi közügyekben 
demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot 
teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közaka-
ratot.

3. § (1) A helyi önkormányzás joga a települések 
(települési önkormányzatok) és a megyék (terüle-
ti önkormányzatok) választópolgárainak közössé-
gét illeti meg.

(2) Települési önkormányzatok a községekben, 
a városokban, járásszékhely városokban, megyei 
jogú városokban és a fővárosi kerületekben mű-
ködnek.

(3) A fővárosi önkormányzat települési és terü-
leti önkormányzat.

(4) A választópolgárok választott képviselőik 
útján és a helyi népszavazáson történő részvé-
telükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való 
közösségi jogaikat.”

A helyi önkormányzati képviselőket és pol-
gármestereket a választópolgárok általános és 
egyenlő választójog alapján, közvetlen és tit-
kos szavazással választják a 2014. október 12-
én megtartott helyi önkormányzati képviselők, 
polgármesterek és a települési nemzetiségi ön-

kormányzati képviselők általános választásának 
napjától immár öt évre.

A helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
alapján 10 001-25 000 lakosságszámú településig, 
melybe Tata is tartozik, a képviselők vegyes vá-
lasztási rendszerben – egyéni választókerületben 
és kompenzációs listán – jutnak mandátumhoz. 
Ez azt jelenti, hogy 8 fő egyéni választókerületből, 
míg 3 fő kompenzációs listáról jut mandátumhoz. 

A 2014. október 12-i választáson Tatán mind a 
8 egyéni választókerületben a Fidesz – Magyar 
Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata 
Néppárt közös jelöltjei nyerték meg a képviselői 
helyeket. Az 01. sz. választókerületben Viczenáné  
Czégény Ágnes, a 02. sz. választókerületben Kovács 
Attila, a 03. sz. választókerületben Nágel Balázs, 
aki 2017. június 30-án lemondott képviselőségé-
ről, helyére a 2017. október 15-i időközi válasz-
táson Purgel Zoltán került be a testületbe, aki 
szintén a két szervezet közös jelöltje. A 04. sz. vá-
lasztókerületben Robozné Schőnfeld Zsuzsanna,  
az 05. sz. választókerületben Horváthy Lóránt, a 06. 
sz. választókerületben dr. Makay-Beró Henrietta,  
a 07. sz. választókerületben Michl József, míg a  
08. sz. választókerületben dr. Varga András nyert. 
Kompenzációs listáról 3 fő került be a testületbe, 
nevezetesen Gerébi Ákos és Sasvári Beáta, mind-
ketten a Magyar Szocialista Párt és a Demokratikus  
Koalíció közös jelöltjeként, Király István pedig a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltjeként, 
akinek 2018. évi váratlan halála óta Michl Miklós 
tölti be a mandátumot.



A 11 fős képviselő-testületet Michl József pol-
gármester vezeti, aki a helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek 2006. október 1-jén 
megtartott általános választása óta tölti be ezt a 
tisztséget. 

A képviselő-testület az alakuló ülését 2014.  
október 22-én tartotta, ahol a polgármester he-
lyettesítésére, munkájának segítésére a képvi-
selők megválasztották dr. Makay-Beró Henrietta 
képviselőtársukat főállású alpolgármesternek. 

Továbbá a képviselők döntöttek arról is, hogy 
a testület munkájának segítésére két állandó 
bizottságot, Humán és Ügyrendi Bizottságot, va-
lamint Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot 
hoznak létre, és megválasztották annak tagjait is. 
A jogszabályi előírások alapján a tagok többsége 
a képviselők közül kerül ki, míg a kisebbik hánya-
duk olyan szakember, aki szaktudásával segíteni 
tudja a döntéselőkészítést.

A bizottságok kezdeményezik, előkészítik a 
képviselő-testület döntéseit és a testület által 
átruházott hatáskörben döntést is hoznak. A tel-
jesség igénye nélkül ez utóbbi körbe tartoznak 
bizonyos vagyongazdálkodási feladatok, külön-
böző pályázatok kiírása, illetve a beérkezettek el-
bírálása, önkormányzati fenntartású intézmények 
működésével kapcsolatos döntések, bérlakások 
kiutalása. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény rögzíti, hogy a képvise-
lő-testület szükség szerint, a szervezeti és mű-
ködési szabályzatában meghatározott számú, de 
évente legalább hat ülést tart, melyeket a polgár-
mester hív össze és vezet, akadályoztatása esetén 
ezeket a feladatokat az alpolgármester látja el.

A képviselő-testület a 2014. október 22-i ala-
kuló ülése óta 2019. június 30. napjáig 49 rendes 
és 24 rendkívüli ülést tartott, összesen 73 alka-
lommal ülésezett, ahol 1 226 előterjesztést vitatott 
meg és 2 275 határozatot hozott, illetve 140 ren-
deletet alkotott.

A bizottságok a fenti időszakban 162 alkalom-
mal üléseztek és 2 459 témában döntöttek. 

A képviselő-testülethez és a bizottságokhoz 
kapcsolódóan összességében 235 alkalommal 
üléseztek a képviselők és a bizottsági tagok, ülé-
seiken 1 551 előterjesztést vitattak meg, 140 ren-
deletet alkottak és 4 734 határozatot hoztak.

Tata Város Önkormányzata ebben a ciklusban 
is több szervezetben képviseltette magát veze-
tő tisztségviselői révén, ezek a következők: Tatai 
Kistérségi Többcélú Társulás, Által-ér Szövetség, 
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület, Neszmélyi  
Borút Egyesület, Magyar Fürdővárosok Szövetsége,  
Kisvárosok Szövetsége (korábban Kisvárosi  
Önkormányzatok Országos Szövetsége), Energia- 
városok Szövetsége, Klímabarát Települések  
Szövetsége, Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdál-
kodási Önkormányzati Társulás, Kerékpárosbarát 
Települések Szövetsége, Mária Út Egyesület, Pons 
Danubii EGTC (Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás), Európa Díjas Városok Szövetsége,  
Ramsari Városok Szövetsége, Polgármesterek  
Szövetsége, Európai Helyi és Regionális  
Önkormányzatok Kongresszusa.

Az Alaptörvény rendelkezéseinek figyelembe-
vételével a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek következő általános választására 
2019. október 13-án kerül sor.
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ZÖLD TATA - Mikovinyi Sámuel Vizek és Zöldfelületek Program VIZEINK, FORRÁSAINK

Réti 8-as tó

Városunk legnagyobb természeti értékét a 
mindenütt jelenlévő vizek alkotják, közigazgatá-
si területén számos tó, patak, vízfolyás találha-
tó, melyek hasznosításának hagyományai több 
évszázados múltra tekintenek vissza. Az elmúlt 
évtizedekben jelentős változások következtek be 
Tata környezeti állapotában, elsősorban a karszt-
vízforrások tekintetében. Az 1950-es évektől kez-
dődő tatabányai szénkitermelés során rendkí-
vül intenzív vízkiemelés folyt, ennek hatására a 
karsztvízszint jelentősen lesüllyedt, és az 1970-es 
évekre a tatai források teljesen eltűntek. A bá-
nyászat megszűnése után a karsztvízszint las-
san emelkedni kezdett. Először a legmélyebben 
fekvő Fényes-források fakadtak újra 2001-ben, 
majd sorban újabb források törtek fel a város 
magasabban fekvő részein. Újbóli megjelenésük 
ma már komoly kihívást jelent a városnak, külö-
nösen azokon a területeken, amelyek a források 
elapadása után kiszáradtak, majd beépültek. A 
visszatérő vizek ugyanakkor óriási lehetőséget is 
jelentenek Tatának, és mivel langyos vizű és több 
helyen nagyobb vízhozamú forrásokról van szó, 
természetes módon felmerül a hasznosításuk. 
2014-ben Tata Város Önkormányzata együttmű-
ködési megállapodást kötött a Magyar Földtani és 

Geofizikai Intézettel (MFGI), amely kutatási prog-
ramot indított. Célja, hogy hidrogeológiai modell-
re, földtani veszélyforrások felmérésére, valamint 
településszerkezet-változás és épületállomány 
vizsgálatára alapozva meghatározzák a vissza-
térő források okozta kockázatok elhárításának 
lehetőségeit, valamint hasznosításuk lehetséges 
módozatait. Az MFGI tanulmányban foglalta össze 
kutatásainak eredményeit, majd intézkedési ter-
vet dolgozott ki a források fenntartható kezelésé-
re. Az elmúlt évek során az önkormányzat az MFGI 
javaslatai alapján saját erőből, illetve támogatás 
segítségével több helyen már megoldotta a for-
rásvizek elvezetését, például az Angolparkban, a 
Réti 8-as tónál és a Fényes Fürdő területén.

2013-ban az önkormányzat „A tatai Réti 8-as 
számú halastó természetes vízi élőhellyé történő 
rehabilitációja” címmel pályázatot nyújtott be a 
tó megújítására az Új Széchenyi Terv Környezet és 
Energia Operatív Program keretében. A Nemzeti 
Környezetvédelmi és Energia Központ 275 millió 
forintos támogatást ítélt meg a rekonstrukcióra, 
amelyet az Európai Unió és a Magyar Állam közö-
sen finanszírozott.

Az önkormányzat 2015 januárjában megkezdte 
a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó nem-
zetközi jelentőségű vizes élőhely rehabilitációját.  
A tavat nem a régi halastavi formában, hanem a mai 
ökológiai elvárásoknak megfelelően alakították ki. 
Első lépésként a meder rekonstrukciójára került 
sor. A 32 hektáros 8-as tó 64%-át, azaz közel 20 hek-
tárnyi területet kotortak ki egy méter mélységig.  
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A 100 
ezer köb-

méter kikotort 
iszapot helyben, a 

tómeder szélén helyezték el 
azzal a céllal, hogy megerősítsék a gáttesteket 
és elősegítsék a széles nádas szegélyek megte-
lepedését. A fennmaradó iszapból két fészkelő 
szigetet, a gázló madarak és a kétéltűek számára 
pedig egy terelő félszigetet alakítottak ki, amely a 
tó egész területén elősegíti a szabad vízáramlást. 
A gyékény és a gyomok irtását szűrőrendszerrel 
oldották meg, ezek helyére nádat és fűzfát telepí-
tettek. A betápláló zsilipeket olaj- és iszapfogóval 
látták el, ezenkívül megtisztították a rátápláló és a 
megcsapoló árkokat. A tavat speciális módszerrel 
töltötték fel: a város területén újrafakadó források 
vizét vezették a tóba, egy elkülönített csatornát 
építettek, amely ide vezeti a város egyik patakjá-
nak vizét is. A karsztvizek hasznosítása nemcsak a 
tó jó minőségű vízzel való ellátását biztosítja, ha-
nem segít megelőzni a karsztvízszint emelkedéssel 
járó vészhelyzetek kialakulását is, hiszen szükség 

esetén nagyobb mennyiségű víz átmeneti tározá-
sára is alkalmas.

A rehabilitáció során madármegfigyelő tornyot, 
valamint betekintőt építettek, továbbá tanösvényt 
is létesítettek a tó körül. A magasles, amelyet a 
tó délkeleti sarkában állítottak fel, elsősorban a 
természeti értékek felméréséhez, kutatásához, 
állománybecslések meghatározásához szükséges, 
de nagyban megkönnyíti a terület átláthatóságát, 
a tó őrszeme. A betekintő a tó nyugati sarkában 
létesült. Ez a pont segítséget nyújt a monitoring 
tevékenységhez, az őrzéshez, ugyanakkor ökotu-
risztikai célokat is szolgál: mindenki számára lehe-
tővé teszi a vízi világ életébe való bepillantást. A tó 
mentén hosszú és széles füves plázst alakítottak 
ki, amely a tataiaknak és az idelátogatóknak biz-
tosít újabb helyszínt a pihenésre és a kikapcsoló-
dásra. A beavatkozásoknak köszönhetően teljesen 
új életre kelt a 8-as számú tó: létrejött egy 22 hek-
táros vízfelület változó vízmélységgel, szigetekkel, 
nádassal, a partokon fűzfákkal. A feltöltő és le- 
eresztő műtárgyak rekonstrukciójával a tó vízgaz-
dálkodása kiegyensúlyozottá vált, a rendszeres és 
ökológiai szemléletű gazdálkodás révén pedig biz-
tosíthatóvá vált a tó fennmaradása, jó állapotban 
tartása. 

A rehabilitáció eredményeképpen olyan védett 
növény- és állatfajok telepedtek meg, amelyek 
számára regionális viszonylatban egyre kevesebb 
esély mutatkozott. Költésidőben pedig további 
ritka, illetve fokozottan védett madárfajokkal ta-
lálkozhatunk.
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Grófi-tó, Fényes-források
2017-ben a város saját költségén felújította a 

Grófi-tavat, amelyet még Esterházy grófné hasz-
nált fürdésre, innen ered az elnevezése. Az 1950-
es évektől kezdődő tatabányai szénkitermelés 
következtében az 1970-es évekre a Grófi-tavat 
tápláló források is teljesen eltűntek. Majd a bá-
nyászat megszűnése után először a legmélyebben 
fekvő Fényes-források fakadtak újra 2001-ben.  
A Grófi-tóban feltörő források hőmérséklete 20-23 
fokos, vízhozama naponta 15 000 köbméter, amely 
a Fényes-források összes vízhozamának körül-
belül a 60%-a. A Grófi-tó jelenleg Közép-Európa 
legnagyobb vízhozamú langyos vizű forrástava.  
A karszt védelme érdekében a források elapadá-
sát követően a forrástó aljára agyagpaplant terí-
tettek. 2001-ben a források újbóli megjelenésekor 
ezt részlegesen eltávolították. Időközben azonban 
– a tó hosszú távú működtetéséhez – elengedhe-
tetlenné vált a maradék anyag kotrása, valamint 
a beton partfal eltávolítása, hiszen a természetes 
fövenyes kialakítás vonzóbb a fürdőzőknek, és a 
tó öntisztuló képességét is növeli. 2013-ban a Tatai 
Fényes Fürdő Kft. már végzett minimális felújítási 
munkálatokat, hogy a tóban ismét lehessen für-
deni. 2014-ben az önkormányzat elkészíttette a 
tó kotrására, átalakítására, felújítására vonatko-
zó tervét, amelyre a Győr-Moson-Sopron Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi víz-
ügyi hatóság, vízjogi létesítési engedélyt adott. 
2016 végén kezdődött meg a tó megújítása, amely-

nek során kiemelt figyelmet fordított arra a város, 
hogy amennyire csak lehet, az eredetihez közeli 
állapotot teremtsenek. Elbontották a tó beton 
burkolatát, valamint eltávolították a mederfenék-
re terített agyagpaplant, így szabad utat biztosítot-
tak a feltörő forrásoknak.

A Grófi-forrástó vizének egyik lehetséges  
vízelvezetési alternatívája a három tóból álló  
Hülcser-tavak. Az elmocsarasodott tóláncolaton – 
az eutrofizáció megfordítása érdekében – a város 
több kisebb beavatkozást végzett az elmúlt évek-
ben. Kicserélték a tavak közötti vízszintszabályzó 
műtárgyakat, átereszeket. A tavak vízinövény- 
mentesítését pedig folyamatosan végzik. A cél az, 
hogy a tavakban megfelelő vízmélység biztosítá-
sával lehetővé váljon a vízelvezetés, és horgászni, 
halászni lehessen.

Állami támogatás a forráskárok kezelésére
Mivel milliárdos tételekről van szó, a város nem 

tudta tovább egyedül kezelni a visszatérő forrá-
sok okozta problémákat, a kormányhoz fordult 
segítségért. Bencsik János országgyűlési képvise-
lő közbenjárására a Belügyminisztérium operatív 
bizottságot hozott létre a Közép-dunántúli karszt-
vízrendszer vízföldrajzi térségén elhelyezkedő 
települések visszatérő forrásokkal kapcsolatos 
problémáinak kezelésére, és 327,7 millió forintos 
támogatást ítélt meg Tata városának a karsztvíz-
szint-emelkedés okozta károk elhárítására. A ren-
delkezésre álló összegből 2018-ban megkezdték az 
azonnali beavatkozást igénylő feladatok elvégzését.  
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A Május 1. úton lévő 
forráskárok rendezése

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018 nyarán el-
kezdte a Május 1. úton feltörő forrás által okozott 
károk helyreállítását. Tata belterületén mintegy 
150 méteres szakaszon indultak meg a munkála-
tok, amelyek a forgalom biztosítása mellett két 
ütemben valósultak meg. Az első ütemben a Május 
1. út északi részét állították helyre, ezután pedig 
a városközpont felőli két sávot. A bontási munkák 
után elkezdődött a talajvízszint apasztása, majd az 
elvezetések megépítése: három és másfél méteres 
mélységben ún. mélyszivárgó rendszert építettek, 
amely képes elvezetni a felszín alatt megjelent vi-
zeket a Kismosó-patak medrébe. A munkálatokat 
az útburkolat helyreállítása zárta.

Helyreállították a Kismosó-patakot, és kibővítet-
ték a medrét. Megkezdték az Esterházy-kastély 
kertjében és környezetében fakadó források el-
vezetését is, valamint a korábbi vízelvezető med-
rek helyreállítását. A kastély kertjében két forrás 
is fakadt, amelyek elvezetését az idők folyamán 
elzárták, és ez nagy mértékben veszélyeztette a 
kastély épületét és a szomszédos családi háza-
kat. Mivel elvezetése a közelben lévő Öreg-tóba 
gravitációsan nem volt biztosítható, a szomszédos 
családi házak telkén keresztül a meglévő önkor-
mányzat által üzemeltetett, Hajdú utcán találha-
tó vízelvezető rendszerbe kötötték be gravitációs 
elvezető rendszer kialakításával. Ugyancsak ebből 
a keretből megkezdték a Fürdő utcai óvoda mel-
letti ingatlanon felszínre bukkanó LoPresti forrás 
elvezetését a Hajdú utcai gyűjtőbe. A forrásra már 
a rómaiak idejében medence épült, ebből kapta 
vizét az akkori Brigetio (mai Ószőny). Később ezen 
a helyen bencés kolostor épült, majd női zárda 
üzemelt, ezután a vízmű használta tartalékkútként 
a források elapadásáig. A karsztvízszint emelke-
désével folyamatosan megtelt, majd az esőzések 
hatására 2017 májusában elérte a felszínt.
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Kismosó-patak
2018 tavaszán megkezdődtek a Kismosó- 

patak mederrendezési munkálatai. Első lépés-
ben feltárták a forrásmedencét. A Nagykert utca  
páratlan házszámú telkeinek végében koráb-
ban olyan elöntések jelentkeztek, melyeket a  
Kismosó-patak régi medrének környezetében 
elapadt karsztforrások újrafakadása és a karszt-
víz által táplált talajvízszint jelentős emelke-
dése okozott. A problémát nehezítette, hogy a 
Kismosó-patak korábbi medrét néhány évtizede 
megszüntették és a vízfolyást magasabb szinten 
zártszelvénybe helyezték. Emiatt az egykori me-
der környezetének vízelvezetése ellehetetlenült. 
A patak rendezésének elsődleges célja az volt, 
hogy a mederfenék süllyesztésével – a karszt-
vízszint lokális megcsapolása által – a mélyebb 
szinten fakadó vizeket megfelelő biztonsággal 
elvezessék, és az ennek következtében kialakuló 
depressziós sáv hasznosíthatóvá váljon. A zárt 
csővezeték helyett nyitott árkot építettek, mivel 
ezzel a megoldással hatékonyabban biztosítha-
tó a part menti sávok víztelenítése. Egy 1885-ös 
kataszteri térkép alapján sikerült fellelni a Kis-
mosó-patak forrásmedencéjének egy részét, 
amelyben folyamatos vízutánpótlás tapasztal-
ható. Akkoriban nem tárták fel teljes egészében 
a medencét, viszont a pontos műszaki tartalom 
meghatározásához szükségessé vált további fel-
tárása, és így elindulhatott a mederrekonstruk-
ció. A területet egy ideiglenes drén segítségével 
víztelenítették, és csak ezt követően kerülhetett 
sor a nyílt árok, vagyis a végső patakmeder kiala-
kítására. A patakmeder mentén egy fákkal szegé-
lyezett, jól megvilágított gyalogutat alakítottak ki. 

Az új lámpákat az önkormányzat saját forrásból 
biztosította. A Kismosó-patak területének víztele-
nítése mellett a városvezetés célja volt az is, hogy 
újabb szép, látványos, turistákat is váró helyszín 
jöjjön létre, amely amellett, hogy közvetlen gya-
logos és kerékpáros összeköttetést teremt a Ko-
csi utca és a Május 1. út között, újabb alkalmat 
ad a tataiaknak és az ide érkező vendégeknek a 
sétára, kikapcsolódásra, elmélyülésre.
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Malom-patak
A karsztvízszint látványos megemelkedése so-

rán az Angolkertben lévő Vízimadár-tó elérte azt a 
bukószintet, mellyel a forrásvíz már gravitációsan 
is átfolyt a Malom-patakba. Mivel itt is sürgős be-
avatkozásra volt szükség, a város mederrekonst-
rukciós munkálatokat kezdett el. 2018-ban eltávolí-
totta belőle az iszapot, 2019-ben pedig felújította a 
partfalat és elvégezte a meder vízzáróságának biz-
tosítását. Ezt követően az önkormányzat 150 millió 
forintot nyert el a Malom-patak felújítására. Ezt az 
összeget a patakmeder megújításának következő 
szakaszára költi. A Kodály téren már megszépült 
árok után az újabb fejlesztési fázis érinti a Pötörke- 
malomig tartó és a Német Nemzetiségi Múzeum-
nál lévő mederrészt, illetve a másik irányban az 
Ady Endre úttól az Erzsébet térig terjedő szakaszt.
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Tatai Öreg-tó Halászati Kft.
Városunkban komoly hagyományokkal bír a 

halászat és a horgászat. Tata és a víz, valamint a 
halak és a halászat kapcsolata évszázadokra nyú-
lik vissza, ezt korai írásos emlékek is bizonyítják. 
Már II. Ulászló király 1490. évi számadáskönyve 
említi a tatai tó halászait. Mátyás király halászati 
ünnepségeket is rendezett az Öreg-tavon, ame-
lyet Zsigmond király főként haltárolási célból lé-
tesített. A tavat az Esterházyak idején halastóként 
használtak, kiváló vízminősége lehetővé tette a 
tervszerű halászatot. Ez a hagyomány a későb-
biekben is megmaradt, az 1900-as évektől pedig 
igazi közösségi eseménnyé vált az Öreg-tó leha-
lászása. 2001-ben – néhány évtizedes szünet után 
– a Tatai Mezőgazdasági Zrt., amely a rendszervál-
tástól 2016-ig volt a tó gazdája, visszahozta ezt a 
jellegzetesen tatai, mai napig népszerű és egye-
dülálló látványosságot. A ma már Öreg-tavi Nagy 
Halászfesztivál néven futó rendezvényt minden 
év októberében több ezer érdeklődő keresi fel.  
Az esemény a kulturális és gasztronómiai élmé-
nyek mellett tisztelettel adózik a tatai halászat em-
léke előtt, felelevenítve a szakma hagyományait. 

Városunkban a halászoktatás is komoly múltra 
tekint vissza, 1970-ben indult el a felmenő rend-
szerben zajló képzés. A tanulók teljes körű halgaz-
dálkodást folytattak, mindennemű munkát ma-
guk végeztek. Ebben az időben Magyarországon 
kizárólag Tatán folyt ilyenfajta oktatás, a tanulók 
nagy része halászdinasztiákból került ki. A képzés 
egészen 2006-ig működött, amikor is központilag 
megszüntették a nappali rendszerű halászokta-
tást. Ha volna elegendő jelentkező, ma is indul-
hatnának évfolyamok ezen a szakon.

A város vezetése mindenképp szerette volna 
megőrizni a fenti hagyományokat, ezért 2016-ban, 
miután az állam pályázatot írt ki az Öreg-tó 
halgazdálkodási jogának haszonbérbe 
adására, létrehozta a Tatai Öreg-tó Ha-
lászati Kft.-t. Az újonnan alapított cég 
a Tatai Sporthorgász és Környezet-
védő Egyesülettel közösen tizenöt 
évre elnyerte a tó halászati jogát. Fő 
célkitűzésük, hogy megszervezzék a 
tó profitorientált halgazdálkodását, 
figyelembe véve a természetvédelmi 
előírásokat és a tó körül kikapcsolód-

ni vágyók igényeit. A munkát az Aranyponty Zrt.  
szakmai együttműködésével kezdték meg.  
A halgazdálkodásba a várárok rendszerét is be-
kapcsolták, megkezdték megújítását, részben ki-
kotorták a medrét, áttelepítették a növényzetet, 
és részben rendbe tették a hidakat, a zsilipeket és 
a telelőket. A szükséges munkálatok elvégzésére 
öt és fél millió forintot fordított az önkormányzat.  
A haltelepítésnek köszönhetően már az első évben 
jelentős mennyiségű halat tudtak lehalászni az 
Öreg-tóból. A következő évben, 2018-ban 522 má-
zsa kétnyaras pontyot telepítettek a tóba. Az októ-
ber közepén megrendezett Halászfesztiválon a lát-
ványhalászat során kb. 70 mázsa két kilogrammos 
pontyot fogtak ki. Ebből 30 mázsa a sporthorgá-
szok örömére a Cseke-tóba került, tizenkét mázsát  
pedig a halárusítás során értékesítettek. Ez a szám 
év végéig elérte az 1576 mázsát, ugyanis a teljes 
lehalászásra akkor került sor, amikor a víz már 
jobban leapadt. A Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2017-
ben 1 850 000 Ft-os, míg 2018-ban 1 429 000 Ft-
os nyereséggel zárta a pénzügyi évet. A városi cég 
ellenőrzési tevékenységet is folytat az Öreg-tavon, 
halőreik sikeresen lépnek fel az orvhorgászok el-
len. Csak a múlt évben hetven emberrel szemben 
történt intézkedés, ebből negyven ellen rendőrsé-
gi eljárás is indult. Munkájuknak köszönhetően a 
tópart is biztonságosabbá vált. 

A halászati tevékenység újraindításával sokat 
nyert a város, ugyanis a tó tisztasága és ökológiai 
egyensúlya is nagyban változott. 
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A TATAI FÉNYES TANÖSVÉNY
A Tatai Fényes Tanösvény 2014-ben készült el, és 

hamar városunk egyik legnépszerűbb, leglátoga-
tottabb turisztikai attrakciója lett. A Fényes-forrá-
soknál kialakított másfél kilométeres pallósétány 
láthatóvá teszi a vidék izgalmas vízi világát, egye-
dülálló természeti környezetét. A siker oka, hogy 
a természeti szempontból sokszínű lápvidék már 
önmagában ritka látványosság a legtöbb látogató 
számára, ugyanakkor ennek kényelmes bejárható-
sága, megtekinthetősége valóban országos szin-
ten egyedi vonzerővé teszi.

A tanösvény a fenntartó Tatai Városkapu  
Nonprofit Zrt. legsikeresebben üzemelő létesítmé-
nye. A 2014-es indulás óta a látogatók száma évről 
évre növekszik, és a népszerűség hatásaként a for-
rásvidéken található 28 egységes, 115 férőhelyes 
szállásszolgáltatás forgalma is felfelé ível. 

Működésének első teljes évében már mintegy 
10 ezer látogatót fogadott a tanösvény, s ez a 
szám 2018-ra megháromszorozódott.

A tanösvény pályázati projektjének keretében 3 
új munkahely jött létre, de természetesen a terü-
leten foglalkoztatottak köre ennél jóval nagyobb, 
és számos „beszállító”, partner is együttműködik 
a Városkapuval. A terület a látnivalók megmuta-
tásán kívül számos egyéb teendőt igényel: a leg-
fontosabb feladat az elmúlt években azoknak a 
turisztikai termékeknek, szolgáltatásoknak a lét-
rehozása és forgalmazása volt, amelyek további 
eredménnyel biztatják az üzemeltetőt:
• vendéglátogatás, csoportok és túrák szervezése
• helyi információs szolgálat
• tematizált túrák, éjszakai túrák lebonyolítása
• „Zöld Detektív” - játékos ismeretterjesztő prog-

ram animátorokkal

• céges rendezvények, workshopok, tematikus 
napok megrendezése

• a Kőkúti Általános Iskola ökoosztályának okta-
tási helyszín biztosítása

• természetfotózás vízfelszíni fotós lesből
• esküvői fotózások
• látogatóközpont-terem bérbeadása
• természettudományos munka, kutatás támoga-

tása
A Tatai Fényes Tanösvény további fejlesztésének 

gerincét a jövőben a szolgáltatások körének bőví-
tése és javítása alkotja.
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TATA, AZ ÁLTAL-ÉR SZÖVETSÉG 
LEGAKTÍVABB TAGJA

A 48 tagszervezetet számláló, 1994-ben meg-
alakult Által-ér Szövetségnek Tata Város Önkor-
mányzata a kezdetektől aktív, kezdeményező 
tagja, a szövetség elnöke Michl József polgár-
mester. A szövetség tevékenységének közép-
pontjában az elmúlt években a tatai Öreg-tó 
rehabilitáció második ütemének előkészítése és 
a Gerecse Natúrpark fejlesztése állt.

Az Öreg-tó rehabilitációja terén számos 
egyeztetés és előkészítés zajlott, így légi felvétel 
készült a tómederről, iszapvizsgálatokat végez-
tek, és minden lehetséges fórumon hangsúlyoz-
ták a második ütem szükségességét.

értékeit, hagyományait mutatja be. A 11 hazai  
és szlovákiai partner együttműködésében 
megvalósuló projekt vezető pályázója az  
Alsó-Csallóközi Önkormányzatok Szövetsége,  
magyarországi fő partnere pedig az Által-ér  
Szövetség.

A Gerecse Natúrpark látogatóközpontjának alapkő-
letétele 2018 őszén Bajót-Péliföldszentkereszten

A Gerecse Natúrpark fejlesztésében a leg-
jelentősebb előrelépés az, hogy az Által-ér  
Szövetség kezdeményezésére, a Szalézi Lelki- 
gyakorlatos Ház beruházásában 2019-ben át-
adják a Gerecse Natúrpark látogatóközpontját  
Bajóton. A Terület- és Településfejlesztési  
Operatív Program (TOP) 214,7 millió forintos  
támogatásával megvalósuló projekt ered- 
ményeként a központ a Gerecse egyik legszebb  
részén, a szalézi rend péliföldszentkereszti 
rendháza és zarándokhelye közvetlen szom-
szédságában épül meg. A teljes körűen akadály-
mentesített és megújuló energiákat hasznosító 
épületegyüttes mind turisztikai, mind termé-
szetvédelmi, mind pedig környezeti nevelési 
szempontból térségi szervezőközponti szerepet 
fog betölteni a Gerecse Natúrparkban.

Az Interreg Szlovákia-Magyarország határon 
átnyúló Együttműködés keretében az Által-ér 
Szövetség több mint 325 ezer eurót fordíthat a 
Gerecse Natúrpark valamennyi (29) településén 
egységes arculatú natúrpark-kapuk és több-
nyelvű köztéri információs pontok kialakítására.  
E projekt keretében környezeti nevelési program 
megvalósítására, workshopok megrendezésére 
is sor kerül. Tatán az Öreg-tavon gyülekező vad-
ludak védelme érdekében webkamerarendszer 
létesül, több meglévő tanösvényt is fejlesztenek, 
valamint összeállítanak egy fotóalbumot, mely 
a Gerecse Natúrpark természeti és kulturális  

Ülésezik a szövetség elnöksége

Faültetés az Által-ér mentén
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A szövetség az elmúlt években Komárom- 
Esztergom megye számos pontján működött 
közre tanösvények, ökoturisztikai létesítmé-
nyek létrejöttében. Így valósult meg a tardosi 
Malom-völgyi Tanösvény, a Monostori Ártéri  
Tanösvény Komáromban, az Által-ér Völgyi 
Tanösvény, a Hosszú-völgyi Tanösvény Kocson,  
a bajóti Szent-kút Tanösvény, de az ország 
egyik legnépszerűbb tanösvényének szá-
mító Fényes Tanösvény születésénél is köz-
reműködtek. Partnerként vettek részt a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság beruhá-
zásában, a 2018-ban megvalósult Dunaalmási  
Kőpite Túrakörök Tanösvény kialakításában, és 

2016-ban a naszályi vízimalomban tartotta éves 
közgyűlését a szövetség

segítették a Lábatlanon megvalósuló Dunamente  
Ökoturisztikai Látogatóközpont tervezését is. 

A Neszmélyi Borút Egyesület gondozásában 
megvalósuló „Tájban élő ember” projekt szintén 
számos szállal kapcsolódik az Által-ér Szövetség 
tevékenységéhez. A program révén a borvidék 
infrastruktúra-fejlesztésén túl mintegy 100 km 
hosszú mobilapplikációs tanösvény jöhet lét-
re a Gerecse Natúrpark tanösvény-hálózatát is 
erősítve. A Gerecse Natúrparkhoz csatlakozott 
29 település mindegyikén felállították azokat a 
natúrparki értékeket jelölő táblákat, amelyek-
kel a Gerecse jellegzetes táji-természeti-kul-
túrtörténeti értékeire hívják fel a figyelmet.  
A Cartographia Kft.-vel kialakított együttmű-
ködés keretében kiadták a Gerecse legújabb  
(immár a Gerecse Natúrpark információival ak-
tualizált) térképét és atlaszát. A térkép kereske-
delmi  forgalomban is kapható, valamint eljut-
tatták valamennyi natúrpark-tagnak.

Az Által-ér Szövetség készítette el a Réti-8-as 
tó rekonstrukciójához szükséges vízjogi engedé-

lyezési tervdokumentációt, környezeti hatásta-
nulmányt és az építési terveket, s a kivitelezési 
fázisban is partnerként működött közre a nyil-
vánosság biztosításában. A mintegy 23 hektár 
vízfelülettel, szigetekkel, kisebb bemutató ta-
vakkal, ősnádassal megújuló vizes élőhely ter-
mészetvédelmi jelentősége gyorsan felértékelő-
dött, ezzel is elősegítve a Ramsari Egyezmény 
nemzetközi elvárásainak teljesítését.

A szövetség az elmúlt években számos végzős 
egyetemi hallgató számára nyújtott segítséget, 
illetve konzulensi támogatást diplomamun-

A Réti 8-as tó

Tatai Vadlúd Sokadalom
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káik elkészítéséhez (főleg Soproni Egyetem,  
Széchenyi István Egyetem, Szent István Egyetem,  
Corvinus Egyetem).

Tata adhatott helyet 2017-ben a Vizes Élőhelyek 
Világnapja országos központi ünnepségének.  
Az agrárminisztériummal, a Ramsari Egyezmény  
Magyar Nemzeti Bizottságával és Tata Város  
Önkormányzatával közösen megrendezett ün-
nepség központi témája a „Túl sok víz – túl kevés 
víz, a vizes élőhelyek szerepe a kockázatok csök-
kentésében” volt. A rendezvényen az Által-ér 
völgy vizes élőhelyeiről, élőhely rekonstrukció-
iról is tartottak előadást.

Az Által-ér Szövetség kezdeményezésére Tata 
a 170 országot tömörítő Ramsari Egyezmény Du-
bajban megrendezett világkonferenciáján 2018-
ban elnyerte a Ramsari Város (Wetland City) cí-

met, melyet mindössze 18 város érdemelt ki a 
Földön. Tata e legújabb nemzetközi rangú elis-
merését a vizes élőhelyek, források, tavak pél-
daértékű rehabilitációjára, kezelésére, turiszti-
kai hasznosítására való tekintettel és a hozzájuk 
kapcsolódó szemléletformálási tevékenység ré-
vén nyerte el, ebben az Által-ér Szövetségnek és  
Musicz László szakmai igazgatónak kiemelkedő 
szerepe volt. A három évente kiosztásra kerülő 
díj rangját emeli, hogy 170 ország 2 331 nemzet-
közi jelentőséggel bíró vizes élőhelye közül is-
merték el a Tatai-tavakért végzett sokrétű tevé-
kenységet.

2015-ben az Által-ér Szövetség „Komárom-Esz-
tergom megyéért” szakmai díjban részesült, me-
lyet a Monostori Erődben tartott ünnepi megyei 
közgyűlésen adtak át.
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AZ ANGOLKERT REHABILITÁCIÓJA
Tata Város Önkormány-

zata 340 millió forintot 
nyert el az Angolkert re-
habilitációjának harmadik 
ütemére a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretében. 
Az elmúlt években tanúi 
lehettünk a park részle-
ges – korabeli idők szerinti 
– helyreállításának. 2014-
ben megújult a szabadté-
ri színpad és restaurálták 
a Kiskastélyt (Nyári lak), 
amely ma egy Herendi ki-
állításnak, illetve egy Európa angolkertjeit be-
mutató kiállításnak ad otthont. Megszépült a 
kerti sétány egy része is: új burkolatot és köz-
világítást kapott, valamint új padokat helyez-
tek el. 2015-ben Eduard Riesse 1823-as Tóvárosi  

Angolkert helyszínrajza alapján megvalósult a 
park korhű rekonstrukciója is. Rendezték a tópart 
és az árokpart környezetét, felújították az elvezető 
árkot és annak partját, továbbá a műbarlangtól a 
zsilipig terjedő patakmeder-szakaszt is. 

2017-ben az Angolkert Nyári konyhájának épü-
letében megnyílt a Cellarius Tatai Kincsesház, 
amelyben helyi és környékbeli művészek alkotá-
sait és termelők portékáit lehet megtekinteni és 
megvásárolni. A cellarius szó melléknév, amely 
az éléskamrában található dolgok jelzője. A Tatai  
Kincsesház azt az értéket szeretné megmutatni, 
amit a helyi termék jelent. Segít abban, hogy iden-
tifikáljuk magunkat, kik vagyunk és mit tudunk 
előállítani. Továbbá abban, hogy még inkább ta-
taiak legyünk. A bemutatóhelyen jelenleg negyven 
termelő és alkotó munkái láthatók. A Cellarius  
Tatai Kincsesház a Nyári lakkal párhuzamos nyitva 
tartással működik.

Herendi kiállítás a Nyári lakbanNyári lak

Cellarius Kincsesház

2016-2018 között 
több mint 7 ezren 
látogattak el 
az Esterházy Nyári 
lakba.
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A KŐFARAGÓ-HÁZ ÉS KÖRNYÉKÉNEK 
BEVONÁSA A KULTURÁLIS TURIZMUSBA

A város vezetése már több 
évvel ezelőtt kidolgozta a Kő-
faragó-ház és a Kálvária-domb 
megújítására és hasznosítására 
vonatkozó tervét, ugyanis régóta 
szerette volna bevonni a Fazekas 
utca 62. szám alatti ingatlant és 
környékét a kulturális turizmusba.  
Az új európai uniós pályázati cik-
lus (2014–2020.) teremtett lehető-
séget a megvalósításra, ugyanis 
lett külön megyei fejlesztési alap, s létrehozták 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ramot (TOP). 2016-ban ennek keretében kiírták a 
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntart-
ható turizmusfejlesztés” című pályázatot, amely-
nek célja a megye turisztikai fejlesztése volt.  
A Városkapu Zrt. és a Kuny Domokos Múzeum veze-
tősége és munkatársai a kiírt pályázat kritériumait 
figyelembe véve aktualizálták a korábbi, 2008-as 
tervet és elkészítették az új fejlesztési koncepciót, 
amelyet a városatyák támogattak. 2016-ban Tata 
Város Önkormányzata, a projektgazda be is nyúj-
totta a „A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív 
ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabi-
litációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai 
termékcsomagként való bemutatása” című pályá-
zatát, amely magában foglalja egy látogatóközpont 

kialakítását, a Fellner-kilátó felújítását, a Golgota- 
szoborcsoport restaurálását, a kápolna környéké-
nek megújítását és némi tereprendezést a környé-
ken. A projektet támogatásra érdemesnek ítélték.

A mai magyar turizmusban egyre fontosabb 
szerepe van a sportnak és az aktív pihenésnek, a 
turisták körében növekvő igény mutatkozik arra, 
hogy mozgalmasan, élményekben gazdag mó-
don töltsék el szabadidejüket. Tata városa ezt 
ideje korán felismerte, többek között ezért hoz-
ták létre az Új Kajakház Ökoturisztikai Központot, 
amely a kerékpárosoknak és a kirándulóknak 
nyújt sport- és turisztikai szolgáltatásokat, továb-
bá ezért alakították ki a Fényes Tanösvényt, ezért 
újították meg az Angolparkot, és építették ki az 
Által-ér völgyi kerékpárutat. Mindezen igényeket 
figyelembe véve a városvezetés úgy újítja meg a  
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Kőfaragó-házat és környékét, hogy az teljes egé-
szében kielégítse a legújabb turisztikai igényeket. 
A tatai fazekas hagyományokra alapozva, illet-
ve azokat újragondolva alakítja át a Kőfaragó- 
házat kézműves és interaktív turisztikai látogató-
központtá, ehhez pedig szervesen kapcsolódik a  
Kálvária-domb megújítása, amely további turisz-
tikai látványosságokat mutat be a nagyközönség-
nek interaktív módon.

A pályázat legfontosabb eleme volt, hogy a  
18. század végén barokk stílusban épült Kőfaragó- 
házat − Tata egyik legszebb és legrégebbi épüle-
tét − rekonstruálják. Megakadályozták a műem-
léképület további állagromlását, és olyan látoga-
tóközpontot alakítanak ki benne, amely számos 
innovatív elemet tartalmaz, s hosszútávon fenn-
tarthatóvá teszi az ingatlant. Olyan turisztikai cél-
területet hoznak létre, ahol a látogatók interaktív 
és szórakoztató módon juthatnak ismeretekhez 
és élményekhez.

A Kálvária-domb fejlesztése során megú-
jult a Fellner-kilátó (Söréttorony) is, amely 
eredetileg egészen más feladatot látott el, itt 
működött a Turul sörétöntöde, ahol Stieber  
Antal 1939-ben fogott bele a sörétgyártásba.  
A hatvanas évek óta a gyártás már más módszer-
rel folyik, ezért nem építettek ilyen tornyokat, 
hazánkban csak egy hasonló építmény van Tolna 
megyében, Borjád településen. A Kálvária-domb 
projekt teljes beruházási költsége több mint  
50 millió forint, amely tartalmazza a domb tájépí-
tészeti megújítását, díszvilágítás kiépítését, vala-
mint a Fellner Jakab Kilátó és kőfal felújítását is.

A Söréttorony a beruházásnak köszönhetően 
visszakapta egykori kilátó funkcióját, így az oda-
látogatók újra élvezhetik a páratlan panorámát, 
hiszen az egész térséget madártávlatból szem-
lélhetik a magasból. A felújítással emléket állíta-
nak a torony építészének Puhl Aladárnak, Fellner  
Jakabnak, az Esterházy családnak és mindazoknak, 
akik itt, Tatán a város építésében bármilyen mó-
don részt vettek, ezért a Kuny Domokos Múzeum 
idén ősszel nyitja meg a toronyban azt az állandó 
kiállítást, amely Tata építőiről, építészeiről szól 
majd. A helyszínen a torony környezetében inter-
aktív játszó- és pihenő tér jött létre petanque-kal, 
tekével, valamint mászófallal, pihenésre és  
különböző közösségi programok megrendezésére 
is alkalmassá téve a helyszínt. 

26



Napjainkban a város számos pontja kínál már 
ökoturisztikai szolgáltatásokat, hiszen Tóvároson 
ott van az Újkajakház Ökoturisztikai Központ és az 
Angolkert, a Fényes-források területén a Fényes 

Tanösvény. A Kőfaragó-ház és környéke rehabili-
tációjával pedig a városközpont is jelentős turisz-
tikai célponttá válik.
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ÉPÍTŐK PARKJA
2019 nyarára teljesen megújult az Építők parkja, 

ahol többek között kiépített parkolóval és számos 
sport, illetve szabadidős tevékenységet kiszolgáló 
pályával, eszközzel gazdagodott a terület. 

A város korábban már önerőből megkezd-
te a park rehabilitációját, megújították a büfé- 
sor előtti részt, sétányt építettek, új játszóteret 
hoztak létre a legkisebbeknek, a felnőtteknek pe-
dig szabadtéri edzőhelyet alakítottak ki. A város-
vezetés látta, hogy nemcsak a tataiak, hanem a 
környékbeliek körében is hatalmas sikert aratott 
a fejlesztés: jó időben hétköznap délutánonként 
és hétvégente tömegek keresik fel a parkot, hogy 
pihenjenek, kikapcsolódjanak. A Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 
olyan pályázatot hirdettek, amely zöld városrészek 
fejlesztését támogatja, s a felhívás újabb ötleteket 
adott a képviselő-testületnek ahhoz, hogy kiter-
jesszék a park  infrastrukturális rehabilitációját. 
A projekt részletes kidolgozásába az érintett vál-
lalkozásokat és a helyieket is bevonták, lakossági 
fórumot tartottak, kérdőíves felmérést végeztek, 
a vállalkozókkal pedig személyesen tárgyaltak.  
Az igényfelmérésből kiderült, hogy a válaszadók- 
nak több mint a fele havonta felkeresi az Építők 
parkját, legtöbbször családostul látogatnak ki. A 

kérdőívet kitöltők 90%-a nem tartotta megfele-
lőnek a terület korábbi állapotát és javasolta a 
zöldfelület korszerűsítését. A válaszadók három-
negyede a sportolási és szórakozási lehetőségek 
bővítését támogatta. A felmérés azt is alátámasz-
totta, hogy a fejlesztés eredményeként létrejövő 
közösségi teret a tataiak többsége heti rendszeres-
séggel használná szabadidős és rekreációs célból.

Mindezek alapján Tata Város Önkormányzata 
pályázatot nyújtott be és nyert el az Építők park- 
ja zöldfelületeinek megújítására, valamint sport 
funkciókkal, pályákkal történő bővítésére. Emel-
lett a beruházás részét képezi az Építők parkja 
parkolójának kiépítése is a közművekkel együtt. 
A projekt a TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002, valamint 
a HUSK/1601/2.2.1/109 kódszámú pályázati forrás-
ból, illetve önkormányzati önerőből valósult meg 
650 millió forint értékben.

A helyszínen első lépésben a Kertváros egy 
részének csapadékvizét is levezető csapadék-
csatornát építettek ki, melynek nyomán a koráb-
bi intenzív esőzésekkor jelentkező elöntések a 
városrészben  jelentős mértékben csökkentek.  
A csapadékcsatorna megépítésével párhuzamo-
san a többi közművezetéket is kiváltották, vala-
mint újakat fektettek le. Emellett egy 97 férőhelyes 
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parkoló létesült, s az 
utak, járdák szintén  
megújultak a terüle-
ten. A Pons Danubii  
EGTC-n keresztül ér-
kezett pályázati forrás-
ból épült meg az új parkoló, 
amely része egy szlovák-magyar 
határon átnyúló kerékpárkölcsönző 
rendszernek. A kerékpárosok autóikat a parko-
lóban hagyhatják, majd a Kajakháznál vagy a  
Güntner Aréna Városi Sportcsarnoknál hamarosan 
megtalálható kerékpárkölcsönzők valamelyikéből 
tudnak biciklit kölcsönözni, melyekkel városon 
belül, illetve kívül is közlekedhetnek. A parkban 
emellett kerékpártámaszokat is felállítottak, ame-
lyeknél kültéri kerékpárpumpával ellenőrizhetjük 
le a guminyomást.

A fejlesztés egyik kiemelt célja volt, hogy a park 
korszerűbb környezetben megőrizze a korábbi 
funkcióit is. Ennek jegyében a kisebb tereken csa-
ládok, helyi közösségek találkozhatnak, de olyan 
helyszín is létesült, ahová nagyobb rendezvények-
hez sátrat lehet felállítani. A „Tata, Építők Parkjá-

ban városi zöld inf-
rastruktúra fejlesztés” 

elnevezésű projekt munkálatai 
során kiépítettek egy öntött gumiburkolatos gyer-
mekjátszóteret és egy kamaszjátszóteret. A lab-
dajátékok kedvelőinek készült két kis grund pálya 
kapukkal, kosárpalánkokkal, épült egy 30 x 18 m 
nagyságú, elkerített, gumiburkolatos multifunkci-
ós sportpálya két kosárpalánkkal, két normál és 
két mini focikapuval, és a pályák mellé két ping-
pongasztalt is kihelyeztek. A korábbi fitneszesz-
közök mellé egy szabadsúlyos edzésre alkalmas 
street workout fitneszpályát alakítottak ki, amely 
akár önmagában, akár a tó körüli futást kiegészít-
ve is hatékony edzést biztosít.

A park nemcsak a funkcionális elemek megúju-
lásával és bővülésével gazdagodott, hanem a kör-
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közkedvelt találkozási helye lett, ahol a kisebb ba-
ráti összejövetelektől kezdve a nagyszámú érdek-
lődőt vonzó eseményekig, pl. a Országos Strand-
röplabda Bajnokság tatai állomásáig számos 
sportos program talál otthonra.

nyezete is tovább szépült. A területet teljesen új-
rafüvesítették, a parkba és a parkolóba több mint 
200 fa, 2 000 cserjés és közel 900 tő évelő növény 
került. A helyszínen vadonatúj kamerarendszert is 
kiépítettek, mely a teljes területet lefedi. 

A megújult Építők Parkja nyári 
átadása óta többszörösen bizo-
nyított, a helyszínen hétköznap és 
hétvégenként is sokan sportolnak, 
mozognak, a park a tatai családok 
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KÖZÖSSÉGI KERT A BACSÓ BÉLA 
LAKÓTELEPEN

Az önkormányzat által kiírt pályázati támoga-
tásból a Bacsó Béla úti lakótelep melletti önkor-
mányzati tulajdonú zöldterületeken valósított meg 
komplex terület- és közösségfejlesztő projektet a 
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság. Céljuk egy 
közösségi kert létrehozása volt, mely az ott élők 
szabadidejének hasznos eltöltése mellett a gyer-
mekek környezeti nevelésének is helyet ad.

Tata Város Önkormányzata és a Magyary Zoltán 
Népfőiskolai Társaság közös szervezésében 2017-
ben rendeztek először lakossági fórumot „Legyen 
inkább lakóPARK!” címmel. A Bacsó Béla 66. szám 
több társasházat is érint, s a cél az, hogy a követ-
kező évek során lakótelepből lakóparkká alakuljon 
a terület. Ezt a folyamatot szolgálta már a virágo-
sítás, a zöld növényzet tervezett átalakítása és ját-
szótér-fejlesztés is, de számos olyan feladat van 
még, amelyről érdemes egyeztetni az ott élőkkel. 
Személyes találkozások során korábban felmér-
ték, hogy a területen kik gondoznak kiskerteket, és 
egyeztettek arról, hogy a zöldfelületeket hogyan 
lehetne közösen ápolni. A népfőiskolai társaság 
élve a helyi támogatási lehetőségekkel jelentke-
zett a Környezetvédelmi Alap pályázati kiírására 
egy közösségi kert megvalósításának tervével.  

A Bacsó Béla úti terület kiváló terep ehhez, hiszen 
található rajta számos zöldfelület, önkormányzati 
tulajdonú közterület, és a kis zárt kertekben nagy 
segítséget jelenthet a szakmai támogatás is.

2017 novembere és 2018 májusa között öt la-
kossági fórumot, illetve közösségi napot tartot-
tak, és helyi támogatókat kerestek meg, akik közel  
100 ezer forint értékben adományoztak a projekt-
hez többek között fűrészláncot, szerszámokat, fa-
anyagot, ágyásszegélyt, növényeket. Önkénteseik 
260 munkaórát fordítottak ez idő alatt a projektre: 
174 órát töltöttek a gyógynövénykert kialakításá-
val, 45 órát a plakátok elkészítésével, kihelyezésé-
vel, 26 órát térképkészítéssel, 10 órát támogatók 
keresésével és 5 órát a támogatások összegyűjté-
sével. Tavaly a helyszínen kialakítottak egy közös, 
fedett terű grillezőt is, amely azóta az ott élők 
kedvelt találkozó helye lett. A közeli Juniorka Óvo-
dával szoros kapcsolatot építettek ki, melynek ré-
szeként az óvodások a kert gyakori látogatásával 
kerülnek közelebbi viszonyba a természettel és 
ismerkednek a növények világával. Ezt szolgálja a 
közösségi kertben létrehozott gyógynövény bemu-
tatókert is, mellyel a gyógynövényismeret elmélyí-
tése, felhasználási, feldolgozási lehetőségeinek 
bemutatása hosszú távú célja lett a népfőisko-
lának. A közösségi kert projektben 2018-ban egy  
diákcsoportot fogadtak, egy önkéntes napot és 
egy gyógynövényismereti és krémkészítési előa-
dást tartottak, illetve a kerti sütögető fölé felál-
lítottak egy gyógynövény-szárító pavilont, mely 
közösségi térként is funkcionál. 

A tapasztalatok szerint a társasházak lakói 
egyre szívesebben kapcsolódnak be a kert körü-
li munkába, erősítve ezzel lakóközösségüket, és  
hozzájárulva környezetük szépítéséhez.

Lakossági fórum a zöldterületi fejlesztésről 2018 tavaszán
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AZ ESTERHÁZY-KASTÉLY
A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Vár- 

program keretében 2018 márciusában megkezdő-
dött az Esterházy-kastély felújítása, a turisztikai 
fejlesztés alapkőletételi ünnepségét március 29-
én rendezték.

A tatai épületegyüttes a GINOP-7.1.1.-15-2015- 
00007 projekt keretében, 1,5 milliárd forint  
európai uniós és több mint 824 millió forint ha-
zai forrásból újul meg. A program célja, hogy a 
műemlék-helyreállítás és az örökségmegőr-
zés alapvető szempontjai mellett egy egységes,  
Európában is egyedülálló, jól értékesíthető  
turisztikai termékcsomag valósuljon meg.

A teljes hazai kastély és várprogram fontos 
célja az épületek szellemi újjászületése is: fizikai 
rehabilitációjuk mellett olyan közösségi terek ke-
rülnek kialakításra, amelyek különböző kulturális 
programokat is kínálnak a látogatóknak. A komp-
lex funkciót betöltő, többféle bevételi forrásra 
támaszkodó épületek egy egységes rendszerbe 
foglalt láncot alkotnak majd, nyugat-európai 
színvonalú turisztikai desztinációként. A teljes, 
országos program 40 milliárd forint uniós és  
17 milliárd forintos hazai költségvetési forrásból, 
tehát összesen 57 milliárd forintból valósul meg. 
Térségünkben a fejlesztés Tatán kívül érinti a 

majki kamalduli remeteséget, Bajnán a Sándor- 
Metternich kastélyt, valamint a Várgesztesi várat.

A tatai Esterházy-kastély a hazai kastélyhá-
lózat kiemelkedő turisztikai adottságokkal bíró 
helyszíne: kiváló elhelyezkedése alkalmassá teszi 
arra, hogy a fővárosból induló szabadidős vagy 
üzleti célú utazások célpontja legyen, vonzerejét 
a kastély közvetlen környezete, az Öreg-tó, a Tatai 
vár, valamint a város fejlett turisztikai infrastruk-
túrája pedig tovább erősíti.

A projekt során a tatai kastélyegyüttes főépü-
lete újul meg, ezt néhány, az ún. kiskastély déli 
szárnyában elhelyezett kiszolgáló funkció teszi 
teljessé. A teljes gépészeti és elektromos rend-
szer cseréje, valamint a födémek és a falazatok 
megerősítése is megtörténik, s az eredeti állapot-
nak megfelelően állítják helyre a belső udvart.  
A munkálatok során több eredeti épülettarto-
zék, például a főépület első szintjén lévő barokk 
parketta burkolatának, vagy az eredeti falfesté-
seknek a restaurálása ugyancsak megvalósul.  
Az eredeti értékes elemek további védelmét a 
tetőhéjazat javítása, cseréje, az épületek szigete-
lése, valamint a vakolat műemlékvédelmi szem-
pontoknak megfelelő helyreállítása biztosítja.

A helyszínre tervezett kiállítás súlyponti eleme 

Alapkőletételi ünnepség 2018 tavaszán
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a főúri életforma bemutatása, amely 
a kastély főépületének tematikailag 
három, egymástól jól elkülönülő ré-
szén (női, gyermek, férfi) átvezetve, 
több generáció számára is érdekes és 
gazdag kiállítási tartalom segítségével 
ismerteti meg a látogatót a ház egyko-
ri lakóinak életével. A restaurált terek 
s az azokban kialakított kiállítások 
felidézik az egykori termek, lakosztá-
lyok eredeti funkcióját, berendezése-
it. A családtörténeti, birtoktörténeti 
és építéstörténeti egységek a teljes 
szépségében helyreállított emeleti 
díszterem családi arcképgalériáját ve-
zetik be. A nagyszalonban kialakításra 
kerülő kiállítás az uralkodói látogatá-
sokra épül; az itt aláírt schönbrunni 
béke, majd az itt lebonyolított közös hadgyakor-
lat, a császármanőver kapcsán szó esik a diplo-
mataként tevékenykedő családtagokról, a dip-
lomácia kultúrájáról. Ehhez a térhez csatlakozik 
az ún. békekabinet, ahol a család a schönbrunni 
békekötés ereklyéit őrizte. Az emeleten a grófnő 
lakosztálya kap helyet, amit az arisztokrata csa-
lád asszonyait bemutató kiállítás vezet be. A grófi 
lakosztály írószobájával, biliárdtermével és gard-
róbjával a földszintre kerül, ahol zenei élmény 
is várja a látogatókat, akik az Esterházy család 
gazdag zenei örökségével ismerkedhetnek meg.  
A földszint két egykori nagyszalonja közössé-
gi térré alakul. A kávézóban az Esterházy család  
tatai fajanszgyárának termékei fogadják a látoga-
tót, a tó felőli szalon pedig rendezvénytér lesz, a 
berendezésében is rekonstruált és helyreállított 

A kastély a felújítás előtt

A kastély a felújítás alatt

címeres üvegablakkal ellátott kastélykápolnával 
nyílik majd egybe.

A helyreállításnak köszönhetően a kastély rep-
rezentatív terei alkalmassá válnak magán- és 
vállalati rendezvények, esküvők megtartására. 
Kiemelt figyelmet kapnak azok a turisztikai esz-
közök, amelyek élményszerűvé teszik a kastély-
látogatást – pl. interaktív terepasztal, babaház, 
multitouch diplomáciai térkép, egyedi családfa- 
installáció, videomappinges megoldások és 
kincskeresés. A modern információtechnoló- 
giai eszközök, letölthető applikációk, valamint a  
visualguide segítségével az egyes terekben to-
vábbi érdekes információk, képek, filmek tekint-
hetők majd meg és tölthetők le saját vagy kölcsö-
nözhető okoseszköz segítségével.

A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Vár- 
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Dolgoznak a restaurátorok az Esterházy kastélyban

program keretében 39 mű-
emlék – 20 kastély és 19 vár 
– újul meg, hogy adottsága-
ikhoz méltó módon felelje-
nek meg a mai kor turiszti-
kai igényeinek. A program 
az ország egész területét 
lefedi, s a szereplő helyszí-
nek mindegyike egységes 
arculattal, szolgáltatási cso-
maggal, ajándékbolttal és 
kávézóval rendelkezik.
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A Kossuth-tér, „a város nappalija” mindig is 
központi szerepet játszott a tataiak életében.  
A múlt századból ránk maradt fotók, képeslapok 
is bizonyítják, hogy a tér a közösség egyik köz-
kedvelt találkozási pontja, ünnepi események és 
egyéb programok helyszíne volt, s már Tata és 
Tóváros több mint 80 évvel ezelőtti egyesülése-
kor is a várostörténelmi események egyik kiemelt 
helyszíneként szerepelt. 

A tér megújítására, a mai kor igényeinek meg-
felelő átalakítására, modernizálására, a “Tata, 
Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabili-
tációja” címmel nyújtott be és nyert el pályázatot 
Tata Város Önkormányzata, s a projekt befejezé-
seként 2015 decemberében a tataiak ismét bir-
tokba vették a helyszínt.

A kivitelezési munkák során a városközponti 
fejlesztés a történelmi műemlékek megőrzésé-
nek jegyében történt. Ahogyan Michl József pol-
gármester az ünnepélyes átadáson fogalmazott: 
„Olyan munkára vállalkoztunk, amelynek fő sod-
rában Tata régiségeinek megbecsülése, történel-

A Kossuth tér az átalakítás előtt 2015-ben

A munkák megkezdése

ÚJJÁSZÜLETETT A KOSSUTH TÉR - 
VÁROSUNK NAPPALIJA
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hangulathoz illeszkedő közvilágítással és díszvi-
lágítással párosulva. Emellett a zöldfelületben is 
komoly fejlesztés történt, de ahol lehetett, meg-
őrizték a téren már korábban meglévő növényze-
tet, s felújításra került az Immaculata szobor is.  
A helyszínen a közbiztonság növelését szolgálja 
egy videóval támogatott őrző-védőrendszer mű-

mének és alapítóinak mélységes tisztelete áll 
úgy, hogy mindvégig gyermekeinknek és unoká-
inknak terveztünk.” 

Városunk főterén a fejlesztés nyomán megje-
lenik a tatai hagyományokhoz kapcsolódó vízi 
látványosság, egy ivókút, illetve két „cascade” kis 
vízesés  formájában. A terület közlekedésének 
átalakítása kapcsán a tér mellett  az utak, a jár-
dák burkolata is megújult esztétikus, a történelmi 

 Városi ballagás 2019-ben

A képviselő-testület és Vitályos Eszter európai uniós 
fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár a tér hivatalos 
átadásán

A megújult Kossuth téren kapott helyet a Gottwald Cafe  
Kávéház és Delikátesz, amely azóta a tataiak egyik ked-
venc találkozóhelye

37



ködtetése, amely azért is szükséges, mert a tér 
kialakítása biztosítja a piactéri funkciót, a ven-
déglátóhelyek, szolgáltató helyek bővítése a vál-
lalkozói szféra bevonásával történt - azóta töb-
bek között egy kávézó és egy társasház is épült a 
helyszínen. A tér belső átalakítási koncepcióját, a 
zöldfelületi terveket, valamint a térre kerülő ins-
tallációkat és padozati díszítéseket Török Péter 
Ybl Miklós-díjas táj- és környezetépítész álmodta 
meg.

A projekt nyomán az önkormányzati tulajdon-
ban levő Fischer-ház (Bercsényi utca 1.) Ifjúsági és 
Közösségi Házzá alakult. Az épület egyik részében 
játszóház működik változatos készségfejlesztő 
eszközökkel felszerelve, másik részében ifjúsági  
tanácsadó iroda, diákönkormányzati közösségi 
terem, valamint rendezvény- és kiállítóterem is 
helyet kapott. Az átalakítás során Városmarketing- 
iroda is létrejött a Fischer-házban, mely a város-
fejlesztés és a marketing tevékenységek számára 
nyújt megfelelő színteret, valamint szolgáltató há-
zat és nyilvános illemhelyet szintén kialakítottak. 

A Kossuth tér az elmúlt évek során Tata meg-
újulásának emblematikus példájává vált. Nem 
csupán azért, mert a 2015-ös átadást követően 
újabb és újabb fejlesztések indultak el vagy zá-
rultak le sikeresen városunkban, hanem azért is, 
mert a helyi közösség életében is új korszakot nyi-

tott ez a beruházás: a Kossuth tér megújulása óta 
olyan programok, események visszatérő helyszí-
névé vált, melyek a tataiak egységét, közösségét, 
összetartozását erősítik. A tavasszal induló bősé-
ges programkínálat egyik első eseménye minden 
évben a száz virágszál vasárnapjaként is ismert 
böjti karikázó, melyen a Kenderke szervezésében 
több mint 100 népviseletbe öltözött lány és asz-
szony köszönti a jó időt tánccal-énekkel, melybe 
a nézők is bekapcsolódhatnak. Az önkormányzat 
május eleji városi ballagási ünnepségén a téren 
búcsúznak alma materüktől a tatai középisko-
lások, majd ugyancsak májusban a Tatai Patara  
Török Kori Történelmi Fesztivál egyik kiemelt prog-
ramja, a Katonazenekari Találkozó talál otthonra 
a helyszínen, ahol egy délutánon át hallgathatjuk 
az ország számos pontjáról hozzánk érkező kato-
nazenészek jó hangulatú fellépéseit. A sportolók 
számára is kihagyhatatlan állomássá vált a tér, 
hiszen a tatai Minimaraton futói és az Old Lake 
Man Közép és Rövidtávú Triatlon Amatőr Magyar 
Kupa és Országos Bajnokság kerékpározói a leg-
melegebb nyári napokban is útba ejtik. Nemzeti 
ünnepünkön, augusztus 20-án minden évben a 
Kossuth tér ad otthont az államalapítás helyi ün-
nepségének, valamint a Tata Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete által adományozott városi 
kitüntetések átadásának. Év végén pedig ünne-

Minden évben a téren rendezik a Katonazenekari Fesztivált

38



pi fényekbe öltözik a tér, a 
Tatai Adventi Örömök-prog-
ramsorozat keretében négy 
hétvégén át hangulatos fa-
házakkal és a színpadon tatai 
intézmények, civil szervezetek, 
művészeti csoportok előadá-
saival várjuk a tataiakat az  
adventi vásáron.

A kiemelt rendezvények mel-
lett a hétköznapok is bőven 
adnak lehetőséget találkozás-
ra a helyszínen, ahol kora ta-
vasztól késő őszig helyiek és 
turisták pihennek meg egy-egy 
kávé vagy sütemény mellett 
beszélgetve, a Városházán tar-
tott esküvőket követően fiatal 
párokról készülnek ünnepi fo-
tók, és a diákok, vagy éppen 
kisgyermeküket sétáltató édes-
anyák is gyakori látogatói a 
város nappalijának. A Kossuth  
tér tehát nemcsak külsejében 
újult meg, a fejlesztés nyomán 
méltó helyszíne lett minden-
napjainknak, ünnepeinknek és 
találkozásainknak.

Adventi hangulatban

Augusztus 20. a Kossuth téren
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MEGÚJUL A NAGYTEMPLOM

Nyár elején megkezdődött a Szent Kereszt  
Plébániatemplom külső felújítása.

A tatai nagytemplom a Győri Egyházmegye 
kötelékébe tartozik, városunk nagy jelentőségű, 
copf és késő barokk stílusú műemléképülete. 
A Kossuth téren magasodó épület Franz Anton  
Pilgram, Fellner Jakab és Grossmann József te-
hetséges építészek munkáját dicséri. A kéttornyú 
templom lenyűgöző belső terének kialakítása 
többek között Mohl Adolf, Gött Antal, Schweiger 
Antal, valamint Mes János György nevéhez fűző-
dik. Az 1990-es évek végére a templom állaga le-
romlott. A több lépcsőben megszervezett renová-
lás keretében először a tető felújítását végezték 
el. A 2000-es évek elején megtörtént a templom 
vakolása is, a meglazult toronysisakokat pedig 
2009-2010 folyamán építették újjá, s vörösréz 
lemezzel burkolták. 2011 óta a templom melletti 
térrész II. János Pál pápa nevét viseli.

A város egyik kiemelkedő és régóta várt felújí-
tása a magyar állam támogatásával indulhatott 
el. A tervek elkészítésére tatai építészt választott 
az Egyházmegye, a munkát Markos Anikónak, a 
Megyei Építész Kamara elnökének köszönhet-
jük, kivitelezését pedig az „ARTemisz & Sofia”  
Építőipari Kft.-nek.

A templom felújításának kérdése már 2015-
ben, a Kossuth téren zajló munkák megkezdése-
kor felmerült, s a tárgyalások az Egyházmegyé-
vel akkoriban meg is kezdődtek a beruházásról.  
A kormány az elmúlt években jelentős segítséget 
adott ahhoz, hogy mind a katolikus, mind pe-
dig a református közösségek találkozási helyei, 
templomai nagy számban országszerte megújul-
hassanak. A Szent Kereszt Templom beruházását 
625 millió forinttal támogatja a magyar kormány, 

A templom felújításának megkezdésekor Soltész Miklós 
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkár, Dr. Veres András győri megyéspüspök, 
Bencsik János országgyűlési képviselő és Michl József 
polgármester tartott sajtótájékoztatót a Kossuth téren

s ennek azért is óriási a jelentősége, mert az új-
jászületett Kossuth térrel együtt a városnak ez a 
területe méltán lehet így a tataiak büszkesége. 

A munkálatok 2020-ban fejeződnek be. Mivel 
műemlékről van szó, a teljes homlokzati felújí-
tást kőrestaurátor és farestaurátor végzi, vala-
mint felújítják, kicserélik az összes nyílászárót 
is. A templom homlokzatának színéről a javított 
felület kialakítása után döntenek majd.
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GÜNTNER ARÉNA VÁROSI 
SPORTCSARNOK

Városunk első sportcsarnokát 2016. december  
17-én adták át. Az 1 milliárd 150 millió forintos 
beruházás költségéből 376 millió forintot adott 
az önkormányzat, továbbá lehetőséget biztosított 
arra is, hogy telkén a létesítmény megépülhes-
sen. Emellett a TAC is hozzájárult a beruházáshoz, 
melynek jelentős  részét TAO-ból gyűjtötték össze, 
miután a Magyar Kézilabda Szövetség jóváhagyta 
a sportegyesület sportágfejlesztésre vonatkozó, 
látvány-csapatsport támogatási keretein belül 
zajló építkezését.

A 2500 négyzetméteres épület lelke a 9 méte-
res belmagasságú, 1500 négyzetméteres küzdőtér 
(térségünkben a legnagyobb), amely elsődlegesen 
kézilabdára, másodlagosan pedig egyéb sportá-
gak kiszolgálására alkalmas: a kézilabda mellett 
helyet ad a röplabdának, valamint iskolai test-
nevelés órákra is használják. A küzdőtér három 
részre osztható, ebben az esetben alkalmas olyan 
rendezvények megtartására is, ahol több szekci-
ót alakítanak ki. A csarnok jól hangosítható, így 
zenés rendezvények szervezésére szintén lehető-
séget nyújt, ebben segít az 5x12 méteres színpad.  
A szurkolóknak épült speciális mobil lelátón közel 
ötszázan foglalhatnak helyet. A létesítményben 
hat öltöző, orvosi és játékvezetői szoba, két iro-
da, egy kondicionáló terem, szertárak, raktárak, 
mosdók, ruhatár, büfé és egy tárgyalóhelyiség is 
található.

2017 júniusában négy évre szóló szponzo-
ri megállapodást írt alá a Güntner-Tata Kft. és a 
Tatai Atlétikai Club, s a megállapodás nyomán a  
Güntner lett a városi sportcsarnok névadó szpon-
zora. Ugyancsak 2017 nyarán az önkormányzat és 

a TAC hosszú távú megállapodást kötött, mely 
alapján a sportcsarnok az önkormányzat tulajdo-
nába került, s egyúttal a város vállalta, hogy az 
egyesület részére évente működési támogatást 
biztosít.

A TAO-támogatások sikerének egyik szép bi-
zonyítéka a Güntner Aréna Városi Sportcsarnok, 
amely a sportprogramokon túl egyéb népszerű 
eseményeknek is méltó otthont adott az elmúlt 
években, és mára Tata jól ismert, gyakran látoga-
tott közösségi terévé vált. 2017 májusában a helyi 
kézilabdasport történetéről nyílt állandó kiállítás 
a csarnok folyosóján. A tárlat összeállítását több 
hónapos gyűjtőmunka előzte meg, melynek so-
rán a szervezők felhívása nyomán folyamatosan 
érkeztek be a különböző tatai relikviák: kupák, 
elismerések, különböző nyomtatott beszámolók 
és dokumentumok, melyeket bárki megnézhet a 
létesítmény nyitvatartási idejében.

A csarnok számos nagyrendezvénynek ad he-
lyet, a különböző találkozók, ünnepségek mellett 
évről évre visszatérő események kapcsán is fel-
keresik a tataiak. Ilyen a Farsang Kupa Országos 
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Gasztronómiai Bajnokság, hazánk legnagyobb és 
legszínesebb szakmai versenye, a hagyományos 
Sportdíj-átadó ünnepség, melyen több száz tatai 
sportoló erőfeszítéseit ismerjük el, vagy a Vízke-
reszt-napi koncert, amelyen mindig zsúfolásig 
megtelnek a mobil lelátó ülései és a küzdőtéren 
elhelyezett széksorok. Fennállása óta különleges, 
szép pillanatoknak lehettek tanúi a sportcsar-
nok falai, például fogadták a Szabó Szonja Para  

Boccia Emlékverseny résztvevőit, a Kyokushinkai 
Karate Felnőtt Magyar Bajnokság harcművésze-
it, a Kárpát-Meditop Kupa Nemzetközi Női Kézi-
labda Torna sportolóit, a Komárom-Esztergom 
Megyei Rendőr és Tűzoltó Nap meghívottjait, 
vagy azt a 224 katonát, akik a Magyar Honvédség  
25. Klapka György Lövészdandárhoz vezényelt, 
alapkiképzést végrehajtott állományaként tettek 
ünnepélyes esküt a küzdőtéren.

Farsang Kupa Országos Gasztronómiai Bajnokság
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A Güntner Aréna Városi Sportcsarnok mára nem 
csupán a tatai sportélet egyik központi helyszíne, 
hanem városunk közösségének is egyik kedvelt, 

A sportcsarnok adott helyet 2019-ben a Szabó Szonja Para Boccia Emlékversenynek is

felejthetetlen élményeket nyújtó rendezvényköz-
pontja lett. 
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JÁRDA- ÉS ÚTFELÚJÍTÁSOK, PARKOLÓK
A 2014-2019-es ciklusban Tatán közel 800 új 

parkolóhely épült részben önkormányzati, rész-
ben egyéb finanszírozásban. A város több pont-
ján végeztünk járda- és útfelújításokat, építése-
ket, ezek hossza az érintett időszakban összesen 
5 880 folyóméter volt. Ezek között szerepelt új 
út építése, meglévő aszfaltút felújítása, zúzott-
köves út portalanítása, valamint földút járható-
ságának visszaállítása is.

Nagyobb léptékű munka volt a Piac téri út-
építés, felújítás és parkolóhelyek kiépítése, 
valamint a Hajdú utca teljes felújítása, ahol 
a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítését 
követően a járda- és az útburkolat megújítá-
sa mellett két oldalt parkolókat is kialakítot-
tunk. Szintén nagyobb volumenű munka volt a  
Balogh F., a Határ és a Tulipán utca portalanítása.  
A járdafelújítások közül a Fazekas, a Bezerédi 
és a Kakas utcai járdafelújítást, illetve a Dadi,  
a Nagykert és az Almási utcai járdaépítést emel-
hetjük ki. Rendkívüli feladatot adott ebben az 
időszakban az Erzsébet téri beszakadás (vis ma-
jor) helyreállítása, mely speciális szaktudást és 
technikai felkészültséget igényelt. 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság rend-
szeresen tárgyal a forgalmirend-változásokról. 
Az elmúlt időszakban többek közt a Boglárka, az 
Alkotmány, a  Bartók Béla utca, a Kodály tér, a 
Béke, a Sport, a Fazekas és a József Attila utca 
forgalmi rendjében történtek kisebb változások. 
A Bizottság tárgyalta a 30 km/órára korlátozott 
sebességű övezetek forgalmi rendjének felül-
vizsgálatát is, mely egy nagyobb horderejű téma 
volt. Az övezetekben az útkereszteződések egyen-
rangúak, az elsőbbségi viszonyokat a jobbkéz- 
szabály határozza meg. Ennek megfelelően erő-
sítettük meg a táblázásokat, figyelem felhívó 
kampányt tartottunk a helyi sajtóban. 

Az útkarbantartási és üzemeltetési felada-
tokat a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. látja 
el a városban. Éves szinten mintegy 10 km zú-
zottköves út karbantartását, nagyságrendileg  
300 közúti jelzőtábla cseréjét végzik el. A közle-
kedésbiztonság miatt minden évben elvégezzük 
a burkolati jelek felújító festését, különös tekin-
tettel a gyalogátkelő helyek és a kerékpárutak 
burkolati jeleinek és átvezetéseinek felfestésé-

Új járdaszakasz a Dadi úton

2019 májusára teljesen megújult a Hajdú utca

A Baji út felújításának bejelentése 2018 áprilisában

re. A csomóponti, veszélyes helyekre piros fes-
téssel hívtuk fel a figyelmet.

A város számos pontján (Ady E. út, Somogyi 
B. út, Mindszenty tér, Oroszlányi út) helyeztünk 
el kerékpártámaszokat, folyamatosan cseréljük 
a régi típusúakat a mai kor követelményeinek 
megfelelőekre. 

Akadálymentesítést végeztünk Kertvárosban 
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Több szakaszon is teljesen megújult a Május 1. út

a közlekedésbiztonság növelése érdekében a  
Vakok Állami Intézete Tatai Telephelyének kör-
nyeztében, valamint az akadálymentes kialakí-
tásra figyeltünk a városközponti beruházások 
során is. A Csever utcánál az Új úton gyalogát-
kelőhelyet létesítettünk, s új gyalogátkelőhely 
került kijelölésre a Piac téri úton. 

A Május 1. út - Oroszlányi út kereszteződés-
ben elkészült a jelzőlámpa, az Oroszlányi ágon 
új gyalogátkelőhely várja a gyalogosokat, ezzel 
egy baleseti gócpontot sikerült felszámolni. To-
vábbi út- és járdafelújítások, gyalogátkelőhelyek 
kijelölése és jelzőlámpás csomópontok kiépíté-
se történt a folyó beruházásokhoz kapcsolódóan  
is (pl: InterSPAR Áruház és környezete), és a  
Május 1. úton a jelzőlámpák összehangolása 
szintén lezajlott.

A jövőbeli feladatokra tervezésekkel készü-
lünk, ezek közül kiemelkedik a Komáromi úti 
csomópont jelzőlámpás kialakítása, valamint 
a Bartók Béla úti lakótelep 7-9. közötti terü-
let rendezése, amelyre a terv már elkészült, az  
önkormányzat az engedélyt megkapta.

CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS, 
CSATORNÁZÁSOK

A 2014–2019-es Gazdasági Program idő-
szakában valósult meg a „Lépésről lépésre 
program”-ban is szerepeltetett Építők parkja 
csapadékcsatornájának kiváltása. Tata Város  
Önkormányzata korábban pályázatot nyúj-
tott be és nyert el az Építők parkja zöldfe-
lületeinek megújítására, valamint sport-
funkciókkal, pályákkal történő bővítésére.  
A beruházás részét képezte az Építők parki parko-
ló kiépítése is a közművekkel együtt. A projekt a  
TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002 kódszámú, vala-
mint a HUSK/1601/2.2.1/109 kódszámú pályá-
zati forrásból, illetve önkormányzati önerőből  
valósult meg. 2019-ben lezajlott a Kertváros 
egy részének csapadékvizét is levezető csa-

padékcsatorna-rendszer kiépítése, melynek 
nyomán a korábbi intenzív esőzésekkor jelent-
kező elöntések jelentősen csökkentek. A nagy 
átmérőjű, olajfogóval ellátott csapadékcsatorna 
egyik vége az Öreg-tóba vezet, a másik oldalon 
pedig átvágva a Vértesszőlősi út alatt, csatlako-
zik Kertváros csapadékvíz-elvezető hálózatához.  
A csapadékcsatorna kiépítésekkel párhuzamo-
san a helyszínen a többi közművezetéket is ki-
váltották, valamint újakat építettek.

2018-2019-ben elkészült a Kismosó-patak  
mederfelújítása és a Lo-Presti forrás vízelvezeté-
se, illetve a Hajdú utcai csapadékcsatorna és az  
Esterházy-kastély parkjában lévő forrás re-
konstrukciója. A Hajdú utcában megvalósult  
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csapadékcsatorna korszerűsítése számos  
feladatot foglalt magában:

• A kiépített csatorna biztonságosan elvezeti a 
környéken fakadó forrásvizeket (Kastély forrása,  
Oroszlános-kút, Kastély udvarában lévő kistó 
forrása, Törökfürdő forrása, Lo-Presti forrás),  
illetve az utca csapadékvizét is.

• Korábban esőzéskor a padka nélküli úttest-
ről a járdákra folyt a csapadékvíz, és elöntéseket 
okozott. Ennek megszüntetésére víznyelőket és 
folyókákat alakítottak ki a járda szegélyén.

Az Építők parkjánál elhelyezett iszap- és olajfogó a kertvárosi csapadékvíz megtisztítását szolgálja

2019 tavaszán teljesen megújult a Hajdú utca

• A kis fektetési mélységű, helyenként még  
Esterházy korabeli, több helyen beszakadt  
csatornát pedig rendes mélységű, korszerű csa-
tornára cserélték, a Hajdú utcában ezzel közel 
300 méter hosszúságú gerinccsatornát építettek 
ki.

Az utca 2019 tavaszán teljesen újjászületett, 
hiszen a csatornázási munkákkal párhuzamosan 
megújultak a járdák, az útburkolat, parkolóhe-
lyeket alakítottak ki, és megőrizve az utca koráb-
bi hangulatát, új fasort is telepítettek.
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VÁROSÜZEMELTETÉS 
A Tatai Városgazda Nonprofit Kft.

Tatán az elmúlt öt évben is a Városgazda Kft. 
végezte a helyi városüzemeltetési feladatokat. 
Sokrétű tevékenységét a cég a parkfenntartás, az 
építés, az út és patakfenntartás területén, vala-
mint a köztisztasági és műszaki feladatok ellátá-
sával végzi.

A parkfenntartási feladatok érintik a városi te-
reket, parkokat, összességében 300 hektár zöld-
felületet, melyből 160 hektár gyepfelület, amelyet 
a téli időszak kivételével folyamatos fűnyírással 
tartanak rendben. A város területén 70 hektáron 
folytatnak lombgyűjtést, kivágják, visszametszik a 
viharkáros fákat, növényvédelmi munkákat végez-
nek valamint a parlagfű elleni védekezés során 
felmérik a fertőzött területeket és irtják a gyom-

és egyéb városi intézmények karbantartása, javí-
tási munkák elvégzése tartozik. A mögöttünk álló 
ciklus legnagyobb beruházása a Piarista Rendház 
800 négyzetméteren megtörtént felújítása volt. 
Ennek során a bejárati folyosó teljes hosszúságá-
ban karbantartási munkák zajlottak 2017-ben az 
abból nyíló termekkel és vizes blokkokkal együtt. 
A rendház teljes gépészeti, építészeti felújítása  
80 millió forintba került. Emellett az elmúlt öt 
évben a cég számos területen járult hozzá a ta-
tai intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez.  
Többek között:

• Bútorokat készítettek, festettek és újítottak fel 
a Csillagsziget Bölcsődében és a helyi óvodákban.

• A Városházán átfestették a Martyn-termet, 
szintén festési munkákat végeztek a Fischer-ház-
ban, ahol a padlózatot is megújították, illetve kar-
bantartási munkákat végeztek az épület mosdó-
jában. 

• Agostyánban két buszmegállót újítottak fel, 
tetőcserékkel, új vakolattal, festéssel és egy telje-
sen új, ezekkel harmonizáló megállót is építettek 
a főútvonal mellett.

Virágültetés a Kodály téren

Az elmúlt években a városban több helyen is kialakítot-
tak akadálymentesített járdaszakaszokat a Városgazda 
munkatársai

növényt. A Városgazda munkatársai évről évre so-
kat tesznek Tata szépségéért, hiszen kora tavasz-
tól késő őszig gondoskodnak arról, hogy ápolt, 
virágokkal beültetett tereket hozzanak létre. 

A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2014 és 2018 
között több mint 250 000 darab egynyári növényt, 
több mint 38 000 tő árvácskát, több mint 6 000 
darab cserjét és közel 500 darab fát ültetett.

A cég munkájának köszönhetően többek kö-
zött gyepszőnyeget kapott a Fürdő utcai és a  
Szivárvány Óvoda, valamint a tatai múzeum. Mun-
kájuk nyomán fiatal fák nőnek az Ökoturisztikai 
Központ mellett, és az Öreg-tó partjára több ízben 
is új köztéri hulladékgyűjtők kerültek.

A cég építési feladatkörébe elsősorban az ön-
kormányzat megbízásából az óvodák, bölcsődék Nőnek a palánták a Városgazda üvegházában
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• Támfalat építettek a Hajnalcsillag Református 
Óvodánál, valamint vízvédelmi célból a Vasút utca 
hátsó, patak felőli részén.

• A várudvaron újraépítették az oszloptorzókat, 
mivel a korábbiak már omladoztak és balesetveszé-
lyesek voltak. 

• Elvégezték a zsidó temető terméskő kerítésének 
és a ravatalozónak a felújítását.

• A Fényes Fürdőn kialakították a napközis tá-
bort: elbontották a régi épületeket, ártalmatlaní-
tották a helyszínen a veszélyes hulladékot, kerítést 
építettek, tereprendezési és parkosítási munkákat 
folytattak, locsolórendszert építettek ki, valamint a 
fürdő portaépületének felújítását és szigetelését is 
elvégezték.

• Kialakították a Máltai játszókert térburkolatát.
• A Vaszary Iskolában zöldudvart, a Fazekas  

Iskolában pedig illatos kertet hoztak létre.
• A Fürdő utcai Óvodában kerítést készítettek, kis-

méretű téglából falfülkéket alakítottak ki, és térkö-
veket raktak le az udvaron.

• A Bláthy kollégiumban felújították a tornater-
met és az ahhoz kapcsolódó kiszolgáló helyisége-
ket, itt padlózás, villanyszerelés, nyílászárócsere is 
történt.

• Elkészítették a Vaszary Villa kerítését, kapuját, 
valamint a pince víztelenítése és teljes felújítása, il-
letve az épület nyílászáróinak cseréje is megtörtént.

• A Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban gipsz-
kartonoztak, festettek.

• A Környei úti temető lakópark felőli oldalán új 
kerítést tettek a kidőlt helyére.

• Megújították a Kossuth tér 8. és a Rákóczi út 3. 
szám alatti épületek homlokzatát.

A Kft. feladatai közé tartozik jelenleg közel  
300 önkormányzati bérlakás és több mint 20 ga-
rázs üzemeltetése, felújítása, folyamatos karban-
tartása is. A bérbeadói jogokat a Városgazda gya-
korolja. Az elmúlt években a gazdasági helyzet 

javulásával egyre nagyobb lett az igény a költség- 
alapú bérlakásokra. A szociális bérlakásokban élők 
közül sokan mára a korábbinál magasabb jövede-
lemmel rendelkeznek, ezért a képviselő-testület 
2019 áprilisi döntése alapján ők csak nagyobb ösz-
szegű bérleti díj vállalása esetén maradhatnak a 
lakásokban. A Városgazda minden évben rendsze-
resen ellenőrzi a bérleményeket és jövedelemiga-
zolás alapján döntenek a bérlés lehetőségéről. 

A Kft. 2014 és 2019 között közel 50 millió  
forintot költött ezen lakások karbantartására és a 
megüresedett lakások felújítására.

Az út és patakfenntartási területen a cég munka-
társai végzik az önkormányzati utak, járdák, árkok 
és patakok tisztítását, valamint a csapadékvíz-elve-
zetési rendszer karbantartását. Az elmúlt ciklusban 
jelentősebb munkáik között volt:

• a Kossuth tér és Fazekas utca közti járdaszakasz 
felújítása

• a Baji úton szakaszos aszfaltburkolat felújítás a 
járdán

• a Dob utca és az Ipari park közötti járda és  
csapadékelvezető árok kialakítása, buszváró kihe-
lyezése

• a Bacsó Béla úton járdafelújítás a lakóteleptől a 
laktanyáig tartó szakaszon

• Agostyán felé a vasúti átjáró után a 8-as és 10-es  
dűlő között új járda megépítése

• az Agostyáni út-Somogyi Béla utca keresztező-
désénél járdafelújítás és buszváró kihelyezése, va-
lamint összekötő járda kialakítása

• az Öreg-tó partján a lovardától a Diana szoborig 
új, térköves burkolat kihelyezése

• a Dózsa György úti nyílt vízelvezető árok kővel 
való burkolása

A Városgazda Kft. 2014 és 2018 között 3 510 négy-
zetméteren végzett kátyúzást és alakított ki új  
felületeket az aszfaltos utakon, 1 295 négyzetmé-
teren újított fel vagy alakított ki aszfaltos járdákat, 

Készül az új buszváró az Építők parkjánál

Közös munka az Öreg-tó partján a Kőkúti iskola 
ökoosztályával
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A köztisztasági feladatok ellátásának statisztikái 2014 és 2018 között:

A járdák felújítása, aszfaltozása is gyakori feladata a Kft.-nek

és 356 négyzetméteren készített térköves burko-
latú járdát. Emellett 576 folyóméter zárt csapa-
dékvíz-csatornát épített ki és 371 négyzetméteren 
végzett árokburkolást.

A karbantartási feladatok mögött szakipari 
munkák és komplex logisztikai-szállítási felada-
tok állnak, ezért a Városgazda asztalos, lakatos,  
kovács, villanyszerelő, ács, vízszerelő, festő- 
mázoló és kőműves szakemberekkel dolgozik.  
A cég munkatársai többek között kerítések építé-
sével, játszótér karbantartással, kapuk, buszvárók, 
padok és hulladékgyűjtők készítésével foglalkoz-
nak. A napi városüzemeltetési feladatok mellett ők 
alkották a Vörös Rébék című musical ballada teljes 
díszletét, elkészítik a nagy városi rendezvények, ün-
nepségek hátterét, díszítését, nekik köszönhetjük 
a decemberi Kossuth téri adventi vásár díszkivilá-
gítását, nemzeti ünnepeink alkalmával a zászlók, 
sportesemények megrendezésekor pedig a forga-
lomtechnikai eszközök kihelyezését, illetve számos 
más, rendezvényekhez kapcsolódó szállítási, logisz-
tikai feladat végrehajtását.

A műszaki feladatok sorában telente kiemelt sze-
repet kap a hóügyelet, a síkosságmentesítés, hóel-
takarítás.

Évente átlagosan 350-400 tonna síkosságmente-
sítő és érdesítő anyagot vásárol a Kft., amely a tatai 
utakra kerül, ennek költsége éves szinten 9-10 mil-
lió forintot tesz ki.

A Kft. munkájának jelentős részét a köztisztaság-
gal kapcsolatos feladatok adják. Szorosan ehhez 
kötődik az éves lomtalanítás, amely egyre nagyobb 
munkát ad a cég munkatársainak.

2014-ben 150 tonna magáningatlanoknál kelet-
kezett lomhulladékot szállítottak el Tatáról, míg 
2018-ban ez a szám 450 tonnára emelkedett, mely-
nek elszállítási költsége megközelítette a 15 millió 
forintot.

A Városgazda munkáját folyamatosan nehezíti az 
illegális hulladék kihelyezése, ez a tevékenység év-
ről évre nő, a hulladék elszállítása pedig olyan plusz 
költséget ró a városra és jelentős többletfeladatot 
ad a Kft.-nek, amelyeket más, egyéb munkákra is 
tudnának fordítani.

Csapadékvíz-elvezető cső tisztítása a Május 1. úton

Köztisztaság 2014 2015 2016 2017 2018

Kommunális hulladék (tonna) 350 415 480 875 520

Lombhulladék (tonna) 150 260 275 400 450

Elektronikai hulladék (tonna) 25 6 8 28 40

Gumi hulladék (tonna) 5 4 6 4 8

Építési törmelék (tonna) 300 135 435 35 175

Zöldhulladék (tonna) 550 560 567 480 520

Szennyvíz (m3) 700 750 775 1100 1250

Hulladék gyűjtése, szállítása (km) 43 000 56 000 59 000 62 000 61 000

Veszélyes hulladék (tonna) - 3 3,5 3 -

Hulladék rakodás (üzemóra) - 390 410 450 480
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2017 nyara óta a Városgazda üzemelteti a  
Güntner Aréna Városi Sportcsarnokot. A tel-
jes körű üzemeltetés feladatkörébe minden, a 
működéssel kapcsolatos teendő beletartozik a 
takarítástól kezdve a rendezvények és sporte-
semények lebonyolításáig. Tata új sportcsarno-
ka beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hiszen 
szinte minden nap helyszínt ad valamilyen ese-
ménynek, programnak. A hétköznapokon reggel 
7-től este 8 óráig tartanak a foglalások, több 
mint 90%-os kihasználtság mellett, a hétvégi 
napokon is magas a foglalások száma, a szom-
bati-vasárnapi időszakokra is a 90% fölötti  ki-
használtság a jellemző.

A városüzemeltetési feladatok ellátásához 
nélkülözhetetlen a megfelelő műszaki háttér. 
Bár számos feladat csak kézzel végezhető, pl. a 
lombhulladék eltakarítása, de a gépesítés ko-
moly segítséget jelent a cég munkatársainak, 
hiszen a gépekkel időt takarítanak meg, és ál-
taluk nő a hatékonyságuk is. Az elmúlt években 
számos beszerzéssel fejlesztették gépparkjukat:

• Caterpillar homlokrakodógép az építések-
hez, földmunkák elvégzéséhez

• hernyótalpas kotró-rakodó gép árkok tisztí-
tásához, tereprendezéshez

• 4 furgon, melyek egyike elektromos jármű
• targonca
• nagy teljesítményű fűgyűjtős fűnyíró
• billencs kisteherautók
• lombszívó
• többfunkciós kis traktor

A gépesítés számos esetben nem tudja he-
lyettesíteni az emberi erőt és ügyességet, ezért 
a megfelelő számú és képzettségű munkaerő 
megléte elengedhetetlen a Városgazda működé-
séhez. Az elmúlt években a cég ezen a területen 
komoly nehézségekkel nézett szembe, hiszen 
nagy változás zajlott le a közfoglalkoztatottak 
helyzetében, a korábbi évekhez képest mára je-
lentősen csökkent a számuk: a 2014-es 154 főről 
2018-ra 35 főre, ami új kihívást jelent az önkor-
mányzat városüzemeltetési feladatokat ellátó 
cégének életében. A Városgazda jövője szem-
pontjából ezért a következő évek meghatározó 
feladata lesz a gépesítés mellett a megfelelő, 
képzett szakembergárda bővítése. 

A Tatai Városgazda Kft. Tatáért, a tataiakért 
dolgozik. Hatékony feladatellátásban fontos 
szerepe van az itt élőknek is, hiszen az ő visz-
szajelzéseik, segítő-építő megjegyzéseik támo-
gatják, viszik előre a cég munkáját. Ezért a Kft. 
2017-ben új kommunikációs csatornákat nyitott 
azzal a céllal, hogy bővítse és egyszerűbbé tegye 
a kapcsolattartást, valamint az információcse-
rét. Először új weboldalt készítettek, amelyen 
folyamatosan részletes információkat közölnek 
a tataiakkal munkájukról, majd közösségi mé-
diafelületet is elindítottak, ami még gyorsab-
bá és közvetlenebbé tette a kapcsolattartást.  
A Kft. elérhetőségei:

http://www.tataivarosgazda.hu/
www.facebook.com/tatai városgazda nonprofit kft. 

Telefon: 34/708-102

Az éves lomtalanítás nem maradhat el Az év végi Kossuth téri adventi vásár ünnepi fényeiért is 
a Városgazda felel
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2015 decemberében zárult le Tata közvilágítás- 
korszerűsítési programjának 1. üteme a LED-es 
lámpatestek felszerelésével, melynek során a 
városban lévő 3 320 lámpatestnek több mint a 
felét sikerült megújítani. A legforgalmasabb tatai 
utakon és csomópontokon LED-es közvilágítás 
működik, a fejlesztéseket részben pályázati pénz-
ből, részben pedig a város saját költségvetéséből 
megvalósítva. Befejeződött a Május 1. és a Bacsó  
Béla út korszerűsítése is, hiszen a képviselő- 
testület kiemelt célja, hogy az utakon, különösen 

Közvilágítás, városi energetikai korszerűsítések
a zebrák környékén megfelelő legyen a közvilá-
gítás. A Május 1. és a Bacsó Béla úton 145 lám-
patestet cseréltek le 75 W-os LED-es fényforrásra, 
ennek köszönhetően éves szinten másfél millió 
forintot takarít meg a város, ezt a pénz pedig 
újabb fejlesztésekre lehet fordítani. Az új lámpák 
kisebb teljesítményűek, de nagyobb fényerőt, 
ezáltal jobb látási körülményeket biztosítanak, 
ugyanakkor energiatakarékosak is.

Szintén az elmúlt évek fejlesztéseinek része a 
Tópart sétányon megvalósult  közvilágítási háló-
zat kiépítése a Pötörke-malomtól az Építők park- 
jáig. Az érintett szakaszon új oszlopsorra 47 db 
LED-es lámpatest lett beépítve. A korszerűsítés-
sel a tóparton egy régi problémát sikerült felszá-
molni, mivel ezen a szakaszon ez idáig nem volt 
közvilágítás. A tóparti világítás 1 618 méter hosz-
szan újult meg, azóta az esti órákban jelentősen 
megnövekedett a futók és kerékpárosok száma.

A közvilágítási hálózaton 2014 és 2019 között 
összesen 1 770 közvilágítási lámpát korszerűsí-
tettünk. 

Erősebb megvilágítást kaptak a Május 1. úton 
a gyalogátkelők, melyek 2019 tavaszán újabb 
lámpatestekkel egészültek ki. 2016-ban a Tata- 
Dunaalmás kerékpárút (Fényes fürdői csomó-
pontnál) és a Naplókert utca közvilágítása, illetve 
a Deák F. utca és a Baji út LED-es korszerűsítése 
készült el, majd 2018 végén került sor a Május 1. 
úti körforgalom és az Oroszlányi út - Új úti cso-
mópont világításának fejlesztésére. 

A Kismosó-patak meder rehabilitációja nyo-
mán a patak melletti sétány közvilágítását is 
kiépítették. 2019 első félévében pedig további 
lámpacserék történtek a Mikovényi utcában, a  
Somogyi Béla és az Agostyáni úton. Emellett ké-
szülnek a Vértesszőlősi, a Somogyi Béla és az  
Almási út közvilágításának korszerűsítésére  
vonatkozó tervek is. 

Az önkormányzat közvilágításra fordított költ-
ségei 2014 és 2018 között 275 millió forintot tet-
tek ki, emellett a város évente átlagosan 5 millió 
forintot fordít az üzemeltetési költségekre.
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TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS TATÁN
Városunkban a távhőszolgáltatás 2012 decem-

bere óta koncessziós keretek között működik.  
Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat koncessziós 
pályázat során meghatározta azokat a működési 
feltételeket, amelyeket a nyertes gazdasági tár-
saság elfogadott, és tartós bérletbe vette a város 
tulajdonában lévő távhőszolgáltatási eszközöket, 
amelyekkel a szolgáltatást nyújtja. 

A város fő elvárása az üzembiztonság fenntar-
tása mellett a környezetkímélő, megújuló ener-
giaforrásra alapozó távhőszolgáltatás megterem-
tése volt. Az elmúlt évek tapasztalati azt mutatják, 
hogy a koncessziós társaság, a Tata Energia Kft. 
elvárásokon felül teljesít. Az üzembiztonság meg-
teremtését az apríték tüzelésű kazán felújításá-
val, a megújuló energiatermelés kibővítésével, a 
rendszer automatizálásával, valamint az elöre-
gedett, vízben álló csövek folyamatos cseréjével 

éri el. A távhőszolgáltatást használók Tatán biz-
tonságos, mindig rendelkezésre álló korszerű és 
környezetkímélő szolgáltatást vehetnek igénybe, 
amely a gáztüzelésű fűtéshez képest sokszor ala-
csonyabb költségből is finanszírozható.

Jelenleg 1800 háztartás és közel 100 közü-
let használ városunkban távhőt, nagyobb bő-
vítés az elmúlt években a Güntner Aréna Városi 
Sportcsarnok rákötése volt a távhőszolgáltatási 
hálózatra. A korábbi évtizedek leválási hulláma 
az elmúlt években teljesen megállt, jelenleg a 
távhőszolgáltatás versenyképes a gázzal, és a 
fejlesztéseknek köszönhetően üzembiztos is.  
Az önkormányzat a saját fejlesztéseinél mindig 
vizsgálja a távhővel történő ellátás lehetőségét, s 
ahol rentábilisan megvalósítható a rákötés, ott a 
távhőszolgáltatást részesíti előnyben.
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TELEPÜLÉSKÉPI 
ARCULATI 
KÉZIKÖNYV

Tata képviselő-testülete 2018 decemberében 
elfogadta Tata Településképi Arculati Kéziköny-
vét, amely alapján megalkotta Településképi 
Rendeletét. Az Arculati Kézikönyv nevéhez méltó-
an a település sajátos, egyedi arculatát, véden-
dő értékeiket mutatja be, meghatározva a tele-
pülésképi jellemzőket, az eltérő településrészek 
sajátosságait, értékeit, a minőségi formálásra 
vonatkozó javaslatokat, valamint a településkép-
hez illeszkedő építészeti elemeket, ezzel irányt 
mutatva az építésekhez, a minőségi épített kör-
nyezet kialakításához. 

A tatai kiadvány hat fejezetből áll. Az első a 
bevezetés, melynek utolsó két mondata így szól: 
„Ez a könyv a környezethez való illeszkedésről, az 
építészeti empátiáról szól. Kérem, olvassák figye-
lemmel és a város szövetébe illő, ahhoz méltó, 
igényes épületekkel, beruházásokkal együtt fej-
lesszük tovább Tatát!”

A bevezetést követő fejezet a város történeti 
gyökereiről, az épített, a táji és természeti érté-
kekről szól, melyek a jelenlegi arculat meghatá-
rozó és védendő elemei. Az ez utáni fejezetekben 
a várost 10 eltérő karakterű területre bontottuk. 
Olyan területeket tettünk azonos karakterbe, me-
lyek valamilyen módon – a beépítés jellege, az 
épületek nagysága, kialakítása vagy egyéb megha-
tározó elemek alapján – kapcsolód-
nak egymáshoz. Majd általánosan a 
teljes városra és az egyes karak-
terterületekre külön-külön meg- 
fogalmaztunk javaslatokat arra vo-
natkozóan, hogy a jövőbeni épü-
letek tervezésénél mi mindenre 
érdemes figyelniük a tervezőknek. 
Külön foglalkozunk a könyvben a 
sajátos építményfajtákkal, a keríté-
sekkel, reklámokkal, napelemekkel 
és egyéb építményekkel. 

A kézikönyv ötödik fejezete tar-
talmazza a jó példákat, melyben 
olyan már megépült házakat muta-

tunk be, melyek Tata természeti és épített örök-
ségéhez, egyedülálló hangulatához érzékenyen 
viszonyulnak, ezáltal méltó előképet mutatva a 
jövőben megvalósuló terveknek. A Településképi 
Arculati Kézikönyv 97 oldalon, a könnyű érthető-
ség kedvéért sok képpel és ábrával illusztrálva 
mutatja be a különböző területeket s tesz aján-
lásokat, javaslatokat. A Településképi Arculati  
Kézikönyv és a Településképi Rendelet megtalál-
ható a http://magyaryterv.etata.hu/telepules-
rendezes/2017_tak/ internetes oldalon.
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TURIZMUS TATÁN
Az  önkormányzat képviselő-testülete 2008-

ban döntött a helyi turisztikai (ún. turisztikai 
desztináció menedzsment, röviden TDM) szerve-
zet létrehozásáról, majd a 2009-ben megalakult 
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (Tata TE)  
együttműködési megállapodás keretében átvet-
te a turizmushoz kapcsolódó  feladatok meg-
határozott részét Tata Város Önkormányzatától.  
Ezt követően további 17 csatlakozó település ön-
kormányzatával született hasonló  megállapodás 
az egyesület működési területét érintő turisztikai 
tevékenységek összehangolása érdekében. A fel-
adatok ellátásához az önkormányzat működési 
támogatást nyújt, melynek fedezetét a helyben 
beszedett idegenforgalmi adó biztosítja. 

A Tata TE tevékenységei alapvetően négy téma-
kört érintenek:

1. Az Alapszabályban megfogalmazott célok 
megvalósítását.

2. Információ-szolgáltatási és marketingkom-
munikációs feladatok ellátását.

3. Pályázatok beadását, megvalósítását.
4. A pénzügyi fenntarthatóság biztosítása érde-

kében saját piaci bevételeket eredményező szol-
gáltatások bevezetését. 

A 2014-2018 közötti időszakra vonatkozó ösz-
szesített központi statisztikai adatok szerint a 
városunkban eltöltött vendégéjszakák, illetve 
a hozzánk érkező vendégek száma növekszik, 
amely egyértelműen mutatja a tatai turizmus 
erősödését:

Jól látható, hogy a 2015–2016-ban bekövetke-
zett visszaesést az azt követő években sikerült 
megállítani, sőt, a város turisztikai teljesítményét 
a kedvezőtlen időszak előtti szintnél magasabbra 
helyezni.

Eközben a város idegenforgalmi adóból szár-
mazó bevételei az alábbiak szerint alakultak:

Az Egyesület tagságát a 2009. évi alapításkor 
40 szervezet jelentette. 2014-ben ez a szám már 
70-re emelkedett, 2018-ra pedig elérte a 83 tagot.

A Tata TE tagsága és munkaszervezete által az 
alapítás óta eltelt időben végzett munka 2013-
ban országos rangot is kapott, hiszen a város és 

térsége adhatott 
otthont a X. Jubi-
leumi Országos 
TDM Konferenciá-
nak. 2014-től ez az 
ismertség és el-
ismertség tovább 
erősödött:

• 2014-ben a 
Magyar Nemzeti 
Parkok Hete nyitó 
hétvégéje a Tatai 
Sokadalom kísérő-
rendezvénye volt, 

Év

Kereskedelmi szálláshelyek
Üzleti célú egyéb 

(korábban magán-) szálláshelyek

vendégek 

száma (fő)

vendég-

éjszakák 

száma (éj)

átlagos 

tartózkodási 

idő (nap)

vendégek 

száma (fő)

vendég-

éjszakák 

száma (éj)

átlagos 

tartózkodási 

idő (nap)

2014 41 925 85 982 2 5 393 14 364 2,7

2015 39 424 75 731 1,9 4 249 15 699 3,7

2016 39 191 78 580 2 3 433 8 374 2,4

2017 44 574 92 746 2,1 9 374 21 429 2,3

2018 48 117 98 868 2 n.a. n.a. n.a.

2014 2015 2016 2017 2018

33 573 000 Ft

40 113 000 Ft
43 044 000 Ft

65 728 000 Ft

46 767 000 Ft
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A legnagyobb tatai sportesemények, mint az Old Lake Man Triatlonverseny 
és a Tatai Minimaraton, vendégek ezreit vonzzák városunkba minden évben

Tata igazi esküvőváros, az ország számos pontjáról 
jönnek hozzánk kimondani a boldogító igent

Az Év Hotele közönségszavazás Magyarország, Észak- 
Dunántúl régió 2. helyezettje 2019-ben a tatai 
Kristály Hotel lett

amely a hazai állami természetvédelem legna-
gyobb, a védett természeti területek ökoturiszti-
kai kínálatát népszerűsítő közönségrendezvénye 
és szakmai találkozója.

• 2014-ben a Magyar TDM Szövetség tisztújító 
közgyűlésén Magyarics Gábor TDM menedzsert 
(aki egyben a Tata TE társtulajdonában álló  
Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. térségi 
TDM-szervezet ügyvezetője is) az országos érdek-
képviseleti szervezet elnökségi tagjává választot-
ták. Szakmai munkája elismeréseként 2018-ban 
„Az év TDM-menedzsere” díjban részesült.

• 2018 őszén ismét Tatán rendezhették az  
Országos TDM Konferenciát.

A tatai turisztikai információs iroda (Ady Endre 
út 9.) 2010 óta a Tata TE fenntartásában áll, ven-
dégforgalmának alakulása az elmúlt években a 
következőképpen alakult:

Év

Vendégforgalom (fő)

személyes telefon
írásos 

(e-mail)
összesen

2014 4 869 1 967 153 6 989

2015 5 634 1 509 88 7 231

2016 4 318 1 374 202 5 894

2017 4 344 1 065 527 5 936

2018 3 984 1 450 590 6 024
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Kereskedelmi szálláshelyek kapacitása, tárgyév 
július 31-re vonatkozó adat:

Az iroda működését a Magyar Turizmus Zrt. ( je-
lenleg jogutódként a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség), mint a Tourinform Iroda névhasználatot en-
gedélyező állami szervezet minden évben átfogó 
ellenőrzés keretében vizsgálja. 2014-ben az iroda 
96%-os teljesítményt ért el, azóta pedig minden 
évben 100%-os minősítéssel végzi munkáját.

2014 és 2019 között számos saját programot, 
szolgáltatást indított el az egyesület:

• 2014-től garantált időpontban, és akár 1 fővel 
is elinduló városnéző sétákat szerveznek (sze-
zonban szerdánként és szombatonként, szezonon 
kívül szombati napokon).

• 2017-ben „A várbörtön legendája”címmel sza-
baduló játékot terveztek, amelyet azóta is sikere-
sen működtetnek a Tatai vár udvarán.

• 2019-ben zajlott szolgáltatóik felmérése az 
„akadálymentesség” jegyében, ennek eredmé-
nyeként nemcsak a mozgásukban korlátozottak, 
hanem például a siketek és nagyothallók, vagy 
akár a bizonyos ételek összetevőivel szembeni 
intoleranciával élők is naprakész információhoz 
juthatnak a turisztikai szolgáltatások és progra-
mok elérhetőségével kapcsolatban.

• A tagság részére folyamatosan biztosítanak 
turisztikai szaktanácsadási, projekt-előkészítési, 
illetve pályázat összeállítási szolgáltatásokat.

2016-ban újabb 14 csatlakozó településsel ösz-
szesen 18 település közigazgatási területére bővült 
az egyesület működési területe. A Taggyűlés ek-
kor döntött arról, hogy a tisztújítással egyidőben  

Mutatók

Kiadható férőhelyek száma (db)

Szállástípus

Időszak Terület
Szálloda 

összesen
Panzió

Egyéb 
szállástípus 

összesen

2018. év

Tatai 
járás 568 215 1974

Tata 568 108 904

Mutatók

Férőhelyek száma (db) Vendéglátók száma (fő)

Szállástípus Szállástípus

Időszak Terület Egyéb 
szállásadás Ebből: falusi szállásadás Egyéb 

szállásadás Ebből: falusi szállásadás

2014. év
Tatai járás 574 39 82 4

Tata 451 70

2015. év
Tatai járás 466 40 85 3

Tata 338 74

2016. év
Tatai járás 447 80

Tata 316 69

2017. év
Tatai járás 671 31 88 3

Tata 534 76

2018. év
Tatai járás 567 31 129 3

Tata 428 116

Üzleti célú egyéb (korábban magán-) szálláshelyek kapacitása 2014–2018.
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átalakítja a működés korábbi ke-
retrendszerét annak érdekében, 
hogy egyrészt közvetlen részvé-
teli lehetőséget adjon a kibővült 
tagságnak az operatív döntések 
meghozatalában, másrészt erő-
sítse az együttműködést a jelen-
tősen megnövekedett működési 
területen található tagokkal, 
partnerekkel.

A TDM-partnerség egymásra 
épülő, helyi és térségi szinte-
ket is magába foglaló kiépítése 
Komárom-Esztergom megyében  
2011-ben kezdődött a Duna- 
Gerecse Nonprofit Kft., mint 
térségi szintű TDM-szervezet 
létrehozásával. A cég alapítói 
között volt a Tata TE mellett a  
Komáromi Turisztikai Egyesület  
és a Komárom-Esztergom Megyei  
Önkormányzat. 2016-ban a Dorog  
és Térsége Turizmus Egyesület- 
tel, 2017-ben Tatabánya Megyei  
Jogú Város Önkormányzatával,  
2018-ban pedig az Esztergom és  
Térsége Turisztikai Egyesülettel 
bővült a társaság tulajdonosi 
köre. Emellett rendszeres szakmai 
egyeztetés kezdődött 2018-ban 
az Észak-Komárom és Párkány  
közötti területen működő  
Podunajsko-Dunamente OOCR 
TDM-szervezettel is, ennek a fo-
lyamatnak a végén 2019-ben egy 
konzorciumi megállapodás alá-
írására kerül sor.
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SZÖVETSÉG A DUNA KÉT PARTJÁN
Tata városa kezdetektől tagja a Pons Danubii  

EGTC-nek (Európai Területi Együttműködési  
Csoportosulás), amely 2010 decemberében jött 
létre Michl József Tata város polgármesterének 
kezdeményezésére. A társulásnak négy magyaror-
szági (Komárom, Tata, Kisbér, Oroszlány) és három 
szlovákiai (Észak-Komárom, Ógyalla, Gúta) önkor-
mányzat a tagja, jelenleg Michl József tölti be az 
elnöki tisztséget. A csoportosulás hét város hoz-
závetőleg kétszázhetvenezer lakosának érdekeit 
képviseli. A Pons Danubii a 15. hivatalosan bejegy-
zett EGTC az Európai Unióban, célja a megkülön-
böztetésmentesség annak érdekében, hogy a helyi 
szereplők a határon belül és a határ túloldalán 
ugyanazon lehetőségekkel bírjanak. Az Európai 
Unió társfinanszírozásában, területi együttműkö-
désben megvalósuló programok végrehajtásával, 
a társulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva 

a meghatározott települések közigazgatási határa-
in belül kívánja lehetővé tenni és erősíteni a gaz-
dasági és társadalmi kohéziót. 

A Pons Danubii EGTC az elmúlt években szá-
mos projektet valósított meg különböző pályáza-
tok keretében. Többek között elkészítette a Pons  
Danubii régió biciklis térképét és Komárom város 
QR kódos turisztikai térképét, regionális webteleví-
ziót indított, bicikliutat épített Komárom és Gúta kö-
zött, továbbá egy kisebb kerékpárutat a Monostori  
erőd körül, támogatta a munkaerőpiacok határon 
átnyúló együttműködését és infrastruktúrafejlesz-
tést hajtott végre a komáromi és az ógyallai ipari 
parkban.

A társulás jelenleg is több pályázat megvalósí-
tásán dolgozik. Partnerként részt vesz a "Vízi Utak 
Régióinak Fenntartható Örökségmenedzsmentje" 
(Sustainable Heritage Management of Waterway 
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Regions) elnevezésű projektben, amelynek veze-
tője a hágai Association Regio Water. A program 
fő célja, hogy az egyes partnerek által kiválasztott, 
kulturális örökség védelmére és a környezetvé-
delemre vonatkozó stratégiákat tovább fejlesz-
szék, ugyanakkor javítsák ezek gyakorlatba való 
átültetését annak érdekében, hogy az egyensúlyt 
teremtsen a természeti adottságok kiaknázása, 
valamint a természeti és épített környezet védel-
me között. A társulás több partnertalálkozón vett 
részt, például Észak-Komáromban és a lettországi 
Valmieraban, és elkészítette a Pons Danubii régió 
akciótervét.

A Pons Danubii részt vesz az "INSIGHTS – Integrált 
Lassú, Zöld és Egészségközpontú Turizmus Straté-
giák" elnevezésű transznacionális projektben is, 
amelynek célja, hogy fenntartható, integrált turiz-
mus menedzsment struktúrákat alakítson ki aktív 
stakeholderek bevonásával, továbbá új, turizmus-
hoz kapcsolódó termékeket dolgozzon ki, valamint 
ösztönözze a lakosságot az egészséges életmód és 
a természetvédelem terén. A pályázatban a Pons 
Danubii felelős a transznacionális tanulás és ta-
pasztalatcsere megvalósulásáért, amely magába 
foglalja – külső szakértők/előadók bevonásával 
történő – tudásátadó találkozók megszervezését, 
ahol a projektmenedzsment tagok mellett a regio-
nális stakeholderek is részt vesznek. Ennek kereté-
ben több partnertalálkozó valósult meg 2018-ban, 
például Németországban, Észak-Komáromban és 
Hargita megyében, ahol a résztvevők bemutatták 
egymásnak jó gyakorlataikat.

A csoportosulás a "CULTPLAY – Interaktív te-
matikus parkok létrehozása, a kulturális örök-
ségek innovatív használata" című projektben is 
közreműködik, projektmenedzsment feladato-
kat lát el hat településen. A program célja, hogy 
életkoruktól függetlenül bevonja a helyi lakoso-
kat és a turistákat a meglévő kulturális öröksé-
gek újszerű felhasználásába, nem csupán azok 
látogatása és passzív megfigyelése útján, ha-
nem aktívan bekapcsolódva, az aktuális tema-
tikus parkokat hasznosítva. Kilenc településen  
(Szlovákiában Érsekújváron, Észak-Komáromban,  
Ógyallán, Gútán és Vágsellyén, Magyarországon  
Komáromban, Tatán, Oroszlányon és Kisbéren)  
épül CULTPLAY park annak érdekében, hogy a 
Duna mindkét oldalán bemutassák a kulturális 
örökséget. Minden településen úgy alakítják ki 
a parkot, hogy a partnerségben szereplő másik  

település valamely jelentős épített örökségét – vár, 
erőd, vízimalom, bánya – állítja a középpontban. 
Míg a szlovák oldal kulturális örökségeit a magyar 
partnerek mutatják be, addig a magyar oldal kul-
turális örökségeit a szlovákok. Tavaly november-
ben Ógyallán adták át az első CULTPLAY parkot. A 
projekt keretében jön létre Tatán, az Angolkertben 
a Malompark a gútai vízimalom másával.

A társulás 2017-ben nyert a "KOMBI – Határon 
átnyúló integrált kerékpáros kölcsönző rendszer" 
című pályázaton is, amelynek köszönhetően ki-
lenc településen (Szlovákiában öt, Magyarorszá-
gon négy), tizenhárom helyen lehet majd kerék-
párt kölcsönözni. Minden kölcsönző ponton 16-16 
dokkoló állomás áll majd rendelkezésre. Tata is 
aktív részese ennek a projektnek, melynek kö-
szönhetően új parkoló épül az Építők parkjában, 
valamint két kerékpárkölcsönző az Új Kajakház-
nál és a Güntner Aréna Városi Sportcsarnoknál, 
és még egyet terveznek az Interspar áruház mel-
lett. A Pons Danubii feladata a teljes kerékpáros 
rendszer kiépítése, az eszközök beszerzése, a pro-
jektmenedzsment feladatok ellátása, a kölcsönző 
rendszer integrálása a helyi közlekedési rendsze-
rekbe, valamint a tudatos kerékpáros közlekedés-
ről szóló tréningek szervezése. 

Ezeken kívül a társulás még további két pályázat 
megvalósításán dolgozik, a tavaly elindult "Kn-Kn 
ImproTrans" projekten, amelynek középpontjában 
a természet és a kultúra áll, illetve az idén elindult 
"TAPE – Munkahelyteremtő innovációs programon", 
amely a fenntartható és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítását és a munkavállalói mobilitást tá-
mogatja a régióban. Ebben a projektben részt vesz 
a TSZC Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközép- 
iskolája és Kollégiuma és a Fogaskerékgyár Kft. is.
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A HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 
TÁMOGATÁSA

Tata Város Önkormányzata évről évre közle-
kedési támogatást nyújt a tatai lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező vagy itt tanuló 
általános, illetve középiskolás diákoknak. 

A támogatás havi összege 500 forint, éves szin-
ten 6 000 forint/fő.

A szülőknek, diákoknak a támogatott bérlet 
megszerzésével kapcsolatosan nincs semmilyen 
teendőjük, hiszen az oktatási intézmények még 
az új tanév megkezdése előtt jelzik az önkor-
mányzatnak a pontos tanulói létszámukat, a bér-
leteket pedig az iskolákban kijelölt személyeknél 
lehet átvenni. Az első osztályos diákok a tanév 
elején Tata Kártyát, míg a felsőbb tagozatba járók 
kártyájukhoz egy újabb évre érvényesítő matricát 
kapnak. Azok a gyerekek, akik Tatán élnek, de más 
városban tanulnak, szintén megkapják a buszbér-
letet.

Közlekedési támogatásban évente átlagosan  
4 700 diák részesül városunkban.

A diákok számára a helyi tömegközlekedés 
használata kiszámíthatóvá, gyorsabbá és bizton-
ságosabbá teszi az eljutást az iskolába, emellett 
pedig hozzájárul a reggeli és délutáni csúcsidő-
ben a tatai közutakon tapasztalható forgalom 
enyhítéséhez is.

Az ingyenes tanulói bérlet biztosítására éven-
te átlagosan 29 000 000 forintot fordít az önkor-
mányzat.

A tatai közösségi közlekedés fejlesztése és a 
szolgáltatások színvonalának folyamatos nö-

velése céljából a város képviselő-testülete ha-
gyományosan jó kapcsolatot ápol a Középnyu-
gat-magyarországi Közlekedési Központ (KNYKK) 
Zrt.-vel. 2016 decemberében tíz évre szóló köz-
szolgáltatási szerződést írt alá a Városházán 
Michl József polgármester és Németh Tamás, a 
KNYKK vezérigazgatója a helyi közösségi közleke-
dés biztosítására. A társaság és a város kapcso-
lata több évtizedre nyúlik vissza, már a hetvenes 
években is a közlekedési központ jogelődjének 
autóbuszai szállították a tatai utasokat, s az uta-
zási igények változásával folyamatosan növeke-
dett a teljesített kilométerek mennyisége, amely  
441 ezer kilométerről 458 ezerre nőtt. 2015-ben 
már 62 963 járatot indított a KNYKK Zrt. éves szin-
ten 5,5 - 5,6 milliós utassal. A járművek átlagé-
letkora országosan is kiemelkedően alacsonynak 
számít a helyi közlekedésben. Az együttműködés 
során az önkormányzat a költségeket és a szol-

2018 őszén új buszváró épült Agostyánban

A tatai közösségi közlekedés és annak támogatása számokban:

Tata Város helyi közlekedésének adatai 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

Utasszám (ezer fő): 5 539 5 661 5 596 5 495 5 592

Menetdíj bevétel (ezer ft): 65 029 66 076 64 345 62 977 59 187

Önkormányzati működési támogatás (ezer ft): 32 830 10 051 13 455 21 492 28 978

Éves tanuló bérlet vásárlás (db): 4 405 4 493 4 453 4 522 4 605

Időszakos tanuló bérlet vásárlás (db): 824 855 884 822 833

Hasznos kilométer (ezer km): 419,7 415,3 401,4 392,9 386,7

Autóbusz-megállóhelyek felújítása (db): 4 7 8 6 3

Megállóhely felújítások értéke (ezer ft): 8 527 30 478 14 669 22 496 22 998
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gáltatás színvonalát köti le, míg a közlekedési 
központ az infrastrukturális fejlesztéseket, az 
autóbusz-beszerzést, a humánerőforrás biz-
tosítását, képzését tudja ütemezni, tervezni.  
A KNYKK Zrt. évente több megállóhely és autó-
buszváró felújítását, cseréjét végzi el a városban. 
2017-ben bejelentették, hogy nyolc évre csökkent 
az autóbuszok átlagéletkora Tatán azzal a beru-
házással, melynek köszönhetően a tatai utasok 
használatba vehették azt a három MAN típusú 
járművet, melyek a helyi közösségi közlekedés 
fejlesztésének nyomán kerültek hozzánk első 
lépésként. Az alacsony belépésű autóbuszok a 
második ajtónál kihajtható rámpával rendelkez-
nek, amely lehetővé teszi a kerekes székkel való 
felszállást, míg az utastérben a rögzítés is megol-

2017 őszén 3 MAN típusú járművel gazdagodott a város, 
ezzel tovább csökkent a tatai buszok átlagéletkora

dott egy speciális biztonsági övvel. A négysoros, 
kárpitozott üléseken összesen 39 utas foglalhat 
helyet, míg az állóhelyek száma további 33 fő uta-
zását biztosítja. A külföldről beszerzett autóbu-
szok Euro 5-ös besorolású motorral közlekednek, 
ami Tata számára fontos elvárás a környezetvé-
delmi szempontok miatt. A fejlesztések termé-
szetesen nem csupán a járműveket érintették, 
korábban ebben a kistérségben valósult meg a 
régióban először a valós idejű utastájékoztatás, 
többek között digitális utas-tájékoztató eszközök 
kihelyezésével a forgalmasabb megállóhelyeken. 
Az önkormányzat minden évben működési költ-
ségtérítést fizet a KNYKK-nak a helyi közösségi 
közlekedési szolgáltatás megtartása érdekében. 
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Az 1980 óta müködő Csillagsziget Bölcsődében 
számos fejlesztés valósult meg az elmúlt években. 
2011-ben új gondozási egységgel bővült az intéz-
mény, melynek köszönhetően huszonnégy kis-
gyermekkel többet tudtak felvenni. Az évek során 
az épület teljes energiaracionalizálására is sor 
került. 2014-ben speciális csoportot hoztak lét-
re, ahová sajátos nevelési igényű kisgyermekeket 
tudnak felvenni, akiknek ellátása nem biztosítha-
tó a normál csoportban, mivel egyéni bánásmód-
ra, speciális fejlesztésre van szükségük. Ma már a 
két kisgyermeknevelőn kívül gyógypedagógus és 
pedagógiai asszisztens is foglalkozik velük. 2015-
ben önkormányzati és szülői segítséggel – kon-
duktor véleménye alapján – közel másfél millió 
forintból bővítették eszközparkjukat, járássegítő 
korlátot és labdafürdőt helyeztek el a folyosóra, 
új bútorokat vásároltak, kifestették a tornaszobát 
és kicserélték annak padozatát. A közelmúltban 
is végeztek kisebb beruházásokat önkormány-
zati támogatásból, pl. árnyékolókat vásároltak a 
csoportok teraszaira és az udvarra, és két csoport-

Fejlesztések a Csillagsziget Bölcsődében

szobát 
tel jesen 

felújítottak. 
Az infrastrukturá-

lis fejlesztések mellett a vá-
ros kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a 

bölcsődében dolgozók minél magasabb szakmai 
színvonalon lássák el a gyermekek nevelését, 
gondozását. 2016-ban pályázat útján támogatta 
a kollégák ötvennégy órás zenei továbbképzé-
sét. A Tesz-Vesz Muzsika program célja az volt, 
hogy fejlesszék a kollégák hangszeres tudását, 
változatosabbá tegyék zenei repertoárjukat.  
A bölcsődében ugyanis nagy hangsúlyt fektetnek 
a zenei érzékenyítésre, napi szinten mondókáz-
nak, énekelnek. A képzésnek köszönhetően a ne-
velők egyre bátrabban és gyakrabban veszik elő 
hangszereiket. 2017-ben az önkormányzat nyert 
a „Még jobb kezekben – bölcsődei szakemberek 
szakmai fejlesztése a Tatai járásban” című pá-
lyázaton, ennek keretében a kisgyermeknevelők 
többek között kompetenciafejlesztő tréningen és 
zenei továbbképzésen vesznek részt. Ennek nem-
csak az a célja, hogy a kollégák még magasabb 
szakmai szintre jussanak, hanem az is, hogy a 
családokat bevonják a bölcsődei programokba. A 
későbbiekben ugyanis a szülők részvételével tar-
tanának délutánonként hangszeres bemutatókat, 
foglalkozásokat. A pályázat lehetőséget ad arra 

OKTATÁSI, NEVELÉSI INTÉZMÉNYEINK 
FEJLESZTÉSEI
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is, hogy a „Ringató” családi és művészeti nevelési 
program is bekerülhessen a bölcsődébe. A pro-
jektben nemcsak a Csillagsziget, hanem – konzor-
ciumi partnerként – a tatai Juniorka, a naszályi, a 
kocsi és a baji bölcsőde is részt vesz.

Jelenleg százhat férőhelyes a Csillagsziget 
Bölcsőde, kilenc csoport van összesen, ebből 
nyolcba körülbelül tizenkét gyermek jár, a speci-
álisba pedig hatot vesznek fel. A dolgozói létszám 
az elmúlt négy évben harminchatról negyvenre 
emelkedett, tavaly novemberben még egy dajká-
val bővült a csapat. 2017 óta időszakos segítőik 
is vannak, ugyanis a Csillagsziget Bölcsődében 
végzik szakmai gyakorlatukat a Soproni Egyetem 
Benedek Elek Pedagógiai Karának azon első és 
másodéves csecsemő- és kisgyermeknevelő sza-
kos hallgatói, akik az egyetem tatai oktatási hely-
színén, a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési 
Központban tanulnak. A 2017/2018-as tanévben 
tíz hallgató, a 2018/2019-es tanévben pedig már 
harmincöt hallgató szakmai gyakorlatát koordi-
nálták az egyetem iránymutatása alapján. Óriási 
elismertséget jelent a tatai intézménynek, hogy a 
Soproni Egyetem gyakorló bölcsődéje lehet, a le-
endő kisgyermeknevelők pedig a tatai kollégáktól 
leshetik el a szakmát. 

Év Önkormányzati bölcsődék száma
Nem önkormányzati bölcsődék 

száma (munkahelyi, magán stb.)
Bölcsődébe beírt gyermekek száma

2014 1 6 119

2015 1 6 121

2016 1 6 123

2017 1 6 147

Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
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Év
Működő (összes) bölcsődei 

férőhelyek száma

Működő, önkormányzati 

bölcsődei férőhelyek száma

Egyéb, nem önkormányzati 

bölcsődei (munkahelyi, 

magán stb.) férőhelyek 

száma

Családi napköziben 

engedélyezett férőhelyek 

száma (december 31-én)

2014 130 100 24 19

2015 130 106 24 19

2016 130 106 24 33

2017 163 106 57 0

Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi

Év
3 év alatti gyermekek 

száma a településen

Bölcsődei férőhelyek száma

Működő családi 

napközik száma

Férőhelyek száma 

családi napközikben

Férőhelyek 

összesenÖnkormányzati Egyéb

2014 618 106 24 3 19 149

2015 596 106 24 3 19 149

2016 618 106 24 5 33 163

2017 631 106 57 0* 0 163

*A Gyermekvédelmi törvény módosítása miatt a családi napközik családi bölcsődékként működnek 2017 óta.

Fejlesztések a tatai óvodákban
A városvezetés igazán szívén viseli a legkiseb-

bek sorsát, odafigyel arra, hogy mind az öt ön-
kormányzati (Bartók Béla, Fürdő utcai Népha-
gyományőrző, Geszti, Kertvárosi és Kincseskert  
Óvoda) – tagintézményekkel (Agostyáni Bergen-
gócia és Szivárvány Óvoda) együtt hét – óvodá-
ban hasonló körülmények között fejlődhessenek 
a gyermekek, hogy hasonló esélyekkel indulhas-
sanak az életben. Az öt intézményen kívül há-

rom alapítványi (Juniorka, Angyalforrás Waldorf 
és Színes Óvoda) és egy egyházi fenntartású  
(Hajnalcsillag Református Óvoda) óvoda is van 
Tatán. Közülük a Juniorka és a Hajnalcsillag Óvo-
dával tart fenn szorosabb kapcsolatot az ön-
kormányzat, velük köznevelési megállapodást 
is kötött, a Juniorka Óvoda működését évente  
15 millió forinttal, míg a Juniorka Bölcsődéjét  
7 millió forinttal támogatja. 

Év 3-6 éves korú 
gyermekek száma

Óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 
(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt)

Óvodai férőhelyek 
száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt)

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt)

Óvodába beíratott 
gyermekek száma 
(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt)

2014 897 32 820 10 764

2015 889 34 836 11 786

2016 832 34 831 11 769

2017 858 34 831 11 n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés – az összes óvodai kapacitás egyházi és magánfenntartó óvodájá-
nak férőhelyszámát is tartalmazza.

Óvodai nevelés adatai Tatán 2014–2017.
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2015 szeptemberében a gyermekvédelmi tör-
vény módosításával bővült az óvodákban a 
kedvezményes és ingyenes gyermekétkeztetés.  
Ennek köszönhetően többszörösére nőtt az  
ingyen étkező óvodások száma.

Az önkormányzat szervezésében Michl József 
polgármester 2014 óta havi rendszerességgel 
óvodavezetői értekezletet tart. A megbeszélé-
seknek mindig más intézmény ad otthont, így 
a vezetők egymás óvodáját is megismerhetik.  
A személyes hangvételű találkozó kiváló alkalom 
arra, hogy megbeszéljék közös ügyeiket, prob-
lémáikat. Gyakran vendéget (pl. mentálhigiénés 
szakembert) is hívnak, akihez szükség esetén 
a későbbiekben is fordulhatnak. A városatyák 
ugyanis fontosnak tartják, hogy a vezetők a szak-
mai segítségen túl lelki támaszt is kapjanak, hi-
szen egy száz-százötven fős intézmény vezetése 
nem könnyű feladat. 

2015 óta még inkább a dolgozó szülők igénye-
ihez igazították az óvodák nyitvatartási idejét, a 
legtöbb reggel hattól délután ötig van nyitva, de 
például a Kertvárosi Óvoda már reggel fél hattól 
fogadja a gyerekeket. Nyáron – a korábbiakkal 
ellentétben – nem hat-nyolc hétre, hanem csak 
négy hétre zárnak be. Erre a négy hétre ügyeletes 
ellátást biztosítanak, minden évben két óvodát 
jelölnek ki, amelyik ebben az időszakban fogadja 
azokat, akiknek szülei igénylik. 

M
ár

ciu
s 1

5. 

a G
eszt

i Óvodában

Óvodai ellátottság db

Az óvoda telephelyeinek száma 11

Óvodai férőhelyek száma 831

Óvodai gyermekcsoportok száma 
(gyógypedagógiai neveléssel együtt) 34

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adadatgyűjtés

Óvodai nevelés adatai 2018-2019-es tanév

Személyi feltételek Fő

Diplomás óvodapedagógusok száma 55

Ebből hiányzó óvodapedagógusok 
száma 0

Gyógypedagógusok létszáma 1

Dajka/gondozónő 25

Kisegítő személyzet 21

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adadatgyűjtés

Óvodai nevelés adatai 2018-2019-es tanév

Év
Ingyenes étkezésben résztvevők 

száma az óvodákban

2013 150

2014 121

2015 528

2016 537

2017 571

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

A szabad játék és a mozgás minden óvodában 
prioritást élvez, sok helyen mindennapos a test-
nevelés. Az önkormányzat is támogatja a kicsik 
mozgásfejlesztését, 2016-ban tizenkét mozgás- és 
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egyensúlyfejlesztő Bosut vásárolt az óvodáknak. 
A félgömb alakú tornaeszközök vándorolnak az 
intézmények között, mindenhol pár hétig vannak, 
majd továbbadják őket. Az óvodavezetők látják 
az eszköz pozitív hatásait: nemcsak a gyermekek 
egyensúlykészsége fejlődött, hanem rajzkészsé-
gükben is óriási változást tapasztalnak. Ezenkívül 
minden óvoda nagycsoportosait rendszeresen vi-
szik úszni a Kőkúti Iskola tanuszodájába.

A városban a Bartók és a Kincseskert Óvoda 
vállalta, hogy hátrányos helyzetű és sajátos ne-
velési igényű gyerekeket is fogad, akiket a napi 
tevékenység mellett speciális fejlesztésben is ré-
szesítenek. A kicsik felzárkóztatása érdekében az 
elmúlt években – az önkormányzat támogatásá-
val – a Kincseskertbe főállású gyógypedagógust 
és óvodapszichológust, továbbá két pedagógiai 
asszisztenst is felvettek. A Bartók Óvodában is 
eggyel több pedagógiai asszisztens segíti a sajá-
tos nevelési igényű gyermekek ellátását.

Ha infrastrukturális fejlesztésekről van szó, 
a városvezetés mindig azt az óvodát támogatja, 

amelyiknek leginkább szüksége van rá, ezért a 
közeljövőben a Szivárvány Óvoda energiaracio-
nalizálását, korszerűsítését és a Kertvárosi Óvoda 
rehabilitációját szeretné megvalósítani. Az utób-
bi épülete idejétmúlt, a nyílászárók teljes cserére 
szorulnak, a konyhai eszközök elavultak, a cso-
portszobák mérete sem megfelelő. Nemrégiben 
a város pályázatot nyújtott be az óvoda fejlesz-
tésére és bővítésére, remélhetőleg a kertvárosi 
gyerekek is mihamarabb jobb körülmények közé 
kerülnek. 

Az óvodavezetők saját kereteik között is igye-
keznek fejleszteni óvodájukat, legyen szó új 
programról vagy infrastrukturális fejlesztésről, 
festésről, parkettacseréről. Ezekre pályáznak az 
önkormányzatnál, illetve alapítványi pénzből va-
lósítják meg. 

Az utóbbi években a városvezetésben felmerült, 
hogy mivel annyira megnövekedett az Újhegybe  
költöző kisgyermekes családok száma, ott is léte-
sít egy óvodát, így a szülők lakóhelyükhöz közel 
tudnák elhelyezni kisgyermekeiket. 
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Fejlesztések az iskolákban

2015 októberében készült el a Vaszary János 
Általános Iskola udvarán az a frissen füvesített 
zöld tér, amelyen egy speciális játszószettel a 
gyerekek szabadon mozoghatnak vagy akár sza-
badtéri tanórán is részt vehetnek, ha az idő enge-
di. Az iskola udvara ezzel a fejlesztéssel mintegy  
300 m2 területrésszel bővült. Az új játszókertet az-
zal a céllal alakították ki, hogy zöldebbé tegyék az 
iskola szürke betonrengetegét. A Tatai Városgazda 
Kft. által kialakított zöld udvar létrehozását az ön-
kormányzat közel 5 millió forinttal támogatta, de a 
szponzorok  között volt az iskola alapítványa, szü-
lők, cégek és vállalkozók, akik által az alapítványu-
kon keresztül tudták finanszírozni a 891 000 forint  
értékű speciális játszószettet és az alatta lévő  
gumiburkolat 25%-át. Az új zöld udvart elsősorban 
az alsó tagozatos kisgyermekek használják, de a 
felsősök is élvezhetik annak adottságait.

Michl József polgármester 2016. szeptember 1- 
én az évnyitón egy adományozó oklevél kísé-
retében nyújtotta át azt a LEGO MINDSTORMS  
Education NXT robottechnikát tartalmazó okta-
tócsomagot, melyet az önkormányzat vásárolt az 
iskolának. Az oktatócsomag lehetőséget teremt 
arra, hogy szakkör vagy egyéb csoportos foglal-
kozás keretében a gyerekek megismerkedjenek 
a robottechnikával, valós világból vett példák 
alapján felépíthessék saját robotmodelljeiket és 
a számítógépen keresztül programozhassák azo-
kat. A csomagot olyan oktatók részére tervezték, 
akik csoportos foglalkozásokon, laboratóriumi 

órákon tanítják a robottechnikát. A készlet lénye-
ge az intelligens LEGO Tégla, mely lehetővé teszi 
a használóknak, hogy ne csak építsék, hanem 
programozzák és mozgassák is a robotokat. A 
LEGO MINDSTORMS segít megérteni a diákoknak a 
tudomány, a technológia, a mérnöki fogalmak, va-
lamint a matematika rejtelmeit. Az ajándék tartal-
mazott egy olyan kiegészítő csomagot is, mellyel a 
gyerekek felkészülhetnek a nemzetközi robotprog-
ramozó versenyekre. 

Tata Város Önkormányzatának megbízásából a 
Városgazda Kft. szervezésében 2016 őszén véget 
értek azok a munkálatok is, melyek nyomán meg-
újult az intézmény tetőszerkezete. Az Agostyáni 
út felőli tetőrész cserép-cseréjével befejeződött 
a tető megújítása, korszerűsítése, mely kétéves 
munkát jelentett. A korábbi cserép még a ’80-as 
évek végén készült, és nem volt fagyálló, ezért 

Hamar benépesítették a gyerekek az új vaszarys zöld 
udvart 2015 októberében

Vaszary János Általános Iskola

A 2017-es szeptemberi tanévnyitón a Vaszary Iskola diákjai 
a bejelentett fejlesztéseknek is örülhettek
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részben már beázott, illetve levált. A beázások 
eredményeként a cserép alatti faszerkezet ned-
vességet kapott, ami korhadást okozhat. A héjazat 
teljes cseréje mellett így a sérült fa részeket is ki-
cserélték, a meglévő faszerkezetet pedig konzer-
válták, rovar-, valamint gombamentesítették. Mi-
vel az épület egyedi műemlék, az Örökségvédelmi 
Hatóság engedélye szükséges a legkisebb felújítá-
sokhoz is. A munkálatokhoz ezért teljesen részletes 
statikai és faanyagvédelmi tervet kellett készíteni, 
így a kivitelező egy rendkívül alapos terv alapján 
végezte el a szükséges beavatkozásokat, melyek 
költsége közel 30 millió forint volt. A felújítás  
1600 m2-es felületen történt meg.

A Vaszary János Általános Iskola legnagyobb 
horderejű fejlesztését 2017 őszén jelentették be. 

10 milliárd forintos iskolafejlesztési program kez-
dődött a Tatai-medencében, melynek részeként 
az iskola térségi iskolaközponttá válik. Egy pályá-
zatnak köszönhetően az Európai Unió és a magyar 
állam támogatásával 1 milliárd 160 millió forintból 
újul meg az intézmény a Jázmin Iskolával együtt, 
a fejlesztések során a két iskola kiegészül azokkal 
a hiányzó funkciókkal, amelyeket egy átfogó, nagy 
építési munka keretében kiviteleznek: az öreg 
épületeknek a teljes alapközmű-rendszerét meg 
kell újítani, újra kell építeni a vízvezetékeket, a 
csatorna- és villamoshálózatot, és el kell végezni 
a szükséges szigetelési munkálatokat. A fejleszté-
sek során a közösségi terekben fog erősödni a két 
iskola, például új csoporttermek kialakításával, 
akadálymentesítéssel és tornaterem létesítésével.

2015-ben jubileumot ünnepelt a Vaszary János  
Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye.  
Az 50. születésnapi gálaműsorban az iskola minden 
tanulója szerepelt a Magyary Zoltán Művelődési 
Központ színpadán. A Jázmin Iskola indulása óta 
városunk olyan intézménye, ahol csak alsó ta-
gozatos gyerekek tanulnak. Az elmúlt évtizedek 
során rengeteg változás történt, átalakult az épü-
let belső tere, udvara, de a nevelő-oktató munka 
célja változatlanul az a maradt, hogy biztosítsák 
az élményekben gazdag, boldog, kiegyensúlyo-
zott gyermekkort a kisiskolásoknak. Ezt segíti az 
udvaron található Máltai Játszókert is, melynek  

Megyei német mesemondó versenyre készülnek a 
kisdiákok a Jázmin Iskolában 2018 tavaszán

üzemeltetési feladataira évi 3 millió forintot biz-
tosít az önkormányzat.

Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye

Kőkúti Általános Iskola

2015-ben mutatták be a Kőkúti Általános Iskola 
főépületének és tornatermének tetejére kiépített 
új napelemes rendszert, amely azóta jelentősen 
csökkenti az intézmény üzemeltetési költségeit. 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti 
és Energiahatékonysági Operatív Programokért 
Felelős Helyettes Államtitkárság a „Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása” című pályázati kiírására 

beérkezett „Napelemes rendszer kiépítése a Kő-
kúti Általános Iskolában” című KEOP pályázatot 
közel 35,5 millió forint vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesítette. A kivitelezést a Wagner 
Solar Hungária Kft. végezte el, a rendszer feltele-
pítése és üzembe helyezése 17 napot vett igény-
be. A beruházásnak köszönhetően 198 darab 60 
cellás polikristály szerkezetű, és 250 Wp teljesít-
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Napelemes rendszer a Kőkúti Iskola tornatermének tetején

ményű napelem modult, valamint 3 darab inver-
tert szereltek fel az iskola főépületének és torna-
termének tetejére, 50 kWp összteljesítménnyel.  
Az intézmény teljes éves energiafogyasztásának 
egy igen jelentős részét lefedi a 198 napelemmel 
termelt energia, amely a 3 inverteren keresztül 
jut el a szolgáltató hálózatára és válik ezáltal 
hasznosíthatóvá. A fejlesztés közvetlen célja a 
megújuló energia alapú energiatermelés terjesz-
tése, ezáltal a környezeti terhelés és a széndioxid 
kibocsátás csökkentése volt. A 198 napelemből  

76 darab került a főépületre, míg a tornaterem egy-
séges, nagy és sima felületére 122 darabot sike-
rült felszerelni. A rendszer éves szinten több mint  
52 000 kWh elektromos áram előállítására alkal-
mas, ez a szám időjárástól függően akár maga-
sabb is lehet, ami jelentős megtakarítás az iskolá-
nak. A költséghatékonyság mellett nagyon fontos 
üzenete a beruházásnak, hogy az iskolában tanu-
ló gyerekek már egészen fiatalon, testközelből is 
megismerhetik a megújuló energiaforrások egyik 
fajtáját, amivel elsajátíthatják a tudatos, a kör-

nyezeti szempontokat is érvényesítő szemléletet. 
2017 tavaszán sportos fejlesztéssel gazdago-

dott a Kőkúti Általános Iskola, melynek udvarán 
felavatták az iskolát és a sportcsarnokot ösz-
szekötő új folyosót, a sportsátorban kialakított 
műanyag borítást, a tornaterem új burkolatát, 
az udvaron kialakított futópályát és a DSE által 
vásárolt mikrobuszt. Az iskolai fejlesztések meg-
valósulása főként TAO felajánlásokból, valamint 
az önkormányzat és a Kőkúti Sasok DSE segítsé-
gével jött létre. A 90 méteres, műanyag borítású Az új folyosón egyszerűbben átjutnak a kőkútis gyerekek 

a sportcsarnokba

2017 tavaszán kaptak új mikrobuszt a Kőkúti Sasok
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Az „Iskolai épületek és udvarok felújítása, kor-
szerűsítése EFOP-4.1.3-17” projektek keretében 
23,66 millió forint pályázati összegből valósult 
meg az a fejlesztés, mely a  Kőkúti Általános Iskola 
Fazekas utcai Tagintézményébe járó diákok min-
dennapjait szolgálja és teszi biztonságosabbá. 
Az „Élhetőbb Fazekasért” elnevezésű projekt ki-
vitelezése 2018 őszén fejeződött be. A Tatabányai  
Tankerületi Központ sikeresen pályázott az uni-
ós programra, melynek  az volt a célja, hogy az 
iskolákban különböző fejlesztéseket, felújítá-

Tavaly novemberben adták át a Fazekas iskola felújított folyosóit és tantermeit

futópálya szülői felajánlások és társadalmi mun-
ka nyomán valósult meg 9 335 000 Ft értékben.  
A 36 méteres összekötő folyosó, a tornaterem pa-
dozata és a sátor alatti kézilabdapálya több mint 
94 millió forintos beruházást jelentett, melyet a 
Kőkúti Iskola diákjai használnak majd. A tornate-

rem friss festést is kapott, melynek kivitelezését 
a Tatabányai Tankerületi Központ segítette. Tata 
Város Önkormányzata 25 millió forintot meghala-
dó összeggel segítette a fejlesztéseket, melyeket 
még 32 tatai és megyei cég támogatott.

sokat tudjanak végrehajtani. A tankerület azért 
nyújt be pályázatokat ilyen programokra, hogy 
olyan környezetet alakítson ki, amely esztétikus, 
megfelel a mai kor követelményeinek, és ahová 
szívesen járnak a gyerekek és a pedagógusok.  
A pályázati fejlesztés elemei közé tartozott:

• a tetőtér: ablak és rolócsere, laminált padló, 
festés négy tanteremben

• a folyosók, lépcsőház: járólapozás, festés, 
javítások a földszinten, valamint az 1. és a 2. 
emeleten

Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye

• a külső lépcsők: csúszásmentes járólapozás 
mindkét bejárati lépcsőn

• valamint az udvar: aszfaltozás-kiegyenlítés, 
mászóka és csúszda telepítése és az udvar fel-
töltése homokkal, földdel

A helyszínen található mindkét épületre jutott 
figyelem, hiszen a Menner Bernát Zeneiskola  
saját költségvetéséből fordított pénzt arra, hogy 
a tetőszerkezetet megerősítsék és a zeneiskola 
biztonságos tetőfedést kapjon.
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A Tatai Diákotthon 2017 őszén ünnepelte alapí-
tásának 30. évfordulóját. Az elmúlt években az Új 
úti iskola diákjai és pedagógusai több fejlesztés-
nek is örülhettek, többek között 2016-ban bővül-
tek az iskola sportolási lehetőségei. Az intézmény 
asztalitenisz felszerelésekkel gazdagodott az SLT 
(A sport legyen a tied!) Program keretében, amely 
148 magyarországi iskolának juttatott iskolánként 
kb. 1,5 millió forint értékű asztalitenisz felszerelést. 
Komárom-Esztergom megyében 7 iskola részesült 
a támogatásban. Az új felszerelés a mindennapos 
testnevelés zökkenőmentes lebonyolítása mellett 
a sérült gyerekek fejlesztésében, társadalmi integ-
rációjában is hatékony eszközként használható a 
tatai iskolában.

2018 novemberében rendezték az EFOP-1.8.5-
17-2017-00099 „Menő Menzák az Iskolákban” című 
pályázatból felújított iskolai tankonyha megnyitó 
ünnepségét. Az intézmény „Kéz a kézben” Alapít-
ványa a pályázat keretén belül 20 millió forintos 
támogatást nyert el. Az alapítványt az Új úti isko-
la dolgozói 1992-ben hozták létre. Az elnyert ösz-
szegből az év folyamán már több programot is 
szerveztek az egészséges életmód és táplálkozás 
jegyében, például egészségnapot, főzőversenye-
ket, tanácsadásokat. Emellett az iskolai tankonyha 
felújítása is megvalósulhatott. Az ötmillió forintos 
beruházás eredményeként elkészült az új bútorok-
kal és korszerű eszközökkel, gépekkel felszerelt 
tankonyha, melyet az iskola általános iskolai ta-

Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon

2016 telén örömmel vették birtokba az új asztalitenisz 
eszközöket a diákotthon lakói

nulói, valamint a szakképzésben résztvevők, illetve 
a kollégiumban élők is egyaránt használhatnak.  
A 31 éves  tankonyha megújulásával a diákok olyan 
ismeretekre és gyakorlati tapasztalatokra tehetnek 
szert, melyek szakmatanulásukat támogatják, és 
egyben felkészülést is jelentenek számukra az ön-
álló felnőtt életre. Létrehoztak a helyiség közepén 
egy munkapultot, amely megkönnyíti az oktatást, 
műszaki berendezéseket vásároltak, többek között 
mosogatógép és mikrohullámú sütő, valamint mo-
dern tűzhely is került a konyhába.

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) 2018 
szeptemberében indította el az „Egy cipőben já-
runk” névre keresztelt társadalmi felelősségvál-
lalási programját, melynek a tatai intézmény is 
a részese lett. A kezdeményezés arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a sportban ugyanolyan fontos az 

A Medtronic Hungary dolgozói önkéntes munkával szépítették az Új úti iskola környezetét 2016 őszén
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egyenlő esélyek biztosítása, mint az élet bármely 
más területén. Ezért a sportszervezet jelképes 
sportcipőgyűjtést indított nehéz körülmények kö-
zött élő, sportolni vágyó gyermekeknek. Komárom- 
Esztergom megyében a tatai diákotthon 20 tanu-
lója kapta meg az adományokat. A gyűjtés kereté-
ben az MDSZ az adományozókat arra kérte, hogy a  
cipőfűzőkre kötve lehetőleg egy személyes, moti-
váló üzenetet is fogalmazzanak meg, melyek útra-
valóul szolgálhatnak azoknak a gyerekeknek, akik-
hez eljutottak a cipők.

2015-ben zárult le az Eötvös József Gimnázium  
Öveges Programja, melynek köszönhetően meg-
újult az intézmény természettudományos la-
boratóriuma, és lehetőség nyílt módszertani és 
eszköz ellátottsági szempontból is fejlesztésre a 
fizika, kémia, biológia, illetve földrajz tanítása terén 
257,95 millió forintos európai uniós támogatással.  
A TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0014 azonosítószámú pá-
lyázatban a természettudományos oktatás színvo-
nalának emelését az intézmény akkori fenntartója, 
a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. mellett az épület 
tulajdonosa, Tata Város Önkormányzata is kulcs-
fontosságúnak tartotta. Az együttműködés további 
11 oktatási intézmény, általános iskola bevonásá-
val valósult meg. Az Öveges Program célja az volt, 
hogy kialakuljon a korszerű és magas szintű termé-
szettudományos szemléltetés hálózatos rendsze-
re. A beruházás segítségével létrejött Tatán egy a  
XXI. századi igényeknek megfelelő természettudo-

Az Eötvös Gimnázium Öveges laborja segíti a természettudományos oktatást

2017-ben ünnepelte az iskola fennállásának 30. évfordulóját

Eötvös József Gimnázium

mányos labor, amely felkészíti a fiatalokat többek 
között arra, hogy megfeleljenek a felsőoktatási el-
várásoknak, de számos konferencia, szakmai nap és 
tanulmányi verseny is része volt a projektnek. Az in-
tézmény udvarán állami támogatásból létesült egy 
új sportpálya is.

2016 ősze óta Ádám Sándor nevét viseli az Eötvös 
sportcsarnoka
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Az Eötvös József Gimnázium és Kollégium 
fenntartói jogának átadása

A tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium 
fenntartói joggyakorlásának alapját képező meg-
állapodás, mely az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium, a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt., illetve 
az Eötvös Gimnázium és Kollégium között jött 
létre, 2018. augusztus 31-én lejárt. A gimnázium 
fenntartója eddig az időpontig a Tata Város Ön-
kormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gaz-
dasági társaság, a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
volt.

Az oktatásért felelős miniszter 2018. május 31-
én kelt döntésével a gimnázium köznevelési fel-
adatainak 2018. szeptember első napjával törté-
nő átvételéről és további ellátásának szervezeti 
kereteiről határozott: a megszüntetésre kerülő 

intézmény köznevelési feladatainak ellátására 
2018 szeptemberétől a Tatabányai Tankerületi 
Központ költségvetési szerven belüli, köznevelé-
si intézményként működő új jogi személyiséggel 
rendelkező szervezeti egységként létrehozta az 
Eötvös József Gimnáziumot és Kollégiumot. 

A gimnázium feladatainak ellátását szolgá-
ló, települési önkormányzati tulajdonú ingat-
lan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi  
központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg 
mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tan-
kerületi központ részéről történő ellátása az 
adott ingatlanban meg nem szűnik. A gimnázium 
a tatai 1840 hrsz.-ú ingatlanon található, amely 
az önkormányzat tulajdonában áll. Az ingatlan  
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Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Partnerségi együttműködés segíti immár a 
duális képzést a Jávorka Iskolában, ahol a kol-
légium épületének energetikai korszerűsítése is 
lezajlott. A Földművelésügyi Minisztérium (FM) 
és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara partnersé-
gi keretmegállapodása nyomán írtak alá együtt-
működési megállapodást a tatai intézményben 
2017-ben, ennek célja a minisztérium fenntartá-
sában lévő szakképző intézmény szakmai színvo-
nalának fejlesztése, a jelentős szerepet betöltő 
agrárszereplők bevonásával. A helyi partnerségi 
megállapodások kulcsfogalma a duális képzés, 
amely megerősíti az iskolák és a cégek-vállalko-
zások közötti kapcsolatot. A minisztériumi intéz-
ményhálózat agrárszakképzési koncepció alapján 
működik, s ebben a munkában jelentős szerepe 
van az Agrárgazdasági Kamarának. A FM fenn-
tartású intézményekben országszerte komoly 
infrastrukturális fejlesztések is folynak, ennek 
részeként újult meg a Jávorka Iskola kollégiuma.  
A Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszer-

A duális képzésről tartottak tájékoztatót a Jávorka 
Iskolában 2017 őszén

ipari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium sikeresen bekerült a „Költségvetési szer-
vek pályázatos épületenergetikai fejlesztései” 
projektbe. A KEHOP – 5.2.10. projekt a kollégium 
energetikai korszerűsítését tartalmazta: külső 
nyílászárók cseréjét, külső fal utólagos hőszige-
telését és a padlásfödém szigetelését. A projekt 
összköltsége több mint 97,7 millió forint volt, 
mely 100%-ban támogatott. Az 1941-ben épült 

vagyonkezelői jogát – az étkeztetési fel-
adatellátást szolgáló éttermi rész ki-
vételével – az önkormányzat átadta a 
tankerületnek. 2018 őszétől a gyermek- 
étkeztetést az önkormányzat látja el az 
intézményben.

A gimnáziummal létesített meglévő 
tanulói jogviszonyok jogfolytonossággal 
kerültek át az új fenntartóhoz, a közneve-
lési feladatellátását szolgáló státuszok, 
azaz a 2018. augusztus 31-én foglalkoz-
tatott tényleges állományi létszám és 
álláshelyek – ide értve a pedagógusok, a 
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, 
valamint a technikai feladatokat ellátók 
létszámát és státuszait – a tankerületi 
központhoz kerültek. 

ÉV ÖSSZEG

2008 146 504 626 2008. 09. 01-től fenntartó 
a Városkapu Zrt. 

2009 484 364 630

2010 421 095 368

2011 476 174 457

2012 476 402 518

2013 502 985 513

2014 597 176 931

2015 507 939 495

2016 506 612 293

2017 527 397 512

2018 339 190 577 2018. augusztus 31-ig fenntartó a 
Városkapu Zrt. 

Összesen: 4 985 843 920

A Magyar Államkincstár által utalt normatívák 
összegei az Eötvös Gimnázium részére
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A Jávorka kollégiuma felújítás közben és után

Emlékszobát avattak fel 2017-ben Dr. Kálmán 
Attila pedagógus, országgyűlési képviselő, állam-
titkár, presbiter, egyházmegyei főgondnok, zsinati 

A Dr. Kálmán Attila emlékszoba

kollégiumot 1978-ban bővítették emelettel és új 
szárnnyal. Mivel az épület infrastruktúráján már 
látszódtak az öregedés nyomai, indokolttá vált a 
felújítás.

Az önkormányzat is támogatja az iskola műkö-
dését, hiszen a város tulajdonában lévő 100 hek-
tárnyi földet biztosít az intézménynek a gyakorla-
ti oktatáshoz.

Tatai Református Gimnázium

világi elnök, és a gimnázium alapító igazgatója 
előtt tisztelegve a Református Gimnáziumban. 
A család jóvoltából jellegzetes bútordarabok, 
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Az új tornaterem látványterve

könyvek, okmányok, festmények, dísztárgyak és 
rengeteg személyes dokumentum került az intéz-
ményhez. Az emlékszoba polcain meg lehet nézni 
Kálmán Attila általános iskolai és középiskolai bi-
zonyítványait, egyetemi indexeit, diplomáit, iga-
zolványait, az íróasztalán pedig ott van a szem-
üvege, a karórája, a falon függ a családi címer, a 
fogason a sapkája, a bejárati ajtó mellett pedig 
kint áll a kerékpárja, amellyel fáradhatatlanul 
rótta Tata utcáit. Az emlékszoba a régi zeneiskola 
udvarán kapott helyet.

Szeptember elején új tornacsarnokot adtak át 
a Református Gimnázium udvarán a Dunántúli  
Református Egyházkerület támogatásával.  
Az épületben található egy 580 négyzetméteres 
és 7 méter magas tornaterem a hozzá tartozó 
öltözővel, szertárral, kazánházzal, testnevelő 
tanári szobával. Az öltözőszárny fölött még két 

szint szerkezete készült el, egy konditerem és egy  
diákétterem helye. Ezek jelenleg szerkezetkészek, 
az anyagi lehetőségek megteremtése után, egy 
későbbi időpontban folytathatják az építésüket. 
A mintegy 400 millió forintos beruházás felét,  
200 millió forintot biztosított támogatásként az 
Egyházkerület kormányzati forrásból, a  költségek 
másik felét a gimnázium saját megtakarításából 
fedezte, emellett társadalmi összefogás is segí-
tette az építkezést, hiszen külső támogatások, 
például Mága Zoltán jótékonysági koncertje, va-
lamint egyéb személyes adományok is gyarapí-
tották a pénzügyi forrást.

Bontási munkákkal kezdődött a Református Gimnázium 
új tornatermének építése

TSZC Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

Az iskola 2015. augusztus 31-én csatlakozott a 
Tatabányai Szakképzési Centrumhoz. Ezt megelő-
zően alapítványi iskolaként az 1996-ban a város 
által létrehozott Szakmai Képzésért Közalapítvány  
fenntartásában működött, majd 2015 tavaszán 
kereste meg őket a Nemzeti Szakképzési és  
Felnőttképzési Hivatal, amely látva a sikeres elő-
rehaladást felajánlotta, hogy fenntartóként a jö-
vőben szívesen támogatja az itt folyó képzést. Ez 
a változás egyrészről tehermentesítette a várost, 

másrészről olyan új utakat nyitott meg a Bláthy 
Iskola előtt, amelyek nyomán mára igazi sikertör-
ténetté vált a tatai szakképzés központja.

2018 tavaszán adták át az iskola megú-
jult, Bercsényi utcai épületét. A kollégium a  
KEHOP-5.2.10-16-2016-00136 pályázat és a  
Nemzetgazdasági Minisztérium támogatása 
nyomán szépült meg. Az intézmény főépülete a  
Hősök tere 9. szám alatt, míg a kollégium, a torna-
terem, tantermek és tanműhelyek a főépülettől 
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2018 tavaszán adták át a Bláthy Iskola megújult kollégiumát

két percre, a Bercsényi utca 7. szám alatt talál-
hatóak. A kollégium korszerűsítésének története 
2016-ban kezdődött, amikor megjelent egy ener-
giahatékonysági pályázati felhívás, melyre még 
abban az évben sikerült is beadni a pályázatot. Az 
iskola és a Tatabányai Szakképzési Centrum célja 
az volt, hogy az épület ne csupán kívülről újuljon 
meg, hanem a belső terei is megszépülhessenek, 
így állami forrás segítségével megvalósulhatott a 
helyiségek épületgépészeti belső felújítása, a bú-
torzat és a vizesblokkok cseréje.

„A TSZC Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiuma komplex felújítása” 
elnevezésű projekt tartalmazta a kollégium épü-
letének energetikai felújítását: az épület teljes 
hőszigetelését, a külső nyílászárók teljes körű 
cseréjét és egy 50kW teljesítményű napelemes 
háztartási méretű kiserőmű felszerelését. A szer-
ződött támogatás összege több mint 102 millió  
forint, melyből a homlokzati hőszigetelés 926,58, 
a tető hőszigetelése pedig 634,3 négyzetméte-

ren valósult meg, emellett 37 darab nyílászá-
rót is kicseréltek. A projekt kiegészítéseként a  
Nemzetgazdasági Minisztérium és a Tatabányai 
Szakképzési Centrum támogatásával 97 millió  
forintos beruházás nyomán került sor a tanter-
mek festésére és burkolására, oktatástechnikai 
eszközök telepítésére, a kollégiumi szobák, vi-
zesblokkok teljes felújítására, valamint új infor-
matikai rendszer kiépítésére.

A Tatabányai Szakképzési Centrum által elnyert 
GINOP-6.2.3-17 - A szakképzési intézményrendszer 
átfogó fejlesztése - A „Te szakmád a Te jövőd!” 
című projekt keretében az intézményben továb-
bi fejlesztés valósul meg az oktatási és képzési 
rendszerek munkaerőpiaci igényekhez való iga-
zodása, a tanulásból a munkába történő átmenet 
megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési 
rendszerek megerősítése és minőségének javítá-
sa érdekében. A projekt összköltsége 543 millió 
forint, amelyből a tatai intézmény is részesül.
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A PIARISTA RENDHÁZ 

A Tatai Rend-ház Kft.-t 2018. augusztus 15-én 
alapította Tata Város Önkormányzata azzal a cél-
lal, hogy a volt Piarista Rendházban zajló okta-
tási, kulturális munkát összefogja és az épületet 
üzemeltesse. Emellett képzéseket, kulturális és 
oktatási rendezvényeket szervezzen, vagyis olyan 
közösségi, oktatási és kulturális központtá ala-
kítsa a Rendházat, amely tiszteli és megbecsüli 
a múlt értékeit, a ház alapítóinak szellemiségét, 
ugyanakkor megfelel a jelen kihívásainak, és gya-

A Tatai Rend-Ház Kft.

rapítja a nemzedékek tudását.
Az évekig magára hagyott Rendházban 2017 

szeptemberében megkezdte működését a Tatai 
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ, amely-
nek köszönhetően Tata bekapcsolódott a magyar 
felsőoktatásba.

A Tatai Rend-ház Kft. által működtetett Ház a 
felsőoktatási képzések mellett – Tata városának 
és a Soproni Egyetemnek köszönhetően –  pályá-
zati keretek között megvalósuló oktatásokhoz  is 
biztosítja a helyszínt és a gazdag technikai hát-
teret. 

A Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Köz-
pont mellett a volt Piarista Rendház ad otthont 
a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaságnak, a 
Család és KarrierPONT-nak, a Mecénás Közala-
pítványnak és a Verbói Lentulay Alapítványnak, 
de itt található az Edutus Egyetem telephelye is. 
2018 őszétől ebben a szellemi műhelyben foly-
tatja munkáját városunk közéleti magazinja, a 
Tatai Patrióta. Sikeres pályázatnak köszönhetően  

Az épület felszentelése 2017-ben
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Felsőoktatás Tatán
2016-ban Tata Város Képviselő-testülete dön-

tése alapján karbantartási munkálatok kezdőd-
tek el a volt Piarista Rendházban. Markos Anikó 
okleveles építészmérnök tervei alapján a Tatai 
Városgazda Nonprofit Kft. felújította az épület 
földszinti, keleti folyosóját, ahol könyvtárat, in-
formatika- és különféle szaktantermeket, va-
lamint egyetemi tanulmányi és egyéb irodákat 
alakítottak ki. A rekonstrukciót követően 2017 
szeptemberében újra kinyíltak az évekig magára 
hagyott Rendház kapui, és megkezdte működését 
a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ, 
amelynek köszönhetően Tata bekapcsolódott a 
magyar felsőoktatásba. 

Az önkormányzat mindig is kiemelt figyelmet 
fordított arra, hogy segítse a térségben élő fiata-
lokat, valamint a fejlődni, tanulni vágyókat a dip-
loma megszerzésében, ezért az elmúlt években 
több felsőoktatási intézménnyel kötött együtt-
működési megállapodást (Soproni Egyetem,  
Edutus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Köz-
szolgálati Egyetem, Pannon Egyetem, Eszterházy 
Károly Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegye-
tem).

A 2016-os új felsőoktatási törvény teremtett 

Digitális Jólét Pont – digitális szakadék csök-
kentését segíti, közösségi internet hozzáférési 
pontok fejlesztésén keresztül – is rendelkezésre 
áll a volt Piarista Rendházba látogató vendégek 
és érdeklődők részére. 2019 szeptemberétől a 
Házban működik a Peron Music Könnyűzenei  

A volt Piarista Rendház elsőként megújult szárnyának főfolyosója, előtérben a CSAKPont iroda bejárata

Tehetséggondozó és Képző Központ. 2018.  
december 20-tól a város képviselő-testületé-
nek döntése alapján a Tatai Rend-ház Kft. felel 
az Agostyáni Rendezvényház üzemeltetéséért és 
fenntartásáért is.

Az első tatai felsőoktatási tanév megnyitója 2017 szep-
temberében

lehetőséget arra, hogy az önkormányzatok kö-
zösségi képzési központokat hozhassanak létre, 
vagyis hogy akkreditált felsőoktatási intézmény 
– a közösség igénye alapján – kihelyezett képzést 
indíthasson a helyi gazdaság működtetéséhez 
szükséges szakember-utánpótlás biztosítása ér-
dekében, valamint a magasan képzett szakembe-
rek helyben tartása céljából. Tata az elsők között 
élt a lehetőséggel, s a 2017. szeptember 8-án meg-
tartott első egyetemi tanévnyitóval elindult a Ház-
ban a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógia 
Kar Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA képzése, 
amelynek köszönhetően a bölcsődékben csecse-
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mő és kisgyermeknevelő munkakörben foglal-
koztatottak felsőfokú végzettséget szerezhetnek 
és csatlakozhatnak a pedagógus életpályamo-
dellhez. Az egyetem és a város közötti megálla-
podás alapján a képzés szakmai koordinációját 
a Soproni Egyetem, míg elméleti és gyakorlati 
helyszínét Tata Város Önkormányzata bizto-
sítja. A 2018-2019-es tanévben harmincnégyen  
tanultak az egyetem tatai helyszínén. 

A tatai képzés résztvevőinek műsora 2018 decemberében

A közeljövőben a Tatai Rend-ház Kft. további 
felsőoktatási képzések indítását tervezi a többi 
egyetemmel kötött együttműködési megállapo-
dás keretében. A meglévő képzések mellett pedig 
– a folyamatosan változó igényekhez alkalmaz-
kodva – bővíti a képzési palettáját. Idén ősszel 
Gyógypedagógiai BA levelező alapképzés indul 
Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirá-
nyon.

Okos Város Fejlesztési Program 
A Kormány 2016-ban elindította Digitális Jólét 

Programját, amelynek célja, hogy minden magyar 
polgár a digitalizáció nyertesévé váljon. A pro-
jekt keretében egyrészt segítik az egyéneket az 
alapvető digitális kompetenciák elsajátításában, 
valamint az online világ és az okoseszközök ma-
gabiztos és biztonságos használatában. Másrészt 
különböző stratégiai irányzatok mentén támogat-
ják, hogy a digitális megoldások Magyarországon 
társadalmi, gazdasági és közigazgatási szinten 
is hatékonyan elterjedjenek. Többek között az 
okos város (smart city) fejlesztéseket, amelyek 

nemcsak a digitális megoldások településszintű 
alkalmazását jelentik, hanem az ott élők jóllétét 
is növelik.

2017-ben Tata Város Önkormányzata is csatla-
kozott a Digitális Jólét 2.0 programhoz, és okos 
város fejlesztések megvalósításában együtt-
működési megállapodást kötött a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetemmel, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemmel, az Edutus Főiskolával és Budapest 
Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormány-
zatával. Nemzetközileg is jegyzett település- és 
térségfejlesztő központot hoztak létre Tatán, a 
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Család és KarrierPONT Tatán
2017 tavaszán nyílt meg a Család és Karrier-

PONT (CSAKPont) a volt Piarista Rendházban, 
amely a nők munkaerő-piaci reintegrációját, 
illetve a munka és a magánélet összeegyezteté-
sét segíti. Az információs és szolgáltató központ 

volt Piarista Rendházban (a már működő Civitas 
Sapiens Műhely bázisán), ahol közös kutatási, 
fejlesztési, illetve képzési programokat indítanak. 
Ennek köszönhetően 2018 tavaszán digitális tér-
ségfejlesztési szakember szakirányú továbbkép-
zési szak indult a városban, amelynek célja, hogy 
a kormánytisztviselők, köztisztviselők és egyéb 
foglalkoztatottak, felsőfokú gazdasági, pénzügyi, 
jogi, műszaki és informatikai végzettséggel ren-
delkezők vagy pénzügyi területen dolgozó veze-

A Digitális Jólét Program keretében „Civitas Sapiens – Okos Városok – Bölcs Közösségek” címmel rendeztek szakmai kon-
ferenciát Tatán 2018 tavaszán, melyet Deutsch Tamás Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos nyitott meg

tők átfogó tudást kapjanak az okos város fogal-
máról, a rendelkezésre álló technológiákról és az 
okos települések fejlesztési folyamatáról. 

A Digitális Jólét Program 2.0 keretében 2018 
áprilisában „Civitas Sapiens – Okos Városok – 
Bölcs Közösségek” címmel szakmai konferenciát 
rendeztek a volt Piarista Rendházban. Ezzel egy 
időben Smart City kiállítás is nyílt az épületben, 
ahol különböző városok legkorszerűbb technoló-
giai fejlesztéseit ismerhették meg az érdeklődők.

tanácsadással (pl. jogi, mentálhigiénés), formális 
és nem-formális képzésekkel, fejlesztésekkel, fel-
készítésekkel, valamint egyéb támogatást bizto-
sító lehetőségekkel várja az érdeklődőket. 

A Kormány országszerte hat regionális és het-
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önismereti tréninget, idő- és költséggazdálkodási, 
valamint nyelvi képzést is indítanak, sőt, még az 
önéletrajzírásban is segítenek. A központban ját-
szósarkot alakítottak ki, a képzések alatt gyermek-
felügyeletet biztosítanak. Ezenkívül előadásokat, 
klubokat szerveznek, valamint folyamatos online 
hozzáférést biztosítanak azoknak, akik nem rendel-
keznek megfelelő informatikai háttérrel. Az érdek-
lődök az elmúlt egy évben előadást hallhattak töb-
bek között a női esélyegyenlőségről, a szezonális 
gyerekbetegségekről, az egészséges táplálkozásról, 
a vállalkozás indításáról, az internet veszélyeiről és 
a drogproblémákról. A szolgáltatások igénybevéte-
le, illetve a programokon való részvétel ingyenes.  
A CSAKPont hétfőn 8 órától 15 óráig, szerdánként 
pedig 11 órától 17 óráig várja az érdeklődőket.

A nők munkaerő-piaci helyzetének javításába 
természetesen a munkáltatókat is bevonták. Ne-
kik is tartanak képzéseket, illetve szemléletfor-
máló rendezvényeket, amelyek során bemutatják 
a helyi és a nemzetközi atipikus foglalkoztatási 
modelleket (részmunka, távmunka, önfoglalkozta-
tás, bedolgozás, egyszerűsített vagy alkalmi mun-
ka, job sharing, munkaerő-kölcsönzés stb.), az 
általuk elérhető termelékenység növekedést és 
költségcsökkenést, vállalkozások jó gyakorla-
tait, valamint a hazai jogszabályi környezetet.  
A projekt során húsz munkáltatóval kötnek 
együttműködési megállapodást, amely alap-
ja lehet az atipikus foglalkoztatás térségi szintű 
elterjesztésének, ugyanis jó példájuk által más 
vállalkozások is tapasztalatot szerezhetnek en-
nek verseny- és működési hatékonyság-javító 
képességéről. A Család és KarrierPONT egyfajta 
közvetítő szerepet is betölt a munkavállalók és 
a munkáltatók között, például internetes portált 
működtet, ahová a munkáltatók fel tudják ten-
ni ilyen jellegű álláshirdetéseiket. 2019 nyaráig  
tizenkét céggel kötöttek már együttműködési meg-
állapodást.

venegy helyi Család és KarrierPONT-ot hozott 
létre, ahová nemcsak a szülés után a munkaerő-
piacra visszatérni vágyó nőket, hanem a gyer-
mekvállalás előtt állókat is várják. A centrumok 
helyi szinten nyújtanak segítséget a nők rugalmas 
foglalkoztatásához, képzéseket, tanfolyamokat 
szerveznek, összekötik a munkavállalókat és a 
munkaadókat. A központok működéséhez szük-
séges szakmai támogatást a Családbarát Ország 
Nonprofit Közhasznú Zrt. biztosítja, különböző 
tananyagokkal segíti munkájukat.

A tatai központ pályázat keretében jött létre, 
ugyanis a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal a  
Fiatal Családosok Klubjának Egyesületével  
(FICSAK) sikeresen pályázott az Európai Szociális 
Alapból finanszírozott Nők a családban és a mun-
kahelyen című felhívásra. Összesen 198,17 millió 
forintot nyertek el arra, hogy könnyítsék Tata tér-
ségében a nők munkába való visszatérését, ati-
pikus foglalkoztatását, és helyi megoldásokkal, 
együttműködésekkel segítsék a család és munka 
összeegyeztetését. Fő célkitűzésük, hogy javuljon 
a nők munkaerő-piaci helyzete, a családok anyagi 
helyzete, illetve a kisgyermekes anyák társadalmi 
presztízse.

A projekt konzorciumban valósul meg, a hi-
vatal vezetőként, a Fiatal Családosok Klubjának  
Egyesülete pedig aktív partnerként vesz részt 
benne. Rajtuk kívül Neszmély Község Önkormány-
zata, a Tatai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a  
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, a Pro Dotis  
Egyesület, valamint a Természetes Életmód  
Alapítvány is csatlakozott az együttműködéshez.

Mivel a munkaerő-piacra visszatérni vágyó nők 
esetében a munkavállalás egyik legfőbb akadálya 
a szükséges kompetenciák hiánya, ezért a Család és 
KarrierPONTban az atipikus munkavállalást lehető-
vé tevő kompetenciákat is fejlesztik, pl. a számító-
géphasználatot, különös tekintettel a távoli munkát 
lehetővé tevő programokra. Tanítják a távmunkához 
szükséges környezet kialakítását, illetve a munka és 
magánélet közötti egyensúly megteremtését, de 
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Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó 
és Képző Központ

2019-ben könnyűzenei tehetségközpont nyílt a 
volt Piarista Rendház épületében, amely tovább 
bővíti Tata oktatási lehetőségeit a zenei tehet-
séggondozás és képzés területén nem csupán 
városi, hanem regionális szinten is.

A Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó 
és Képző Központ nem csupán iskola, hanem iga-
zi műhely, ahol az érdeklődők megtanulhatják a 
szakmai alapokat, igénybe vehetik a hozzá szük-
séges technikai eszközöket, felszereléseket. Nem 
is csak infrastrukturális vagy oktatási fejlesztés-
ről van szó, hiszen a központ kialakítása nyomán 
a Piarista Rendház másik szárnya is megújult. 
Mindez két európai uniós pályázatnak köszönhe-
tő, amelyet Tata Város Önkormányzata nyert el.  
Az egyik – EFOP-4.1.7-16-2017-00181 – a beruhá-
zást, a másik – EFOP-3.7.3-16-2017-00254 – a szak-
mai tartalmat támogatja. A 25 éves tapasztalattal 
rendelkező Peron Music Alapítvány – Pap Tibor 
vezetésével – felelős a tehetségközpont szakmai 
munkájáért. 

Az új központban, amely a képzési területet 
és annak sokszínűségét illetően is egyedülál-
ló Magyarországon, 710 négyzetméteren valósul 
meg a hangszeres oktatás: kompetenciafejlesz-
tés, zeneipari képzések, hangszeres és zeneipari 
workshopok, előadások, konferenciák és számos 

más rendezvény formájában.  A helyszínen kon-
certterem, oktatótermek, hangstúdió, iroda és 
kiszolgáló helyiségek találhatóak, melyek összes-
sége igazi zenei központot jelent a képzés széles 
spektrumával. Az önkormányzat a kezdetektől 
támogatta a tehetségközpont megvalósítását, 
hiszen Tatán nagy hagyománya van a művészeti 
és zenei oktatásnak. A Menner Bernát Alapfokú 
Művészeti Iskola zeneművészeti ágban tanít-
ja a 6-18 éves korosztályt, a Kenderke Alapfokú  
Művészeti Iskola, valamint a Pötörke Egyesület 
pedig a néptáncot, népzenét és a népművészetet 
népszerűsíti. A három intézmény több mint 1000 
fiatalt képez és tanít a zene és tánc szeretetére.  
A Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző  
Központ új színt visz a zenei oktatásba, jól ki-
egészíti a már meglévő lehetőségeket, és tovább 
erősíti a városvezetés azon célkitűzését, misze-
rint minden tatai gyermek az iskolai órákon túl 
sportoljon vagy valamilyen művészetet tanuljon.

A munka már a központ kapuinak tényleges 
megnyitása előtt elkezdődött:  2018-ban különbö-
ző bevezető képzések indultak projekt, zeneipari, 
kép- és filmalkotási, valamint egyéb rövid, kedv- 
csináló, negyvennyolc órás időtartamú formá-
ban ingyenesen a Rendház már működő szár-
nyában, 2019 nyarán pedig  az első Peron Music  
ZeneMánia Táborban gyakorolhattak a fiatalok, 
s ezzel párhuzamosan megkezdődött a költség-
térítéses hangszeres oktatás is. A központ célja 
nem csupán az, hogy különleges gyerekekkel 
foglalkozzon, hanem az is, hogy mindenki fölfe-
dezze általa saját tehetségét és megszeresse a 
zenét. Ennek érdekében a Peron Music Alapítvány  
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és zenetörténeti előadásokon lehet ingyenesen 
részt venni. Emellett a rendház új szárnyában 
folyamatosan zajlik a zeneoktatás, és számos, a 
könnyű műfajhoz kötődő program várja az érdek-
lődőket a jövőben.

a tervek szerint elhozza Tatára az országos  
zenei expót, a „Hangszert a kézbe!” című egy-
hetes programot, amelynek keretében ki lehet  
próbálni sok-sok hangszert, hangszercsoportot, 
közben pedig különleges hangszerismertetőkön 

A tehetségközpont első zenei táborának lelkes résztvevői  fotó: Gyöngyösi Soma
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JÁTSZÓTÉRI FEJLESZTÉSEINK

Városunkban 28 játszótér található, melyeknek 
biztonságos fenntartása és működtetése folya-
matos karbantartást és fejlesztést igényel. A tatai 
játszóterek mind kialakításukat, mind pedig fel-
szereltségüket tekintve számos korszerűsítésen 
estek át az elmúlt években.

2014-es fejlesztéseink közül jelentős volt a 
Mocsai úti játszótér bekerítése, az Angolkerti 
játszótér homokozójának kialakítása, valamint a 
Pezsgőgyári játszótér esési terének teljes cseréje 
és ugyancsak egy homokozó létrehozása. A Fenyő 
téri játszótérnél kerítést építettünk, focikaput és 
kosárlabdapalánkot helyeztünk ki, valamint lab-
dafogót szereltünk fel. Az új helyre átköltöztetett 
Építők parkjának játszótere kombinált játszóvá-
rat, kötélpiramist és fitneszeszközöket kapott.  
A Kazincbarcikai utcai játszótérre tornyos mászó-
ka került csúszdával, és 70 m2 ütéscsillapító talaj 

kialakításával növeltük a helyszín biztonságossá-
gát.

A Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai 
Tagintézményének területén  2015-ben egy Máltai 
Játszókert létesült, amelyet az önkormányzat és 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoport-
ja támogatásával alakítottak ki. A hárommillió 
forintos beruházás nem csupán egy játszótér, az 
évek alatt igazi közösségi színtérré nőtt, hiszen 
szerves részévé vált a Jázmin Iskolában tanuló 
kisdiákok mindennapjainak, és kedvelt színhelye 
lett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai cso-
portja családi eseményeinek, például az évente 
megrendezett születésnapoknak vagy a tél végi 
máltai farsangi mulatságnak.

Ma már örömmel és nap mint nap használ-
ják a kicsik azokat az eszközöket, melyekkel  
2016 augusztusában megújult a Bartók Béla úti 

A Dadi úti játszótér átadása 2017 szeptemberében A Bartók Béla úti lakótelep megújult játszótere
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lakótelep játszótere. A felújítások nyomán a tér 
modernebb és színesebb lett, s lehetőséget nyújt 
a kikapcsolódásra a felnőtteknek is. Mivel a terü-
let sűrűn beépített és szűkösek a terek, az ere-
deti játszótér is pici volt, ezért a felújításkor az  
önkormányzat olyan elemeket választott, ame-
lyek lehetővé teszik, hogy egyszerre több gyermek 
tudjon együtt kényelmesen játszani. Így került be 
egy lengőhíddal összekötött favár csúszdával és 
egy pörgettyű is. A tervezésnél a szülőkre is gon-
doltak, hiszen a játszótérrel szemben ma már két 
funkcionális edzőeszköz is található saját testsú-
lyos tréninghez, ezek hatékony mozgási lehetősé-
get biztosítanak, amíg a kicsik játszanak.

2015-ben kezdődött és 2017-ben fejeződött be 
egy új játszótér megépítése a Dadi út 22. szám 
alatt. A korábban üres területen az önkormányzat 

Fitneszelemekkel is kiegészült a Bartók lakótelep megújult játszótere

megbízásából a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 
alakította ki azt a közösségi teret, melyen többek 
között libikóka, favár, csúszdák, hinták, képesség-
fejlesztő játékok és homokozó várja a kicsiket.  
A helyszín megtervezésekor számos biztonság-
technikai előírásnak és uniós szabálynak kellett 
megfelelni, a közel 5 millió forintos beruházás 
során járda és kerítés is épült. A játszótér terüle-
tén egy fitneszelem is található, mely kombinált 
nyújtógyakorlatok végzésére alkalmas.

2014 és 2018 között Tata Város Önkormányzata 
saját forrásból 26 millió 784 ezer forintot költött 
a tatai játszóterek korszerűsítésére.

Emellett az Építők parkjában öntött gumibur-
kolatos gyermekjátszótér és kamaszjátszótér is 
létesült európai uniós támogatással.
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GYERMEKBARÁT VÁROS PROGRAM
Önkormányzatunk 2008-ban csatlakozott az 

UNICEF Gyermekbarát Város kezdeményezéshez. 
Azóta a város képviselő-testülete minden évben 
elfogadja a program alapján kidolgozott éves in-
tézkedési tervet, amellyel a tatai gyermekek életét 
segítjük a csecsemőkortól egészen a fiatal fel-
nőttkorig. A 2014 és 2019 közötti éves intézkedési 
terveket a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2009–2024. 
célkitűzéseit figyelembe véve állítottuk össze tö-
rekedve arra, hogy a már elkezdett, jól működő 
programokat folytassuk, illetve a Magyary-tervben 
megfogalmazott közép- és hosszútávú terveket 
megvalósítsuk. A programok egy részét az önkor-
mányzat saját költségéből fedezte, a többit pedig 
pályázatok (EFOP–1.5.2-16-2017-00043 „Humán 
szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajá-
rásában”, EFOP–3.3.2.-16-2016-00195 „A jövő nem-
zedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán”) 
keretében valósítottuk meg. 

Gyermekbarát programunk a kiskorúak életé-
nek legkülönfélébb területeit öleli fel a sporttól 
az egészségen át egészen a továbbtanulásig. Ezek 
mindegyikéhez több kisebb-nagyobb projekt tar-
tozik, amelyek között újak, illetve évről évre visz-
szatérőek is szerepelnek.

A program keretében számos sportrendez-
vényt, óvodás és iskolás sportversenyt (ovis 
kupa, kézilabda bajnokság, úszóversenyek, kor-
csolyaversenyek stb.), illetve egészségmegőrző 

projektet támogattunk. Egy országos kampány-
hoz csatlakozva minden évben megrendezzük a  
„Sportágválasztót”. A májusi esemény célja, hogy 
a fiatalok minél nagyobb százaléka sportoljon és 
megtalálja a neki legmegfelelőbb mozgásformát. 
Azon törekvésünkkel összhangban, hogy minden 
gyerek sportoljon vagy gyakoroljon valamilyen 
művészeti ágat vagy mindkettőt egyszerre, a ren-
dezvényt „Hangszerválasztóval” is kiegészítettük.

Az elmúlt esztendőkben sok energiát fordítot-
tunk a város játszótereinek karbantartására és 
felújítására. Ehhez a munkához jelentős segítséget 
nyújtott a Városgazda Kft.. Megújítottuk a Bartók 
Béla lakótelep melletti játszóteret és teljesen újat 
létesítettünk a Dadi úton. 2018-ban valamennyi 
játszóterünk állapotát felülvizsgáltuk, és elvégez-
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esztendőben a gyermeknaphoz kapcsolódó prog-
ramokat, amelyeken évről évre egyre több tatai 
család vesz részt.

Gyermekbarát Táncház is működik a városban 
Aprók tánca néven, amelyet a Pötörke Népművé-
szeti Egyesület szervez immáron tíz éve. Évente tíz 
alkalommal foglalkoznak a gyermekekkel: népda-
lokat, néptáncokat tanítanak nekik élőzenei kísé-
rettel, illetve egyéb kézműves és hagyományőrző 
programokkal is várják őket.

A tatai gyermekbarát programba a testvérváro-
sok gyerekeit is bevonjuk. Számos olyan progra-
mot – testvérvárosi vetélkedőt, tehetséggondozó 
művészeti tábort – szervezünk szőgyéni, szovátai 
és magyarkanizsai fiatalokkal, amely nemcsak a 
tatai, hanem a határon túli fiatalokat is segíti ab-
ban, hogy minél inkább megismerjék egymás kul-
túráját és elfogadják egymás különbözőségét.

A Gyermekbarát Város Program egyik fő célki-
tűzése a gyermekek testi és lelki fejlődésének biz-
tosítása. Minden segítséget meg szeretnénk adni 
a tatai szülőknek, az összes korosztály problémá-
inak kezelésében támogatjuk őket. Az Anyatejes  
Világnap alkalmából a tatai védőnői hálózat min-
den évben szaktanácsadó napot tart. A program 

tük a szükséges javításokat. Az Építők parkjában 
megvalósuló beruházás keretében 2019-ben telje-
sen új játszóteret, szabadidő- és kamaszparkot lé-
tesítettünk. Ugyancsak idén átalakítottuk a Cseke- 
ligetben lévő játszóteret is. Az elmúlt öt esztendő-
ben több mint negyven millió forintot fordítottunk 
játszótereinkre saját és pályázati forrásból.

Évről évre számos gyermekprogramot ren-
dezünk, amely a családok szabadidejének  
hasznos eltöltését szolgálja. Ilyen program a  
Tatai és Térségbeli Lovesélet-fejlesztő Szövetség 
által szervezett Szent György napi lovas ünnep 
ló- és lovas-áldással, és az ugyancsak általuk ren-
dezett óvodai családi nap és Mihály napi vásár.  
A „Lóvoda-napnak” is hívott rendezvény komoly 
közösségformáló erővel bír, ugyanis a szülők, a 
gyerekek az óvodájukat képviselve együtt töltik 
a napot: közösen árulják portékáikat és együtt  

ismerkednek a lovakkal, illetve a lovassportok-
kal. De említhetjük még a Kertvárosi napot és a  
Pezsgőgyári Díjugrató versenyt is, amelyen Tata 
Város Nagydíjáért folyik a küzdelem több kategó-
riában. A lovas versenyszámok mellett az érdeklő-
dők családi programokon is részt vehetnek, illetve 
tárlatvezetéssel megtekinthetik a Pezsgőgyárat.

Évek óta sikeres programja a városnak a 
Játszóház másképp című sorozat, amelyet a  
Városkapu Zrt. szervez a Magyary Zoltán Műve-
lődési Házban. Ennek keretében évről évre meg-
rendezik a húsvéti játszóházat, illetve a népmese 
napjához kapcsolódó mesemaratont. A játszóházi 
esemény célja a közös játékon túl a tolerancia ké-
pességének elsajátítása. Az ilyen alkalmak segítik 
a gyermekek társadalmi integrációját és az egy-
más iránti tisztelet, illetve elfogadás kialakulását. 
Ugyancsak a Városkapu Zrt. szervezi meg minden 

A TAVIDÖK képviselői a város ünnepi megemlékezéseinek 
is aktív résztvevői

A tanév végén jutalmazzuk a legszorgalmasabb diákokat

89



célja, hogy olyan fórumot teremtsenek a kisma-
máknak, ahol bátran megoszthatják problémáikat 
és válaszokat kaphatnak kérdéseikre.

A fiatalok egészségmegőrzése érdekében a 
program keretében kedvezményesen biztosítjuk a 
13 éves fiataloknak a HPV vírus elleni védőoltást. 

A helyi identitás erősítése érdekében 2010 szep-
temberében a képviselő-testület bevezette a Tata 
tantárgyat az általános iskolák felső tagozatos ta-
nulóinak, amelyhez Tata lépten-nyomon címmel 
tankönyvet és négy kötetes munkafüzetet készítet-
tünk. A tankönyv születése óta rengeteg építészeti, 
gazdasági, kulturális változás történt a városban, 
ezért hamarosan aktualizáljuk. A tantárgy nem-
csak elméleti, hanem gyakorlati részből is áll: az 
ún. Tatai séták keretében a tanulók felkeresik a vá-
ros legfőbb nevezetességeit, természeti és épített 
értékeit. A Tata tantárgyon alapuló helytörténeti 
vetélkedőt három éve minden esztendőben meg-
szervezi a Kuny Domokos Múzeum az önkormány-
zat támogatásával. Ezenkívül egyéb tanulmányi 
versenyek megrendezését is támogatjuk, például 

a Vaszary János Általános Iskola „Matatatúra” című 
természettudományi és matematika versenyét.

A szünidő hasznos eltöltéséhez is többfélekép-
pen járulunk hozzá. A hátrányos helyzetű gyerme-
keknek ingyenesen biztosítjuk a nyári napközis 
táborban való részvételt. 2015-től a napközis 
tábor helyszínét az iskolai környezetből áttet-
tük a Fényes Fürdő területére, így a gyermekek a 
természetben, strand közelében tölthetik nyári 
szünetüket. Ehhez megteremtettük a megfelelő 
infrastrukturális körülményeket. A táborok szer-
vezésébe – a felügyeletet biztosító táborvezető 
pedagógusok mellett – pedagógushallgatókat és 
programszervezőket is bevontunk, hogy az eddigi-
eknél még színesebb elfoglaltságokat, programo-
kat, kirándulásokat biztosítsunk a gyermekeknek. 
Egyéb nyári táborokat is rendszeresen támoga-
tunk, például a Vaszary János Általános Iskola foci-
táborát, amelyen 2018-ban már több mint negyven 
diák vett részt. Az egyhetes program nagy segítség 
azoknak a szülőknek, akik anyagi helyzetük miatt 
nem tudják elküldeni gyermeküket más táborba. 
A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár által életre 
keltett írótábort is segítjük anyagilag, amely a  
Parnasszus költészeti folyóirat és könyvkiadó 
szakmai támogatásával és felügyeletével valósul 
meg.

Az oktatás területén számos olyan intézkedést 
vezettünk be, amely megkönnyíti a diákok tanulá-
sát. Többek között rendhagyó énekórát tartunk az 
általános iskolákban a dandárzenekar közremű-
ködésével, operaelőadásokat szervezünk a kisis-
kolásoknak, támogatjuk a Magyar Állami Operaház 
„Operakaland” című előadássorozatán való rész-
vételt, a tatabányai Jászai Mari Színházzal közösen 

A diákönkormányzat focikupája minden évben népszerű program
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ingyenes bérletes előadássorozatot szervezünk 
a tatai diákoknak. Kiemelten fontosnak tartjuk a 
tehetségek felkarolását, ezért az Arany János Te-
hetséggondozó Program keretében támogatjuk a 
nehezebb körülmények között élő, hátrányos hely-
zetű tehetséges középiskolásokat. A tehetséggon-
dozás körében meg kell említeni az ösztöndíjjal 
járó „Tata Város Legszorgalmasabb Diákja Ösztön-
díj” címet, amelyet azoknak adományozunk, akik 
a legszorgalmasabbak voltak iskoláikban, és ön-
magukhoz képest a legtöbbet tették eredményeik 
javításáért. A díjat eddig negyvenen kapták meg. 
(Ezekről bővebben olvashat a Városi Tanulmányi-  
és Sportösztöndíjak című fejezetben.)

Büszkék vagyunk diákjaink kimagasló ta-
nulmányi eredményeire és a különböző ver-
senyeken elért helyezéseikre, ezért minden év 
március 16-án, a magyar zászló és címer nap-
ján Kiváló Tanulmányi Munkáért-díjjal jutalmaz-
zuk az arra érdemeseket. Az elmúlt öt évben 
több száz diák vehette át az elismerést. Június-
ban pedig a Tatai Sokadalom keretében Kiváló  
Művészeti Munkáért-díjakat osztunk szét az ifjú 
tehetségek között.

Az óvodától kezdve egészen a munkába lépésig 
segítjük a gyermekek iskola-, illetve pályaválasz-
tását. Iskola-nyitogató címmel minden évben egy 
rendezvény keretében bemutatkoznak a város 
általános iskolái, és a leendő elsősök szüleinek 
tájékoztatást adnak speciális képzéseikről, in-
duló osztályaikról, megkönnyítve ezzel az iskola 
kiválasztását. Rendhagyó szülői értekezleteken 
pedig évről évre segítjük a 6-8. osztályos, sokszor 
még tanácstalan korosztály továbbtanulását. Eh-
hez a programhoz harminc cég, illetve vállalkozás 
ajánlotta fel segítségét, hogy üzemlátogatásokkal, 
szakmák megismertetésével segítsék a kezdemé-
nyezést. Ezenkívül évente pályaválasztási fórumot 
is szervez a város a Komárom-Esztergom Megyei 
Munkaügyi Központtal közösen. A középiskola el-
végzése után munkába állókat képzéssel segítik, 
amely az önéletrajz-írástól kezdve egészen a mun-
kavállalással kapcsolatos ügyintézésig ad segítsé-
get a fiataloknak.

2008 óta, a program megszületésétől kezd-
ve igen szoros kapcsolatot ápolunk Tata Város  
Diákönkormányzatával (TAVIDÖK), amelynek men-
tora dr. Makay-Beró Henrietta alpolgármester, 
a diákok képviselőinek segítője pedig dr. Varga  
András önkormányzati képviselő. Az el-
múlt öt évben sokat dolgoztunk azért, hogy 
a diákönkormányzat ne csak a helyi köz-
ügyekben vegyen részt aktívan, hanem or-
szágos szinten is ismertséget szerezzen. Így fia-
taljaink bekapcsolódtak a Gyermek- és Ifjúsági  
Önkormányzati Társaság által szervezett progra-
mokba, többek között a Közelítő című projektbe, 
amelynek az volt a célja, hogy az önkormányzatok 
és a települések fiataljai között valódi párbeszéd 
alakuljon ki. A projekt keretében önkormányza-

Minden évben titkos szavazással választják a diákönkor-
mányzat vezetőségét
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tunk és diákönkormányzatunk képviselői részt vet-
tek egy felkészítő tréningen Pécsváradon, illetve a 
Helyben hogyan? – Fiatalok a településeken című 
konferencián Budapesten. Majd a TSZC Bláthy  
Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és  
Kollégiumával együttműködve szervezett progra-
mot a diákönkormányzat népszerűsítése érdeké-
ben: az iskola megjelenési lehetőséget biztosított 
a Szakmák Éjszakája című országos rendezvény-
sorozaton. A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati 
Társaság felkérte dr. Makay-Beró Henrietta alpol-
gármestert, hogy vegyen részt egy ifjúsággal fog-
lalkozó önkormányzati tisztségviselők, civil szer-
vezetek munkavállalói számára készülő kézikönyv 
megalkotásában is.

2018-ban a TAVIDÖK képviselte Tatát a Youth 
is European Future elnevezésű szőgyéni konfe-
rencián, amelynek tatai állomásán a Református  
Gimnázium diákjai számoltak be az Euroscola 
program keretében tett Európai Parlamenti láto-
gatásukról, illetve dr. Makay-Beró Henrietta alpol-
gármester, az Európa Tanács akkori gyermekjogi 
helyettes szószólója, jelenleg ifjúsági szószólója 
tartott előadást. 

A TAVIDÖK az elmúlt években számos egyéb 
programmal járult hozzá a fiatalok szabadidejének 
hasznos eltöltéséhez, többek között képzőművé-
szeti és versíró pályázatot hirdetett. Továbbá kari-
tatív munkát is végzett, például adományt gyűjtött, 
kifestette a hajléktalanszálló egyik szobáját, illetve 
ételt vitt a rászorulóknak. 

A 6-12 éves korosztálynak, akik még túl fia-
talok a diákönkormányzati tagsághoz, minden 
évben a Gyermekjogok Világnapja alkalmából  
Diák-közmeghallgatást tartunk. A konzultáción 
meghallgatjuk a gyermekek problémáit, várossal 
kapcsolatos véleményüket, javaslatukat, és vála-
szolunk kérdéseikre. A találkozó erősíti a gyerekek 
lokálpatriotizmusát és mélyíti a tataiság érzését.

A Gyermekbarát Programot, amely eredetileg a 
18 éven aluliak segítéséért jött létre, folyamatosan 
kiterjesztjük a főiskolás, egyetemista korosztályra 
is. 2010 óta minden évben csatlakozunk az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma kezelésében lévő szoci-
ális alapú Bursa Hungarica pályázathoz. 2011-ben 
pedig Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjat alapí-
tottunk a felsőoktatásban kiemelkedő tanulmányi 
eredményeket elért tatai tanulóknak. 

2013-ban a tatai önkormányzat többek kö-
zött Gyermekbarát Programjának köszönhető-
en elnyerte a Családbarát Önkormányzat Díjat.  
2015-ben pedig Michl József polgármester 
meghívást kapott az UNICEF Magyar Bizottság  
Alapítványa és az Emberi Erőforrások  
Minisztériuma Család- és Ifjúságügyért Felelős  
Államtitkársága által először meghirdetett  
magyar UNICEF Gyermekbarát Település Díj ér-
tékelő bizottságába. Városunk Gyermekbarát  
Programja jelentősen hozzájárult ahhoz is, 
hogy önkormányzatunk 2019-ben elnyerte a  
„Tehetségbarát Önkormányzat” címet. 
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SZABADTÉRI SPORTPARKOK
Tata igazi sportos város, de nem csupán a profi 

sportolók folyamatos képzése miatt, hanem azért 
is, mert tataiak ezrei választják évről évre évszak-
tól függetlenül a szabadtéri mozgás élményét. 
Futók és biciklisek köröznek tavaink partján, vagy 
használják kerékpárútjainkat. Az elmúlt évek so-
rán több funkcionális, saját testsúlyos edzések 
kivitelezésére alkalmas helyszín is létesült az itt 
élők számára.

2017 őszén új, „D” típusú sportparkot adott át az 
önkormányzat a Nemzeti Szabadidős - Egészség  
Sportpark Program keretében, a Nemzeti  
Fejlesztési Minisztérium támogatásával, a Nem-
zeti Sportközpontok és Tata Város Önkormány-
zatának együttműködése nyomán. A Cseke-liget-
ben lévő szabadtéri sportpark gumiburkolattal 
ellátott 10×15 méteres alapterületén hat elem-
csoportból 15 szabadtéri funkcionális edzésre 
alkalmas, saját testsúlyos gyakorlatok végzésé-
re tervezett eszköz várja a mozogni vágyókat. A 
közel 13 millió forintos beruházás helyszínén a 
különböző eszközök használatát egy információs 
tábla is bemutatja, segítve a gyakorlatok helyes 
kivitelezését.

A fenti program keretében 2018 őszén kez-
dődött meg két, egyenként 90 m2-es  „C” típusú 
sportpark létesítése is, melyek a Kazincbarcikai 
utcán és a Bacsó Béla út 66. számú lakótelepen, 
a meglévő játszóterek mellett találhatóak. A 2019 
februárjában átadott új sportparkok felépítése 
megegyezik: a tetővel védett burkolaton 2 fekvő-

támaszozó és fellépő egység, 2 különböző típu-
sú húzódzkodó, 2 tolódzkodó, 1 hasizom-erősítő,  
1 hátizom-erősítő, 1 függeszkedő és 1 bordásfal 
található. A Nemzeti Sportközpontok finanszíro-
zásában megvalósuló sportparkok kivitelezésének 
teljes költsége közel 20 és fél millió forint volt.

A három sportparkon kívül 2019-ben tovább 
bővült a célzott szabadtéri mozgást kiszolgáló 
helyszínek száma Tatán, hiszen az Építők park-
jának megújulásával létrejött az Öreg-tó partján 
egy 600 m2 alapterületű játszótér, egy 900 m2 
alapterületű készségfejlesztő kalandpark, va-
lamint egy 2500 m2-es fitneszpark és komplex 
sportpálya, ezzel több generáció számára is aktív 
szórakozási és sportolási lehetőséget teremtve.
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TATAI VÁROSKAPU KÖZHASZNÚ ZRT.
Tata Város Önkormányzata 2007-ben döntött 

úgy, hogy létrehoz egy olyan kreatív, dinamikus 
munkatársi közösséget, amely a kor igényeinek 
megfelelő szemlélettel, meglévő értékeink és 
kulturális örökségünk mentén, élményeken ke-
resztül alakítja és formálja az értékmegőrzéshez 
nélkülözhetetlen patrióta szemléletet a városban.  
A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. azóta is sikere-
sen szervezi és valósítja meg a város nagy rendez-
vényeit és ünnepségeit, a kultúrához, művésze-
tekhez és közművelődéshez kapcsolódó céljait, 

felmutatva a szabadidő igényes eltöltésének szá-
mos lehetőségét.

Bár a Városkapu Zrt. az alapításától 2014-ig több 
új feladatot is vállalt (mint pl. az Eötvös Gimnázium  
fenntartása vagy a Tourinform Iroda működte-
tése), ezek gyakorlatilag nem voltak jelentős ha-
tással feladatkörének tartalmára, méretére vagy 
szervezeti struktúrájának alapjaira. 2014-től azon-
ban mindez gyökeresen megváltozott a többnyire 
unióst projektek keretében létrejött turisztikai 
attrakciók, létesítmények üzemeltetésével.

2007 2008 2014 2015 2016 2017 2018

Magyary Zoltán Művelődési Központ • • • • • • •
Szabadtéri színpad • • • • • • •
Tourinform • •
Tatai Angolkert, Nyári lak • • • • •
Eötvös József Gimnázium és Kollégium • • • • •
Tatai Fényes Tanösvény • • • • •
Kőkúti Sportsátor • •
Városkapu Sport- és Jégsátor • • •
Agostyáni Családi Rendezvényház • • • •
Új Kajakház Ökoturiszikai Központ • • • •
Fényes Fürdő • • •
Bercsényi utca 1. szám alatti 
Városmarketing iroda • • •
Cellarius Tatai Kincsesház • •
Kőfaragó-ház Látogatóközpont •

A Zrt. üzemeltetési feladatainak változása az elmúlt években
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A feladatok számának növekedésével nagy 
mértékben át kellett alakítani a szervezet fel-
építését. A korábbi főleg közművelődési terület 
mellett kiépült a turisztikai ellátó és irányító fel-
adatkör, ami a teljes működési terület kb. 70%-át 
teszi ki.

A változások nyomán jelenleg három fő te-
rületen végzi munkáját a Tatai Városkapu  
Közhasznú Zrt:

Közművelődés:
• közművelődési létesítményeiben biztosítja a 

helyi kulturális és egyéb  közösségek művelődési 
lehetőségeit, létesítményeket működtet, s mind-
ezekhez technikai- szakmai, szervezési segítséget, 
illetve szolgáltatást nyújt

• kulturális eseményeket, előadóművészeti, 
képző-, ipar-, népművészeti programokat szervez

• gyermekek, felnőttek, idősek számára szabad- 
idős programokat,  eseményeket szervez

Városmarketing:
• közművelődési és turisztikai, rendezvényszerve-
zési és egyéb területeken  népszerűsíti Tatát és 
térségét

• lakossági és ifjúsági városkártya-szolgáltatást 
működtet

• helyi vonatkozású könyveket, kiadványokat, 
újságot jelentet meg

• információszolgálati helyszíneket működtet
• aktív szerepet vállal Tata fejlesztési stratégi-

ájában, valamint társadalmi kapcsolatainak mű-
ködtetésében

Turisztika:
• a turisták, helyiek fogadására turisztikai 

attrakciókat, a szabadidő eltöltéséhez létesítmé-
nyeket működtet

• turisztikai termékeket, szolgáltatásokat fej-
leszt és forgalmaz

• aktívan szerepet vállal a turisztikai, lakossági 
szabadidős helyi, térségi stratégia kialakításában

• információszolgálati helyszíneket működtet
• együttműködik a helyi és térségi turisztikai 

szereplőkkel a turisztikai fejlesztések területén
• helyszínt biztosít helyi közösségek számára 

turisztikai, szabadidős tevékenységük végzésé-
hez, mindezekhez pedig technikai, szakmai, szer-
vezési segítséget, illetve szolgáltatást nyújt

A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. személyi ál-
lománya a kezdeti 16 főről  40 főállású munka-
társra növekedett. A turisztika szezonális jellege 
miatt a szükséges időszakokban a munkatársak 
létszáma ehhez képest jelentősen megnövekedik. 
2019-ben az évi tervezett munkaóra kb. 92 ezer, 
amelyből 67 ezret főállású munkavállaló lát el.

2014 2015 2016 2017 2018

Színházterem programjai Látogatók száma

Önkormányzati programok 3 850 2 037 3 402 2 184 4 046

Iskola, óvoda, könyvtár, tánccsoport 4 534 4 893 7 080 7 557 7 591

Civil szervezetek, egyéb szervezetek 1 503 442 1 230 1 796 1 118

Színházi előadás, saját szervezés 6 180 5 847 8 503 8 224 4 924

Összesen: 16 067 13 219 20 215 19 761 17 679
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MAGYARY ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT

A Magyary Zoltán Művelődési Központ a Tatai 
Városkapu Közhasznú Zrt. székhelye, irodáinak 
helyszíne, a város művelődésszervezésének, 
valamint a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár-
nak otthont adó létesítmény. A ház – Tata Város  
Önkormányzata és a Városkapu Zrt. között kötött 
közművelődési megállapodás keretében – a kö-
vetkező programoknak biztosít helyszínt: színházi 
eseményeknek, színdaraboknak, musicaleknek, 
stand up, zenés és táncos előadásoknak, ifjúsági 
és gyermek programoknak, komolyzenei hang-
versenyeknek, közösségi összejöveteleknek, kon-
ferenciáknak, politikai közösségek összejövetele-
inek, bemutató előadásoknak, tájékoztatóknak, 
képző-, ipar- és népművészeti kiállításoknak, 
tárlatoknak, foglalkozásoknak, játszóházaknak, 
börzéknek. 

Jelenleg a művelődési ház a város legvitatot-
tabb állapotú épülete. Régóta foglalkoztatja a 
tataiakat a jövője, mivel a több mint ötvenéves 
ingatlan nem felel meg a megnövekedett és meg-
változott igényeknek, a helyzetet pedig tovább 
rontja rossz műszaki állapota. A városvezetés 
több alkalommal foglalkozott már a kérdéssel. 

Önkormányzatunk 2016-ban pályázatot nyújtott 
be közösségi szinten irányított városi helyi fej-
lesztések megvalósítására a Terület- és Település- 
fejlesztési Operatív Program (TOP) keretében, 
amelynek kulcsprojektje a könyvtár áthelye-
zése a Helyőrségi Klubba. A pályázat első üte-
mében hamarosan megkezdődik az Ady Endre  

utca 12–14. szám alatti ingatlan homlok-
zatának felújítása. Amint újabb forrá-
sok állnak rendelkezésre, átköltöztetik 
oda a könyvtárat és létrehozzák a Magyary  
Zoltán Tudásközpontot. Amennyiben a teljes pro-
jekt megvalósul, Tóvároson olyan új kulturális 
intézmény nyitja meg kapuit, amely a könyvtári 
szolgáltatásokon túl közösségi térként is funk-
cionál. Mindeközben a Piarista Rendházban már 
létre is jött egy oktatási központ, 2017-ben a Tatai 
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ kezdte 
meg itt működését, amelynek köszönhetően Tata 
bekapcsolódott a magyar felsőoktatásba. Nem 
sokkal később a Magyary Zoltán Népfőiskolai  
Társaság is a házba költözött, amely többek kö-
zött az élethosszig tartó tanulást és a tehetség-
gondozást támogatja. 2018 augusztusában a kép-
viselő-testület létrehozta a Tatai Rend-ház Kft.-t, 
amely a jövőben az épület és a benne működő 
intézmények fenntartója és üzemeltetője lesz.  
A tervek szerint a cég további felsőoktatási kép-
zéseket indít el más egyetemekkel kötött együtt-

Már készülnek a látványtervek

97



működési megállapodások keretében, illetve tan-
folyamokat, továbbképzési programokat szervez. 

A fenti döntések értelmében mind Tatának, 
mind Tóvárosnak lesz egy szellemi, kulturális 
centruma. Ennek következtében ismét felmerült 
a kérdés, szükség van-e a jelenlegi művelődé-
si házra, amely egyre inkább méltatlanná vált 
arra, hogy a város kulturális életét szolgálja.  
A képviselő-testület ezért felkérte az épületet 
üzemeltető és ott közművelődési feladatokat 
ellátó Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigaz-
gatóját, Berczelly Attilát, hogy tegyen javaslatot 
a művelődési központ jövőbeni működésére,  
az épület műszaki, építészeti fejlesztésére.

A vezérigazgató a képviselő-testület 2018. 
szeptemberi ülésére benyújtotta koncepcióját, 
amelyben részletesen tárgyalja a művelődési ház 
múltját, jelenét, a város életében betöltött sze-
repét, a közművelődés terén végzett munkáját, 
finanszírozását, valamint az épület infrastruk-
turális és műszaki állapotát, és javaslatot tesz a 
hasznosítására. A dokumentum elkészítése előtt 
közvélemény-kutatást is végzett kollégáival, meg-
kérdezték partnereiket és a tataiakat, miképpen 
gondolkodnak a házról, mennyire kötődnek hoz-
zá, le kell-e bontani, milyen művelődési közpon-
tot szeretnének, stb. A válaszokból kiderül, hogy 
a tataiak évente átlagosan háromszor keresik fel 
az intézményt, vagyis több mint hetvenezren lá-
togatják, ebből körülbelül húszezren a színház-

terem programján vesznek 
részt. Érzelmileg kötődnek 
hozzá, lebontását nem tá-
mogatják, a jelenlegi épület 
átépítését, felújítását viszont 
igen. A többség szerint Tatán 
olyan központi létesítmény-
re van szükség, amely első-
sorban a gyerekeknek, fiata-
loknak, családoknak biztosít 
kikapcsolódási lehetőséget. 

A fentiek figyelembevéte-
lével Berczelly Attila egy köz-
művelődési alapfeladatokat 
is ellátó szabadidőközpont 
létrehozására tett javasla-
tot, amely a Magyary Zoltán  
Művelődési Központ utód-
jaként működne a jelenlegi 

helyszínen, a mostani épüle-
tet – vasbeton szerkezetét megtartva – alakíta-
nák át. A színháztermet és kiszolgálóhelyiségeit 
csak kismértékben építenék át, ugyanis a part-
nerek, színtársulatok, előadóművészek jó véle-
ménnyel vannak a színpad méretéről, kialakítá-
sáról, logisztikájáról. A ház földszintjén közösségi  
„főteret” alakítanának ki turisztikai és informá-
ciós ponttal, valamint igényes vendéglátóegy-
séggel. Emellett egyéb kikapcsolódásra alkal-
mas rekreációs, illetve ügyességi játékokat is 
elhelyeznének itt. Az épületben többek között 
hatalmas gyermekjátszótér, valamint közösségi 
és családi események megünneplésére alkalmas 
„partiszoba” is helyet kapna. Az új szabadidő-
központ kiemelt célja, hogy a közművelődési 
intézmények rendszeres látogatásáról „leszokó” 
közösségek visszatérjenek, illetve a fogyatékkal 
élőket is közösségbe vonják, ugyanis a fent emlí-
tett játékok többségét ők (pl. kerekes székesek) is 
tudják használni. A szabadidőközpont megvaló-
sulásával a két városrész határán, a két kulturális 
központ között „félúton” létrejönne egy harmadik 
centrum, amely a város könnyedebb szórakozá-
sát, kikapcsolódását szolgálná. 

A képviselő-testület köszönettel fogadta a ház 
tartalmi és műszaki fejlesztésének koncepcióját, 
egyhangúlag támogatta, ennek következtében 
2019-ben megkezdődött a szabadidőközpont  
tervezése.

… és természetesen további variációk is elképzelhetők
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MÓRICZ 
ZSIGMOND 

VÁROSI 
KÖNYVTÁR

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 1968 óta vár-
ja olvasóit a Magyary Zoltán Művelődési Központ-
ban. Miután a fenntartó önkormányzat elkészítette 
Tata kulturális koncepcióját (2014–2020.), abban új 
könyvtárépület kialakítását jelölte meg középtávú 
célként. A lehetséges helyszín az egykori Helyőrségi 
Klub, amelynek átalakítására benyújtott pályázat 
elnyert összege az első ütem megvalósítását teszi 

lehetővé, a könyvtár átköltöztetéséhez további si-
keres pályázatok szükségesek. Az elmúlt időszak-
ban ezért az intézmény vezetése elsősorban a to-
vábbi belső, szakmai munkára helyezte a hangsúlyt, 
erősítve az olvasóbarát, családbarát könyvtári mű-
ködést.

A könyvtár fejlesztési programja az országos 
könyvtárstratégia mentén, a regionális könyvtári 

Rendezvények száma 2014–2018.

Résztvevők száma 2014–2018.
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rendszerrel való kompatibilitáson alapul. Céljuk, 
hogy a szervezeti kultúra, a dologi erőforrások 
(épületbelső, eszközök, költségvetés) összehangolt 
átalakításával és a munkatársak képzésével új szol-
gáltatásokat tegyenek elérhetővé. Az elmúlt évek-
ben célkitűzéseikből a következők valósultak meg:

• a klasszikus könyvtári szolgáltatások magas 
szintű biztosítása

• az elektronikus szolgáltatások fejlesztése
• állományrevízió (2017/18-ban ismét teljes körű)
• a szervezeti kultúra fejlesztése
• rendezvények folyamatos szervezése
• humánerőforrások optimalizálása (új kollé-

gák beilleszkedésének támogatása, továbbképzési 
program fejlesztése)

• kapcsolatépítés (más könyvtárakkal, iskolák-
kal, óvodákkal, civil szervezetekkel, a Munkaügyi  
Központtal)

• az esélyegyenlőség biztosítása (az akadálymen-
tesítés forrásigénye csak pályázatok révén, új épü-
letben biztosítható)

• a digitalizálás (a könyvtár honlapján már elér-
hetőek régi tatai folyóiratok, a feltöltés folyamatos, 
a helytörténet iránt érdeklődők a 19. század végé-
től a 20. század közepéig megjelent helyi újságokat 
böngészhetik)

• a felhasználók képzése (pályázati támogatással)
A könyvtárban 8 könyvtáros munkatárs látja 

el a napi teendőket a központban, valamint a két  
fiókkönyvtárban (Agostyán, Kertváros). Ők szervezik 
a programokat, pályázatokon dolgoznak, beszerzik 
és feldolgozzák az új dokumentumokat. A szolgál-
tatásfejlesztésben a hagyományos szolgáltatások 
magas szintű biztosításán túl a tataiak igényeit  
figyelembe véve arra helyezik a hangsúlyt, hogy  
folyamatosan bővítsék olvasóik körét. Ennek  
kiemelt eszköze az elektronikus szolgáltatások  
bevezetése után a felhasználók képzése volt.   
Rendezvényeik célja az általános műveltség  
mélyítése és az olvasási motiváció erősítése,  
valamint a könyvtáros szakmai fórumok biztosítá-
sa, a kortárs magyar irodalom és a helytörténet- 
helyismeret népszerűsítése.
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* a 2015-ös statisztikában került kivonásra a volt kistérségi állomány, ezért a látványos visszaesés, különösen a szak-
irodalom terén.
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A gyűjteményfejlesztés a könyvtár szolgál-
tatásfejlesztésének kulcsfontosságú feltétele.  
A TextLibes könyvtári rendszer (2012) alkalmazá-
sával könnyebb lett a tatai állomány áttekintése, 
különböző szempontok szerinti szűrése és a ka-
pott adatokból levont következtetés nyomán az 
egyes állományrészek gyarapítása, frissítése is.

A könyvtári eszközpark, infrastruktúra fenntar-
tása és fejlesztése terén évente 1-2 számítógép 
cseréjével, kevésbé használt nyomtatók bérlésé-
vel a fenntartás volt az intézmény célja. 2019 nya-
rán lecserélték a számítógép-parkjukat, új nyom-
tatókat, szervergépet állítottak be, és sor került 
a bútorok részleges cseréjére is. Mindezt a 2018-
ban elnyert sikeres EFOP pályázat tette lehetővé 
mintegy 45,6 millió forint értékben.

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár olvasóinak 
kor szerinti megoszlása 2014 és 2018 között ha-
sonlóan alakult.

A könyvtár olvasói a 24 órás internetes szolgál-
tatásokkal is elérhetőek, ezek mértéke egyre nö-
vekvő tendenciát mutatott az elmúlt évek során.

A könyvtár az elmúlt időszakban két európai 
uniós pályázat fenntartásán túl rendszeresen 
részt vett helyi és országos pályázatokon, és a 
személyi jövedelemadó felajánlható 1%-val is  
növelte bevételeit.

A tatai könyvtár jövője izgalmas változásokat 
tartogat. Tata Város Önkormányzata a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kere-
tében meghirdetett EU-s pályázatból (TOP CLLD) 
biztosít forrást több projektje megvalósítására. 
A tervek egyik kulcseleme a Móricz Zsigmond 
Könyvtár áthelyezése a megújult Tiszti Klub 
épületébe, ahol Magyary Zoltán Tudásközpont 
elnevezéssel egy olyan kulturális centrum jön 
majd létre, amely nem csupán az eddig ismert 
könyvtári funkcióknak és szolgáltatásoknak ad 
helyet, hanem kibővíti azokat a legmodernebb 
infrastrukturális fejlesztésekkel és eszközökkel.  
A könyvtár a könyvtárhasználók magas szintű elé-
gedettsége mellett felkészült a következő időszak 
fejlesztési feladataira. Sikerüknek két, együttmű-
ködésre épülő garanciája van: a megfelelő nagy-
ságú erőforrások hatékony felhasználása és az 
intézmény munkatársainak elkötelezett, hozzáér-
tő szakmai terve.

Pályázatok 2014 2015 2016 2017 2018

Kulturális alap 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 150 000 Ft

Nemzeti Kulturális Alap (Országos Könyvtári Napok) 259 000 Ft 356 000 Ft 295 000 Ft 190 000 Ft 200 000 Ft

Érdekeltségnövelő támogatás 988 000 Ft 1 941 207 Ft 748 610 Ft 854 190 Ft 0

Adó 1% 25 424 Ft 56 814 Ft 30 075 Ft 45 705 Ft 43 005 Ft

EFOP 4.1. 8 „Könyvtárfejlesztés Tatán” elnyert összeg: 45 611 425 Ft 

Külső forrásból származó összegek
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KUNY DOMOKOS 
MÚZEUM

A tatai múzeum 2013-tól működik új fenntartói 
rendszerben, tehát a mögöttünk álló volt az első 
teljes önkormányzati ciklus, amelyben a Kuny  
Domokos Múzeum és Tata Város Önkormányzatá-
nak szoros kapcsolata határozta meg a megyei ha-
tókörű intézmény működését. Az elmúlt években 
számos kihívás várt a múzeumra: a látogatók és 
a kiállítások számának növelése, valamint utóbbi 
minőségének javítása, továbbá helyi igényekhez 
kapcsolódó programok szervezése és a tatai kö-
zösségekkel való kapcsolatok megerősítése.

A Tatai vár látogatottságának legjelentősebb 
változását a 2012 és 2018 közötti különbség mu-
tatja: 

2012-ben 21 836 fő tekintette meg a vármúze-
umot, míg 2018-ban ez a szám 68 103-ra emel-
kedett.

A Német Nemzetiségi Múzeum látogatóinak 
száma szintén folyamatosan növekedett, köszön-
hetően az egyre bővülő kiállításoknak és közös-
ségi programoknak. Veszteséget jelent viszont a  
görög-római szobormásolatok elköltöztetése.  
A volt zsinagóga jelenleg időszaki kiállításoknak 
enged teret, a tervek szerint a jövőben egy új ál-
landó, bibliatörténeti kiállítás otthona lehet majd.

A látogatószám növekedéséhez nagyban hoz-
zájárult az időszaki kiállítások számának gyara-
podása és a tematikus megjelenések. Az utóbbi 
években főként a világháborúkhoz kapcsolódó 
témák jelentek meg a múzeumban, de néprajzi, 
régészeti és természettudományos területen is 
sikerült jelentős kiállításokat Tatára hozni, emel-
lett pedig állandóságot, biztos pontot jelent a 
képzőművészeti kiállítások jelenléte a várban.  
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2018-ban nagy sikert aratott a Hunyadiak fegyverben című páncéltörténeti kiállítás a várban
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Egyre nagyobb a jelentőségük a külső helyszínekre 
kerülő kiállításoknak: a német néprajzi gyűjtemény 
az egyik állandó vándorgyűjtemény, de van már 
külső helyszínen olyan állandó kiállítás is, ame-
lyet a múzeum munkatársai készítettek, például a  
Piarista Rendházban. 

A múzeum 2014 és 2019 között közel 60 kiállítást 
rendezett. Ezek sorában szerepelt többek között:

• Nemes Ferenc Faragott boldogság című kiál-
lítása

• Kungl György képzőművész kiállítása
• az évente megrendezett Barlang/Grotta kor-

társ tárlat
• A hadifestő Juszkó Béla kiállítása
• Méry Beáta képzőművész Árnyból nőtt fény 

című kiállítása
• a Csók 150
• Kerti Károly György: Kavicsok fényben
• Vaszary kertje – Vaszary János és Tata
• Nagy János szobrászművész kiállítása
• a Prudzik József életmű kiállítás
• Lévai Ádám: Ötven
• Tata-Tóváros ipartestület emlékei
• Madarász Tibor festőművész
• a Hunyadiak fegyverben
• az Ősök csarnoka – Esterházy képcsarnok
• a Háború pillangói
• a Tata? Tóváros? Tatatóváros! című tárlat
valamint
• a Battyányak fegyverben 2019-ben

A múzeum gyűjteményeinek darabjai szép 
számban növekedtek az utóbbi években:

Az összes leltározott gyűjteményi darab a jelzett 
időszakban közel 20%-kal nőtt, és számos érdekes, 
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2018-ban nagy sikert aratott a Hunyadiak fegyverben című páncéltörténeti kiállítás a várban

helytörténeti szempontból is jelentős gyűjtés zaj-
lott az évek során:

• A kb. 600 darabos tatai archív képeslapgyűj-
temény egy helyi gyűjtőtől szerzett vásárlással  
nagyjából 1500 darab képeslappal bővült. Ezek  
között igen sok egyedi kép és akár 1880-as évekre 
datált példány is található.

• Esterházy-tárgyak: barokk láda, bölcső
• Tardosi rádiógyűjtemény: 126 darab rádió, 259 

darab rádióhoz, rádiózáshoz köthető kiegészí-
tő, ismertetők, alkatrészek, antennák, kazetták,  
magnók stb.

• Értékes festmények kerültek a múzeumba:  
Juszkó Béla, Hessky Iván, Widder Félix, Dobroszláv 
Lajos, Lendhardt György, Somogyi Ferenc, Várdeák 
Ferenc, Schadl János (35 alkotás), Kuglmayer Ede 
képei

• porcelánok Fischer Dezső műhelyéből
• Fischer dísztál, teáskészlet, csemegés készlet
• 19. századi ülőgarnitúra
Manapság a szemünk előtt alakul át a közgyűj-

temény világa, ennek egyik örömteli jele, hogy 
zászlóshajóként számítanak a múzeum munkatár-
sai a múzeumpedagógia térnyerésére. Az alábbi 
ábra mutatja a foglalkozásokon résztvevők számá-
nak növekedését.

A Fischer-készletet Gellértné Mogyoróssy Mária és 
Gellért Miklós ajándékozta a tatai múzeumnak

Kuny Domokos Múzeum finanszírozás teljesítése 2014-2018. 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele  50 174  63 330  16 407  1 538  8 325  139 774 

Irányító szervi támogatás állami támogatással együtt  138 753  120 480  140 349  138 330  182 556  720 468 

ebből állami támogatás  88 000  97 200  97 200  97 200  100 500  480 100 

ebből adott évi Tata Város Önkormányzati finanszírozás  50 753  23 280  43 149  41 130  82 056  240 368 

Finanszírozási bevételek összesen  188 927  183 810  156 756  139 868  190 881  860 242 

A múzeum finanszírozása (e Ft)

Évről évre bővülnek a tatai múzeum együttmű-
ködései a helyi civil szervezetekkel, iskolákkal és 
cégekkel is. 2014-ben a közművelődési rendezvé-
nyek résztvevőinek száma 1 015 volt, ez a szám 
2018-ra meghaladta a 3 000 főt. Egyre több olyan 
esemény, program szerveződik a városban és tér-
ségünkben, amelyeken a múzeum megjelenhet 
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Évek óta nagy sikerrel rendezik meg augusztusban a Barlang/Grotta kiállítást a török-kori átjáróban

Kövesdi Mónika és Kammerlohr-Kováts László a Grotta 
kurátorai, valamint Michl József polgármester 

a 2019-es kiállításmegnyitón

A Német Nemzetiségi Múzeum 2016-ban megnyílt 
„Történetek” című kiállítása ma is látogatható
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és bemutatkozhat. Ez a folyamat része annak a 
tervnek, melynek nyomán az intézmény a kultu-
rális feladatellátás során egyre megjelenik külső 
helyszíneken, és nem csupán várja falai között a 
látogatók érkezését.

Az elmúlt években folyamatosan zajlottak a 
régészeti munkák is a múzeum jóvoltából, helyi 
szempontból ezek között kiemelten fontos volt 
a Kossuth téren zajló ásatás 2015-ben, amelynek 
egy külső helyszínen (Bercsényi utca 1.) állandó 
kiállítással állítottak emléket. A 2018-2019-es 
nyergesújfalusi ásatás a jelenben pedig az egyik 
legnagyobb szakmai kihívást testesíti meg a mú-
zeum számára.

Az intézmény 2014 óta 16 saját kiadványt jelen-
tetett meg, köztük a Komárom-Esztergom Megyei 
Múzeumok Közleményeinek számait, ifj. dr. Rabár 
Ferenc: A tatai Piarista Főgimnázium története 
(1900-1944), Dr. Kálmán Attila-Kövesdi Mónika- 
Varga Edit: EMLÉK-KÖNYV tatai emlékművek,  
emléktáblák, köztéri alkotások, feliratos és faragott 
kövek adattára, Fülöp Éva-Schmidtmayer Csaba: 
Galántai Balogh Ferenc (1708-1765) régens, és a  
Vaszary kertje - Vaszary János és Tata című kiadvá-
nyokat.

A korábbi évek munkaerő-piaci helyzetének válto-
zásai során kulturális közfoglalkoztatáson keresztül 
több mint 10 fő dolgozott hosszabb-rövidebb ideig a 
múzeumban (2014-2017 között). A javuló munkaerő-
piaci környezetnek köszönhetően ez a foglalkoztatá-
si forma gyakorlatilag megszűnt, így más programo-
kon keresztül tud az intézmény munkát biztosítani: 
megváltozott munkaképességűek, nyugdíjasok is 
dolgoznak velük. A tatai múzeum emellett évről évre 
részt vesz a nyári diákmunka-foglalkoztatásban is, az 
elmúlt években a náluk dolgozó diákok száma meg-
haladta a 100 főt. Jelenleg az engedélyezett dolgozói 
létszám a múzeumban 44 fő.

A görög-római szobormásolatok 2017-ben költöztek ki a 
zsinagóga épületéből, mely azóta több kortárs tárlatnak 
is otthont adott, ilyen volt tavaly Görözdi Rita és Görözdi 
Lilla ”100” című kiállítása
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ÖNKORMÁNYZATI ALAPOK
Az önkormányzat munkáját számos szervezet,  

civil közösség, egyesület segíti a hétköznapokban. 
A helyi közösségek által a szociális, kulturális, sport 
vagy bármely más területen kifejtett erőfeszítések 
nélkül Tata szegényebb lenne. Az önkéntesek, a civi-
lek, a társszervezetek munkája jelentős hozzáadott 
értéket képvisel városunkban, ezért az önkormány-
zat lehetőségeihez mérten az elmúlt öt évben is ak-
tívan támogatta őket.

A támogatások egyik népszerű formája az önkor-
mányzati alapok meghirdetése. A képviselő-testület 
minden évben külön forrást biztosít a Kulturális és 
Oktatási Alap, valamint a Szociális, Egészségvédel-
mi és Sport Alap pályázataira. A különböző alapok 
feladatainak meghatározásánál fontos szempont, 
hogy az önkormányzat olyan pályázati célokat tá-
mogasson, amelyek segítik az adott szakmai terü-
leten a városi feladatellátást, különösen középtávú 
feladattervek, programok megvalósítását, a szakte-
rületi feladatok hatékonyabb és magasabb színvo-
nalú ellátását.

Az önkormányzat 2014-ben, 2015-ben és 2016-
ban a Kulturális és Oktatási Alapra 3 millió, a  
Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapra 5 millió 
forintot, ezen belül a Sport Alapra 4,5 millió forin-
tot, a Szociális Alapra pedig 1 millió forintot külö-
nített el.

2015-ben a Sport Alapból 33 szervezet, a Kulturá-
lis Alapból 22, a Szociális Alapból pedig 9 szervezet 
részesült támogatásban.

2016-ban a Sport Alapból 31 szervezetet támo-
gatott a város, a Kulturális Alapból 25, a Szociális 
Alapból pedig 9 szervezet részesült támogatásban.

2017-ben a Kulturális és Oktatási Alapra 3 mil-
lió, a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapra  

5,5 millió, ezen belül a Sport Alapra 4,5 millió forin-
tot, a Szociális Alapra 1 millió forintot különített el 
az önkormányzat.

2017-ben a Sport Alapból 31, a Kulturális Alapból 
22, míg a Szociális Alapból 7 szervezet kapott támo-
gatást.

2018-ban a Kulturális és Oktatási Alapra  
2 millió forintot, a Sport Alapra 2,7 milliót, a  
Szociális Alapra pedig 800 ezer forintot különí-
tett el az önkormányzat.

2018-ban a Sport Alapból 18 szervezetet támo-
gattunk, a Kulturális Alapból 12, a Szociális Alapból 
pedig 6 szervezet részesült.

2019-ben a Kulturális és Oktatási Alap pályá-
zataira 3 millió, a Szociális, Egészségvédelmi és 
Sport Alap pályázataira 5,5 millió forintot biz-
tosított a város. A Szociális, Egészségvédelmi 
és Sport Alapra szánt összegből 1 millió forint a 
Szociális, Egészségvédelmi, 4,5 millió forint pe-
dig a Sport Alap keretösszege.

A sport támogatását kiemelt feladatnak tekint-
jük, hiszen a városvezetés egyik jelentős célja vál-
tozatlanul az, hogy minden diák a kötelező iskolai 
órákon túl sportoljon vagy valamilyen művészetet 
tanuljon. A sport az egészséges életmódra nevelés 
fontos része, általa a gyerekek nem csupán fizikai, 
hanem lelki erejüket is növelhetik, hatására pedig 
a tanulmányi eredményeik is javulnak. Tata Város 
Önkormányzata ezért évről évre külön támogatás-
ban részesíti a helyi sportklubokat.

2015-ben, 2016-ban és 2017-ben a Tatai Atlétikai  
Clubnak 45 millió forintos támogatást nyújtott 
az önkormányzat költségvetési előirányzatá-
ból, a Hódy Sportegyesület 3 millió, az OMS-Tata  
Vívósport Egyesület 2,5 millió, a Tatai Sportegyesület  
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VÁROSI TANULMÁNYI- ÉS SPORT- 
ÖSZTÖNDÍJAK
Öveges József Tanulmányi Ösztöndíj és Tata 
Város Legszorgalmasabb Diákja Ösztöndíj

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2011-ben alkotta meg a tanulmányi ösztöndíjak-
ról és adományozásuk rendjéről szóló rendele-
tét. A rendeletben az Öveges József Tanulmányi 
Ösztöndíjról és a Tata Város Legszorgalmasabb 
Diákja Ösztöndíjról rendelkezett a testület.  
Az Öveges József Tanulmányi Ösztöndíj olyan tatai 
állandó lakóhellyel rendelkező, első diplomáját 
szerző, nappali tagozatos, felsőoktatásban tanu-
ló hallgatónak adható, aki a díj adományozását 
megelőző tanév mindkét félévében 4,2-nél maga-
sabb tanulmányi átlagot ért el, és még legalább 
egy tanéve hátravan tanulmányai befejezéséig. 
A díjat évente maximum 10 hallgatónak lehet 

odaítélni. A díj havi összege 10 000 forint a tanév  
10 hónapjára. A díj odaítéléséről a mindenkori 
oktatási feladatokkal foglalkozó bizottság javas-
latának figyelembevételével a polgármester dönt. 
A rendeletet – az önkormányzathoz érkező kéré-
sek alapján – 2017-ben módosította a képviselő- 
testület azzal, hogy a díjra a mesterképzésben  
tanulók is pályázhatnak. 

2018-ban a képviselő-testület – többek között 
a pályázó diákok javaslatára – új tanulmányi ösz-
töndíjakról szóló rendeletet alkotott, amely az 
Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjról, illetve a 
Tata Város Legszorgalmasabb Diákja Ösztöndíjról  
rendelkezik, külön a középiskolás és külön az  

pedig 500 ezer forintos éves működési támogatást 
kapott.

2018-ban a város a Tatai Atlétikai Clubnak 45 mil-
lió, az OMS-Tata Vívósport Egyesületnek 4 millió, a 
Hódy Sportegyesületnek 3 millió forintot, a Tatai 
Sportegyesületnek pedig 500 ezer forint támoga-
tást adott.

Az idei, 2019-es költségvetésből a Tatai Atlétikai 
Clubnak ismét 45 millió, a Hódy Sportegyesület-
nek 3 millió, az OMS-Tata Vívósport Egyesületnek  
2,5 millió forint, a Tatai Sportegyesületnek pedig  
500 ezer forint támogatás jutott.

Összességében Tata legnagyobb sportegyesüle-
tei 2014 és 19 között  működési költségeikre 256,5 
millió forint vissza nem térítendő támogatást kap-
tak az önkormányzattól, az alapokból nyerhető 
pénzösszegek mellett.

A város számos esetben hozzájárult év közben 
is a klubok működéséhez, egy-egy versenyre való 
kijutást, utazást vagy egyéb költségeket térítő tá-
mogatással.

Az önkormányzat hagyományosan jó kapcsola-
tot ápol más társ és civil szervezetekkel is, közü-
lük többet támogatott tevékenységében az elmúlt 
évek során. 2014 és 2019 között a város a Magyar  

Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportját támogat-
va a helyi szociális feladatokra évente 5,5 millió 
forintot, a Máltai Játszókert üzemeltetési feladata-
ira pedig évi 3 millió forintot biztosított. A Magyar  
Vöröskereszt Tata Területi Szervezete évente  
1 millió forintot kap a költségvetésből egészségvé-
delmi és szociális feladatainak ellátására. Az elmúlt 
évek során a Tatai Mentőállomást 900 ezer forint-
tal támogatta az önkormányzat, a Városi Nyugdíjas 
Klub több mint 3,2 millió forintot, a Honvéd Bajtársi 
Klub pedig 592 ezer forintot kapott a várostól mű-
ködési támogatásként.
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általános iskolás diákok részére.
2018-tól az Öveges József Tanulmányi Ösztöndíj  

olyan tatai állandó lakóhellyel rendelkező, nap-
pali tagozatos, felsőoktatásban alapképzésben, 
osztatlan mesterképzésben vagy mesterkép-
zésben tanuló hallgatónak adományozható, aki 
a díj adományozását megelőző tanév mindkét 
félévében 4-nél magasabb tanulmányi átlagot 
ért el, és még legalább egy tanéve van hátra 
tanulmányai befejezéséig. A díjat évente ma-
ximum 10 hallgatónak lehet odaítélni: 5 hallga-
tónak, aki humán tudományterületen, és 5-nek, 
aki a természettudomány-műszaki szakterületen 
tanul. Az ösztöndíj havi összegét – 12 000 Ft-ot  
– az önkormányzat a 2018-2019-2020-as években 
az EFOP-1.5.2-16-2017-00043 „Humán szolgáltatá-
sok fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” 
című projekt keretén belül biztosítja. 

A 2011-ben alapított, Tata Város Legszorgal-
masabb Diákja Ösztöndíj a rendelet értelmében 
olyan tatai általános és középiskolában tanuló  
5., 6., 7., illetve  9., 10., 11. évfolyamra járó, tatai 
állandó lakóhellyel rendelkező tanulóknak volt 
adományozható, akik az adott tanévben a leg-
szorgalmasabbak voltak iskoláikban, s önma-
gukhoz képest a legtöbbet tettek iskolai ered-
ményeikért. A díjat évente minimum 3, maximum  

A 2018-as tanulmányi ösztöndíjasok

6 tanulónak lehetett odaítélni. A díj adományozá-
sára javaslatot tehetnek tatai székhelyű általános 
és középiskolák nevelőtestületei. A díjat a polgár-
mester adja át az elismerésben részesülő iskolá-
jának tanévzáró ünnepségén. A díj az odaítélést 
tanúsító díszoklevélből és egy tanév 10 hónapjára 
szóló ösztöndíjból áll. Az ösztöndíj havi összege 
6 000 forint. A díj odaítéléséről a polgármester 
dönt. 

A Tata Város Legszorgalmasabb Diákja  
Ösztöndíj 2018-tól két részből áll: általános és 
középiskolások részére adható. A középiskolások 
részére 9., 10., 11. évfolyamra járó, tatai állandó 
lakóhellyel rendelkező tanulóknak adományoz-
ható, a díjat évente 4 tanulónak lehet odaítél-
ni. Az ösztöndíj havi összegét – 7 000 Ft-ot – az 
önkormányzat a 2018-2019-2020-as években az  
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 „Humán szolgáltatások 
fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” című 
projekt keretén belül biztosítja. 

Az általános iskolások részére adható Tata  
Város Legszorgalmasabb Diákja Ösztöndíj 5., 6., 7. 
osztályos tatai állandó lakóhellyel rendelkező ta-
nulóknak adományozható, a díjat 2018 óta évente 
4 tanulónak lehet odaítélni. Az ösztöndíj havi ösz-
szegét – 6 000 Ft-ot – Tata Város Önkormányzata 
az éves költségvetésében biztosítja.
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NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOROK A FÉNYESEN
2015 óta a Fényes Fürdő ad otthont a váro-

si nyári napközis táboroknak  hétköznapokon  
8 és 16 óra között. A fürdő területének egy erre 
a célra bekerített, biztonságos részén, rendezett, 
szép természeti környezetben tölthetik el nyári 
szünetüket azok az általános iskolás gyermekek, 
akiknek szülei dolgoznak vagy nincsenek arra 
anyagi lehetőségeik, hogy gyermekeiket nyaral-
ni vigyék. A táborozók számára szakképzett pe-
dagógusok és önkéntes segítők szerveznek  tar-
talmas programokat, a strandfürdő medencéit 
ingyenesen használhatják, valamint a tanösvényt 
is megtekinthetik. A táborban reggelit, ebé-
det és uzsonnát  biztosítanak a gyermekeknek.  
A 2018-19-es években a napközis tábort a Tatai  

Városkapu Közhasznú Zrt. az EFOP-1.5.2-16-2017-
00043 „Humán szolgáltatások fejlesztése Magya-
ry Zoltán mintajárásában” elnevezésű projekt 
keretében szervezte, a napközi takarítását és a 
karbantartást a Tatai Városgazda Kft. végezte.

2017-ben a sportösztöndíj nyertesei Szabó Tünde spor-
tért felelős államtitkártól vehették át az elismeréseiket

Esterházy Miksa Viator Sportösztöndíj
Tata Város Önkormányzata 2015 márciusában 

alkotta meg a sportolók ösztöndíjáról szóló ren-
deletét.  A sportolói ösztöndíjra pályázatot nyújt-
hat be minden tatai sportegyesületben sportoló 
vagy tatai sportegyesületből induló és tatai lak-
címmel (lakóhellyel, tartózkodási hellyel) ren-
delkező vagy tanulmányait Tatán folytató spor-
toló, aki olimpiai sportágban válogatott kerettag.  
Az ösztöndíj egy éven át havi 40 000 forintot biz-
tosít a jutalmazott sportolóknak. Az ösztöndíjat 
2018-ban Esterházy Miksa Viator Sportösztöndíjra  
keresztelte el a képviselő-testület, és annyiban  
módosította, hogy az ösztöndíjra pályázatot 
nyújthat be minden tatai sportegyesületben 
sportoló személy vagy tatai sportegyesületből in-
duló sportoló, aki olimpiai sportágban válogatott 
kerettag és a pályázat benyújtásának napján nem 
múlt el 30 éves.

Az ösztöndíj célja azoknak a Tatán élő vagy itt 
sportoló sikeres fiataloknak a támogatása, akik 
válogatott kerettagként nemzetközi rangadókon 
vesznek részt. A megmérettetésre való felkészü-
lés és a külföldi versenyekre történő utazás ko-
moly anyagi terhet ró a fiatal sportolók családja-
ira, ezért ennek viseléséhez járul hozzá a város. 
Az ösztöndíj adományozásával biztosítható, hogy 
legeredményesebb sportolóink továbbra is tatai 

színekben tudjanak helyt állni a versengésben. Az 
ösztöndíj pénzügyi fedezetét a 2018-2019-2020-as  
években az EFOP-1.5.2-16-2017-00043 „Humán 
szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán minta-
járásában” című projekt keretén belül biztosítja 
az önkormányzat.

2014 ÉS 2019 KÖZÖTT AZ ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJAKRA FORDÍTOTT ÖSSZEG:
Öveges József Tanulmányi Ösztöndíj: 

6 400 000 Ft
Tata Város Legszorgalmasabb Diákja:

2 480 000 Ft
Sportolók ösztöndíja: 11 520 000 Ft

Összesen: 20 400 000 Ft
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Vidám hétköznapok a napközis táborban

TATA ÉS TESTVÉRVÁROSAI
Tatának 9 testvérvárosa van: a hollandiai  

Alkmaar (1985 óta), a németországi Gerlingen 
(1987 óta), a franciaországi Dammarie-lès-Lys 
(1993 óta), az olaszországi Arenzano (1994 óta) 
és Montebelluna (2000 óta), a szlovákiai Szőgyén 

Tatai civil szervezetek képviselői egy nyitrai kiránduláson,  
Szőgyén önkormányzatának szervezésében

A Bláthy Ottó Szakgimnázium csoportja egy erdélyi 
kiránduláson a szovátai Domokos Kázmér Iskolacsoport 
szervezésében

(1997 óta), a romániai Szováta (2002 óta), a len-
gyelországi Pińczów (2004 óta) és a szerbiai  
Magyarkanizsa (2012 óta). Városunk 2005 óta tagja 
egy ún. visegrádi együttműködésnek is, melyben 
Szőgyén és Pińczów mellett a csehországi Bystřice  
nad Olší település a partnerünk.

A helyszínen a napközi rendelkezésére áll:
• 7 kisház (gyermekek pihenésére, felszerelése-

ik tárolására szolgál)
• kisház a védőnők számára
• tanári ház
• nagyméretű fedett közösségi tér (befogadó- 

képessége: 90 fő)
• mellékhelyiségek
• füves focipálya
• kisméretű fedett focipálya
• játszótér (2 homokozóval, pingpongasztalokkal)
• tárolóhelyiség (a külső játékeszközök tárolá-

sára)
Az elmúlt években több tatai szervezet is hoz-

zájárult ahhoz, hogy a táborozó gyerekek változa-
tos programokon vehessenek részt. Kiemelten tá-

mogatta az eseményeket a Magyar Vöröskereszt  
Tatai Szervezete, a Tatai Rendőrkapitányság és 
az Agostyáni Önkéntes Tűzoltók. A gyerekek 
részt vettek többek között kézműves foglalko-
zásokon, sportprogramokon, sétahajózáson,  
rendőrségi bemutatón, strand-habparty-n,  
csillagda-, múzeum- és tanösvény-látogatá-
son. A Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete 
emellett többször is ajándékozott a napközinek  
gyümölcsöt, édességet.

A tábor működtetési ideje alatt a részvételi 
adatok jelentős mértékben változtak. 2018-ban a 
részvétel a 2017-es 158 főről 186-ra növekedett, 
ugyanis az önkormányzat lehetővé tette a tábor 
térítésmentes igénybevételét.
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Testvér- és partnervárosainkkal elsősorban a 
kultúra és a sport területén működünk együtt, a 
határon túli magyar testvértelepüléseinkkel való 
kapcsolatban a nemzeti hagyományok ápolása 
is meghatározó fontosságú. Az együttműködé-
sekben az általános iskolásoktól a nyugdíjasokig 
minden korosztálynak jut szerep és lehetőség. 
Az elmúlt négy évben évente 30-40 testvérváro-
si találkozót szerveztünk Tatán. Ezek alkalmából 
összesen 2 160 testvér- és partnervárosi vendé-
get fogadtunk. Vendégeink közel fele Szőgyénből, 
több mint 20%-a Gerlingenből, 10%-a Szovátáról 
érkezett. 

A tataiak évente kb. 30 testvérvárosi rendez-
vényre, találkozóra kapnak meghívást. Az elmúlt 
négy év összességében 1 953 külföldre látogató-
jának 87%-a a városi intézmények, civil szerveze-
tek képviseletében utazott testvérvárosainkba, 
és az összes kiutazó közel egyharmada általános 
iskolás vagy középiskolás diák volt. A kiutazók 
több mint fele szőgyéni, 15%-a szovátai és 14%-a  
gerlingeni rendezvényeken vett részt. 

2017-ben – a Magyar Kormány támogatásával – 
„Összetartozunk” címmel kiadványt jelentettünk 
meg, amelyben bemutattuk, hogy a Szőgyénnel, 
Szovátával és Magyarkanizsával fenntartott test-
vérvárosi – és további kárpát-medencei – kap-
csolatai révén Tata milyen módon vesz részt a 
magyarság nemzeti összetartozásának erősítésé-
ben. A kiadvány elektronikus változata itt érhető 

Tata és Gerlingen testvérvárosi kapcsolatának 30. évfordulója 2017 őszén

el: https://issuu.com/marketingo/docs/issuu_
osszetartozunk_2017

A testvérvárosi kapcsolatok aktuális esemé-
nyeiről a Facebook Decem nevű oldalán olvas-
hatnak tudósításokat az érdeklődők.
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Tata Város Önkormányzata a mögöttünk álló 
öt év során négy színdarab bemutatását is kez-
deményezte és támogatta jeles évfordulókhoz 
kapcsolódóan. A helyi kötődésű színdarabok sora 
2015 júniusában kezdődött, amikor az 1510-ben 
Tatán rendezett országgyűlés 500. évfordulója al-
kalmából Michl József  polgármester felkérésé-
re Tóth Máté Miklós tollából került bemutatásra  
„A nagyrahivatott” című dráma. A színdarab a XVI. 
században csaknem római pápává lett érsek, Bakócz  
Tamás történetét mondja el. Az előadás Bakócz Ta-
más és Dózsa György viszonyát, az őket körülvevő 
történelmi helyzetet, Bakócz személyes drámájá-
nak problematikáját dolgozta fel. Az előadás rende-
zője Árkosi Árpád Jászai-díjas művész volt.

2016 októberében három alkalommal tekinthet-
te meg a tatai közönség Másik Lehel-Medveczky  
Szabolcs-Vizeli Csaba „Tata 1956” című zenés mű-
vének előadásait a Magyary Zoltán Művelődési 
Központban. Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc tatai eseményeiről szóló zenés darabot 
a forradalom 60. évfordulójára létrehozott em-
lékbizottság támogatta. A Magyarock Dalszínháza 
művészeinek előadásában a főbb szerepekben 
Varga Miklóst, Csengeri Attilát, Laklóth Aladárt 
láthatta a közönség, miközben a színpadon meg-
elevenedtek a tatai ’56-os események.

Nem mindennapi módon tisztelegtünk Arany 
János születésének 200. évfordulója előtt 2017-
ben. Az önkormányzat és a Tatai Városkapu  
Közhasznú Zrt. júliusban a szabadtéri színpadon 
mutatta be a „Vörös Rébék” című musical balla-
dát, melynek megálmodója és színpadra állítója  
Pesty-Nagy Kati operarendező volt. Az előadás 
része annak a missziónak, mely a zenés szín-

TATA A SZÍNPADON
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ház közérthető nyelvén szólva hozza közel a va-
lódi kultúrát a fiatalokhoz.  A musical ballada, 
amely szerkezetében Arany nagyszerű versét 
vette alapul, olyan erkölcsi-etikai kérdéseket 
vet fel, amelyekre nap mint nap keressük a vá-
laszokat. Az előadásban országosan is ismert, 
közkedvelt művészek és lelkes tataiak, például a  
Versbarátok Körének tagjai vettek részt. A darab 
azóta számos helyszínen aratott nagy sikert, töb-
bek között Győrben, Kecskeméten és Budapesten 
is bemutatták.

A leginkább tatai színpadi mű minden bizony-
nyal a 2018-ban bemutatott  „Történet 1938-ból”  
című zenés színmű volt, melyet decemberben 
öt alkalommal, majd 2019 januárjában még 
újabb két alkalommal láthatott a helyi közönség.  
A Tata és Tóváros egyesítésének 80. évfordulója 
alkalmából készült zenés előadás írója Bognár 
Istvánné, aki a fennmaradt jegyzőkönyvek és 
dokumentumok hiteles leírásain túl egy magán- 
életi szál bemutatásával tette  emberközeli-
vé városunk történetének kezdeti eseményeit.  
Az előjátékból és 11 színből álló zenés darab egy 
nagymama visszaemlékezésein alapul, aki az 
édesanyja által elmesélt hajdani történet szálait 
eleveníti fel, egy tatai lány és egy tóvárosi fiú sze-
relmét. A színpadi mű zenéjét Balázs Attila őrnagy,  
Egressy Béni-díjas zeneszerző, a Magyar Honvéd- 
ség 25. Klapka György Lövészdandár Zenekar 
vezetője szerezte, a mű hangzó anyagának fel-
vételénél vezényelt Román Géza százados és  
Balázs Attila, közreműködött a Magyar Honvédség  
25. Klapka György Lövészdandár Zenekar. Az előa-
dás rendezője Schmidt Magda volt. A „Történet 

1938-ból” igazi közönségsiker lett, ami annak is 
köszönhető, hogy szereplői egytől egyig tatai-
ak voltak, akik összefogva, saját szabadidejüket 
áldozták arra, hogy a színdarab létrejöhessen. 
A színpadon többek között Petrozsényi Esztert,  
Balázs Attilát, Varga Annát, Novotni Lászlót,  
Márkus Gábort és Keresztesi Józsefet láthattuk. 
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TATA A KÖNYVEK LAPJAIN
Városunk önkormányzata kiemelt feladatának 

tartja, hogy a ránk hagyott gazdag történelmi 
és kulturális örökséget megőrizze, továbbadja,  
valamint hogy különböző kiadványokban, nyom-
tatott formában is közreadja, összegezze a múlt 
és a jelen értékeit, a Tatához kötődő helytörténe-
ti kutatások eredményeit, értékeink bemutatását.  
Ennek jegyében az elmúlt öt év során újabb köny-
vek láttak napvilágot az önkormányzat kezdemé-
nyezésének és támogatásának köszönhetően.

2014 decemberében mutatták be Dr. Rabár 
Ferenc, a Kuny Domokos Múzeum történész- 
kutatójának A tatai piarista főgimnázium törté-
nete című könyvét. A 2015-ben 250 éves intéz-
ményt Esterházy Miklós gróf alapította, vezeté-
sére a piarista rendet kérte fel. A gróf tervét fia,  
Ferenc váltotta valóra: először magtárból átala-
kított épületben zajlott a tanítás, azonban már 
az 1800-as évek végén felmerült az iskola kor-
szerűsítésének szükségessége. Mérföldkő volt 
az 1911-es év, ugyanis a jelenlegi épületet akkor 
kezdték el építeni. A főgimnázium bokrétaünne-
pét 1912. március 9-én tartották, az első érettségi 
vizsga 1914-ben zajlott a helyszínen. A piarista 
gimnázium 1931-től az 1948-as államosításig a 
Tatai Kegyestanító-rendi Gróf Esterházy Miklós  
Gimnázium nevet viselte, 1948-tól 1950-ig Tatai 
Állami Gimnázium volt, 1951-től napjainkig pedig 
Eötvös József Gimnázium a neve.  

Az új Magyary-terv (Tata hosszú távú városfej-
lesztési programja) véleményezésére 2015-ben 
számos fórumot hívott össze az önkormányzat, 
majd a vélemények, javaslatok és kiegészítések 
nyomán megjelent a Magyary-terv 2.0, amely 
hat nagy fejezetből és 26 részprogramból áll. 
Az első öt nagy programadó fejezet névadói  

Tatához kötődő, alkotó személyiségek, akik saját 
szakterületükön országos jelentőségű munkás-
ságot is felmutathattak. Mikoviny Sámuel (Vizek 
és Zöldterületek Program), Fellner Jakab (Telepü-
lésfejlesztési Program), Öveges József (Oktatási, 
Kulturális, Sport, Család és Ifjúsági Program),  
Esterházy (Gazdaságfejlesztési Program) és  
Giesswein Sándor (Szolidaritási Program). A ha-
todik fejezet a megvalósulás útját vázolja fel. 
A Magyary-terv 2.0 „A munka és a magánélet 
összehangolását segítő helyi kezdeménye-
zések megvalósítása Tata városában” tárgyú,  
TÁMOP–2.4.5-12/3-2012-0028 azonosítószámú pro-
jekt keretében került kiadásra.

2015 őszén Tata Város Önkormányzata jóvol-
tából Almády Zoltán Tata barlangjai és egyéb 
karsztjelenségei című könyvét újra kiadták 300 
példányban.

2016 márciusában mutatták be az ön-
kormányzat és a Kernstok Károly Művészeti  
Alapítvány szervezésében az Art Limes folyóirat  
Képzőművészek Tata városában a XVIII-XX.  
században I-II. című kiadványát. A két kötetes 
művészettörténeti összefoglalóban festők, grafi-
kusok, szobrászok, mesterek és művészettörté-
nészek munkásságáról olvashatunk. Az alapos 
bibliográfiák azokat is segítik, akik szakmai érdek-
lődéssel fordulnak a téma felé. A portrék mellett 
különböző adatok, dolgozatok, dokumentumok, 
valamint interjúk is találhatóak a kötetekben. 

2016 novemberében került az olvasók kezébe 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. év-
fordulója alkalmából megjelent Itt élned, halnod 
kell - Források a tatai 1956-os eseményekhez 

Havassy Bálint plébános és Dr. Schmidtmayer Richárd 
múzeumigazgató a Tata és a piaristák című könyv bemu-
tatóján

Tata 1956-os történései egy könyvben
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című könyv. Az önkormányzat kiadásában megje-
lent kötetet Dr. Schmidtmayer Richárd történész, 
a Kuny Domokos Múzeum igazgatója szerkesztet-
te, szakmai lektora Dr. Rabár Ferenc, nyelvi lekto-
ra Bognár Istvánné volt. A munka során először 
áttekintették az írásos forrásokat és összegyűj-
tötték azokat a dokumentumokat, amelyek kife-
jezetten a forradalom időszakában készültek, s 
a nagyközönség számára eddig nem voltak elér-
hetőek, pl. jegyzőkönyveket, személyes iratokat. 
Emellett az 56-os eseményeket átélt szereplőkkel, 
illetve leszármazottaikkal készítettek interjúkat, 
ezzel jelentősen kibővítve az eddigi tatai isme-
reteket. A könyvben az olvasók többek között ta-
lálnak korabeli visszaemlékezéseket, a forradalom 
idején keletkezett naplóbejegyzéseket, a forra-
dalmi szervek iratait, röplapok, táviratok, levelek 
sorait, katonai jelentéseket, eljárások és perek do-
kumentumait, valamint ítéletek eseményleírásait.

2017 januárjában a Kuny Domokos Múzeumban 
mutatták be a Kálmán Attila – Kövesdi Mónika – 
Varga Edit Emlék-könyv, Tatai emlékművek, em-
léktáblák, köztéri alkotások, feliratos és faragott 
kövek adattára című könyvét, amely a Tata terü-
letén található köztéri alkotásokat – szobrokat, 
kisplasztikákat, emléktáblákat, táblákat – veszi 
sorra. A könyv egy különleges  városkalauz és vá-
rostörténeti mű is egyben.

2017 októberében ismét egy jelentős kiadvány-
nyal bővült a tatai helytörténeti könyvek sora. 
Dr. Mészáros Gábor, a tatai 1956-os forradalmi 
események kimagasló alakjának börtönnaplója 
Szegedi R. Gábor (Dr. Mészáros Gábor): Börtön-

napló címmel jelent meg, a szerző börtönévei 
alatt megírt verses költeményeivel. A kiadvány 
szerkesztője Dr. Schmidtmayer Richárd történész, 
a Kuny Domokos Múzeum igazgatója volt. 

2017 augusztusában a Tatai Barokk Fesztivál  
programjában ismerhettük meg  dr. Fülöp Éva 
Mária és Schmidtmayer Csaba munkáját, a  
Galántai Balogh Ferenc (1708–1765) régens –  
A billegpusztai rezidenciális központ című köny-
vet. A város és a magyar agrártörténet szempont-
jából is különleges életpályát bejárt egykori tatai 
uradalmi jószágigazgató, Balogh Ferenc prefek-
tus, régens billegi saját birtokának históriája kap-
csán a könyv új kutatásokra építve számos helyen 
kiegészíti, illetve pontosítja a munkájáról eddig 
megszerzett  ismereteket.

2017 októberében a Piarista Rendházban mu-
tatták be a Sorsdöntő esztendők – Tata és a  
piaristák címet viselő könyvet. A kiadvány a tatai 
piaristák gyümölcsöző időszakának állít emlé-
ket, Dr. Rabár Ferenc szerkesztésében. A munka 
az 1940-44 közötti időszakot dolgozza fel, s a há-
borúba sodródás szakaszaival ismerteti meg az 
olvasókat.

2019. február 25-én a kommunizmus áldoza-
tainak emléknapjához  önkormányzatunk újabb 
könyv megjelentetésével járult hozzá, a Szomódi  
Helytörténeti Egyesülettel együttműködve.  
A Jégbefagyott sikoly - A szovjetek által elhurcolt 
és 1945 januárjában Dunaszentmiklós közelében 
meggyilkolt polgári áldozatok emlékezete című 
helytörténeti kiadvány emléket állít azoknak a 
fiatal embereknek, akik egy kegyetlen és értel-

metlen öldöklés áldozatául 
estek. Emellett azt is bemutat-
ja, hogy a szörnyű esemény és 
az elvesztett családtagok, jó 
ismerősök története hogyan 
rejtőzködött a szovjet meg-
szállás hosszú évtizedei alatt 
és hogyan bukkant fel megint, 
amint megszűnt az elnyomás, 
és akadt valaki, aki utánajár-
jon az eseményeknek. A kötet-
ben számos rendkívül érdekes 
visszaemlékezés olvasható.  
Szerzői: Dr. Schmidtmayer  
Richárd és Nemes János, szer-
kesztője: Osgyáni Zsuzsanna.

A Jégbefagyott sikoly című könyv bemutatója a Városházán 2019 februárjában 

118



TATAI TELEVÍZIÓ
A Tatai Televízió kísérleti adásai 30 évvel ez-

előtt indultak el, hivatalosan 1990. január 1-én 
kezdődtek meg az adások, 1993 óta pedig már 
nem kereskedelmi, hanem közösségi televízi-
óként működik. 1997-ben közalapítvánnyá ala-
kult, közhasznú szervezet lett, munkáját hat fős  
Kuratórium és négy fős Felügyelő Bizottság irá-
nyítja. Még 1997-ben Tata Város Önkormányzata 
és a Tatai Televízió kommunikációs megállapo-
dást kötött, amely jelenleg is érvényben van. Ez a 
dokumentum rögzíti a műsorkészítés irányelveit, 
többek között az önkormányzati megjelenések 
módját, felületét és idejét, valamint a státuszhoz 
kötött megszólalások szereplési rendjét. A televí-
zió finanszírozásáról évente külön határozatban 
dönt a képviselő-testület. A Közalapítvány kö-
teles évente Közhasznúsági Jelentést készíteni, 
melyben számot ad az önkormányzati  támogatás 
pontos felhasználásáról.

A Tatai Televízió műsorrendje, amelyet a  
Kuratórium határoz meg, 2010 óta nem változott, 
ezt követően a létrehozott hálózatba kapcsoló-
dásból adódóan műsorfelülete nagymértékben 
megnőtt: vételkörzete 20 településre és annak 
200 000 lakójára bővült. 

A TTVKA finanszírozása három forrásból ered:
- Önkormányzati támogatás: 2014 óta változat-

lanul évi 64 millió forint.
- NMHH Médiatanácsa által kiírt pályázatok: 

2014-től 2019 szeptemberéig 117 363 046 forint, 
melyből 40 800 000 forintot a Tatai Híradó ké-
szítésére,  58 673 223 forintot rezsire, működési 
támogatásra, 17 889 823 forintot pedig  műszaki 
fejlesztés támogatására fordítottak. 

- A KMÜSZ (Közösségi státuszú televíziók mű-
szaki fejlesztését támogató pályázatok) pályázati 
önrésze: önkormányzati támogatásként 4 093 000 
forint.

2014 és 2019 között az elmúlt öt évben a  
Tatai Híradó 1 408 adását láthatták a nézők, 21 037 
percben, ez idő alatt 8 414 témáról tájékoztattak. 
Magazinműsoruk 286 adásában, 2015 órában 820 
témát dolgoztak fel nagyobb részletességgel.  
A Sportkedd műsora 286 alkalommal jelent meg 
a képernyőn, 1 650 témáról adva beszámolót. 
A népszerű Közéleti Kerekasztal 286 adásában  
215 órán át 440 téma került terítékre, míg a  
Filmmúlt szintén 286 adással jelentkezett.

A Tatai Televízió összesen 250 279 percen át 
sugározta adásait a mögöttünk álló öt évben.  
Az 1 percre jutó költségük: 1 491 Ft, s figyelembe 
véve az országban működő helyi televíziók perc-
költségét, ez kimagaslóan takarékosnak és ala-
csonynak számít.
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A televízió szerves részévé vált városunk min-
dennapi életének: az érintett időszakban 47 kép-
viselő-testületi ülést és 5 közmeghallgatást, vala-
mint 16 kiemelt városi rendezvényt közvetítettek 
élőben 238 órában, és 17 városi ünnepséget rög-
zítettek, majd sugároztak teljes terjedelmében.

A hálózatba kapcsolódás eredményeképpen 
2015-től további napi 4 óra műsoridő jött lét-
re, csökkentve ezáltal a képújság oldalfelületét.  
A képújság szolgáltatása keretében naponta átla-
gosan 65 oldal információs felület biztosítja a tá-
jékoztatást, amely folyamatosan frissül, gyorsan 
reagálva a helyi igényekre.

A Tatai Televízió 2014 óta tagja az MTVA tu-
dósítói hálózatának, ezzel nem csupán Tatának, 
hanem a környék településeinek is megjelenést 
biztosít a Magyar Televízió csatornáin. Az eltelt 
időszakban közel 1 500 tudósítást készítettek, be-
számolva országos érdeklődésre is számot tartó 
eseményekről, segítve a civil kezdeményezéseket 
és a nagy rendezvények szervezőit is.  

A televízióban 2014 és 2019 között több fontos 
változás is történt:

- Stabilizálódott a televízió finanszírozása és 
működése, ami a kiszámítható önkormányzati 
finanszírozásnak, valamint a Médiatanács által 
kiírt pályázatoknak köszönhető.

- Létrejött – az országban egyedülállóként – 
egy olyan televíziós hálózat, amelyben három 
televízió: a Tatai Televízió, a Körzeti Televízió Tata 
és a Tatabányai Televízió 20 településen 200 000 
potenciális nézőt ér el. A műsoridő emelkedésé-
vel nőtt a továbbadott információk mennyisége, 
azonban nagymértékben csökkentek a közös mű-
ködtetés költségei.

- A KMÜSZ pályázatoknak és az önkormányzati 
önrésznek köszönhetően megvalósult egy több 
mint 20 millió forintos beruházás, mely a digitális 
átállást eredményezte.

- Az archívum digitalizálásával elkezdődött a 
„Digitális történelemírás”, 1990 óta minden jelen-
tős tatai esemény visszanézhetővé vált.

- Az országban egyedüli helyi televízióként 3D 
technikai eljárás teljes körű működtetése való-
sult meg. 

-Egy professzionális drón beszerzésével a tele-
vízió légi felvételeket is tud készíteni, légi jármű-
vek bevonása nélkül. 

- Egy, az önkormányzat által finanszírozott be-
rendezésnek köszönhetően (Live-U) a szerkesztő-
ség alkalmassá vált arra, hogy bárhonnan inter-

neten keresztül élő adást tudjon lebonyolítani.
- A Tatai Televízió a megyei jogú városok mel-

lett egyedüliként tagja lett az MTVA tudósítói há-
lózatának, megteremtve ennek műszaki hátterét. 

- Közel 150 kommunikáció és média szakos 
egyetemista végezte gyakorlatát a tatai szerkesz-
tőségben. 

- A stúdióképhez, illetve díszletváltoztatáshoz 
kapcsolódóan a nem használt eszközöket a test-
vértelepülési Szőgyén televíziójának adományoz-
ták.

- A Tatai és Körzeti Televízió működtetésével  
10 főállású és 10 külsős szakember számára biz-
tosítanak munkalehetőséget. A dolgozók egyhar-
mada 30 év alatti, és ez idő alatt már 3 „tévés” 
kisbaba és 3 unoka is született! 

- A Tatai Televízió műsorának online néz-
hetősége elérhetővé vált a városi  honlapon  
(www.tata.hu) keresztül, illetve minden sugárzott 
műsor a Youtube-ról is letölthető. 

- Négy kábelszolgáltató (PR-Telecom, Vidanet, 
UPC, Digi) kínálatában szerepel  a Tatai Televízió 
műsora, valamint a T-COM IPTV szolgáltatásán.

- A hagyományos platformokon kívül közösségi 
médián (Facebook) keresztüli kommunikáció is 
létrejött a televíziót nézők aktív közreműködésé-
vel. 

- A TTV készítette el az Angolkert kiállításá-
nak teljes képanyagát és filmanyagát, 18 Kárpát- 
medencei angolkertet jelenít meg speciális 3D 
technikával.  

- Az önkormányzati pályázatok kommunikáci-
ós és marketing feladatainak ellátása munkájuk  
részévé vált az elmúlt években.

- Kétoldalú szerződésekkel segítik a városi civil 
szervezetek működését.

- Számos elismerés és dicséret, köszönetnyil-
vánítás minősíti a szerkesztőség munkáját, pl. Az 
év jótevője-díj, a Zsigmond Király-díj és a Nívó-díj.

- A városunkat bemutató rövidfilmek, illetve 
szakmai filmek Tata pályázatainak sikerét segí-
tették elő, többek között a Ramsari Város pályá-
zaton.

- A Helyi Televíziók Országos Egyesületén belül 
a Tatai Televízió „minta televízióvá” vált, segítve a 
tagtelevíziók működését. 

A közeljövő feladatai között a televízió szer-
kesztősége tervezi a helyi stúdió díszletének 
virtuális stúdióvá való átalakítását, valamint egy 
telefonos applikáción keresztül kommunikációs 
eszközeinek bővítését.
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RENDSZERESEN MEGJELENŐ 
KIADVÁNYAINK

A Tatai Városkapu újság első száma 2015. má-
jus 21-én jelent meg. A kéthetente 8 oldalon és 
8 ezer példányban nyomtatott ingyenes közéleti 
lap azóta népszerűvé, és keresetté vált az olva-
sók körében. A lap kiadásáért és terjesztéséért a  
Városkapu Zrt. felel, míg a szerkesztési munkát 
a Tatai Televízió koordinálja. Állandó rovataiban 
politikai, közéleti, kulturális, sport, intézményi, 
várostörténeti és a civil élethez kapcsolódó té-
mákról tájékoztat az aktualitásokról szóló be-
számolók mellett. Az elmúlt években többször 
a lap nyilvánossága jelentett segítséget számos 
civil kezdeményezésnek abban, hogy támogatót, 
szponzort találjanak küldetésük megvalósításá-
hoz.

A Városkapu újság a helyi kommunikációs há-
lózatban betöltött szerepe alapján nagy jelen-
tőséggel bír abban, hogy a legfontosabb tatai 
információk tényleg elérjenek a tataiakhoz, füg-
getlenül attól, hogy a város mely pontján élnek és 
milyen kommunikációs eszközöket használnak.  
A lap a Tatai Televízióban megjelenő rövid hí-
reket részletesebben dolgozza fel, a kiemelt 
témákat pedig interjú vagy bővített formában 
már a Tatai Patrióta közéleti magazin teszi köz-
zé. E hármas egység – a Városkapu újság, a  
Patrióta Magazin és a Tatai  
Televízió – találkozó pontja a vá-
ros honlapja (kiegészülve Tata 
közösségi média oldalával), 
mely lehetőségeinél és technikai 
adottságainál fogva az internet 
nyújtotta előnyökkel tovább erő-
síti az információk eljutásának 
lehetőségét a tataiakhoz.

A civil szervezetek, intézmé-
nyek magánszemélyek is aktív 
részesei a lap szerkesztésének. 
Az általuk elküldött tudósítá-
sok, cikkek, fotók minimális kor-
rektúra után kerülnek a lapba.  
A városlakók azon kérdé-

Városkapu újság
sei pedig, amelyek utánajárást igényel-
nek, külön helyen, az „olvasói kérdések”  
rovatban szerepelnek. 

Az újságban megjelenő reklámok elsősorban 
társadalmi hirdetések, illetve a városi nagyren-
dezvények, civilszféra eseményeinek és program-
jainak ajánlói.

A Városkapu újság lapszámonként átlagosan 
35 cikket, 16 fotót, 5 felhívást, 4 rendezvény-
plakátot, 1 képriportot (minimum 10 képpel) és  
3 reklámot közöl.

2015. május 21-től 2019 szeptemberéig 109 lap-
szám jelent meg:

- ebben 3488 cikk, téma,
- 327 olvasói levél,
- 1744 fotó,
- 545 felhívás,
- 436 rendezvény plakát,
- 1090 képriport és
- 327 reklám szerepelt.
A lap szerkesztésének költségeit önkormány-

zati támogatás és reklámbevétel biztosítja.  
Az indulása óta eltelt időszakban 29 975 000 Ft 
önkormányzati támogatás és 370 000 Ft direkt 
reklámbevétel keletkezett. Ez lapszámonként kb. 
300 000 Ft-ot jelent.
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2015 tavaszán jelent meg először a Tatai  
Patrióta című negyedéves közéleti magazin,  
melynek elsődleges célja már a kezdetektől az, 
hogy erősítse a tataiság érzését, a város közös-
ségéhez való tartozást. A lapot Michl József pol-
gármester alapította, először a Tatai Városkapu 
Nonprofit Zrt. kiadásában került az olvasókhoz, 
majd 2018 őszén a magazin kiadási és terjesztési 
feladatait a Tatai Rend-ház Kft. vette át. 

A Patrióta Magazin azoknak szól, akiket mé-
lyebben foglalkoztat, mi zajlik a városban, mi 
áll a helyi hírek hátterében, kik élnek Tatán, és 
mit tesznek a köz szolgálatában. Az újságban 
tanulmányok, történetek, interjúk, aktuális cik-
kek jelennek meg olyan témákban, mint közélet, 
önkormányzat, irodalom, kultúra, vallás, törté-
nelem, sport és gasztronómia. A magazinban 
megjelenése óta több mint 250 cikk jelent meg. 
A mélyebb hangvételű interjúk között olyan is-
mert és elismert személyiségek nyilatkoztak 
a lapnak, mint például Kálmán Attila, Bencsik  
János, Dr. Márkus Mihály nyugalma-
zott református püspök, Szabó Előd, 
Dr. Veres András győri megyéspüspök,  
Levente Péter és Döbrentey Ildikó, Kövesdi  

Tatai Patrióta Közéleti Magazin

Pápai Joci nemcsak szereplője volt a Patriótának, hanem 
olvasója is a magazinnak

Mónika, Lévai Ádám, Schmidtmayer Richárd,  
Markos Anikó, Nagy János, Horváth Gábor  
dandártábornok vagy Musicz László. Számos he-
lyi cég is bemutatkozott az évek során a kiadvány 
hasábjain, többek között a Güntner-Tata Kft., az 
NHK, a TOM-Ferr, a Gedia, a Derideo, a MooWa, 
a Derik Kft., a Nordart Kft., a Horváth Agrofarm,  
a Pannon Lézerműhely és a Golf Hotel.

A Tatai Patrióta Magazin számai megvásárolha-
tóak a volt Piarista Rendházban, ahol az olvasók 
előfizetési igényüket is jelezhetik. Az újság koráb-
bi lapszámait az interneten is megtekinthetik, a 
www.tatairendhaz.hu weboldalon.

T A T A I

patrióta
K Ö Z É L E T I    M A G A Z I N    

T A T A I

patrióta
K Ö Z É L E T I    M A G A Z I N    

2015/2
J Ú N I U S
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Tata kiterjedt testvérvárosi kötelékei mellett 
számos egyéb nemzetközi kapcsolatot ápol, és a 
hozzánk látogató turisták száma is évről évre nö-
vekszik. Városunk természeti és épített örökségét 
több kiadvány bemutatja, s mind a múzeum, mind 
pedig a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 
folyamatosan gondoskodik olyan programokról, 
melyek által az idelátogató vendégeink mélyebb 
ismereteket szerezhetnek városunkról. Egy tele-
pülés életének megmutatásához azonban szerve-
sen kapcsolódik az is, hogy betekintést engedünk 
az itt élők mindennapjaiba, az aktuális fejleszté-
seinkbe, eseményeinkbe. Ezzel a céllal hozta létre 
az önkormányzat 2015-ben azt az évente egyszer 
megjelenő idegen nyelvű kiadványt, amely a hoz-
zánk látogató vagy bennünket vendégül látó ha-
tárainkon túli települések számára ad képet Tata 
elmúlt egy évéről. Az éves összefoglaló első három 
száma angol, legújabb, a 2018-as évet összefoglaló 
száma pedig már angol és német nyelven íródott. 
A kiadvány sorra veszi azokat az eseményeket, 
változásokat és a város életében nagy jelentőségű 
fejlesztéseket, projekteket, melyek egy év alatt zajlottak Tatán. A magazin jellegű olvasmány testvérvá-
rosainknak, valamint a hozzánk érkező vendégeknek ad évről évre színes képet arról, hogyan élünk mi 
és mi minden történt velünk a mögöttünk álló 12 hónap során.

Angol és német nyelvű kiadvány

2016 februárjában jelent meg először az önkormányzat kezdeménye-
zésére létrejött AdóZóna elnevezésű kiadványunk. A kis füzet első kiadá-
sa kapcsolódott ahhoz az évente hagyományosan megrendezésre kerülő 
eseményhez, amelyen a városunkban legtöbb adót fizető cégek vezetői 
adnak egymásnak találkozót Michl József polgármester meghívására. Mi-
vel általában a rendezvény időszakában kapják kézhez a tatai adófizetők 
éves adóegyenleg értesítőjüket is, így a városvezetés fontosnak tartotta, 
hogy mind a cégvezetők, mind az adózó tataiak és helyi cégek számára 
készüljön egy olyan tájékoztató füzet, melyben összefoglaljuk az előző 
év gazdasági-pénzügyi adatait. Az AdóZóna kiadványban rendszeresen 
beszámolunk a város költségvetéséről, a helyi adózásról, az önkormány-
zat elmúlt évi szociális támogatásra vonatkozó számairól, valamint olyan 
helyi hirdetési és kommunikációs lehetőségekről, melyek segíthetik a 
tatai vállalkozásokat szolgáltatásaik és termékeik népszerűsítésében.  
A kiadványt minden évben az adóegyenleg értesítővel együtt postázza ki 
az érintetteknek a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, de az érdeklődők 
beszerezhetik azt a hivatal földszinti adóirodájának munkatársaitól is.

AdóZóna kiadvány
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Tata Város hivatalos weboldala, a www.tata.hu  
1997-ben jött létre. Az oldalon folyamatosan fris-
sülő tartalmakat, hasznos információkat, friss 
híreket, programajánlókat találnak az olvasók, 
akiknek száma az elmúlt öt évben tovább nőtt. 
Míg 2014 folyamán 1 800 000 kattintást történt a 
honlapon, addig ez a szám 2018-ban 3 600 000-
re nőt, tehát megduplázódott. Az oldal a mö-
göttünk álló ciklusban számos változáson esett 
át, mind a megjelenését illetőleg, mind pedig a 

Tata az interneten háttérprogramok tekintetében, melyeket fris-
sítettek. Aki a tata.hu weboldal hírein túl még 
több fotóra és rövid képes beszámolóra kíván-
csi, megtekintheti a város közösségi oldalát a  
facebook.com/tatavaros.hivatalosoldala címen. 
Facebook-oldalunk nagy lendülettel fejlődött az 
elmúlt években, havonta átlagosan 100 felhasz-
náló kapcsolódott hozzá, mára több mint 9 000 
kedvelőnk van. Természetesen a város cégei is 
létesítettek külön honlapokat, illetve közösségi 
oldalakat, amelyeken keresztül még részleteseb-
ben ismertetik programjaikat, eredményeiket és 
mindennapi tevékenységeiket.
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GONDOSKODÁS - Giesswein Sándor Szolidaritási Program
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TATAI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ 
INTÉZMÉNY

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és 
Rendelőintézet 2012. május elsejétől állami fenn-
tartásban működik, így a kórházzal kapcsolatos 
döntések meghozatala és a fejlesztési elképze-
lések megfogalmazása kikerült az önkormányzat 
hatásköréből. 2013. október elsején a képvise-

lő-testület megalapította a Tatai Egészségügyi 
Alapellátó Intézményt, amelynek a Fürdő utca 19. 
szám alatti bérelt ingatlan ad otthont. Az intéz-
mény keretein belül működik a Védőnői Szakszol-
gálat, az Iskola-egészségügyi ellátás és a Közpon-
ti Orvosi Ügyelet. 
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Védőnői Szakszolgálat

Az Egészségügyi Alapellátó vallja, hogy a csa-
lád a szeretet bölcsője, az a gyermek, amelyik 
szeretetben nő fel, a társadalom hasznos tagjává 
válik. Ennek megfelelően a tatai védőnők – az új 
kihívásoknak eleget téve – a hagyományos csa-
ládvédelmi szellemben végzik munkájukat. Gon-
doskodnak a várandós nők ellátásáról, felvilágo-
sítással és gyakorlati útmutatással segítik a fiatal 
családokat. Az újszülötteket egyéves korukig ott-
honukban látogatják egyedi gondozási terv alap-
ján. Prioritásként kezelik az anyatejes és egész-
séges táplálás tanítását, ismerve az első ezer nap 

jelentőségét. A gyermekek fejlődését rendszeres 
státuszvizsgálatokkal követik nyomon, különbö-
ző módszerekkel idejében kiszűrik a fejlődés-
ben kialakult rendellenességeket és a megfelelő 
szakellátás felé irányítják a szülőket. Mindenkor 
a gyermekek egészséges fejlődését tartják szem 
előtt a gyermekvédelmi törvény szellemében. 
Együttműködnek a gyermekvédelmi szerveze-
tekkel, a család- és gyermekjóléti szolgálattal, 
továbbá jelzőrendszeri értekezleteken vesznek 
részt a veszélyeztetett gyermekek érdekében. 
Kapcsolatban állnak a Máltai Szeretetszolgálattal 
és a Magyar Vöröskereszttel is. A magas színvo-
nalú ellátás érdekében rendszeresen szakmai 
továbbképzéseken vesznek részt és folyamatos 
kapcsolatot tartanak fenn a Népegészségügy 
szakembereivel. Jelenleg hét területi és öt iskol-
avédőnő dolgozik a városban.

Az iskolavédőnők tevékenysége szorosan 
kapcsolódik a területi védőnőkéhez. Elsődle-
ges feladatuk az egészséges életmódra nevelés: 
felhívják a gyermekek figyelmét az egészséges 
táplálkozásra, fizikai aktivitásra, a dohányzás és 

Összesítés 2014 2015 2016 2017 2018

Várandósok 113 93 140 102 101

Gyermekek 1 346 1 311 1 335 1 358 1 358

Ellátottak 1 459 1 404 1 475 1 460 1 459

A Védőnői Szakszolgálat ellátási adatai (2014–2018.)
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a drogfogyasztás káros hatásaira, valamint felké-
szítik őket a családi életre. Továbbá megszervezik 
és lebonyolítják az iskolákban a rendszeres szű-
rővizsgálatokat és a védőoltások beadását, illet-
ve elvégzik az előírt alkalmassági vizsgálatokat. 
Nyári napközis táborokban pedig biztosítják az 
egészségügyi felügyeletet. 

A tatai védőnők rendszeresen vesznek részt 
továbbképzéseken és szakmai versenyeken. 
2018-ban országos II. helyezést értek el a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara versenyén. 
2017-ben Harcsa Péternét az Év védőnőjének 
választották, s 2019 márciusában Tatán rendez-
ték meg a „Nők Egészsége, Családok Egészsége”  
című országos védőnői konferenciát. Még ugyan-
ebben az évben két tatai védőnő, Nagyné Szűcs 
Rózsa és Bartáné Fischer Viktória miniszteri el-
ismerést vehetett át kiemelkedő szakmai tevé-
kenységéért.

A védőnői hálózat tevékenységét nagyon jó 
körülmények között végzi, megfelelő intimi-
tást biztosítva az ellátottaknak. Az Egészségügyi 
Alapellátó folyamatosan javítja, illetve cseréli 

Iskolaorvoslás
A város kilenc (tagintézményekkel együtt ti-

zenegy) iskolájának egészségügyi alapellátását 
(szűrési, egészségnevelési, preventív feladatok, 
kötelező védőoltások beadása) a körzeti gyer-
mekorvosok látják el. Az ő munkájukat segíti kü-
lön egy iskolaorvos, aki az Eötvös Gimnáziumot, a 
Református Gimnáziumot, a Jávorka Szakközépis-
kolát és a Bláthy Szakközépiskolát látja el. Az or-
vosi rendelők kialakítását, fenntartását és beren-
dezését az iskolák, míg a sürgősségi ellátáshoz 
szükséges eszközöket az Egészségügyi Alapellátó 
biztosítja. 

2018 tavaszán a Pálma Rendezvényházban tartották a védőnők országos szakmai találkozóját

az amortizálódott műszereket (pl. csecsemő-
mérlegeket, látás- és hallásvizsgálókat, magzati 
ultrahangvizsgálókat, vércukormérő eszközöket). 
A 2018-as esztendőben komoly informatikai fej-
lesztést hajtott végre: ma már mindegyik védőnő 
rendelkezik hordozható számítógéppel. A területi 
ellátásban bevezették a digitális adatrögzítést.  
A tervek szerint a közeljövőben az iskolai védőnői 
hálózatnál is áttérnek az új programra.

Védőnőink számos szakmai versenyen értek el kiváló 
eredményt az elmúlt években
fotók: Védőnői Szakszolgálat
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Központi Orvosi Ügyelet
A Központi Orvosi Ügyelet Tatán közel húszezer, 

a járásban több mint harmincezer lakos ellátá-
sát biztosítja (Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, 
Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos, Vértes-
tolna). 2016-ban a háziorvosok kezdeményezésé-
re átalakult az orvosi ügyeleti feladatok ellátása. 
Az ügyeletet az INTER-AMBULANCE Egészségügyi 
Szolgáltató Zrt. vette át, amely megállapodást 
kötött a mentőszolgálattal, hogy még gyorsabb 
és magasabb színvonalú ellátást biztosítsanak a 
kistérségben élőknek. Minden ügyeletre bejövő 
hívás automatikusan a mentőkhöz érkezik be, és 
ők döntik el, hogy az adott helyszínre mentőautót 
vagy orvost kell kirendelni. A gyermekek ügyeleti 

ellátása is a felnőtt ügyelet keretében történik, és 
a teljes ügyeleti időtartamra kiterjed. Az ügyele-
tes orvos munkáját mentő szakápolói végzettség-
gel rendelkező gépkocsivezetők segítik, valamint 
2019-től hétvégenként további egy mentő szaká-
poló. Az immáron három éve működő rendszerről 
pozitív visszajelzéseket kap a város, a járásban 
élők elégedettek az ellátással, az ügyeletes orvo-
sok szakmai felkészültségével.

Az elmúlt években a Központi Orvosi Ügyelet 
forgalma nem változott, körülbelül minden esz-
tendőben hasonló adatokról számol be az Egész-
ségügyi Alapellátó. Példaként tekintsük meg a 
2018. évi forgalmat!

Hónapok Ambuláns
Hívás/

Tanácsadás
ÖSSZES

OMSZ+
Kórház

Exit Felnőtt Gyerek

Január 494 108 0 602 55 5 460 142

Február 574 102 0 676 57 7 526 150

Március 618 113 1 732 53 10 588 143

Április 521 85 0 606 41 6 465 141

Május 488 78 0 566 27 7 436 130

Június 497 69 6 572 35 8 429 137

Július 516 80 0 596 43 7 455 141

Augusztus 572 74 1 647 42 4 501 145

Szeptember 491 54 0 545 44 6 438 107

Október 511 61 0 572 32 6 428 144

November 384 64 0 451 51 11 355 96

December 732 85 3 820 36 12 571 246

ÖSSZESEN 6 398 984 7 385 516 89 5 652 1 722

Központi Orvosi Ügyelet forgalma 2018. évben

A Tatai Egészségügyi Alapellátó működését a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozza,  
amelyet az önkormányzatok egészítenek ki, utóbbiaknak köszönhetően tudja fejleszteni eszközeit,  
orvosi műszereit.
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HÁZIORVOSOK, FOGORVOSOK
A városban hat házi gyermekorvos és tíz felnőtt 

háziorvos biztosítja az ellátást. Jelenleg minden 
praxis betöltött. 2016. május 31-ig a háziorvosok 
biztosították a központi orvosi ügyelet működé-
sét.  Az önkormányzat a háziorvosok kérésére át-
szervezte az ügyeletet, és 2016. június 1-jétől kül-
ső szolgáltató bevonásával biztosítja az ellátást. 
Ezzel a lépéssel jelentősen tehermentesítette a 
feladatellátásban korábban közreműködő tatai 
háziorvosokat.

Az önkormányzat 5 fogorvosi körzetben bizto-
sítja a fogászati alapellátást a vele szerződésben 
lévő fogorvosok, egészségügyi szolgáltatók által. 
Jelenleg minden praxis betöltött. Az önkormány-
zat – az érintett fogorvosok kérésére – 4 körzet 
elhelyezésére biztosít helyiséget a vagyonke-
zelésében lévő Váralja utca 6. szám alatti régi 

rendelőintézeti épületben. Ezenkívül anyagi esz-
közeivel is hozzájárul a rendelők felújításához, 
eszközellátásához, a jogszabályi minimum felté-
telek biztosításához, emellett minden évben tá-
mogatást nyújt a fogorvosi praxisok működteté-
séhez is. A támogatás összege 2019-ben 275 000 Ft  
volt.

A fogászati ügyeleti feladatok ellátása 2011 óta 
kistérségi szinten működik, melyre a Tatai Kis-
térségi Többcélú Társulás és Tatabánya Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2017. január elsején új 
megállapodást kötött. Ez alapján a Tatai kistér-
séghez tartozó települések lakossága a hétvégi, 
munkaszüneti és ünnepnapokon a Tatabánya 
Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosí-
tott fogászati ügyelet keretében veheti igénybe a 
fogászati ellátást.
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ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET 
SZAKKÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

A tatai kórház életében mozgalmasan teltek 
az elmúlt évek. Az intézmény egyrészről komoly 
fejlesztésekkel gyarapodott, emellett pedig ösz-
szevonták a tatabányai kórházzal, ami sok te-
kintetben központosítottá tette működését, de a 
két kórház közti szoros együttműködés a betegek  
javát szolgálja.

2015 ősze óta Európai Uniós forrásnak kö-
szönhetően a tatai Árpád-házi Szent Erzsébet  
Szakkórház és Rendelőintézetben napelemes 
rendszer biztosítja az intézmény elektromos áram 
igényének jelentős részét. A tatai kórház, mint 
közfinanszírozott egészségügyi szakellátó intéz-
mény sikeresen pályázott a „Fotovoltaikus rend-
szerek kialakítása központi költségvetési szervek 
részére” című pályázati konstrukcióra, melynek 

köszönhetően több mint 76 millió forintos uniós 
támogatás segítette a helyi energetikai fejlesz-
tést. A projekt célja az volt, hogy a projektgazda 
villamosenergia szükségletét megújuló energia 
felhasználásával racionalizálja, a gazdaságos mű-

HPV ELLENI OLTÁS 
TÁMOGATÁSA

Tata Város Önkormányzata 2010-ben alkotta 
meg a humán papillomavírus elleni védőoltás 
támogatásáról szóló rendeletét. A rendeletet az 
önkéntesség és az egyéni felelősség hangsúlyozá-
sával fogadta el a képviselő-testület azzal a céllal, 
hogy támogassa a humán papilloma vírus (HPV) 
által okozott megbetegedések elleni védekezést. 
A 2010-ben megalkotott rendelet alapján azok 
a tatai állandó lakóhellyel rendelkező és életvi-
telszerűen is itt lakó lány és fiú gyermekek, akik 
az adott évben töltik be 13. életévüket, ingyene-

sen kaphatták meg a három oltásból álló soro-
zat második két vakcináját. 2014-ben a Nemzeti  
Oltóprogramba kötelezően felajánlandó oltás-
ként beemelték a HPV elleni oltást, a vakcina így 
ma már ingyenes azoknak a lányoknak, akik be-
töltötték a 12. életévüket és az általános iskola  
7. osztályát végzik. Ezt követően az önkormányzat 
a HPV elleni védőoltásról szóló rendeletét akként 
módosította, hogy a kedvezményes oltásra az ál-
landó tatai lakóhellyel rendelkező fiúk jogosultak, 
akik az adott évben töltik be a 13. életévüket. Tatán 
évente kb. 120 fiú tölti be a 13. életévét és közülük 
átlagosan 30-an kérték az oltás beadását. 

Az önkormányzat támogatásának nagysága az 
elmúlt években:

2014: 2 millió Ft
2015: 1 millió Ft
2016: 510 000 Ft
2017: 712 000 Ft
2018: 800 000 Ft

2014 és 2018 között Tata Város Önkormányzata 
összesen 5 022 000 forinttal támogatta a tatai 

gyermekek részére a HPV vírus elleni védőoltást.
2019 végére az évi támogatási összeg várhatóan 

800 000 forint körüli lesz.
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ködés és a környezetet érő káros hatások csök-
kentésének érdekében. A megvalósult fotovoltai-
kus rendszerek 80%-át fedezik a betegellátáshoz 
szükséges gépek, berendezések, illetve az infra-
struktúra energiaszükségletének. A projekt helyszí-
nein egyenként 50-50 kW teljesítményű napelemes 
rendszer került telepítésre, melyek éves szinten  
50 000 kWh villamosenergiát állítanak elő. A rend-
szerek alapját 200-200 db 250 wattos polykristá-
lyos napelem adja, melyek 3-3 db inverteren ke-
resztül csatlakoznak a közcélú villamos hálózathoz.

Szintén európai uniós támogatás segítette az 
új Járóbeteg Szakellátó Rendelő megvalósítását. 
A tatai intézmény sikeres pályázatot nyújtott be 
a „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbe-
teg ellátás fejlesztésével” című konstrukció kere-
tében, s ezt követően az „Új Járóbeteg Szakellátó 
Rendelő építése Tatán” című pályázata összes-
ségében közel 900 millió forintos támogatásban 
részesült. A hosszas előkészítő munka után 2014 
tavaszán kezdődhettek meg a bontási munkálatok, 
2015 novemberében pedig átadták az új, modern 
épületet. A régi rendelőintézet 1978-ban épült, az 
épülete korábbi formájában kihasználatlan volt, 

felújítása, üzemeltetése igen  
költséges lett volna. A szak-
rendelő intézet működésé-
nek kezdete óta jelentősebb 
rekonstrukciót nem végez-
tek, gépészeti-energetikai 
szempontból is elavult volt. 
Az épületegyüttes karban-
tartása és üzemeltetése 
jelentős költségeket emész-
tett fel, és az akadálymen-
tesítési előírásoknak sem 
felelt meg. A több telep-
helyből adódóan korábban 
előfordultak betegirányítási 

nehézségek, hiszen a képalkotó diagnosztika és a 
definitív ellátásra törekvő ambulanciák egymástól 
távol helyezkedtek el. Mindezek nyomán szüksé-
gessé vált egy integrált, új épület építése a kórház-
hoz. A kórház RTG készüléke 1982-es gyártású, el-
avult, korszerűtlen, rendkívül magas karbantartási 
és javítási költségek mellett volt csak üzemeltet-
hető. A projekt során megvalósult, a kórházi épü-
let bővítésével, új szakrendelő hozzáépítésével ki-
alakított kistérségi járóbeteg ellátó központ most 
már biztosítani tudja az intézményhez tartozó  
41 ezer ember minőségi egészségügyi ellátását, 
ami korábban három különböző helyszínen műkö-
dött. Az épületbővítéssel párhuzamosan szüksé-
gessé vált az eszközállomány fejlesztése, valamint 
az új digitális röntgen beszerzéshez kapcsolódóan 
a korábbi röntgenhelyiség átformálása is. A régi 
épület átalakításával és a digitalizált röntgen ké-
szülék beszerzésével biztosíthatóvá vált a célzott 
és a szűrővizsgálatok felvételeinek elkészítése, a 
legkisebb sugárterheléssel.

A kórház működésében komoly változás tör-
tént 2017 nyarán, amikor összevonták a tatabányai 
Szent Borbála Kórházat és a tatai Árpád-házi Szent 
Erzsébet Kórházat. A tatai laborhoz azóta a megye-
székhely adja az orvosi hátteret, a gyógyszertárit 
szintén, valamint jelentős segítséget nyújtanak a 
különféle műszaki feladatok ellátásában. Emellett 
a tatabányai konyháról látják el a tatai betegeket, 
ami azért előnyös, mert a megyeszékhelyen csak-
nem 300 féle diétához készülnek ételek. Az úgy-
nevezett aktív ellátás Tatabányán, a rehabilitáció 
Tatán maradt, a közös irányítás révén pedig gyor-
sabban kerülhetnek át a betegek egyik osztályról 
a másikra.

Az új rendelőintézet átadása 2015 novemberében

Michl József polgármester a Semmelweis-nap alkalmából min-
den évben köszönetet mond a tatai egészségügyi dolgozóknak
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A VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE TATAI 
TELEPHELYE KERÜLT A VALAMIKORI 
„DOBI” MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ 
ISKOLA HELYÉRE

Városunkban 2015 novemberében adták át a 
Vakok Állami Intézete új, 45 férőhelyes telephe-
lyét. A beruházással a látássérültek egy modern 
és környezetkímélő energiaforrásokat felhaszná-
ló épületegyüttest vehettek birtokba, ahol komp-
lex rehabilitációs központ működik. 

A projekt a TIOP-3.2.2-12/1-2013-0001 „A komp-
lex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturá-
lis feltételek megteremtése” címen, az Európai 
Unió és Magyarország kormánya támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával jött létre. Az intézet nagy lehetőség 
mindenekelőtt a látássérülteknek, és különösen 
fontos azoknak, akik látóként veszítették el a sze-
mük világát, hiszen nekik új életet kell kezdeni-
ük. Az 1,75 milliárd forintból megvalósult központ 
emellett lehetőség Tatának, a régiónak, és egy-
ben Magyarországnak is, hogy csökkentse a ter-
het azoknak a családoknak a vállán, amelyekben 
látássérültek élnek. Az intézmény komplexitása 

A tatai telephely átadása 2015 őszén

miatt is egyedülálló, 
mert nemcsak a re-
habilitációt biztosít-
ja, hanem nyitott a 
társadalom felé is, s 
működésének az ok-
tatás szintén része, 
mivel fontos, hogy 
a megyében gyara-

Az intézmény korszerű berendezése is segíti a rehabilitációt
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podjon a képzett szakemberek száma.
A 2 600 négyzetméteres rehabilitációs központ-

ban nemcsak vakokkal, hanem olyan emberekkel 
is foglalkoznak, akiknek a funkcionális látása 
akadályozott a mindennapokban, s az itt tanultak 
alkalmazásával a lehető legönállóbb életet élhe-
tik. A telephely képzési központként is működik, 
feladatai közé tartozik ugyanis a szakemberek 
felkészítése és a látássérült emberek munkaerő 
piaci esélyeinek növelése.

Az új telephely főbb szolgáltatásai közé tarto-
zik a 45 férőhelyes, rehabilitációs, bentlakásos 
intézmény, ahol többek között az informatikai tu-
dás és a kézügyesség, valamint a kommunikációs 
és íráskészség, illetve a személyiség fejlesztése 
kerül előtérbe. Emellett elemi rehabilitációs szol-
gáltatás is folyik a helyszínen ambuláns jelleggel, 
olyan modulok tanításával, mint például a tájé-

kozódás, közlekedés, tapintható írás-olvasás és 
az életvitelt segítő eszközök használata. 

Michl József polgármester 2016-ban egy külön-
leges makettet ajándékozott az intézménynek, 
amely tapintás által a látássérültek számára se-
gíti Tata nevezetességeinek, szépségeinek megis-
merését. A Tata belvárosát részleteiben ábrázoló, 
1:440 méretarányban készült építészeti makett 
körbejárható, a domborzatot valósághűen ábrá-
zolja műgyantakötésű kvarchomok bevonattal. 
Az utakat és burkolt felületeket sima felületű 
műanyag lemezből készítették, s a maketten több 
mint 30 jelentős tatai épület is megtalálható.

A telephelyen átadása óta a mindennapi mun-
kán túl számos esemény zajlott, többek között 
szakmai találkozók, érzékenyítő foglalkozások és 
a Fehér Bot Hete eseményei.

Az intézményben érzékenyítő programok szervezésével  
mutatják be a vakok és gyengénlátók világát

Nagy sikert aratott az önkormányzat ajándéka, a Tata belvá-
rosát megjelenítő, tapintható makett
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SZOCIÁLIS SEGÉLYEK, TÁMOGATÁSOK
2015-ben átalakult a város segélyezési rend-

szere, mivel az Országgyűlés módosította a szo-
ciális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényt. A változtatás lényege, hogy 
a jövedelem-kompenzációt biztosító támoga-
tások a járásokhoz, míg a kiadáskompenzáló  
segélyek az önkormányzatokhoz kerültek, ame-
lyek saját hatáskörben dönthetik el, milyen for-
mában és mennyi pénzt folyósítanak segélyként. 

Az új szociális törvény csak a kötelező ellátá-
sokra vonatkozó szabályokat tartalmazza, ide-
tartozik az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási 
és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, 
az alanyi és a normatív közgyógyellátás, valamint 
az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 
A kötelező segélyek köréből kikerült a lakásfenn-
tartási támogatás és az adósságkezelési szol-
gáltatás. A korábbi rendszeres szociális segély, 
amelyet az aktív korúak ellátására állapítottak 
meg, megszűnt, helyette egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatást vezettek be, en-
nek megállapítása járási hatáskörbe került. 2015. 
március 1-jétől bevezették a települési támoga-
tást, amelynek típusait és jogosultsági feltételeit 
az önkormányzatok rendeletben határozzák meg. 

Városunk vezetése a fenti törvényi változás ér-
telmében áttekintette a szociális segélyezéssel 
kapcsolatos feladatait, megvitatta a korábban 
szerzett tapasztalatokat a Szociális Alapellá-
tó Intézmény dolgozóival, valamint a Szociális 
Háló Közalapítvány kuratóriumának elnökével, 
és megalkotta a város új szociális rendeletét, 
amelynek legfontosabb változásai a következők. 
A korábbi önkormányzati segély elnevezés rend-
kívüli települési támogatásra módosult. Erre azok 
jogosultak, akik együttműködnek a Családsegítő 
Szolgálattal. Az új szociális törvényből kikerült el-

látásokra (lakásfenntartási támogatás, adósság-
kezelési támogatás, méltányos közgyógyellátás, 
valamint méltányos ápolási díj) települési támo-
gatás nyújtható. Önkormányzatunk a méltányos 
ápolási díjat – települési támogatásként – a ko-
rábbi feltételekkel továbbra is biztosítja. Az adós-
ságkezelési támogatást megszüntette, mert az 
ügyfelek sokszor nem boldogultak az önrész visz-
szafizetésével, magas hátralékot halmoztak fel, 
és sokszor az önkormányzati segélyt fordították 
az adósság csökkentésére. A korábbi lakásfenn-
tartási támogatás ma már lakhatási települési 
támogatás néven szerepel. Ebben az ellátásban 
való részesülés feltétele – a rendkívüli települé-
si támogatáshoz hasonlóan – a Családsegítővel 
való együttműködés, így ugyanis ellenőrizhető a 
rászorultság és a befizetések időbeni rendezése. 
A lakhatási támogatást a rászorulók az otthonuk 
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik 
viseléséhez vehetik igénybe: a villany-, a víz- és 
a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a csatorna-
használat és a szemétszállítás díjához, a lakbér-
hez vagy az albérleti díjhoz, a közös költséghez, 
illetve a tüzelőanyaghoz. A méltányos közgyó-
gyellátás helyett települési gyógyszertámogatást 
vezettek be, amelyet évente négy alkalommal 
igényelhetnek a rászorulók orvosi igazolással. 

A törvénymódosítással, illetve az új képvise-
lő-testületi rendelettel átláthatóbbá és igazságo-
sabbá vált a rászorulók támogatási rendszere, így 
Tatán az elmúlt években csökkent a segélyezettek 
száma, ám mégis több olyan személy részesül a 
különböző támogatásokban, aki valóban rászo-
rul. 2019-ben egy rendelet alapján a támogatási 
rendszer részeként megjelent az  ún. krízistámo-
gatás, amely a vis maior helyzetekbe kerültek 
számára nyújt átmeneti, gyors segítséget.
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Az önkormányzat által nyújtott szociális támogatások 2014–2018.

2014 2015 2016 2017 2018

fő összeg (Ft) fő összeg (Ft) fő összeg (Ft) fő összeg (Ft) fő összeg (Ft)

aktív korúak ellátása/
FHT 169 38 389 000

(2015.02.28-ig)
Járási Hivatal folyósítja.

173 7 552 880

egészségkárosodás 
jogcímen megítélt 
támogatás (egész-
ségkárosodottak 

rendszeres szociális 
segélye)

15 3 990 000

(2015.02.28-ig)

Járási Hivatal folyósítja más elnevezéssel.

16 780 000

rendszeres szociális 
segély 39 12 153 000

(2015.02.28-ig)
A támogatási forma megszűnt, illetve átalakult.

38 2 174 565

lakásfenntartási 
támogatás/

2015.03.01-től lakha-
tási célú települési 

támogatás

12 (alanyi 
jogon)

18 325 000

266 (normatív 
alapon) 6 847 900

276 9 276 400 212 7 760 500 115 4 812 000
530 (nor-

matív) 259 5 663 000

méltányos ápolási díj 7 964 000
(2015.02.28-ig) 2015.03.01-től 2015.03.01-től 2015.03.01-től

8 1 662 405 13 2 135 350 11 2 272 680 6 1 125 720

önkormányzati segély/
2015.03.01-től 

rendkívüli települési 
támogatás

869 19 261 000

269 1 979 990

584 14 444 000 344 8 061 000 387 5 845 000
563 10 713 000

méltányos közgyógyel-
látás/2015.03.01-től 
gyógyszerkiadások 
viseléséhez nyújtott 
települési támogatás

71 1 350 000

17 646 362

89 4 760 000 75 2 994 000 61 1 824 000
60 1 518 000

adósságkezelési 
szolgáltatás 18 4 125 000

2015.02.28-ig
Ez a támogatási forma megszűnt.

26 2 177 480

rendszeres gyermek-
védelmi kedvezmény 
keretében Erzsébet 

utalvány

1179 652 6 815 000 931 5 399 800 628 4 522 000 424 3 274 500

életkezdési támogatás 32 320 000 9 90 000 8 80 000 10 100 000 21 210 000

köztemetés 18 2 475 076 12 1 929 566 4 640 853 9 1 553 446

tűzifa formájában 
nyújtott rendkívüli 

települési 
támogatás

210 187 149 41

karácsonyi csomagok 930 3 090 000 800 2 960 000 800 2 960 000 700 2 590 000

mikulás csomag és 
mozijegy 100 180 000 100 100 000 100 100 000

vis major támogatás 1 750 000
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SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY
Az 1996-ban alapított Szociális Alapellátó  

Intézmény fenntartója a Tatai Kistérségi Többcélú 
Társulás. Közszolgáltatóként feladatai a szociá-
lis törvény szerinti szociális alapszolgáltatások, 
szakosított ellátások, valamint a gyermekvédel-
mi törvény szerinti gyermekjóléti alapellátások 
megszervezése. Az intézmény működési terüle-
te Tata, Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs,  
Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos és Vértestolna. 

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

2016. január 1-től átalakult a Családsegítő 
Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat. Korábban 
a családsegítés általában a gyermektelen csalá-
dokkal foglalkozott és sok idős ember igényelt 
segítséget, míg a gyermekjólét a 18 év alatti gyer-
mekkel rendelkező családokat gondozta. 2016. 
január 1-jétől a járásszékhelyek települési önkor-
mányzataihoz, így Tata Város Önkormányzatához 
kerültek a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, 
gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, 
valamint a speciális szolgáltatások biztosítása, 
így azok Tatán a központ feladatai, valamint a 
speciális szolgáltatások vonatkozásában kiter-
jedtek a járást alkotó települések lakosságára. 
A Tatai járás települései döntöttek arról, hogy a 
lakóhely szintű minimumszolgáltatások bizto-
sítását is társulási formában, kistérségi keretek 
között kívánják ellátni.

A Család – és Gyermekjóléti Központ városunk-
ban és a Tatai járáshoz tartozó településeken az 
alábbi feladatokat végzi.

Hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok:
Javaslatot tesz a gyámhivatal felé a gyermek 

védelembevételére, megelőző pártfogásra, ide-
iglenes hatályú elhelyezésre, nevelésbe vételre, 
családba fogadásra, harmadik személynél tör-
ténő elhelyezésre, családba fogadó gyám kiren-

delésére, gondozási helyének megváltoztatására, 
családi pótlék természetbeni formában való jut-
tatására.

Speciális szolgáltatások: 
Kapcsolatügyelet, készenléti ügyelet – telefo-

nos segítő munka, utcai, lakótelepi szociális mun-
ka és  kórházi szociális munka (ha a helyi viszo-
nyok indokolják), jogi tanácsadás, pszichológiai 
tanácsadás, családkonzultáció, családterápia, 
mediáció, menekültek integrációjának segítése, 
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, 
szakmai támogatás nyújtása az ellátási terüle-
tén működő gyermekjóléti szolgálatok számára, 
szakmai konferencia, esetmegbeszélés, szakma-
közi megbeszélés stb. szervezése.

Készenléti szolgálat:
Célja az intézmény nyitvatartási idején kívül 

felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali 
segítség, tanácsadás, tájékoztatás, 24 órás tele-
fonos ügyelet. 

A Család- és Gyermekjóléti Központ 2017-ben 
környezettanulmányt készített Tata Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelete alapján.

A diákönkormányzat tagjai a hajléktalanszállón is segítettek tavaly télen

137



A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
 

A szolgáltatás célja, feladata:
A szociális munka eszközeinek, módszereinek 

segítségével a személyes gondoskodás kereté-
be tartozó gyermekjóléti alapellátás, valamint a 
működési területén élő gyermekek testi, értelmi, 
érzelmi, erkölcsi fejlődésének, jólétének, a csa-
ládban történő nevelkedésének biztosítása, ve-
szélyeztetettségének megelőzése, a kialakult ve-
szélyeztetettség megszüntetése, a családból való 
kiemelés megelőzése, valamint a családjából 
kiemelt gyermek családba való visszahelyezése. 
A gyermeki jogok érvényesülésének biztosítása, 
a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő 
gondozás-nevelés figyelemmel kísérése. A szoci-
ális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, 
családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, vala-
mint az életvezetési képesség megőrzése céljá-
ból nyújtott szolgáltatás. Az intézmény ellátási 
területén élők részére személyes gondoskodást 
nyújtó ellátás biztosítása, ellátások közvetítése, 
szervezési tevékenység végzése. Segítségnyújtás 
a legközvetlenebbül fenyegető negatív hatások 
kivédésében, illetve abban, hogy az igénybe ve-
vők képessé váljanak különböző problémáik ön-
álló megoldására. 

A családok, csoportok, közösségek szociális és 
mentális szükségleteinek feltárása, a megfelelő 
megoldások keresésében való segítségnyújtás, 
a preventív lehetőségek kidolgozása, a családok 
összetartó erejének megőrzésében nyújtott se-
gítő tevékenység, illetve az átmenetileg sérült 
funkciók helyreállításának elősegítése.

A szolgálat 2016-ban 588 személy (249 család) 
számára nyújtott szolgáltatást, ebből a központ 
által továbbított 104 fő volt. Együttműködési 
megállapodást 546 fővel kötött, eseti ellátásban 
22 fő (10 család) számára nyújtott segítséget.  
Az együttműködési megállapodást kötött szemé-

lyek problématípusai leginkább életviteli, anyagi- 
megélhetési, elhanyagolás, gyermeknevelési,  
valamint családi-kapcsolati konfliktusok voltak. 

A szolgálat 2017-ben 568 személy (196 család) 
számára nyújtott szolgáltatást. Együttműködési 
megállapodást 546 fővel kötött, eseti ellátásban 
22 fő (10 család) számára nyújtott segítséget.  
Az együttműködési megállapodást kötött szemé-
lyek problématípusai leginkább szintén életviteli, 
anyagi-megélhetési, elhanyagolás, gyermekne-
velési, valamint családi-kapcsolati konfliktusok 
voltak. 

A szolgálat 2018-ban már összesen 595 fő (202 
család) részére nyújtott támogatást.

A szolgálat minden évben táborokat, ünne-
pekhez kapcsolódó foglalkozásokat szervez a 
gyermekeknek. Továbbra is élelmiszer, valamint 
ruhaadományokkal segítik ellátottjaikat, ezeket 
lehetőségeik szerint igyekeznek eljuttatni a kis-
térségbe is. 

2018-tól a Központtal együttműködve látják el 
az Élelmiszerbank adományának kiosztását, s he-
tente egyszer Tatán a Szélkút utcába is kiviszik az 
adományokat.

HAJLÉKTALANOK NAPPALI MELEGEDŐJE ÉS ÉJJELI 
MENEDÉKHELYE

A Szociális Alapellátó Intézmény Almási út 43. 
szám alatti telephelyén működik a Hajléktala-
nok Éjjeli Menedékhelye és Nappali Melegedő-
je, melynek elsődleges ellátási területe Tata és 
kistérsége. Az intézmény gyalog és tömegköz-
lekedési eszközzel egyaránt jól megközelíthető, 
teljes mértékben akadálymentesített. Integrált 
intézményként 24 órás folyamatos nyitvatartás-
sal működik. Mindkét ellátási forma igénybevé-
tele önkéntes és ingyenes, a jelentkezés az intéz-
ményvezetőnél szóbeli kérelem alapján történik. 

Az Éjjeli Menedékhelyen 20 férőhely biztosított 
a férfiak, további 5 férőhely pedig a nők részére, 
ezen felül a téli krízisidőszakban 15 időszakos fé-

A Fogyatékosok Nappali Otthonának 30. születésnapja alkalmából színpadi előadást mutattak be a művelődési házban
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rőhelyen leginkább a tatai hajléktalan személyek 
és utcai hajléktalanok befogadását biztosítják, az 
átmeneti nehézség miatt 1-2 éjszakát eltöltő sze-
mélyek esetében más szálláslehetőség felkutatá-
sában és a fogadó intézménnyel való egyeztetés-
ben, esetleg a továbbutazás megszervezésében 
tudnak segíteni. Az utcai hajléktalan személyek-
kel (városunkban  kb. 10 fő) napi kapcsolatban 
állnak, személyes és hivatali ügyeik intézésében 
segítik őket, levelezésüket bonyolítják, pályázati 
forrásból származó krízisétkeztetésben részesül-
nek, mely az elmúlt években a téli időszakban 
általában napi egy tál meleg ételt is jelentett.  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nappali Melegedő 35,02 32,34 32,89 36 38,7 45,25 49,23 48,42 40,49 44,66 45,52 41,31

Éjjeli Menedékhely 24,31 22,15 27,5 27,5 25,9 26 32,5 32,5 26,3 29,25 30,45 29,52

Utcai hajléktalan személyek 25 25 25 25 25 30 25 25 27 25 23 14

Az ellátottak napi átlagos létszáma az utóbbi években

Az utcai szociális munka városunkban nem köte-
lező feladat. Az igények mégis azt igazolják, hogy 
erre a tevékenységre – főként a téli krízis időszak-
ban – nagy szükség van. A jó kapcsolattartás elle-
nére még mindig vannak, akik önként választják 
az utcai életformát, s éppen a téli hónapokban 
jelent súlyos és megoldandó kérdést az elérésük, 
beterelésük, élelmezésük, lehetőség szerinti ellá-
tásuk, valamint önként választott szálláshelyeik 
felderítése.

2017 júniusától újabb lehetőség adódott 
az RSZTOP (Rászoruló Személyeket Támogató  
Operatív Program) egy étkeztetési pályázata kap-

Életkor 
Éjjeli M. Nappali M.

fő % fő %

18-24 3 4,22 6 5,17

25-31 1 1,40 7 6,03

32-38 5 7,04 8 6,89

39-45 8 11,27 16 13,79

46-52 22 30,98 30 25,86

53-58 13 18,31 21 18,10

59-65 16 22,53 24 20,68

66-71 2 2,81 2 1,72

72-től 1 1,40 2 1,72

összesen 71 99,96 116 99,96

Az ellátottak életkori megoszlása a tatai 
hajléktalan ellátásban 2017-ben

2015. 2018.

nappali 
melegedő

éjjeli 
menedékhely

nappali 
melegedő

éjjeli 
menedékhely

Tata 32 27 14 14

községek és egyéb település 49 52 15 15

81 79 28 29

Az ellátottak települési összetétele

csán. Jelenleg a második programidőszak fut, 
mely 2020-ig folyamatosan biztosítja ellátottaik 
részére hétköznapokon a napi egyszeri, hűtött, 
tálcás főtt egytálételt. Az adagszámot rugalmasan 
tudják az aktuális ellátotti létszámhoz igazítani. 

A Nappali Melegedő 30 koedukált férőhellyel 
működik, és ugyancsak kistérségi szintű ellátást 
biztosít. Keretei közt mentálhigiénés, szabadidős 
foglalkozásokat (sakk, társasjáték, olvasás, film-
nézés), közösségi és rehabilitációs célú prog-
ramokat szerveznek (kirándulás, életvezetés, 
egészségügyi, művészeti, készségfejlesztő, tájé-
koztató célú foglalkozások), valamint a társada-
lomba való visszavezetés érdekében a munkahely 
és a lakhatás megoldásában is közreműködnek. 

Ellátottjaik 2015-től jelentős számmal vesznek 
részt az önkormányzat által szervezett közfoglal-
koztatási programban, mely jelenleg is munkale-
hetőséget biztosít hajléktalan személyek részére. 
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12 fővel indult az első program, jelenleg 8 fő vesz 
részt benne. 

2016 decemberében Tata Város Önkormány-
zatának finanszírozásával adták át az újonnan 
kialakított zsilipszobát a hozzá tartozó vizesblok-
kal, mely alacsony küszöbű ellátást és befogadást 
tesz lehetővé. A zsilipszoba a gyakorlatban azóta 
jól bevált, telente átlagosan 8 utcai hajléktalan 
vette igénybe hosszabb-rövidebb időre, akik az 
intézményes ellátástól és az éjjeli menedékhely 
többi lakójától idegenkedtek. Éjszakánként 3-5 fő  
fogadására is alkalmas. A Hajléktalanokért  
Közalapítvány a 2018-19-es pályázati időszakra 
újra kiírta ezt a programot, melyre Tata jelentke-
zett, és a közelmúltban meg is érkezett a kedvező 
döntés: 4 fő 12 hónapon át támogatott lakhatásá-
ra összesen 2 520 000 Ft összeget nyertek el.

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK KÖZÖSSÉGI 
ELLÁTÁSA

A szolgáltatás célja, feladata:
A közösségi ellátás olyan önkéntesen igény-

be vehető, hosszú távú, közösségi alapú 
gondozás, amelynek során a gondozás 
és a pszicho-szociális rehabilitáció, az 
életmódváltás elindítása, segítése és 
folyamatos nyomon követése az ellátott 
otthonában, illetve lakókörnyezetében 
történik.

Közösségi pszichiátriai ellátási feladatok:
• problémaelemzés, problémamegol-

dás: a személyes célok meghatározásá-
nak segítése, a változtatásra motiváló 
tényezők feltárása, problémamegoldó 
beszélgetések

• készségfejlesztés: életvitellel kap-
csolatos tréningek szervezése vagy köz-
vetítése, az önellátásra való képesség 
javítása és fenntartása, tájékoztatás a 
betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, 
az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés 
teendőiről

• pszicho-szociális rehabilitáció: a 
munkához való hozzájutás, a szabadidő 
szervezett eltöltésének segítése, sza-
badidős, önsegítő csoportok, támogató 
hálózatok szerveződésének segítése, ta-
nácsadás, információnyújtás

Életkor
2016 
férfi

2016 
nő

2017 
férfi

2017 
nő

2018 
férfi

2018 
nő

18-39 8 11 8 12 9 7

40-59 5 10 4 9 6 15

60-64 6 7 6 6 4 6

65-69 2 2 1

70-74 2 1 1

75-79 1 1

Az elmúlt évek adatai (fő)

Lakó-
hely

2016 
férfi

2016 
nő

2017 
férfi

2017 
nő

2018 
férfi

2018 
nő

Tata 14 24 13 20 13 19

kistérségi
 községek 5 8 5 11 6 12

2016 
férfi

2016 
nő

2017 
férfi

2017 
nő

2018 
férfi

2018 
nő

Munkahellyel 
rendelkezik 8 13 6 12 6 11

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ELLÁTÁSA, TÁMOGATÓ 
SZOLGÁLTATÁS

A szolgáltatás célja, feladata:
A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos 

személyek lakókörnyezetben történő ellátása, 
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások 
elérésének segítése, valamint életvitelük önálló-
ságának megőrzése mellett a lakáson belüli spe-
ciális segítségnyújtás biztosítása révén.

A Vaszary Iskolában minden évben megrendezik a fogya-
tékosok sorversenyét
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A fogyatékosság jellegének megfelelően különösen:
• az alapvető szükségletek kielégítését segí-

tő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való 
hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállí-
tás, szállító szolgálat működtetése)

• az általános egészségi állapotnak és a fo-
gyatékosság jellegének megfelelő egészség-
ügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő 
tevékenységhez való hozzájutás személyi és esz-
közfeltételeinek biztosítása

• információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, 
a tanácsadást követően a társadalmi beillesz-
kedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás 
biztosítása

•  a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének 
biztosítása

•  segítségnyújtás a fogyatékos személyek kap-
csolatkészségének javításához, családi kapcsola-
tainak erősítéséhez speciális, önsegítő csopor-
tokban való részvételükhöz

•  egyes szociális alapszolgáltatási részfelada-
tok biztosítása a fogyatékos személyek speciális 
szükségleteihez igazodóan

• segítségnyújtás a fogyatékos emberek tár-
sadalmi integrációjának megvalósulásához, 
valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a 
szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú 
részvételhez szükséges feltételek biztosítása

•  a fogyatékos személy munkavégzését, mun-
kavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségé-
nek, igénybevételének elősegítése

FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA

A szolgáltatás célja, feladata:
A szociális igazgatásról és szociális ellátások-

ról szóló 1993. évi III. tv. alapján a szolgáltatás 
célja az önkiszolgálásra részben képes vagy ön-
ellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fo-
gyatékos, illetve autista személyek habilitációja, 
rehabilitációja, szinten tartó fejlesztése.

A fogyatékos személyek családjának teher-
mentesítése napközbeni felügyelet biztosításá-
val, társas kapcsolatok kialakításának segítése, 
valamint az alapvető higiéniai szükségleteik ki-
elégítése, továbbá a fogyatékos személyek nap-
közbeni étkeztetésének biztosítása.

Rendkívül indokolt esetben olyan fogyatékos 
személy nappali ellátása is biztosítható, akinek 
szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondo-
zási segélyben, gyermeknevelési támogatásban 
vagy ápolási díjban részesül.

2016 2017 2018

Ellátási 
alkalmak 

száma

Étkezési 
alkalmak 

száma

Ügyintézés, 
Mentál Ta., 
Szabadidős 

tevékenység, 
Egyéb

Ellátási 
alkalmak 

száma

Étkezési 
alkalmak 

száma

Ügyintézés, 
Mentál Ta., 
Szabadidős 

tevékenység, 
Egyéb

Ellátási 
alkalmak 

száma

Étkezési 
alkalmak 

száma

Ügyintézés, 
Mentál Ta., 
Szabadidős 

tevékenység, 
Egyéb

ÖSSZESEN: 8 503 5 837 10 250 7 936 6 504 8 951 4 704 3 816 5 488

Fogyatékosok nappali intézménye - 2016-2017-2018. évi összesített adatok

2016 2017 2018

MAX-
899

LHH-
188

Összes
MAX-
899

LHH-
188

Összes
MAX-
899

LHH-
188

Összes

Összes megtett km 13 502 26 526 40 028 15 710 22 539 38 249 8 172 9 494 17 666

Szállított személyek 
összesen (fő) 1 360 3 613 4 973 1 421 3 522 4 943 1 131 1 369 2 500

Támogató szolgálat – személyi segítés, 2016-2017-2018. évi összesített adatok
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ÉTKEZTETÉS

A szolgáltatás célja, feladata:
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan 

rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önma-
guknak, illetve önmaguk  és eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani.

reműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának 
megelőzésében, illetve azok elhárításában való 
segítségnyújtást.

A személyi gondozás mellett a szociális gondo-
zó a szociális segítés körébe tartozó tevékenysé-
geket is elvégezheti. 

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A szolgáltatás célja, feladata:
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját 

otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készü-
lék megfelelő használatára képes időskorú vagy 
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai bete-
gek részére az önálló életvitel fenntartása mel-
lett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából 
nyújtott ellátás.

IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA

A szolgáltatás célja, feladata:
A nappali ellátást nyújtó intézmény elsősorban 

a saját otthonukban élők részére biztosít lehe-
tőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, 
társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higi-
éniai szükségletek kielégítésére. Feladata, hogy 
az ellátást igénybe vevőknek szociális, mentális, 
egészségi állapotuknak megfelelő napi életrit-
must biztosítson.

AZ ALZHEIMER CAFE

Az Alzheimer-kór a leggyakrabban előforduló 
demencia betegség. A demencia világszerte ter-
jed, ezért nagy szükség van az érintett családok 
társadalmi méretű segítésére. Ennek egyik for-
mája a számos országban már egész hálózattá te-
rebélyesedő Alzheimer Café. A Szociális Alapellátó  
Intézmény minden hónap második szerdáján  
17 órától ad helyet a tatai Alzheimer Café rendez-
vényeinek, a demenciával élő személyek és hoz-
zátartozóik részére.

Év Tata
Duna-

szentmiklós
Összesen 

2016 73 25 98

2017 57 23 80

2018 67 22 89

Az elmúlt évek adatai (fő)

2016 2017 2018

Tata ellátásban részesülő (fő) 78 78 76

kihelyezett készülék száma (db) 72 68 71

segélyhívások száma (db) 100 69 45

Kistérség ellátásban részesülő (fő) 27 27 27

kihelyezett készülék száma (db) 22 24 23

segélyhívások száma (db) 2 10 3

Segélyhívási összesítő

Étkezést kell biztosítani különösen a koruk, 
egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiát-
riai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy haj-
léktalanságuk miatt szociálisan rászorultaknak.  
A rászorultság feltételeit az önkormányzat rende-
letben határozza meg. Két főzőkonyha nyújt lehe-
tőséget az étkeztetési igények kielégítésére,  éves 
szinten az intézmény átlagosan napi 50-55 fő  
étkeztetését látja el.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A szolgáltatás célja, feladata:
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást 

igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében 
kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása ér-
dekében szükséges ellátást. A házi segítségnyúj-
tás során biztosítani kell az alapvető gondozási, 
ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel 
fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete hi-
giéniás körülményeinek megtartásában való köz-
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TATAI KISTÉRSÉGI 
IDŐSEK OTTHONA

A Tatai Kistérség Idősek Otthonának fenntartója 
a Tatai Kistérségi Többcélú Társaság. Az intézmény 
székhelye a Fényes fasor 2. szám alatti épület,   te-
lephelye a II. sz. Idősek Otthona a Kocsi u. 11. szám 
alatt működik, mindkét épület tulajdonosa Tata 
Város Önkormányzata.

A tervszerűen végigvitt fejlesztési elképzelések-
nek köszönhetően az elmúlt öt év lényeges ered-
ménye, hogy a Fényes fasori otthon számára 2015 
januárjában sikerült megszerezni az állandó mű-
ködési engedélyt, 98 fős engedélyezett létszám-
mal. A II. számú otthon 59 engedélyezett férőhely-
lyel, ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik 
2020. december 31- ig.

Az intézmény célja, hogy biztonságos és nyu-
godt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfe-
lelő kereteket, személyre szóló ápolást-gondozást, 
valamint ehhez szükséges szolgáltatásokat nyújt-
son minden lakója számára. Az idősek otthoná-
ban olyan nyugdíjkorhatárt betöltött személyeket 
látnak el, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak 
folyamatos segítséggel képesek, illetve akiknek 
egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti keze-
lést nem igényel, de gondozási szükséglete a napi 
4 órát meghaladja, vagy a gondozási szükségletet 
külön jogszabályban meghatározottak indokolják. 

Emellett felvehetőek olyan 18. életévüket betöltött 
személyek is, aki betegségük miatt nem tudnak 
önmagukról gondoskodni. Az otthonban korszerű 
fizikai, egészségügyi és mentálhigiénés szolgálta-
tást is nyújtanak, figyelembe véve az életkorból és 
az egészségi, mentális állapotból adódó speciális 
igényeket, feladatokat (pl. demens ellátás). 

Az intézménybe jelentkezők számának emelke-
dése évek óta tapasztalható.  Az ellátásra várako-
zók több mint fele Tatáról és a kistérségéből je-
lentkezik, 40%-uk 2018-ban tatai volt.

Az intézmény lakói teljes körű ellátásban része-
sülnek. Az önmaguk ellátására nem vagy csak fo-
lyamatos segítséggel képes lakók számára napi öt-
szöri étkezést nyújtanak, szükség szerint diétáról 
is gondoskodnak: a Kölyök Kft. jóvoltából 11-féle 
diétát tudnak biztosítani.

Települések 2014 2015 2016 2017 2018

Tata 45 37 53 51 52

Tatai kistérség 24 14 25 34 21

A megye egyéb 
területei 37 42 61 73 56

Összesen 106 93 139 158 129

Várakozók száma területi megoszlásban

2016-ban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ágyakat és éjjeliszekrényeket adományozott az otthonnak
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Az Idősek Otthona lakóinak több mint fele teljes 
ellátást igényel, önellátó lakójuk nincs. Ennek oka, 
hogy a korábban elhelyezést nyert idősek állapota 
koruk miatt fokozatosan romlik, illetve az új lakóik 
már beköltözésükkor is teljes ellátást igényelnek. 
Az intézményben növekszik azoknak a száma, akik 
mozgásukban teljesen, illetve részben korlátozot-
tak. Utóbbiak mintegy 52,8%-a használ valamilyen 
segédeszközt a mozgásához. Ezzel együtt egyre 

jelentősebb  az igény a kerekes székes em-
berek elhelyezésére. A Kocsi úti otthonban 
az épület adottságai, a megoldhatatlan 
akadálymentesítés miatt ilyen sérülteket 
nem tudnak elhelyezni, egyéb segédesz-
közt használókat is csak korlátozottan.

Az otthon életében a legfontosabb a 
lakók életminőségének növelése. Ennek 
érdekében a vezetőség arra törekszik, 
hogy minél szélesebb legyen a társadalmi 
beágyazottságuk, minél jobb kapcsola-
tokat alakítsanak ki más intézményekkel, 
civil szervezetekkel, vállalkozókkal, magán 
személyekkel, ezzel is csökkentve  lakóik 
elszigeteltségét. Emellett folyamatosan 
lépéseket tesznek az esztétikus, kellemes 
környezet megteremtéséért, az elhasz-

nálódott tárgyi eszközök  pótlásáért, melynek 
érdekében minden lehetőséget igyekeznek ki-
használni. Aktív kapcsolatot alakítottak ki a Bécs 
melletti (Mödling) idősek otthonával, ahonnan jó 
állapotú ágyakat, éjjeliszekrényeket kaptak. Szin-
tén az ágyak és az éjjeliszekrények cseréjéhez kö-
tődött az elmúlt időszak legnagyobb beruházása, 
melynek során a saját intézményi finanszírozást 
meghaladóan a Máltai Szeretet Szolgálat tatai cso-

2014 2015 2016 2017 2018

Szív- és érrendszeri 22 22 18 15 13

Idegrendszeri 38 37 44 51 52

Mozgásszervi 26 26 22 24 25

Anyagcsere 14 15 16 10 10

A lakók betegség csoportok szerinti megoszlása %-ban

2014 2015 2016 2017 2018

Részben önellátó 44 38 33 44 37

Teljes ellátást 
igényel 56 62 67 56 53

Önellátás mértéke

A Fényes fasori otthonban rendszeresen felköszöntik a szépkorú benntlakókat születésnapjuk alkalmából
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portjától kaptak használt, de jó állapotú, korsze-
rű betegágyakat, s a Fényes fasori intézményben 
minden betegágyat kicseréltek, többek között a 
Béres Klinikától is kapott ágyakra. 

A Kistérségi Idősek Otthonában a megfelelő 
környezeti feltételek megteremtése mellett nagy 
hangsúlyt fektetnek a mentálhigiénés ellátásra, 
akár személyre szabott keretek között is: segítik a 
szabadidő igényes eltöltését, az intézményen be-
lüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulá-
sát és működését.  

Gondot fordítanak lakóik lelki életére, lelkészek 
és atyák látogatják rendszeresen az intézményt, 
amely istentiszteleteknek és szentmiséknek is 
helyet ad. Mindezen feladatok ellátását csak ön-
kéntesek bevonásával tudják biztosítani, miután 
hatékony kapcsolatokat alakítottak ki különböző 
civil szervezetekkel. Önkéntes segítőik heti rend-
szerességgel tartanak vallási témájú foglalkozá-
sokat, beszélgetnek, imádkoznak az idősekkel. 
Az otthon hagyományosan jó kapcsolatot ápol a 
Városi Nyugdíjas Klubbal és a Máltai Szeretetszol-
gálattal, mely az ágyakon és az éjjeliszekrényeken 

kívül többször adományozott az intézménynek 
ágyneműt, az ápolóknak munkaruhát és a lakók-
nak heti rendszerességgel péksüteményt. Szintén 
nagyon jó a kapcsolatuk a Katolikus Karitasszal, a 
Magyar Vöröskereszt tatai szervezetével, a Honvéd  
Bajtársi Klubbal, de támogatóik között van a  
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tatai szer-
vezete és a Polgári Szövetség Tatáért Alapítvány  
is. Emellett rendszeresen látogatják az otthont a 
városi oktatási intézmények, a kötelező közösségi 
szolgálat bevezetése óta a tatai középiskolásokon 
túl már tatabányai és komáromi diákokat is fogad-
tak. Az elmúlt időszakban 10 középiskolával kötöt-
tek megállapodást, ez idő alatt 68 fiatal végzett 
náluk közösségi szolgálatot.

Az otthon Kocsi utcai telephelye az épület le-
romlott állapota miatt hosszú távon  nem tud már 
időskorúakat ellátó intézményként működni, ezért 
a Kistérségi Társulási Tanács azt tervezi, hogy egy 
új szárnyat építenek a Fényes fasori idősotthon-
hoz. A tervek már elkészültek, a pénzügyi források 
előteremtését követően kezdődhet a fejlesztés.
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Esterházy Gazdaságfejlesztési Program
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KÖLTSÉGVETÉS, AZ ADÓBEVÉTELEK 
ALAKULÁSA 2014 ÉS 2019 KÖZÖTT

Az állami támogatás 2014-ről 2015-re 3,69%-
kal csökkent, 2016-ra 6,01%-kal nőtt, majd 2017-
re ismét csökkent (7,88%). A 2018. évi jelentős 
mértékű növekedést (38,13%) az adóerőképesség 
csökkenése okozta. Összességében 2014-től a 
gazdasági program negyedik évére az állami tá-
mogatás 29,91%-kal nőtt.

Ennek következtében az állami támogatás 

 2014 2015 2016 2017 2018

Állami támogatás 1 258 031 1 211 602 1 284 391 1 183 205 1 634 305

Adó 1 937 605 2 054 742 1 967 327 2 138 566 2 206 263

Egyéb 7 397 913 7 425 135 5 246 772 5 818 834 6 158 957

Összesen 10 593 549 10 691 479 8 498 490 9 140 605 9 999 525

Bevétel (ezer Ft)

Egyéb: támogatási célú (pl. EU-s pályázatok) és egyéb átvett bevételek, működési bevétel, 
ingatlan- és egyéb tárgyieszköz-értékesítés, hitelfelvételek, irányítószervi támogatások

Tata Város Önkormányzatának a 2015-2019. 
évekre elfogadott gazdasági programja feladat-
ként határozta meg az Európai Unió által nyújtott 
pályázati lehetőségek kihasználását, a nyertes 

A fentiekből az következik, hogy 2014-ről 2018-ra 
az egyéb bevétel csökkent (16,75%). Ez részben ab-
ból adódott, hogy az utolsó két évben nem történt 
hitelfelvétel, másrészt az volt az oka, hogy 2015-
ről 2016-ra az ingatlanértékesítés 241 570 e Ft-ról  
1 730 e Ft-ra csökkent.

Az összes kiadásból a működési kiadás 2014-től 
2018-ig átlagosan 84,88%-ot tett ki. A jobb oldali 
ábra a működési kiadásnak az összes kiadáshoz 
mért részarányát mutatja az átlaghoz képest. 

pályázatok megvalósítását. Ugyanakkor az éves 
költségvetéseknek biztosítaniuk kell az önkor-
mányzat gazdálkodásának egyensúlyát, a szigo-
rúan takarékos működést, a pénzügyi stabilitást.

részaránya az összes bevételhez képest a 2014. 
évi 11,88%-ról 2018-ra 16,34%-ra nőtt. Emelkedett 
az adóbevétel részaránya is; a 2014. évi 18,29%-ról  
2018-ra 22,06%-ra. Az adóbevétel részaránya 
minden évben magasabb volt az állami támoga-
tás arányánál, 2017-ben még annak kétszeresét is 
megközelítette.
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Az ábrán jól látszik, hogy az első évet leszámítva 
a gazdasági program éveiben a működési kiadás 
részaránya magasabb volt az átlagnál. Tekintettel 
arra, hogy az európai uniós pályázatok kiadása-
inak egy része is a működési kiadásokban jelenik 
meg, látható, hogy a pályázati beruházások jelentős 
ütemben zajlanak.

A működési kiadások közé tartoznak a személyi 
juttatások és azok járulékai, azaz a hivatal és ki-
rendeltségei (Dunaszentmiklós, Dunaalmás, Nesz-
mély) /köztisztviselők/, az Intézmények Gazdasági 
Hivatala és a hozzá tartozó intézmények (bölcsőde, 
óvoda) dolgozóinak és a közfoglalkoztatottaknak 
a bére, valamint a képviselői tiszteletdíjak. A köz-
tisztviselők alapilletménye és így a bére 2008-tól 
nem emelkedett, ezért 2018-ban – önkormányzati 
önerőből – közel 14%-os béremelést hajtottunk 
végre, amit 2019-ben további közel 23%-os eme-
lés követett. A dologi kiadásokból fedezzük a vá-

Ha összevetjük az összes bevétel és az összes 
kiadás alakulását a gazdasági program idején, 
akkor azt látjuk, hogy azok összege szinte meg-
egyezett, kivéve a 2017. és a 2018. évet, amikor az 

rosüzemeltetés kiadásait (köztemetők, utak, járdák, 
közvilágítás, hulladékgazdálkodás, ivóvíz, környe-
zetgazdálkodás stb.), az intézmények fenntartási 
költségeit, beleértve a gyermekétkeztetésre for-
dított összeget, illetve a közös hivatal fenntartási 
költségeit (pl. informatikai szolgáltatások, közüze-
mi díjak, posta, kötelező továbbképzés). Ellátottak 
pénzbeli juttatásaként számoljuk el a helyi járatú 
közlekedéshez nyújtott támogatásként - az önkor-
mányzat által teljes egészében kifizetett - tanuló-
bérletek árát, a települési (szociális) támogatást, 
a lakhatásokhoz kapcsolódó támogatásokat és az 
egyéb segélyeket. Az egyéb működési kiadásokhoz 
sorolhatók többek között a vissza nem térítendő 
és a visszatérítendő támogatások. Finanszírozási 
kiadásoknak minősülnek az irányítószervi támoga-
tások, amik az önkormányzat költségvetési szerve-
inek pénzeszközzel való ellátását jelentik, illetve a 
likvid hitel törlesztése.

európai uniós támogatási összegek megérkeztek 
(bevétel), de a beruházások még csak elkezdőd-
tek (kiadás).

148



Adónem 2014 2015 2016 2017 2018

Építményadó 9 292 9 340 9 324 9 321 9 247

Telekadó 152 184 203 239 236

Idegenforgalmi adó 74 79 75 70 75

Iparűzési adó 2 034 2 126 2 098 2 223 2 301

Gépjárműadó 8 770 8 882 8 987 9 166 9 307

Talajterhelési díj 122 106 61 45 48

Összes adóalany 20 444 20 717 20 748 21 064 21 214

Az adóalanyok száma (db)

Adónem 2014 2015 2016 2017 2018

Építményadó 318 199 327 580 331 881 357 251 363 043 

Telekadó 131 793 170 497 124 894 203 212 184 285 

Idegenforgalmi adó 33 573 37 862 43 044 49 277 46 767 

Iparűzési adó 1 313 699 1 402 441 1 366 219 1 415 284 1 500 262 

Késedelmi pótlék 20 737 10 420 6 248 9 560 3 119 

Adóbírság 4 097 3 117 5 821 5 516 

Helyszíni bírság 1 151 

Helyi adó összesen 1 818 001 1 954 048 1 875 403 2 040 405 2 102 992 

Gépjárműadó 112 326 97 279 89 513 95 323 100 695 

Talajterhelési díj 7 278 3 415 2 380 2 838 2 576 

Helyi jövedéki adó 31 0 0

Összes adóbevétel 1 937 605 2 054 742 1 967 327 2 138 566 2 206 263 

Az adóbevételeket részletesen az alábbi táblázat mutatja (adatok ezer forintban)

Az európai uniós pályázatok befejezését fel-
gyorsítaná a bevétel növekedése. Tekintettel arra, 
hogy az adóbevétel részaránya az összes bevétel-
hez viszonyítva jelentős mértékű, nagyon fontos, 

A HELYI ADÓZÁS

Tata Város Önkormányzatának 
a 2015-2019. évekre elfogadott 
gazdasági programja feladatként 
határozta meg a vállalkozások 
gazdálkodását segítő adómér-
tékek szinten tartása és a leg-
kisebb vállalkozások támogatá-
saként az adómentes adóalap 
törvényi maximumának alkal-
mazása mellett az önkormányzat 
bevételeinek növelését.

 A város adóbevétele a 2014. évi 1 937 605 e Ft-ról 2018-ra 2 206 263 e Ft-ra, 268 658 e Ft-tal (13,87%-kal) 
nőtt.

Tekintettel arra, hogy az elmúlt öt évben a tatai adózókat érintően az adómértékek nem növekedtek, 
az adóbevétel növekedését az adómorál javulása és az adózók számának növekedése eredményezte, ami 
2014-ről 2018-ra 3,77%-kal nőtt (lásd az alábbi táblázatot).

hogy az adóbevétel növelése érdekében minden 
lehetőséget kihasználjunk, minden erőforrást 
mozgósítsunk.
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Az ingatlan típusa Adómérték (Ft/m2)

Lakás
Életvitelszerűen használja: 

150
Nem életvitelszerűen használja: 

350

Üdülő
Életvitelszerűen használja: 

350
Nem életvitelszerűen használja: 

650

Garázs 200

Gazdasági épület 150

Kereskedelmi szálláshely 450

Üzlet, raktár, iroda 100 m2-ig: 600 100 m2 felett: 1.500

Műhely 150 m2-ig: 600 150 m2 felett: 1.500

A bevételek alakulását adónemenként a gaz-
dasági program éveiben a 2014. évi bázisévhez 
viszonyítva vizsgáltuk. A teljes adóbevétel adó-
nemenkénti megoszlása a vizsgált időszakban 
jelentősen nem változott, ezért azt a 2018. évi 
megoszlási diagramon mutatjuk be.

A tatai lakosságot leginkább az építményadó-
érinti. A bevétel növekedése 2014-ről 2018-ra 
14,09%, 44 844 e Ft volt.

Településünkön 2018. január 1-jétől hatályba 
lépett a reklámadó, amely a kihelyezett nagyfe-
lületű reklámtáblák tulajdonosait terheli 12 000 Ft/m2/év összegben.

Ezt leszámítva a vizsgált időszakban adómérték-emelkedés nem volt, de a magánszemélyek és a 
vállalkozások eltérő adómértékkel adóznak, amit az alábbi táblázat tartalmaz.

A lakás után fizető adóalanyok száma 2018-ban 
7 822 db volt; a rájuk eső adó 109 531 e Ft-ot tett 
ki, amely a teljes építményadó előírásnak csak a 
29,28%-a. Azok a magánszemélyek, akik életvi-
telszerűen laknak az ingatlanban, 150 Ft-ot fizet-
nek négyzetméterenként, melynek teljes területe  
559 534 m2 volt. A többiek 350 Ft/m2-rel adóz-
nak; az adóköteles terület 73 146 m2 volt tavaly. 
Az üdülők után 350 Ft/m2 adót fizetnek azok, akik 
életvitelszerűen laknak ott (260 fő) összesen  

15 842 m2-en, míg a többi üdülőtulajdonos (216 
fő) 650 Ft/m2-rel adózik összesen 11 798 m2 után. 
Az üdülőkből az adóbevétel 13 213 e Ft. Hasonló 
nagyságrendű az adóbevétel (13 923 e Ft) a ga-
rázsok után, melynek adómértéke egységesen  
200 Ft/m2. Eltekintve attól, hogy vannak olyan cé-
gek, amelyek üdülővel és/vagy garázzsal is ren-
delkeznek, az építményadó 63,46%-át a cégek 
fizetik a vállalkozási célú ingatlanok után. A fent 
leírtak megoszlását a bal oldali diagram mutatja be.

A beszedett építményadó növekedésének oka 
az adóköteles ingatlanok területének növekedé-
se volt, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy az 
ellenőrzések nyomán az addig nem adózó épít-
mények közül sokat sikerült bevonni az adózói 
körbe.

A telekadó jóval kisebb mértékben érinti a la-
kosságot, mint a vállalkozásokat. Ezen adónem 
tekintetében 2017. január 1-jei hatállyal módosult 
az adómentes telkek köre, kiterjesztve az adó-
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mentességet a zártkerti művelés alól kivett, va-
lamint árok, út és magánút ingatlanokra, illetve a 
konkrétan meghatározott művelésre alkalmatlan 
belvizes területekre.

Az adómentességi kör növelése ellenére a helyi 
adóhatóság ellenőrzési tevékenységének köszön-
hetően az adóbevétel ezen adónemben is jelen-
tősen (2014-ről 2018-ra 39,83%-kal 52 492 e Ft-tal) 
növekedett.

A 2015. és 2017. évi bevétel azért volt kiugró, 
mert az ellenőrzések során feltárt, addig nem adózó adótárgyakra vonatkozó, visszamenőleges hatályú 
adókivetések teljesültek. Ez az adózók számának növekedésében (2014-ről 2018-ra 82 db; 48,24%) is 
megmutatkozik. A magánszemély és jogi személy adózók megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza.

 2 015 2 016 2 017 2 018

Az adózók fajtája magán jogi magán jogi magán jogi magán jogi

Adózók (db) 62 132 70 133 89 150 89 163

Terület m2 133 518 938 064 91 718 960 073 155 345 1 238 845 147 827 1 321 864

Adóelőírás (e Ft) 14 687 103 187 10 089 105 608 17 088 136 273 16 261 145 405

Részarány (%) 12,46 87,54 8,72 91,28 11,14 88,86 10,06 89,94

Összesen (e Ft) 117 874 115 697 153 361 161 666

Iparűzési adó 2014 2015 2016 2017 2018

Társas vállalkozás 1 548 1 557 1 583 1 579 1 544

Egyéni vállalkozó 486 569 515 644 757

Összesen 2 034 2 126 2 098 2 223 2 301

A táblázatban szerepel az adóköteles terület is; 
az adómérték pedig 2012 óta egységesen 110 Ft/
m2. Az is kiolvasható a táblázatból, hogy a magán-
személyek által fizetendő adó alig haladja meg a 
10%-ot.

A lakosságot a gépjárműadó nagyobb mérték-
ben érinti, mint a telekadó. A gépjárműadó köz-
ponti költségvetési adóbevétel, amit az önkor-
mányzat szed be, és amiből az állam 40%-ot enged 
át az önkormányzatoknak 2013-tól, a korábbi 100% 
átengedéssel szemben. A bevétel 2015-re tovább 
csökkent. 

A beszedett gépjárműadó összegét a vizsgált 
időszakban a törvényi változás is negatívan befo-
lyásolta; 2016-tól adómentessé vált a félpótkocsi, 
illetve változott a nyergesvontató adószámítási 
metodikája. A csökkenés másik oka az volt, hogy 
4 nagyadózó fuvarozó társaság áthelyezte a szék-
helyét és a gépjárműparkjának egy részét más 
településre. A székhely áthelyezése az iparűzési-
adó-bevételben nagyobb kiesést jelentett, mint a 
gépjárműadóban.

Az adóköteles gépjárművek száma 2016-tól újra 
növekedést mutat: 2014-ben 12 059 db, 2015-ben 
11 910 db, 2016-ban 12 108 db, 2017-ben 12 524 db, 
2018-ban 13 363 gépjármű. Az utolsó évben ebből 
75,87% volt a személygépkocsi. A motorkerékpá-
rokkal együtt (443 db) a befolyt adó 60 065 e Ft-ot 

tett ki, míg a tehergépkocsik, a vontatók, a pótko-
csik, a buszok és az utánfutók után fizetendő adó 
együtt 40 630 e Ft-ot. Az adatokból kiderül, hogy 
míg a személygépkocsik és a motorkerékpárok, 
azaz - majdnem teljes egészében - a magánszemé-
lyek tulajdonában lévő gépjárművek részaránya 
79,06% volt, addig a bevételnek csak az 59,65%-a 
folyt be ezekből a járművekből. A magánszemé-
lyektől beszedett adó részaránya még kisebb len-
ne, ha a félpótkocsi és a nyergesvontató adóztatá-
sa nem változott volna meg. A járműpark számának 
emelkedése 2017 óta az adóbevétel növekedését 
eredményezte.

Összességében elmondhatjuk, hogy a lakossá-
got érintő adónemekből az önkormányzathoz be-
folyt összeg tavaly mindössze 9,65%-át tette ki a 
teljes adóbevételnek. A befizetett adó 45,09%-át az 
építményadó, 5,37%-át a telekadó, illetve 49,54%-
át a gépjárműadó adta.

A legjelentősebb önkormányzati adóbevétel a 
helyi iparűzési adóból keletkezik. Az adózók száma 
ebben az adónemben is nőtt.
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A társas vállalkozások száma 2014-ről 2016-ra 35 adózóval nőtt, majd 2018-ra visszaesett a 2014. évi 
szintre. Ez részben abból adódott, hogy a KATA vállalkozási forma nagyon népszerű lett, ezért több 
társas vállalkozás átjelentkezett KATA egyéni vállalkozónak. Az egyéni vállalkozások részaránya a 2014. 
évi 23,89%-ról 2018-ra 32,90%-ra nőtt, így az összes adózói szám emelkedését (267 db; 13,13%) ezek a 
vállalkozások adták. Tekintettel arra, hogy az egyéni vállalkozások számának növekedését (271 db) nem 
csak az átjelentkezők adták, megállapíthatjuk, hogy a kisvállalkozói kör megerősödött.

Az adózók számának növekedése magával hozta azt, hogy változatlan adómérték (2%) mellett az 
iparűzésiadó-bevétel a 2014. évi 1 313 699 e Ft-ról 2018-ra 1 500 262 e Ft-ra (14,20%-kal, 186 563 e Ft-tal) 
növekedett.

A hatályos helyi iparűzésiadó-rendelet szerint 
mentes az adó alól az a vállalkozó, akinek/amely-
nek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja 
meg a 2,5 M Ft-ot. Tata Város Önkormányzata ez-
zel a kedvezménnyel a 2015-2018. években mind-
összesen 83 660 e Ft-tal támogatta a helyi leg-
kisebb vállalkozásokat. Valószínűsíthető, hogy ez 
is hozzájárult az egyéni vállalkozások számának 
emelkedéséhez. Az iparűzési adó 2015. évi növe-
kedése után 2016-ban a bevétel csökkent. Ennek 
nem az volt az oka, hogy az adómentesség által 
nyújtott kedvezmény összege emelkedett, hanem 

az, hogy a településen a jelentős számú fuvarozással és szállítmányozással foglalkozó vállalkozó a szá-
mított iparűzési adójából levonhatta a 2015. évre vonatkozó megfizetett és elszámolt belföldi E-útdíj 
7,5%-át. A következő évtől a tárgyévre vonatkozó belföldi útdíjon kívül a külföldi e-útdíj 7,5%-a is levon-
ható lett. A levonható e-útdíj összege 2015-ben 13 497 e Ft, 2016-ban 18 714 e Ft volt; 2017-re azonban 
ez az összeg jelentősen emelkedett (102 971 e Ft-ra), 2018-ban pedig már elérte a 120 278 e Ft-ot. Ennek 
ellenére a 2018. évi adóbevétel 6,00%-kal haladta meg az előző évit, ami azt jelenti, hogy a vállalkozá-
soknak nem csak a száma nőtt, hanem az árbevételük is emelkedett.

Az idegenforgalmi adó vendégéjszakánként fizetendő összege 2016. január 1-től az addigi 450 Ft/
éjszaka/fő-ről 500 Ft/éjszaka/fő-re változott. Ennek, valamint a turizmus növekedésének és az ellenőr-
zéseknek köszönhetően az idegenforgalmiadó-bevétel a 2014. évi 33 573 e Ft-ról 2018-ra 46 767 e Ft-ra, 
39,30%-kal emelkedett.

A kiemelkedő eredmé-
nyességű ellenőrzéseknek 
köszönhetően a 2017. évi 
adóbevétel még a 2018. évit  
is meghaladta (2 510 e Ft-
tal; 5,37%-kal).

A talajterhelési díj ösz-
szege (2014-ben 7 278 e Ft;  
2018-ban 2 576 e Ft) jelen-
tősen csökkent. Ennek 
oka a csatornahálózatra 
csatlakozott ingatlanok 
számának növekedése és 
ezzel egyidejűleg a díjfi-
zetésre kötelezettek szá-

mának folyamatosan csökkenése volt; az adóalanyok száma 2014-ben még 130 db, 2018-ben már 
csak 48 db volt.
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Az elmúlt évek aktív behajtási tevékenysége 
következtében az éves adóbevételhez viszonyí-
tott végrehajtható követelés összege jelentősen 
csökkent. Ehhez az eredményhez nagymértékben 
hozzájárult az, hogy 2015 óta egy olyan saját fej-
lesztésű programot használtunk, ami napi frissí-
tésű, strukturált hátralékos listát készített. Erre 
az adatbázisra épült az automatikus inkasszó 
programunk. Ez egyrészt felgyorsította a behaj-
tási folyamatot, másrészt lényegesen megnövel-
te a kiadható inkasszók számát és összegét. Míg 
2014-ben a kiadott inkasszók száma 610 db volt, 
addig 2015-ben ez a szám 1 434 db-ra emelkedett. 
A kiadott inkasszók összege 2014-ben 184 657 e Ft 
volt, 2015-re az összeg 329 274 e Ft-ra nőtt. A leg-
látványosabb növekedés az eredményesség te-
rületén történt. Míg a gazdasági ciklust megelőző 
évben a kiadott inkasszó 20,06%-a folyt be, addig 
az automatikus inkasszóprogram használata óta 
ez az arány 64,29%-ra nőtt.

A letiltható jövedelemre vonatkozó információ 
beszerzése érdekében 2014 óta elektronikus for-
mában keressük meg az Országos Egészségbizto-
sítási Pénztárat (OEP). Az inkasszó kapcsán em-
lített hátralékos adatbázist felhasználva 2017-től 
egy szintén helyi fejlesztésű szoftver segítségé-
vel egyszerre lehetett elektronikusan elküldeni 
az összes hátralékosra vonatkozó megkeresést 
az OEP-ba úgy, hogy a program magától töltötte 
ki az űrlapokat. A visszaérkező adatokat a rend-
szer a megfelelő tárhelyre tette, majd a letiltáso-
kat is elkészítette, így – az ellenőrzést leszámítva 
- a teljes munkafolyamat automatizált volt.

Ezek az adóhatósági tevékenységek nemcsak a 
hátralék csökkentését, hanem az adóbevétel nö-
vekedését is eredményezték. Ez utóbbihoz járult 

Adónem Törvényi maximum 
(Ft/m2)

Az adó mértéke 
Tatán (Ft/m2)

A tatai adó a 
törvényi maximum-

hoz képest (%)

Az adómérték 
bevezetési éve

Építményadó 1.898,40 150-1.500 7,90 – 79,01 2012.

Telekadó 345,10 110 31,87 2012.

(Az építményadó mértékének részletezése az építményadónál leírtaknál található.)

A legkisebb vállalkozásokat az adómentes adóalap törvényi maximumának alkalmazásával is támo-
gatjuk, és tervezzük a mikrovállalkozások segítésére ún. inkubátorház létrehozását.

Összességében az adóbevételek növekedéséhez a kiemelt vállalkozói befizetések mellett a 
tatai magánszemélyek is hozzájárultak, elősegítve ezáltal Tata Város fejlesztését, valamint a  
Magyary-tervben és a Gazdasági Programban megfogalmazott célok megvalósítását.

hozzá az az ellenőrzési munka, amelyet az infor-
matikusunk által létrehozott strukturált adatbá-
zis és egy szoftver segítségével tudtunk elvégezni. 
A program a földhivataltól 2015 óta évente lekért 
ingatlan-tulajdonosi adatbázison alapult.

Az automatikus inkasszó és a földhivatali adat-
bázis használatával, valamint azzal, hogy auto-
matizáltuk a letiltást és a gépjárművek forga-
lomból történő kivonásának kezdeményezését 
is, jelentős eredményeket értünk el a behajtási 
tevékenység és az adóbevétel növelése terén.

A bevétel arányában számított végrehajtható 
követelés a 2014. évi nyitó 23,67%-ról 2018-ra 
5,39%-ra csökkent, miközben ugyanezen idő-
szakban az összes adóbevétel 13,87%-kal növe-
kedett.

A 2015–2018. években Tatán a vállalkozások 
jelentős beruházásokat hajtottak végre, sok új 
munkahelyet teremtve városunkban. Az új keres-
kedelmi egységek, gyártósorok, üzemek, az ipari 
parkokba frissen betelepedett vállalkozások az 
üzemszerű termelés, működés beindítása után 
várhatóan magasabb árbevételhez jutnak, ami 
több helyiadó-befizetést jelent, ezzel is segítve a 
város működését. 

Önkormányzatunk a továbbiakban is stabil, 
kiszámítható adópolitikával, a vállalkozások gaz-
dálkodását segítő adómértékekkel segíti a cégek 
eredményes működését. Fenntartjuk a vállalko-
zási célú építményekre a jogszabályi lehetősé-
geken belül differenciált adómértékeket, melyek 
jelentősen elmaradnak a törvényesen kivethető 
adómaximumtól.

Az egyes adónemek 2019. évi mértékét a tör-
vényi maximumhoz képest a következő táblázat 
tartalmazza.
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A MUNKAERŐPIAC HELYZETE A 
KISTÉRSÉGBEN

A regisztrált álláskeresők számának folyamatos 
csökkenéséhez az elmúlt években a gazdasági fel-
lendülés és a munkaerőpiac feszessé válása járult 
hozzá.

A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív 
népességen belüli aránya évek óta kedvezőbb a 
megyei és az országos adatoknál.

prioritást élvez ez a célcsoport, ezzel az átmeneti 
munkalehetőséggel is segítik az önkormányzatok a 
nehéz anyagi helyzetben élő álláskeresőket. Emel-
lett a családi jövedelmek növekedése is jelentősen 
hozzájárult ehhez a folyamathoz, mivel a támoga-
tás megítélésénél az egy főre jutó jövedelem a leg-
dominánsabb mutató.

Az elmúlt években az önkormányzatok és in-
tézményeik, cégeik a szociális, kulturális területek 

Míg 2010 márciusában a 11,7%-os ráta 2 210 re-
gisztrált álláskeresőt mutat, az ezt követő években 
a térség gazdasági növekedési ütemének javulá-
sával annak munkaerő-piaci hatása is érezhetővé 
vált.

A 2014. évi mutatónkat még nagyban befo-
lyásolták a szezonalitások kedvezőtlen hatásai, 
miszerint a téli hónapokban jelentősebb volt az 
álláskeresők létszáma, valamint a közfoglalkozta-
tási programok indulásai. 2016-tól már ezek sem 
befolyásolták a munkaerőpiac kínálati oldalát, a 
regisztrált álláskeresők száma folyamatosan csök-
kent, az állásajánlatok száma pedig nőtt. 2018-ban 
már szinte folyamatosan 3 százalék körüli értéken 
mozgott a regisztrált álláskeresők gazdaságilag 
aktív népességen belüli aránya. A Tatai járás 26-27 
ezer munkavállalási korú népességéhez viszonyí-
tottan az 5-600 fő körüli álláskeresői létszám már 
akár a teljes foglalkoztatottságot is mutathatja.

Külön érdemes kiemelni az anyagi és szociális 
helyzetük miatt halmozottan hátrányos helyzetű 
aktív korú, foglalkoztatást helyettesítő támogatás-
ban részesülő álláskeresők folyamatosan csökke-
nő létszámát. 

Ennek a kiemelkedően pozitív irányú válto-
zásnak a legfőbb oka, hogy a közfoglalkoztatási 
programokban igényelt munkaerő közvetítésénél 

mellett városrendezési, parkfenntartási és egyéb 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatokban bizto-
sítottak a nappali tagozatos diákok részére nyári 
diákmunka lehetőségeket. Ezzel sikerült elősegí-
teni a fiatalok korai munkatapasztalatát, illetve 
jövedelemszerzését járásunkban. A nyári diák-
munka program sikerét mutatja, hogy a regisztrált 
diákok mindegyike el tudott helyezkedni. Ezzel a 
munkatapasztalattal a diákok gazdagabbak let-
tek, élettapasztalatuk szélesedett, ami segítheti 
őket a pályaválasztásban, az értékrendjük ki- és 
átalakításában és az emberi kapcsolatokhoz, 
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együttműködéshez szükséges készségek gyakor-
lásában. A remények szerint ezzel a fiatalkori jö-
vőbeni inaktivitás is csökken, illetve a korai siker- 
élmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs 
folyamatot.

A közfoglalkoztatás területén óriási változás 
történt az elmúlt években.

A 2008-ban kezdődő világgazdasági válság a 
Tatai járásban is egy rendkívül kedvezőtlen fog-

szakképzettséget biztosító tanfolyamokon vettek 
részt. A bővülő munkalehetőségek hatására a köz-
foglalkoztatottak egyre nagyobb része tudott elhe-
lyezkedni a nyílt munkaerőpiacon. Foglalkoztatási 
támogatással 2015 óta 74 közfoglalkoztatottat 
sikerült kivezetni a versenyszférába. Legkönnyeb-
ben azok léptek ki a közfoglalkoztatásból, akiknek 
volt piacképes szakmájuk, fiatalok voltak, vagy 
pedig csak egy átmeneti helyzet miatt kerültek a 
közfoglalkoztatásba.

Foglalkoztatók:
A térség munkáltatóinak tevékenységi körét te-

kintve a kereskedelem, az építőipar és a feldolgo-
zóipar szerepe a domináns. Az első két ágazatban 
nagy számban fordulnak elő a mikro- és kisvállal-
kozások, a feldolgozóiparban viszont több köze-
pes létszámú vállalkozás is működik.

Az elmúlt 4 évben a vállalkozói hajlandóság erő-
södésével folyamatosan nőtt az egyéni vállalkozá-
sok és gazdasági társaságok alakulása, illetve több 
budapesti és térségi cég telep-, vagy fióktelepet 
létesített a Tatai járásban. 

lalkoztatási helyzettel párosult. A helyi foglalkoz-
tatáspolitikát ezért úgy kellett kialakítani, hogy 
jobban segítse az álláskeresők munkaerőpiacra 
történő bejutását. Ennek érdekében a közfoglal-
koztatási rendszer adta lehetőségek maximális ki-
használásával a Tatai járás önkormányzatai a köz-
foglalkoztatás keretében többféle munkaterületen 
is magas létszámban biztosítottak jövedelemszer-
ző tevékenységet, így a legszegényebb családok 
több pénzt vihettek haza, és a társadalom számára 
is elfogadható a „segély helyett munka” politikája 
érvényesülhetett. Programváltásoknál cserélődött 
a dolgozói kör, így például 2015-ben az átlagos lét-
szám még több mint másfélszeres volt, 2018-ban 
ez a mutató jóval alacsonyabb: már a kilépő lét-
szám feltöltése is komoly nehézségekbe ütközött, 
a tatai 55 főre igényelt munkaerőt szinte egyálta-
lán nem lehetett teljes létszámban biztosítani.

Az elmúlt 1-2 évben a megváltozott munka-
erő-piaci környezet hatására a közfoglalkoztatás 
szempontjából egy új fejezet kezdődött. Az erő-
södő gazdaság egyre nagyobb munkaerőigénnyel 
van jelen térségünkben, ami segíti azt az alapvető 
célt, hogy mindazok, akik a munkaerőpiacon meg 
tudnák állni a helyüket, ne közfoglalkoztatás ke-
retében végezzenek munkát. A közfoglalkoztatás 
átmeneti jellegét ebben a munkaerő-piaci környe-
zetben alapelvként kezelték.

Az elmúlt 4 évben 301 közfoglalkoztatottat 
vontak be munkaerő-piaci képzésekbe, az alap-
kompetencia fejlesztésétől betanító-, illetve OKJ 

A járási hivatal foglalkoztatási osztályára be-
nyújtott munkaerőigények folyamatos növekedése 
mellett 2018-ban közel 3000 üres vagy megürese-
dett álláshelyre kerestek munkavállalót. Azonban 
figyelembe kell venni, hogy a demográfiai hatások 
a Tatai járást is érintik: a munkaerő iránti kereslet 
olyan időszakban növekedett meg, amikor a mun-
kaerő-kínálat demográfiai okokból is jelentősen 
szűkül. A 15-64 éves munkavállalási korú népes-
ségből nagy létszámú generációk vannak kiöre-
gedőben, míg a korcsoport másik szélén, a mun-
kavállalási korba belépő korosztályok létszáma 
lényegesen kevesebb.
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A TATÁN MŰKÖDŐ CÉGEK SZÁMÁNAK 
ALAKULÁSA

A társas vállalkozások száma 2014-ről 2016-ra 
35 adózóval nőtt, majd 2018-ra visszaesett a 2014. 
évi szintre. Ez részben abból adódott, hogy a KATA 
vállalkozási forma nagyon népszerű lett, ezért több 
társas vállalkozás átjelentkezett KATA egyéni vál-
lalkozónak. Bár sok munkahelyet teremtő új cég 
is települt Tatára, az összlétszám csökkenésének 
másik oka, hogy a csőd, a kényszertörlés, illetve fel-
számolás alatt álló cégek esetében az eljárás, így a 
cégek megszűnése felgyorsult. (Az időszakon belül 
2016-ban volt a legmagasabb a cégek száma; akkor 
1 583 társas vállalkozói iparűzési adóalanyt tartot-
tunk nyilván.) 

Az egyéni vállalkozások részaránya a 2014. évi 
23,89%-ról 2018-ra 32,90%-ra nőtt, így az összes 
adózói szám emelkedését (267 db; 13,13%) ezek a 
vállalkozások adják. Tekintettel arra, hogy az egyé-
ni vállalkozások számának növekedését (271 db) 
nem csak az átjelentkezők adták, megállapíthat-
juk, hogy a kisvállalkozói kör megerősödött. Ennek 
legfőbb oka az lehet, hogy a hatályos helyi ipar- 
űzésiadó-rendelet szerint mentes az adó alól az a 
vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű 
adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. 
Tata Város Önkormányzata a kedvezménnyel a 

Iparűzési adó 2014 2015 2016 2017 2018

Jogi személy 1 548 1 557 1 583 1 579 1 544

Magánszemély 486 569 515 644 757

Összesen 2 034 2 126 2 098 2 223 2 301

A Tatán működő, iparűzési adót fizető cégek száma a 2014-2018-as 
időszakban a következőképpen alakult:

2015–2018. években mindösszesen 83 660 122 Ft-tal 
támogatta a helyi legkisebb vállalkozásokat.

Bár az egyéni vállalkozások száma és részaránya 
emelkedett a vizsgált időszakban, az általuk befize-
tett helyi iparűzési adó a teljes befizetésnek csak 
a töredékét adta. Míg 2017-ben az iparűzésiadó-be-
vétel 3,37%-át fizették be, úgy 2018-ra ez az arány 
2,77%-ra csökkent úgy, hogy a részarányuk egy év 
alatt 3,93%-kal nőtt. Az elmúlt évben az adóbefize-
tések 97,23%-át a társas vállalkozások, azok közül is 
elsődlegesen a 150 legnagyobb adófizető cég adta. 
Ez abból is kitűnik, hogy a befizetett adók alapján 
felállított adózói rangsor első 150 helyezettje között 
nem található egyéni vállalkozó.

Az adóbevételi részarányt vizsgálva megállapít-
hatjuk, hogy 2018-ban a legnagyobb adózó a befize-
tett helyi iparűzési adó 16%-át, a sorrendben 2-50. 

Michl József polgármester meghívására minden évben 
kötetlen találkozóra gyűlnek össze a város legnagyobb 
adófizető cégeinek vezetői

A legmodernebb technika jellemzi a MooWa Assembling 
Kft. 2018 januárjában átadott gyárcsarnokát
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adózó a 37%-át, az 51-100. adózó pedig 9%-át fizette 
be; azaz az első 100 adózó a bevétel 62%-át adta. 
(Összes HIPA adóalany 2 301 db.) 

A fentiekből következik, hogy az adóbevétel nö-
vekedését – változatlan adómérték (2%) mellett – a 
vállalkozások gazdasági helyzetének javulása okoz-
ta; a bevétel a 2014. évi 1 313 699 300 Ft-ról 2018-ra 
1 500 262 380 Ft-ra (14,20%-kal, 186 563 080 Ft-tal) 
növekedett.

Minden adónemet figyelembe véve a teljes adó-
bevételt vizsgálva a legnagyobb adózónk befizeté-
sei 12%-ot, a sorrendben 2-50. adózó befizetései 
34%-ot tettek ki, az 51-100. adózó pedig a 10%-át 
fizette be; az első 100 adózó az összes adóbevétel 
56%-át, az első 150 adózó pedig a 62%-át fizette be. 
(Összes adóalany: 21 214, ebből 2 741 cég és 18 473 
magánszemély.) 

 Az adóbevétel növekedéséhez nagyban hozzájá-
rultak a város lakói is, a tatai adózók fizetési morál-
ja kiemelkedően jó. 

Minden adófizetőnknek köszönjük hozzájárulását 
a város működtetéséhez, építéséhez, szépítéséhez, 
a kötelező feladatok teljesítéséhez, az intézmény-
hálózat fenntartásához, valamint a Magyary-terv 
és a Gazdasági Programban megfogalmazott célok 
megvalósításához. Kívánjuk, hogy a továbbiakban is 
hasonló jó eredményeket érjenek el!

2015 októberében tartották a japán NHK SPRING Hungary Kft. első európai termelési 
központjának gerenda-beemelési ünnepségét Tatán

Új vágóhidat avatott 2018 telén a Horváth Agrofarm
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A TATAI IPARI PARK FEJLESZTÉSEI
A Tatai Déli Ipari Park a Gazdasági és Közleke-

dési Minisztérium pályázatán 2002 májusában 
nyerte el az Ipari Park cím használatának jogát. 
Az Ipari Park zöldmezős területének közműve-
sítése és értékesítése 2006 őszén indult meg a 
GEDIA autóipari beruházást megcélzó területvá-
sárlásával. A park a 2008-as válságot követően a 
minőségi igények kielégítését megcélzó beruhá-
zássorozat hatására gyorsuló ütemben fejlődött, 
dinamikáját tekintve az elmúlt 5 év pedig a leg-
sikeresebb időszak az Ipari Park történetében. 
Az elmúlt években a teljes területet érintették az 
előkészítési, közművesítési munkák, az elvégzett 
közmű és útfejlesztések eredményeként a tel-
jes 130 hektáros Ipari Park rendelkezik elérhető 
közműkapcsolattal. Mára a hasznosítható terület  
78 százaléka, több mint 92 hektár értékesítés-
re került, a még rendelkezésre álló 25 hektáros 
fejlesztési terület értékesítése pedig az évek óta 
tartó fokozott befektetői érdeklődés miatt belát-
ható időn belül várható. A befektetők által már 
megvásárolt területek mintegy 60 százalékán 
folyik üzemi tevékenység vagy kezdődtek meg a 
beruházást előkészítő munkálatok.

Az infrastrukturális beruházások volumene az 
Ipari Parkban a 2006-os első fejlesztési szakasz-
tól napjainkig meghaladta a 2,1 milliárd forintot, 
melyből az utóbbi 5 esztendőben közel 600 mil-

liós közmű beruházási értéket realizáltak. Ebben 
az időszakban a beruházások forrásai között az 
Ipari Parkot fejlesztő Barina Kft. saját pénzeszkö-
zei mellett 140 millió forintos Tata Város  Önkor-
mányzatától érkező, és további 100 millió forin-
tos, a központi költségvetésből az önkormányzati 
hitelek átvállalása kapcsán biztosított forrás is 
szerepel.

A közműberuházások során elkészült a sza-
bályozási terv szerinti úthálózat 90 százalékos, 
valamint a vízközmű és csapadékvíz-elvezető 
rendszer teljes gerinchálózata. Az utak kiépí-
tése több ütemben, az Ipari Park betelepülésé-
nek folyamatában az új telephelyek által jelen-
tett közlekedési igényekkel együtt történt meg.  
Az úthálózat egyrészt az ún. Ring (Esterházy  
körút) megnevezésű, belterületi gyűjtőút 
funkciót ellátó útból – mint helyi közúthá-
lózati funkciójú elemből –, valamint az arra 
csatlakozó belterületi kiszolgáló utakból 
áll. A naturáliák terén ez 5 200 folyóméter  
nagy teherbírású, D1 terhelési osztályú zárt 
csapadékcsatornával ellátott aszfalt utat,  
5 000 folyóméter ivóvíz- és szennyvízhálózatot,  
400 folyóméter új nyomvonalú, nagy keresztmet-
szetű központi csapadékcsatorna megépítését és 
további 440 folyóméter hosszan annak áthelye-
zését és burkolását jelentette.

A Gedia 2016 őszén ünnepelte 10. születésnapját az Ipari 
Parkban

A Güntner-Tata Kft. jelenleg is zajló nagyszabású fejlesz-
tését a magyar kormány 1,5 milliárd forinttal támogatja, 
az összegről idén tavasszal írtak alá megállapodást
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Az Ipari Parkban a mögöttünk álló időszakban 
megkezdődött a 200 Mbit/s adatforgalomra képes 
optikai alapú kábeles hírközlési rendszer kiépítése, 
és folytatódott a földgázellátást biztosító törzsháló-
zat fizikai bővítése is. 

A korábban szűk szolgáltatási keresztmetszetet 
jelentő elektromos áram biztosítására 2017-ben 
elkészült a Tatai Ipari Parkot a szentgyörgypusztai 
110/20 kV-os alállomással összekötő 20 kV-os elekt-
romos földkábel, mely nemcsak a rendelkezésre 
álló 14 MW többlet elektromos áram kapacitásban, 
hanem a szolgáltatási minőségben is komoly előre-
lépést jelentett.

A közműberuházások mellett a betelepült vál-
lalkozások napjainkig mintegy 61 milliárd forintot 
fordítottak telephelyeik, gyáraik, üzemeik építé-
sére, technológiai berendezésekre. A beruházások 
volumene különösen 2015 után növekedett erőtel-
jesen, összefüggésben az NHK Spring Hungary Kft. 
területvásárlásával, mely a növekedést mennyiségi 
oldalról erősítette, ugyanakkor a minőségi, na-
gyobb hozzáadott értéket előállító gépek, eszközök, 
know-how bekerülési költségei is jelentősen nőttek 
általa. Ez a tény a  dinamikusan növekvő bruttó 
hozzáadott értékű termelési volumen mellett azt 
támasztja alá, hogy az Ipari Parkban innovatív tech-
nológiák jelentek meg, az új beruházások már jóval 
termelékenyebb, munkaerő-takarékosabb és nagy 
hozzáadott értéket tartalmazó termékek előállítá-
sát célozzák meg.

Napjainkra az Ipari Parkban 46 cégnél 1 300 főt 

meghaladó a foglalkoztatottak száma, 41 milliárd 
forint feletti éves kibocsátást, árbevételt produkál-
nak a letelepedett cégek, közel 50%-os exporttelje-
sítmény mellett.  

A 2010-ben bekövetkezett gazdaságpolitikai 
irányváltást követő, évek óta tartó fokozott befek-
tetői érdeklődés jelentette kihívásoknak az Ipari 
Park meg tudott felelni, a folyamatos fejlesztések 
eredményeként magas szinten előkészített ingatlan 
portfoliót tud kínálni. 

A környező ipari parkok jelentette erőteljes 
versenyhelyzetben a Tatai Ipari Park biztosította 
előkelő helyét. Sajátos, az elhelyezkedéséből és a 
város tradicionális értékeiből adódó erősségeivel 
jól gazdálkodva, a térségi befektetések kapcsán az 
elsődleges erőközpontokhoz kapcsolódva kikerül-
hetetlen befektetési helyszínné vált. 

A termelő-szolgáltató hazai és külföldi cégek 
beruházási hajlandósága – mérettől jórészt függet-
lenül – az ipari parkokban növekszik, olyan új K+F 
fejlesztések, nagy hozzáadott értékű tevékenységek 
megjelenése tapasztalható, melyek számára a ki-
váló elhelyezkedésű telephelyek mindennél fonto-
sabbá válnak, ez pedig további innovatív tevékeny-
ségek megjelenését vetíti előre az Ipari Parkban. A 
város versenypozíciójának megtartásához és stabi-
lizálásához, a helyi  gazdasági környezet javításá-
hoz, a termelő és szolgáltató bázis fejlesztéséhez, új 
beruházások megvalósuláshoz és a helyi foglalkoz-
tatás növeléséhez tehát a Tatai Ipari Park az elmúlt 
öt esztendőben jelentősen hozzájárult.

A MooWa tavaly átadott új gyára környezettudatos technológiával épült
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ÚJ ÁRUHÁZAK A VÁROS SZÍVÉBEN

2019-ben új INTERSPAR és Lidl áruház épült 
Tata központjában. A város vezetése mindkét 
céggel településfejlesztési megállapodást kö-
tött: a beruházók olyan környezetet alakítottak 
ki, amely az egész város hasznára válik. Vagyis 
nemcsak színvonalas kereskedelmi szolgáltatá-
sokhoz jutottunk, hanem komoly infrastruktu-
rális fejlesztésekkel is gazdagodtunk, amelyek 
pozitív eredményeit elsősorban a közlekedésben 
tapasztalhatjuk. A beruházások során Tata belvá-
rosában több mint ötszáz új parkolóhelyet alakí-
tottak ki, kiszélesítették a Május 1. utat, és új lám-
pás csomópontokat, valamint kanyarodósávokat 
építettek, amelynek köszönhetően egyszerűbbé 
és gyorsabbá vált a közlekedés a városban.

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. a hajda-
ni Tatai Honvéd Atlétikai Club pályáját vásárolta 
meg 2004-ben és annak helyén építette új hiper-
marketjét. Az ötezerkétszáz négyzetméteres áru-
házban – az INTERSPAR mellett – kétezerhatszáz 
négyzetméteren különböző üzletek, szolgáltatók 
kaptak helyet. A beruházás összértéke 4,2 milliárd  
forint, amelyet a SPAR teljes mértékben önerőből 
fedezett. Az épület kívül-belül környezetbarát: 
tartószerkezete, a gerendák és a födémpanelek 

teljes egészében fából készültek, belső technoló-
giája is környezetkímélő lett. Továbbá ózonbarát 
hűtőrendszert és hűtőajtókat, illetve energiata-
karékos LED világítást kapott az áruház. Ideális 
hőmérsékletéről padlóba épített hőkezelőrend-
szer gondoskodik, amelyhez a hűtőrendszerből 
származó hulladékhőt használják fel. 

A vállalat az új üzletben – a megváltozott fo-
gyasztói elvárásoknak megfelelően – bővítette 
mintegy húszezer termékből álló árukínálatát.  
Az új tatai hipermarketben kiemelt szerepet kap-
nak az egészségtudatos táplálkozást elősegítő 
élelmiszerek, valamint a bio- és diabetikus ter-
mékek.

A bevásárlóközpont mellett négyszázötven 
férőhelyes parkoló is épült, ezenkívül elektro-
mosautó-töltőállomást és kerékpártárolót is el-
helyeztek. A gyerekek kedvében is jártak: szom-
szédságában modern, biztonságos játszóteret 
alakítottak ki. 

A SPAR a városfejlesztési megállapodás kereté-
ben – a hipermarket biztonságos megközelítése ér-
dekében – megújította és kiszélesítette a Május 1.  

160



úton a Shell benzinkút és a Keszthelyi út közötti 
szakaszt, valamint kanyarodósávot alakított ki, az 
autóforgalmat pedig növény sávval választotta 
el. A Május 1. úton lévő gyalogátkelő is szélesebb 
lett, és új helyre, az újonnan épült kereszteződés-
hez került, továbbá összehangolták a forgalom- 
irányító lámpák működését. 

A bevásárlóközpont, amely az országban a  
harmincnegyedik INTERSPAR áruház, 2019. június 
elején nyitotta meg kapuit. A beruházással kö-
rülbelül hetven új munkahely jött létre és újabb 
nagy adózó került a városba. 

A Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt., amely 
szintén 2004 óta tervezte a városban való fej-
lesztést, február végén nyitotta meg új üzletét 
a városközpontban. A tulajdonában lévő telken 
épült áruház modern, egyedi stílusjegyekkel bír: 
homlokzata szürke színű fémből készült, félnye-
reg kialakítású tetőszerkezetét magas üveghom-
lokzat borítja a parkoló felől. Mivel a vállalat 
nagy hangsúlyt fektet a fenntartható fejlődésre, 
korszerű fűtés-hűtés rendszert alakítottak ki, 
amelynek köszönhetően nem bocsát ki káros 
anyagot, homlokzatszigetelésével pedig tovább 
csökkenti az áruház energiafelhasználását. 1130 
négyzetméteres eladótérrel rendelkező belse-
jét is modern stílus jellemzi: letisztult vonalak, 
szürkés árnyalatok, korszerű hűtők, LED világítás.  
Az új üzletben a többi Lidl-hez hasonlóan hely-
ben sütött pékáruval, változatos és friss zöldség- 
gyümölcskínálattal, friss húsokkal, virágokkal, 

mélyfagyasztott termékekkel, illetve nem élelmi-
szer jellegű árukkal várják a vásárlókat. 

Az áruház környezetét is rendezték, egységes 
zöldfelületet alakítottak ki, nemcsak saját telkü-
kön, hanem a mellette lévő önkormányzati te-
rületen is. Száztizenkét férőhelyes parkolót épí-
tettek, amelyet LED-es lámpák világítanak meg.  
A biciklivel érkezőkre is gondoltak, nekik nyolc 
kerékpártárolót helyeztek el a bejáratnál. Az üz-
letet az Oroszlányi útról lehet megközelíteni. 

A városfejlesztési megállapodás keretében a 
Lidl Magyaroszág új lámpás kereszteződést alakí-
tott ki a Május 1. út és az Oroszlányi út forgalmas 
csomópontjában, szélesítette az Oroszlányi utat, 
és balra, illetve jobbra kanyarodó sávot alakí-
tott ki a Piac tér irányába, ezenkívül körforgalom 
kiépítéséhez is hozzájárult az Új út és a Fényes  
fasor találkozásánál, valamint felújította, újra-
aszfaltozta az áruház beszállítói rámpája felé ve-
zető szervizutat. 

A két áruház megépülésével új kereskedelmi 
központ jött létre Tatán. A korábban kihasználat-
lanul álló terület új életre kelt, ahol gyorsan és 
minden igényt kielégítő környezetben vásárol-
hatunk. A beruházásoknak köszönhetően a helyi 
közlekedési útvonalak is jelentősen fejlődtek. 
Az újonnan kialakított parkolóhelyek nemcsak a 
mindennapi bevásárlást könnyítik, hanem a nagy 
fesztiválokra autóval érkező vendégek biztonsá-
gos parkolását is segítik.
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Tata, a 2013 óta Európa-díjas város a mögöttünk 
álló öt évben is bővelkedett elismerésekben, me-
lyek nem csupán az önkormányzat erőfeszítéseit, 
a képviselő-testület munkáját dicsérik, hanem 
egyenként minden tatainak is szólnak.

Családbarát Önkormányzat díjat kapott váro-
sunk 2015-ben. A díj a NOE (Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesülete) legrangosabb önkormányzatoknak 
ítélhető civil elismerése, amivel azokat a helyha-
tóságokat díjazzák, amelyek intézkedéseikkel, tá-
mogatásaikkal a családos közösségeket erősítik, 
könnyebbé téve ezzel a gyermeknevelést a hét-
köznapokban. A 2015 júliusában kiosztott díjat 8 
önkormányzat kapta meg hazánkban, köztük Tata 
Város Önkormányzata, amely kiadványunk nyom-
dába kerülése előtt pár nappal, 2019 őszén ismét 
megkapta az elismerést.

Egy pályázat során több tatai szervezet, köztük 
az önkormányzat is elnyerte a „Városmarketing 
gyémánt 2015” védjegyet. A Magyar Marketing 
Szövetség hirdette meg azt a versenyt, amelyben 
városok, települések fejlesztése, ismertségük és 
elismertségük növelése érdekében megvalósított 
sikeres projekteket, kampányokat, rendezvényeket 
kerestek. A díjakat egy konferencia keretében ad-
ták át, ahol Tata Város Önkormányzata „Az év fája 
– a tatai nagy platán” népszerűsítésében kifejtett 
városimázs építő tevékenységéért részesült az el-
ismerésben. Emellett Tata színeiben ugyancsak ré-
szesült a „Városmarketing gyémánt 2015” védjegy-
ben a Víz, Zene, Virág Fesztivál szervező csapata, 
és a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület a Tatai 
Vadlúd Sokadalommal a rendezvény-esemény ka-
tegóriában. A Tata és Környéke Turisztikai Egye-
sület a „Google AdGrants pályázat és kampány 
megvalósítása Tata és környéke turisztikai kínála-
tának népszerűsítésére” elnevezésű programjával 
a külső kommunikációs megoldások és tartalom 
kategóriában hozta el a díjat, a Tatai Városkapu 
Közhasznú Zrt. pedig az ”Ökoturisztikai projektek 
Tatán” nevű  pályázatával nyert a városfejlesztési 
projektek marketing programjai, kampányai kate-
góriában. A legtöbb „Városmarketing gyémántot” 
Tata hozta el, így városunk bizonyult a 2015. évi 
Országos Városmarketing Díj pályázat legeredmé-
nyesebb nevezőjének, s a zsűrizés eredményeként 
Tata lett a Marketing Fővárosa 2015 cím nyertese.

Sikereink 2016-ban is folytatódtak, hiszen két 
kategóriában is elnyerte Tata „A Holnap Városáért” 
díjat, mely a magyarországi városok és cégek fenn-
tarthatósági törekvéseit értékeli. Az első elisme-
rés, „A Zöld Városért” elnevezésű díj indoklásában 
a zsűri kiemelte: „Tata kivételes helyzetben van a 

természeti kincsei tekintetében, de ez önmagá-
ban nem lenne elég, hiszen aki nem jól gazdál-
kodik az értékeivel, nem fejlődik. Tatán azonban 
a természeti kincsek megőrzése, rehabilitációja, 
a környezettudatos és energetikai programok jól 
működő stratégiát alkotnak.” Fontosnak ítélték a 
zöldturizmus terén elért eredményeket, és a vá-
roson belüli vizes területeket, amelyek nemcsak 
látványukban kiemelkedőek, hanem számos kul-
turális program kiindulópontjának is számítanak. 
A díjátadón külön kiemelték a Tata tankönyvet, 
amelynek segítségével a kisdiákok a helyi közös-
ség szempontjából fontos információkat ismer-
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hetnek meg. A második elismerés, „A Művészet, a 
kultúra, az örökség megőrzéséért” adományozott 
díj átadásakor elhangzott: „Tata megérett arra, 
hogy a fenntartható városi modellben egy veze-
tő modellszerepet mutasson be, hiszen nemcsak 
természeti kincsekben gazdag, hanem történelmi 
hagyományaiban is, s a kultúra és a fesztiválok vá-
rosaként ugyancsak emlegethető.”

Miután Tata második alkalommal is pályázott 
a „Holnap Városáért” programban, 2016 végén a 
„Fenntartható Városért” kategóriában nyertük el a 
díjat. A tatai pályázatban értékelték a társadalmi 
egyensúly kérdésének, a tehetséggondozásnak és 
esélyegyenlőségnek a szerepét, valamint a fenn-
tarthatóság, a környezeti egyensúly megteremté-
sét, az ezzel kapcsolatos legfontosabb projekteket 
és az energiaforrásaink használatát. Az indoklás-
ban kiemelték Tata átfogó városfejlesztési straté-
giáját, a Magyary-tervet, mely  integrálja a külön-
böző típusú erőforrásokat.

A Magyar Marketing Szövetség szakmai elisme-
rését, a „Városmarketing gyémánt 2016” védjegyet 
2016-ban nyerte el Tata Város Önkormányzata, 
ezúttal a városi kiadványokat, mint belső kom-
munikációs megoldásokat értékelték. A szakmai 
zsűri emellett ugyancsak a védjegy használatával 
jutalmazta a Kenderke Néptáncegyesületet a Tatai  
Sokadalom megszervezéséért, valamint a Tatai  
Városkapu Zrt.-t a Tata Kártya ötletéért.

2017-ben harmadik alkalommal került Tata 
a „Holnap Városáért” díjazottjai közé, s ismét  
a „Fenntartható Városért” kategóriában nyertük el 
az elismerést,  az emberközpontú közigazgatás ak-
tuális feladatairól, stratégiájáról szóló pályázattal.

A Ramsari Egyezményt aláíró országok delegá-
cióinak részvételével zajló dubaji világkonferenci-
án 2018. október 25-én Michl József polgármester 
vette át Tata nevében a Ramsari Város kitüntető 
címet, amely a vizes élőhelyeink védelméért ki-
fejtett tevékenységek nemzetközi elismerése.  
A Ramsari Egyezmény nemzetközi titkársága 2017-

ben első ízben hirdette meg a „Wetland City” 
(Magyarországon „Ramsari Város”-ként jegyzett) 
pályázatot, melyre Magyarország Tata városát 
akkreditálta, tekintettel a tatai Ramsari-területek  
(főleg az Öreg-tó) megóvása, rehabilitációja 
és turisztikai, oktatási, gazdálkodási szerepük-
ben kialakított jó gyakorlata miatt. Ebben az  
Önkormányzat mellett nem kis szerepet játszanak 
azok a közösségek, civil szervezetek, gazdálko-
dók és oktatási-nevelési intézmények is, melyek 
tevékenységük során a természetvédelmi terüle-
tek, vizes élőhelyek megőrzésére, bemutatására 
kiemelt figyelmet fordítanak. Mivel az egyezmény 
eredetileg a vonuló madarak védelme érdekében 
jött létre, így a tatai pályázat jelentős részben az 
Öreg-tó madárvonulásban betöltött szerepét és 
e nemzetközi viszonylatban is egyedülálló sze-
rep megőrzéséért kifejtett tevékenységet állítot-
ta a középpontba. 2018-ban 18 városnak ítélték 
meg a kitüntető címet, melyben 6 kínai, 4 francia,  
4 dél-koreai, valamint 1-1 madagaszkári, sri lankai, 
tunéziai és magyar város részesült. A díj átadásán 
a magyar delegáció tagjaként jelen volt Schmidt 
András, az Agrárminisztérium Természetmegőrzési 
Főosztályának helyettes vezetője és Musicz László, 
az Által-ér Szövetség szakmai igazgatója, akinek 
elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy Tata 
Ramsari Város lett.

2019 júniusában Budapesten, a Hagyományok 
Házában adták át a Tehetségbarát Önkormány-
zat 2019 díjakat, hat önkormányzat, köztük Tata 
Város Önkormányzata részesült az elismerésben. 
A Tehetségbarát Önkormányzat díjat olyan önkor-
mányzatok kaphatják meg, amelyek folyamatosan 
segítik a tehetséges fiatalok felkutatását, támo-
gatását, és a tehetséggondozó szervezetekkel is 
példamutató együttműködést folytatnak. Tata az 
UNICEF „Gyermekbarát Város” kezdeményezésé-
hez való 2008-as csatlakozásával olyan irányvo-
nalat határozott meg, amely elősegíti a fiatalok 
ismereteinek bővítését, a tehetséggondozást, a 
nemzeti kultúra iránti fogékonyságot. A helyi prog-
ram egyik célja 2019-ben is a fiatal tehetségek fel-
kutatása, tehetséggondozása, egyéni és közösségi 
fejlődésük, érvényesülésük segítése a minőség, az 
innováció és az ifjúsági munka elismerése révén. 
A díj elnyerésében többek között szerepet játszott 
az is, hogy önkormányzatunk széleskörű ösztöndíj 
támogatást nyújt, valamint hogy Tata városa köz-
nevelési, közoktatási, illetve közművelődési meg-
állapodások útján is támogatja a tehetséggondo-
zással foglalkozó intézményeinek, szervezeteinek 
működését.
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Tata Város Önkormányzata számos olyan pro-
jekten dolgozik, amelyeknek pénzügyi fedezete 
már rendelkezésre áll, a megvalósítás pedig jelen-
leg a közbeszerzési vagy engedélyeztetési eljárás 
szakaszában van.

INKUBÁTORHÁZ

Közel négyszázmillió forintot nyert el a város in-
kubátorház építésére a TOP keretében. A projekt 
során megvalósuló ház közös szolgáltatásokat, ál-
talános üzleti és szakmai segítséget biztosít majd 
kezdő tatai vállalkozásoknak. A Széles csapáson  
1 029 négyzetméteres inkubátorház épül, amely-
ben több egységből álló iroda, valamint műhely 
is lesz.

TATA-AGOSTYÁN KERÉKPÁRÚT

A szakasz megépítésére 250 millió forintot nyert 
el Tata a TOP keretében. A tervezett 4,3 kilométer 
hosszúságú kerékpárút első szakasza a Vaszary  
János Általános Iskolától indul és a Bacsó Béla 
úti kereszteződéig tart, ezen a részen nyitott ke-
rékpársávot fognak kialakítani. Mivel az Agostyáni 
út eleje egyirányú, ott csak az egyik oldalon festik 
fel a kerékpársávot, majd később mindkét oldalon.  
Az Agostyáni út országos közúti szakaszán pedig az 
úttól elválasztva kerül majd kialakításra a bicikliút, 
figyelembe véve a forgalom nagyságát.

BÖLCSŐDEI KONYHAFEJLESZTÉS

Városunk sikeresen szerepelt „A foglalkoztatás 
és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fej-
lesztésével” című pályázaton, így hamarosan meg-
újul a Csillagsziget Bölcsőde konyhája. A pályáza-
ton elnyert 150 millió forintból az önkormányzat 
támogatja a kisgyermeket nevelők munkavállalá-
sát, és segíti a családokat, különösen a leghátrá-
nyosabb helyzetűeket. A projekt első ütemében 
felújítják és kibővítik a bölcsőde konyháját, a ko-
rábbi háromszáz adagos főzőkonyhát hatszázötven 
adagosra növelve, így a jövőben nemcsak a bölcső-
dének, a Kincseskert és a Kertvárosi Óvodának főz-
nek, hanem a Geszti és a Fürdő utcai Óvodába is ők 
szállítják majd az ételt. A pályázat következő üte-
mében két gondozási egységet újítanak fel, amely 
négy csoportszoba és a hozzájuk tartozó mosdók, 
öltözők teljes körű renoválását jelenti.

A KÖZELJÖVŐBEN KEZDŐDŐ, 
FORRÁSBIZTOS PROJEKTJEINK

HÁLÓZATOS ISKOLAI KONYHAFEJLESZTÉS

Miután az önkormányzat sikerrel pályázott a 
„Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívásra, négy 
tatai iskolában, hálózatos jelleggel egy főző- 
és három melegítőkonyha újul meg. A Kőkúti  
Általános Iskolában 1 500-2 000 adagos főzőkony-
hát alakítanak ki, amely az érintett általános isko-
lák teljes kiszolgálására alkalmassá válik. A projekt 
keretében az önkormányzat célja környezettuda-
tos, a helyben termő élelmiszerekre épülő beszer-
zési útvonalak kialakítása és az alapoktól felépít-
ve egy a jelenleginél jelentősen jobb minőségű  
közétkeztetési szolgáltatás megvalósítása.

VÁROSI PIAC ÉS AGRÁRLOGISZTIKAI 
KÖZPONT

2017-ben a TOP keretében több mint 225 millió 
forintot nyert el a város helyi gazdaság erőforrása-
ira épülő piac és agrárlogisztikai raktár építésére.  
A projekt keretében hamarosan kezdődik az új váro-
si piac építése Tata kereskedelmi központjában, az 
Új út mellett. A körülbelül hatszáz négyzetméteres 
piac elsődlegesen funkcionális igényeket elégít ki, 
mégis jól illeszkedik majd a környezethez. A nyitott, 
letisztult épülethez, amelyben négy üzlethelyiséget, 
továbbá raktárakat és vizesblokkokat alakítanak ki, 
burkolt tér kapcsolódik, amely piaci napokon mobil 
standokkal árusítótérként funkcionál majd.

MALOMPARK

Különleges turisztikai attrakcióval bővül az  
Angolpark a Cultplay fantázianevű kétéves projekt 
részeként, amely egy szlovák-magyar határon átnyú-
ló program elemeként valósul meg a Pons Danubii  
EGTC tagtelepülésein. A Cultplay tematikus parkok 
építéséről szól: a régióban, minden településen 
felépül egy-egy park, amely a partnertelepülés egy 
bizonyos turisztikai-történelmi látványosságát min-
tázza. Tatán a projekt keretében egy Malompark jön 
létre az Angolkertben, többek között a gútai hajó-
malom makettjével. A Tatai vár mása pedig Ógyallán  
épül fel.
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