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Vezetői összefoglaló 

A Tatai Helyi Akciócsoport 2016. május 26-án alakult meg 15 taggal. A HACS konzorciumi formában jött 
létre, melyben a köz- (6 szervezet), a civil- (öt szervezet), és a gazdasági (4 szervezet) szektor szereplői 
a felhívásban elvártaknak megfelelő arányban vesznek részt. A HACS tagjai mindannyian 
elkötelezettek, a közösségi és kulturális élet fejlesztése iránt és vallják, hogy azok hozzájárulnak a helyi 
közösségek megerősödéséhez, a helyi identitás és kohézió erősítéséhez a város népességmegtartó 
erejének növeléséhez.  

A stratégiában leírt, közösen kialakított jövőképünk szerint Tata XXI. századi város – A térség 
turisztikai, oktatási, kulturális, egészségügyi, közszolgáltatási központja.  

A helyzetelemzés készítése során feltárt társadalmi szükségletek rámutatnak arra, hogy a város 
népességmegtartó erejének fejlesztéséhez, a fiatalok helyben maradásához a helyi társadalmi 
problémákat közösségi szinten kell kezelni, melyhez a helyi közösségek nem rendelkeznek megfelelő 
aktivitással, tudással és eszközrendszerrel. A helyi civil szervezetek nem képesek a problémákra 
hatékonyan reagálni, melynek alapvető okai helyi közösségi helyszínek infrastrukturális hiányosságai, 
az elavult és hiányos eszközállomány, erőforrások hiánya. A város társadalmi problémái: a fiatalok 
elvándorlása, a lakosság elöregedése, egyes városrészek infrastruktúrájának állapota és a képzett 
munkaerő hiánya. A jelenleg művelődési központként funkcionáló épület városképileg tarthatatlan, 
állapota jelentősen leromlott, jelen állapotában alkalmatlan a további feladatellátásra, ezért a 
tervezett Tudásközpontot a városban frekventáltabb helyen lévő, felújítandó épületbe helyezzük át. A 
Tudásközpontnak kijelölt új helyszín a város szívében, könnyen elérhető helyen és nagy forgalmú 
helyszínen található. 

Stratégiánk célrendszerében éppen ezért a helyi társadalom megújítása, a helyi közösségek 
részvételének és tudatosságának fokozása, valamint a helyi és közösségalapú gazdaságfejlesztés 
állnak. A célok elérését, valamint a leírt szükségletek kielégítését a helyi közösségi és kulturális 
infrastrukturális fejlesztésekkel, eszközök beszerzésével, közösségfejlesztő, képzési és 
szemléletformáló; kompetenciafejlesztő, tudományos és ismeretterjesztő; hagyományőrzésre és helyi 
értékek közvetítésére épülő közösségi és kulturális programok megvalósításával kívánják elérni 
közösség tagjai. A fejlesztések fókuszában az újszerűség és innovativitás kell álljon, valamint hálózatos 
együttműködéseken kell alapulniuk. A célok elérését 6 db művelettel (ebből 3 db ERFA és 3 db ESZA 
típusú) támogatják. Az infrastrukturális fejlesztéseket támogató kiírások teljes keretösszege 
73.253.783 Ft, a stratégia megvalósítását biztosító, arra ráépülő kulcsprojekt megvalósítására 
137.724.000 Ft került elkülönítésre. A kulcsprojekt a Magyary Zoltán Tudásközpont létrehozása, az 
épület felújítása és eszközbeszerzése, amelyben a megújuló közösségi terek lehetőséget adnak a civil 
csoportok, ifjúsági közösségek, különböző közösségek megerősítésére, a helyi társadalmi kohézió és 
identitás, valamint a helyi vállalkozások fejlesztésére is. A funkciónak megfelelő közösségi terek 
hozzájárulnak a különböző csoportok esélyegyenlőségéhez, a sérülékeny csoportok helyzetének 
javulásához.  

A felhívásokkal a helyi civil és egyházi szervezetek közösségi tereinek és eszközparkjának megújítását 
és a jelen dokumentumban szereplő célkitűzéseket segítő programok megvalósítását, valamint ezen 
szervezetek tevékenységeinek hosszú távú fenntarthatóságának biztosítását szeretnénk segíteni. 
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Kiemelten figyelünk a hátrányos helyzetűek, kisebbségi csoportok és fiatalok bevonására, társadalmi 
részvételük erősítésére. 

A Helyi Akciócsoport vezetőjének a Tatai Városgazda Közhasznú Kft-t választották a HACS tagjai. A 
szervezet nagy tapasztalattal rendelkezik a pályázatok kezelése terén, megfelelő humánerőforrással 
és infrastruktúrával rendelkezik a feladat elvégzésére.  

1. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának 
folyamata 

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítése során arra törekedtünk, hogy messzemenően 
figyelembe vegyük azokat a tapasztalatokat és ajánlásokat, amelyek a közösségvezérelt helyi fejlesztés 
(CLLD) modelljének európai és hazai kialakítása, alakuló gyakorlata, illetve a LEADER programok 
tapasztalatai alapján kialakultak, megfogalmazásra kerültek. A CLLD mint integrált fejlesztési, 
együttműködési módszer ugyanakkor még új „szereplő” a fejlesztéspolitikában, ezért munkánk során 
nemcsak annak inkább elméleti módszertárára, hanem a települési közösségfejlesztés, a közösségi 
tervezés több évtizedes tapasztalataira, kipróbált eszközrendszerére is támaszkodtunk. A tervezés 
során a munka közösségi prioritásának megőrzése mellett a legszélesebb körben igyekeztünk 
érvényesíteni a sikeres integrált településfejlesztési tervezéshez szükséges szakértői szempontokat is, 
s ahol csak lehetett, összehangolni a települési közösség által megfogalmazott meglátásokat, 
szükségleteket a szakértői szempontokkal, illetve a fejlesztéspolitika által kínált eszközökkel, 
lehetőségekkel. 

A közösségi fejlesztő, stratégiaalkotó munka során a helyi közösséget segíteni kellett abban, hogy a 
feltáruló lehetőségeket megismerje, és helyi igényeinek, szükségleteinek megfelelő megfogalmazása 
után saját kezdeményezéseinek javára használja ki. A várostervezők és közösségi fejlesztők munkája 
összehangolható volt: a „központosított” szakértői munka előkészítéssel, majd az eredmények 
összegzésével, „fejlesztéspolitikai nyelvre fordításával” segítette. Az egész folyamat során 
kiegészítette, a kiírás biztosította keretek között tartotta a közösség hálózatos, alulról szerveződő 
munkáját. A helyi tervező közösség tagjai és a szakértők között létrejött, az egész tervezési folyamaton 
végig nyúló párbeszéd, új, teljes rátekintést biztosított valamennyi érintettnek, lényegesen 
hatékonyabbá, megalapozottabbá téve a munkát. 

A széles körű bevonás érdekében a tervezési folyamatot megelőzően megtörtént az érintettek 
azonosítása és elemzése, a mozgósítás és bevonás, valamint az együttműködés módjának, 
módszertanának, területeinek, felelősségének tervezése.  

A stratégia közösségi tervezésének első része az érintettek részvételével zajló helyzetelemzés volt, 
amely feltárta a helyi CLLD program értelmezési tartományának és környezetének helyzetét. A 
folyamat kulcseleme olyan jövőkép megalkotása volt, amely mellett valamennyi érintett, illetve 
érintett csoport el tudott köteleződni, amelynek megvalósulása érdekében együttműködést vállaltak, 
célokat, műveleteket, kulcsprojekteket és projekteket terveztek, feladatokat, elvárásokat fogalmaztak 
meg a helyi települési közösség jövőjének elképzelt formálása érdekében. 

A stratégia egyrészt a Térség- és Településfejlesztési Operatív Programban megfogalmazott átfogó 
célok által meghatározott irányokat veszi figyelembe, másrészt a közös jövőkép elérését célzó, az 
együttműködés keretében kialakított célterületeken meghatározott specifikus célokból, műveletekből 
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és kulcsprojektekből szerveződik, melyek az érintettek feltárt igényeire, szükségleteire adnak választ, 
illetve megfelelnek az általuk támasztott szempontoknak. 

A stratégiaalkotás és a bevonás folyamatát és ütemezését, a közösségi tervező munka állomásait az 
alábbi ábra alapján mutatjuk be 

 

A Tatai Helyi Akciócsoport által tervezett Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítésének szakértői 
támogatására a folyamat kezdeményezője, a Tata Városi Önkormányzat a HROD Közösségi Gazdaság- 
és Társadalomfejlesztési Központ, illetve a Tenderauditor Kft. közösségi és településfejlesztési 
szakembereit kérte fel. A nyitott vezetői megbeszélések keretében, 2016 április 30-án megtörtént a 
helyi akciócsoport megalakításának, valamint a stratégia közösségi tervezési folyamatának, 
eszközeinek, fő lépéseinek és ütemezésének tisztázása. 

KEZDEMÉNYEZŐ CSOPORT MEGALAKÍTÁSA, AZ ÉRINTETTEK MEGSZÓLÍTÁSA, BEVONÁSA 

A kihívás értelmezését követően a csoport első feladata az érintettek kiterjedt elemzése volt. Az 
érintettek listája több, mint 140 személy nevét, szervezeti tagságát és elérhetőségét tartalmazta. A 
HACS megalakulását, valamit a HKFS közösségi tervezését előkészítő workshopra valamennyi érintett 
partner meghívást kapott a közszférából, valamint a civil, közösségi, illetve gazdasági, szakmai 
területről. A meghívó napokkal előtte a város honlapjára is felkerült. 
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ELŐKÉSZÍTŐ WORKSHOP 

A részt vevő szervezetek, szervezeti képviselők felkészítését célzó előkészítő műhelymunkára május 
második felében került sor. A felkészülésbe majd 30 fő, a civil és egyházi, a gazdasági, valamint az 
üzleti szférában tevékenykedő szervezet képviselője kapcsolódott be. Az érdeklődők megismerték a 
CLLD program tartalmát, lehetőségeit, illetve a helyi folyamat állomásait, ütemezését. A résztvevők 
között kiosztásra kerültek a HACS alapításában való részvételhez szükséges dokumentumok, melyek 
ezt követően elérhetővé váltak más érdeklődő szervezetek számára is, biztosítva ezzel a HACS 
nyitottságát és a csatlakozási lehetőséget is.  

A HELYI AKCIÓCSOPORT MEGALAKULÁSA 

A Tatai Helyi Akciócsoport alakuló ülésére 2016. május 26-án került sor. A HACS 15 taggal, a pályázati 
felhívásban ismertetett feltételeknek megfelelően jött létre, konzorciumi formában. A konzorcium 
vezetője a Tata Város Önkormányzata lett. A regisztráció iránti kérelem az előírásoknak megfelelően 
benyújtásra került az Irányító Hatósághoz. Az IH a Tatai Helyi Akciócsoport előzetes regisztrációját 
2016. június 28-án hagyta jóvá. 

SZAKÉRTŐI ÉS KÖZÖSSÉGI HELYZETELEMZÉS 

A helyzetelemző munkát az megelőző kutató-elemző munka keretében készült előzetes szakértői 
helyzetelemzés alapozta meg. A munka forrásait a 3.2. A HKFS-t érintő tervi előzmények, programok, 
szolgáltatások c. fejezetben részletesen bemutatjuk. Eredményei a közösségi tervezés keretében 
készült helyzetértékelés kimeneteivel kiegészítve, összedolgozva a 3.1. Helyzetfeltárás, valamint a 3.3. 
SWOT fejezetekben tekinthetőek át. 

A helyzetelemző műhelyre szóló meghívót az érintettek számára az újonnan megalakult akciócsoport 
vezetése küldte ki az érintettek listájára, valamint a település honlapján is megjelent a felhívás. Az idő 
rövidsége miatt az e-mailes meghívásra telefonon, személyesen is ráerősítettek a kezdeményező 
csoport tagjai.  

A közösségi helyzetelemzés SWOT módszerrel zajlott, melynek megértése és alkalmazása a közösségi 
tervezés során sem okozott nehézséget. A csoportmunkát Ötletfúziós metodikával, „forgó 
rendszerben” végeztük, így a különböző nézőpontok, csoportképző sajátosságok valamennyi téma 
elemzésénél érvényesülhettek. Az összegzett helyzetelemzést a résztvevők nyomtatott füzet 
formájában kapták meg visszacsatolásként, s a következő műhely keretében megerősítették azt. A 
jövőképalkotó műhelynek ez jelentette az alapját. 

JÖVŐKÉP TERVEZŐ ÉS CÉLMEGHATÁROZÓ KÖZÖSSÉGI MŰHELY 

A következő műhelyre a kezdeményező csoport tagjai újra a legszélesebb érintett körnek (több, mint 
160 főnek) küldték ki a meghívókat. A jövőképalkotás során a munkában részt vevők olyan célállapotot 
vázoltak fel, mely összefoglalja a településfejlesztés koncepciójának a közösség által kijelölt 
legfontosabb elemeit, kívánatos jövőbeni állapotát. A műhely végére konszenzussal született meg a 
település jövőképe és annak kulcsmondata, s a résztvevők azonosították a jövőkép eléréséhez 
szükséges legfontosabb célokat is. A kimeneteket a 4. A stratégia jövőképe és az 5. A stratégia 
célhierarchiája fejezetekben mutatjuk be.  A résztvevők azt a „házi feladatot” kapták, hogy a műhely 
végén kiosztott projektgyűjtő lapok, a célra létrehozott elektronikus projektgyűjtő felület segítségével 
gondolják végig, fejtsék ki, hogy melyek azok a tevékenységek, melyeket jelen pályázatból meg 
szeretnének valósítani. Operatív tervező közösségi műhely 
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Az operatív tervezés során a jövőkép eléréséhez, a célok megvalósításhoz szükséges tevékenységek 
(műveletek, projektek, feladatok) meghatározása és áttekintése, illeszkedésük közös vizsgálata zajlott. 
Tatán a közösségi műhely eredményeként mintegy 90 projektötletet rögzítettek a résztvevők, 7 
műveleti területen. 

A műhely után a szakértők rendezték a közösségi tervezés eredményeit és a HKFS készítésébe 
beépítették azokat. 

HKFS ELFOGADÁSA, TERVEZÉS EREDMÉNYEINEK MEGOSZTÁSA 

A fenti folyamat során elkészült HKFS-t a HACS konzorciumi ülés keretében fogadta el és hitelesítette. 
Az elkészült munkát az akciócsoport munkaszervezete széles körben ismertette. A kapcsolódó 
tájékoztatás, az eredmények társadalmasítása a jelen munka lezárása alatt és azt követően is zajlik. 

2. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és 
lakosság meghatározása 

Tata hagyományosan térsége kulturális, gazdasági, szolgáltató központja, mára központi funkcióit 
szoros együttműködésben látja el a szomszédos megyeszékhellyel, Tatabányával. A település országos 
és regionális jelentőségű turisztikai központ, megyei szinten meghatározó jelentőségű foglalkoztató, 
és jelentős oktatási központ. A város lakónépességének száma a KSH 2014-es helységnévkönyve 
alapján 23 629 fő . 

A város belterületén 11 városrész különíthető el: Kertváros, Óváros, Remeteség, Tóváros, Újhegy, 
Újtelep, Agostyán Fölsőtata, Feketeváros, Nagykert és Váralja. Itt él a város lakosságának több mint 
99%-a. A városrészek közül Agostyán közvetlenül nem kapcsolódik a további belterületi részekhez, míg 
a délnyugaton található Ipari Park külterületnek számít. 

A fejlesztés akcióterületének Tata város teljes belterülete került kijelölésre. 

Így biztosítható, hogy a tervezett fejlesztések egységesen, minden városrészre, az azokra jellemző 
értékek, fejlesztési lehetőségek figyelembevételével valósuljanak meg. Valamint Tata külterülete 
részét képezi a Vértes-Gerecse Helyi Akciócsoport által 2016-ban elfogadott Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiában meghatározott területnek is.  

Az akcióterület méretéből, valamint potenciális megvalósító szervezetek számából (287 db bejegyzett 
civil szervezet) és gyakorlatából adódóan a projekt megvalósításához szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak.  

A város kisvárosi mérete lehetővé teszi a személyes kapcsolatokat, interakciókat, az emberek 
nagyobb bevonódásának kialakulását. Az akcióterület ezért megfelelő méretű ahhoz, hogy biztosítsa 
az emberi és szakmai kapcsolatokra alapozott, valamint a közösségbe ágyazott fejlesztési elképzelések 
megvalósítását, az összetartás és közös városi identitás érvényesülését. 
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Forrás: www.google.maps.hu Forrás: www.stiefel.hu 
 

 

Korábbi területi szintű ágazatközi együttműködések, megvalósult projektek 

Együttműködések a Vértes-Gerecse Helyi Akciócsoporttal, LEADER intézkedési tervek 

- A1. A Vértes-Gerecse Közösség településein hagyományőrző, kulturális és sportélet 
támogatása  
1.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: a „vidéki térségekben a lakosság humán közszolgáltatásokhoz 
való hozzájutásának, illetve azok elérésének előmozdítása”, illetve „a helyi közösségek tagjai 
egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és együttműködési készségeinek erősítése 

- C1. Helyi termelők, kézművesek, vállalkozások támogatása, helyi termékek, szolgáltatások 
kialakítása, fejlesztése  
4.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: C. A térség jövedelemtermelő és verseny- 
képességének, valamint önellátó képességének növelése  

- E2. „VÉRCSE térségben élünk - kéz a kézben célba érünk…”  
7.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: E. A térség erőforrásainak fenntartható 
hasznosítása. 

Projekt megnevezése 
Döntés 
dátuma 

Támogatási 
összeg (Ft) 

KDOP 2.1.1/B-2f Régió arculatát meghatározni képes turisztikai 
vonzerők  
A tatai Angolpark rehabilitációja 

2009.09.04 430 559 014 

KDOP 3.1.1/A-09-2f Értékmegőrző és funkcióbővítő 
városrehabilitáció a 20000 fő feletti városokban (megyei jogú 
városok kivételével  
Tata, Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja 

2011.12.21 678 932 673 

TÁMOP 2.4.5-12/3 A rugalmasságot növelő helyi, innovatív 
kezdeményezések támogatása  
A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi 
kezdeményezések megvalósítása Tata városában 

2013.02.22 46 350 206 

KDOP 2.1.1/B-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások 
fejlesztése  
Turisztikai tanösvény kialakítása a tatai Fényes Fürdő területén 

2012.12.20 184 718 583 
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KEOP 3.1.2/2F/09-11 Élőhelyvédelem- és helyreállítás, vonalas 
létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése  
A tatai angolkert természeti és kulturális örökségének helyreállítása 

2013.10.25 243 906 401 

ÁROP 1.A.6-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése 
Közigazgatási partnerség építése Tatán 

2013.11.21 20 000 000 

ÁROP 1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő 
önkormányzatok számára 
Tata Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése 

2013.10.17 39 992 300 

ROP 1.A.3-2014 Területi együttműködést segítő programok 
kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban 
Területi együttműködést segítő programok kialakítása a tatai 
járásban 

2015.03.06 21 959 880 

3. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek 
elemzése 

3.1 Helyzetfeltárás 

1. A térszerkezet specifikumai 

Tata város Komárom-Esztergom megyében található a Kisalföld és a Dunántúli-középhegység 
találkozásánál helyezkedik el. A település a Tatai járás központja összesen 78,17 km2 területen 
helyezkedik el. A megyeszékhely, Tatabánya 9 km-re délkeleti, Budapest 60 km-re keleti irányban 
fekszik. A városon áthalad az 1-es főút és az Budapest–Hegyeshalom–Rajka-vasútvonal. Mellette halad 
el az M1-es (E60, E75 Bécs–Budapest autópálya), amelyre közvetlen csatlakozása van a városnak. 

Tata hagyományosan térsége kulturális, gazdasági, szolgáltató központja, mára központi funkcióit 
szoros együttműködésben látja el a szomszédos megyeszékhellyel, Tatabányával. Tata város a Közép-
dunántúli régióban található, a régió 8. legnagyobb népességű városa. A település országos és 
regionális jelentőségű turisztikai központ, megyei szinten meghatározó jelentőségű foglalkoztató, és 
jelentős oktatási központ. Tata országos és regionális szerepkörrel bír továbbá a honvédelem 
területén, a tatai MH 25. Klapka György lövészdandár NATO laktanyája és gyakorlóterei révén és 
ugyancsak országos jelentőséggel bír a tatai olimpiai edzőtábor (Általános Olimpiai Központ). 

Tata járásközponti szerepén elsősorban oktatási, egészségügyi és kulturális-turisztikai funkciói 
mutatnak túl, kiegészítve a közeli Tatabánya elsősorban a megyei szintű közigazgatás intézményekben, 
illetve az ipari termeléshez, logisztikai funkciókhoz kapcsolódó munkahelyi központi szerepét. Tata a 
járás egyetlen városi jogállású települése.  

A 2015-es KSH területi statisztikai adatok alapján, Tatán a gazdaságilag aktív korú (15-64 év) lakosok 
száma 15 540 fő volt, amelyek közül összesen 1554 fő (állandó és ideiglenes vándorlás együtt) fő 
többnyire napi rendszerességgel Tatár utazik, 1635 fő pedig más városokba. A településközi ingázók 
helyzetét megkönnyíti, hogy Tata központi fekvése révén nagyon jól integrált az országos és regionális 
közlekedési hálózatba. Autóbuszos közösségi közlekedés szempontjából a hálózati lefedettség – 
néhány összekötő út kivételével – lényegében megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden 
környező település elérhető.  

Tatát az 1-es számú Budapest– Hegyeshalom – országhatár kétvágányú, villamosított vasúti fővonal 
érinti. Ez hazánk egyik legfontosabb és legkorszerűbb vasútvonala, nemzetközi törzshálózati vonal. A 
város vasúti személyforgalma jelentős nagyságrendet képvisel. Tata vasútállomás korlátlan utas- és 
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áruforgalomra berendezett középállomás az 1 es számú vasútvonal Tatabánya (10 km) és Almásfüzitő 
(9 km) állomásai között, Budapesttől 74 km-re.  

A település szerkezete 

1938-ban került sor Tata és Tóváros egyesülésére, ma is jellemző a településszerkezetre a két központ 
megléte. Agostyán község 1985-ös Tatához csatolásáig önálló településként élt. Máig megőrizte 
különálló falusias karakterét. 
A város belterületén 11 városrész különíthető el, itt él a város lakosságának több mint 99%-a. A 
városrészek közül Agostyán közvetlenül nem kapcsolódik a további belterületi részekhez, míg a 
délnyugaton található Ipari Park a környező területektől drasztikusan eltérő tulajdonságai, illetve 
mérete miatt külön területként érdemes vizsgálni.  
A legnagyobb népességű városrész Tóváros, ahol Tata lakóinak negyede él. Ezt követi Váralja, valamint 
Nagykert városrész 21, illetve 15%-os részaránnyal. A belterületi városrészek közül Agostyán, valamint 
az elsősorban üdülő- és rekreációs funkciókat betöltő Öreg-tó és környezete lakosságszáma a 
legalacsonyabb.  
A város szerkezetét alapvetően meghatározza a vizek közelsége, a jelentős zöldterületek aránya, 
valamint az ipari park. 

Zöldfelületek a településen 

Tata a vizek városa, zöldfelületekben nagyon gazdag.  

A város zöldfelületeit alapvetően két részre oszthatjuk: 
- erdők: mintegy 180 hektár, 
- egyéb zöldfelületek: mintegy 310 hektár. 

A zöldfelületek egy része közvetlenül a vízfelületekhez kapcsolódik, ezek a következők: Cseke tó - 
Angol-park, Öreg tó - erdők, kastély park vagy a Fényes fürdő, a Derítő tó – parkosított terület. A 
zöldfelületek értéke mind történetileg, mind botanikailag kimagasló, ezek közül kiemelkedők az Angol 
park és az Agostyáni arborétum. A város sűrűbben beépített területein a közpark kevesebb, de az 
említett sok zöldfelület mennyisége messze pótolja ezeket a hiányokat. 

A zöldfelületi rendszer konfliktusai szükségszerűen következnek annak magas minőségéből és nagy 
mennyiségéből. A területek nincsenek mind köztulajdonban, de az önkormányzati tulajdon fenntartása 
is jelentős erőforrásokat igényel. Különösen igaz ez azon területekre, melyek értékes, régi, ezért rossz 
állapotú épületeket, építményeket is tartalmaznak, mint az Angol park.  Speciális konfliktus a 
tömbtelkek zöldfelülete, melyet a városi közösség egésze tart fenn, de gyakorlatilag ezek az ott lakók 
kertjei. A meglévő erdőkre veszélyt jelentenek a potenciálisan terjeszkedni kész beépítések, mint az 
Öreg tó déli oldalán lévő hétvégiházas területek. 

Barnamezős területek 

A város délnyugati határában 2000-ben létrehozott ipari és logisztikai park a város egyik legtöbb 
munkahelyet biztosító területe, mára a többszöri bővítések hatására nagysága a 20 hektárt is elérte. A 
városrésznek állandó lakója nincs. A településrészen jelenleg ipari, logisztikai és kiskereskedelmi célra 
beépített területen kívül további mintegy 110 hektár fejlesztési terület állhat a beruházók 
rendelkezésére. A terület teljes közműellátottsággal rendelkezik, illetve a Ring utca kiépítése óta az 
M1-es autópálya felől közvetlenül is megközelíthető. Az ipari parkhoz kiépített kerékpárút is vezet, 
valamint a helyi autóbuszjáratok is érintik. 
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Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) területek 

Tata városában a 2011-es népszámlálási adatok alapján a KSH szegregált, vagy szegregációval 
fenyegetett településrészt nem azonosított, így anti-szegregációs program a stratégia keretében nem 
készült. 

Tatán szegregátum, vagy szegregációval veszélyeztetett terület nem található, azonban az Újhegyi 
terület (dűlők, újhegyi városrész), valamint a Felső-tatai városrész komoly konfliktusokkal terhelt 
területek. Korábbi, elsősorban zártkertes beépítése mára vegyes használatúvá változott, a továbbra is 
fennmaradó mezőgazdasági funkció mellett megjelent lakófunkció, vegyes státuszú lakók 
ideköltözésével. A területen az ideköltözők státuszából, illetve a hasznosítás módjából adódóan az 
igények is különbözőek, több helyen például a lakosság anyagi forrásainak hiánya miatt nem sikerült 
kiépíteni a közműhálózatot, de alapvetően rossz a városrész infrastrukturális ellátottsága.  

A fenti tömbök kapcsán vagy a lakásfenntartási támogatásban részesülők magas aránya, vagy a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők magas aránya alapján fogalmazódott meg a 
szegregátumok kialakulásának veszélye.  

Tatán elsődlegesen az egymás mellett meglévő eltérő területhasználatból adódó konfliktusokat lehet 
kiemelni. Ez főként a lakófunkció terjeszkedéséből, a hagyományos mezőgazdasági, illetve (az Öreg-tó 
környezete esetében) rekreációs, idegenforgalmi funkcióhoz képest eltérő igényekből adódik. További 
konfliktust okozó tényezőként értékelhető a lakóterületbe ékelődő iparterületek megléte, illetve a 
város autópályától távolabb fekvő területein fekvő, nagy szállítási igényű vállalkozások által generált 
jelentős átmenő forgalom 

2. Környezeti adottságok 

Tata a Győr-Tatai – teraszvidék kistájon helyezkedik el, amelynek területe 557 km². A kistáj 
domborzatára jellemző az alacsony helyzetű, gyengén tagolt teraszos hordalékkúp-síkság. A kistáj 
Duna menti ártere 120 m magasságtól kezdődően kelet felé fokozatosan 110 m-ig csökkenő 
térszintekkel alakult ki és a párhuzamosan vonuló teraszszinteken át lépcsősen emelkedik ki a tájat 

Tata város közösségi helyzetelemző műhelyének megállapításai a térszerkezet specifikumai fejezethez 

A közösségi helyzetelemző műhely megerősítette, hogy Tata jelentős turisztikai központja a térségnek. 
Erősségként hangzott el a város Eszterházy öröksége, kiemelten az Öreg-tó és az Angolpark. Tata közössége  
gyengeségnek találja a parkolási lehetőségeket, többek között a városközpontban, a Fényes fürdőnél és a 
vasútállomásnál - utóbbinál a P+R parkoló lenne indokolt. Elégtelennek találja a kerékpáros infrastruktúrát  
a településen, mivel nincs megfelelő kiépítettségű kerékpárút, és a kerékpárok tárolási lehetőségek a 
turisztikai helyeknél és a vasútállomáson sem kielégítők. A fejlődési lehetőséget a város egy átgondolt , 
strukturált műemléki környezetben látja, amelyek új funkciókat kapnának, illetve a rossz állapotban lévő 
kastély felújítása rejt még magában sok lehetőséget. Az áthaladó forgalom csökkentésére jó megoldás lenne 
az Esztergom-Zsámbék összekötést biztosító gyorsforgalmi út megépülése, illetve az áruszállítás közútról 
vasútra térése. A közösségi helyzetelemző műhely résztvevői veszélyként tekintenek a város 
túlterjeszkedésére, építkezés és közlekedés szempontjából, illetve a közlekedés és parkolás 
ellehetetlenülésére számítanak a turizmus fejlődése miatt. A tárolási kapacitáshiány miatt az értékek 
pusztulásnak, elvesztésnek lehetnek kitéve. A leszakadó városrészeken veszélyként látják az 
elszegényedést. 
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délről lezáró teraszszigetek 150-180 m magas vonulatából. A kistáj legmagasabb pontja Tatától 
nyugatra található (195 m). 

A keleti részen az Által-ér épített ki folyó teraszokat, délről a Bakonyból érkező vízfolyások völgyei 
tagolják a felszínt. Az ártér területére jellemző, hogy a talajvíznek a talajhoz való közelsége miatt 
nedvesebb, míg azonban a teraszszigetek szárazabb termőhelyet nyújtanak a területhasznosításhoz.  

A terület meghatározó felszíni vízfolyása az Által-ér, melynek völgye a Dunántúli-középhegység DNy- 
ÉK-i szerkezeti fő részvonalak mentén formálódott eróziós völgyrendszer, amely a laza üledékekből 
épült hegységelőtér és a merev, triász dolomitból és mészkőből épült a Vértes-hegység és a Gerecse 
határán helyezkedik el. 

Természeti adottságok 

Tata és a környező területek az Által-ér vízgyűjtő területéhez tartoznak. A vízfolyás hossza 49,8 km. Az 
Által-érhez tartozó vízgyűjtő terület nagysága 521 km², a fővölgy hossza 53 km. A terület gazdag 
állóvizekben. A terület egyik természetes tava a tatai Öreg-tó, ami 220 ha kiterjedésű és elsősorban az 
Által-ér táplálja. A másik a kisebb kiterjedésű Cseke-tó, ami 20 ha körüli. További jelentős tavak az Által-
ér vízgyűjtő területén a Ferencmajori tavak és a Réti tavak, ezeken túl fellelhető még 24 db tó is. 

A kistáj döntő része ma kultúrtáj: erdeinek 80%-a ültetvény, gazdag aljnövényzetű ligeterdők, homoki 
tölgyesek csupán elvétve fordulnak elő. A termékeny síkságok intenzív mezőgazdasági művelés alatt 
állnak, ugyanakkor növekszik a termelés alól kivont, többnyire nehezen regenerálódó parlagok 
részaránya is.  

Egyedi tájértékek 

A Tatai-medence egykor összefüggő mocsárvidék volt, a lecsapolások a XVIII. század közepén 
kezdődtek el és kiszárított, csatornákkal átszőtt, jelentős részben agrárterületté vált. 

A város határában a nyugati, dél-nyugati területeken mezőgazdasági területek vannak. A településtől 
délre, az Öreg-tó környezetében jelentős kierjedésű lombos erdők helyezkednek el. Tatától keletre és 
észak-keletre foltokban találhatók rét/legelő, szőlő, mezőgazdasági területek jelentős természetes 
növényzettel, gyümölcsös és ipari-kereskedelmi területek helyezkednek el. Tata közigazgatási területe 
országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetbe tartozik. 

Magas természeti értékű területek 

Tata közigazgatási területén a következő országos jelentőségű védett természeti területek 
helyezkednek el:  

 Tatai Kálvária-domb Természetvédelmi Terület  
 Gerecsei Tájvédelmi Körzet 
 Szomódi gyepek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUDI20048)  
 Tatai Öreg-tó különleges madárvédelmi terület (HUDI10006)  
 Gerecse különleges madárvédelmi terület (HUDI10003) 

Helyi jelentőségű védett természeti területek:  

 Tatai Öreg-tó Természetvédelmi Terület  
 8-as Réti-tó és Réti-tavak környéke Természetvédelmi Terület  
 Fényes-patak menti rétek Természetvédelmi Terület  
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 Angolkert Természetvédelmi Terület  
 Fényes-fürdő Természetvédelmi Terület  
 Kálvária-domb Természetvédelmi Terület  
 Agostyáni Tojás-hegy Természetvédelmi Terület  
 Dióspusztai kastélypark Természetvédelmi Terület  
 Árendás-patak völgye Természetvédelmi Terület 

Nemzetközi védettség alatt álló természeti és táji értékek 

 Ramsari területek 

A Tatai Öreg-tó 269 ha-os területe 1983 óta Ramsari terület (a világ legfontosabb vízi élőhelyeinek 
védelmére született nemzetközi, ún. Ramsari-egyezmény hatálya alá tartozó terület). Egyben Natura 
2000 is.  

Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése 

Tájhasználati konfliktusok elsősorban a mezőgazdasági termelésre hasznosított, illetve zártkerti 
területeken egyre nagyobb mértékben megjelenő lakófunkció terjedése okoz. A folyamat 
megfigyelhető Újhegy városrész, illetve a közeli külterületek, Nagykert városrész, valamint a Réti-tavak 
térségében is. 

Zöldfelületi rendszer vizsgálata  

Abból, hogy Tata a vizek városa egyenesen következik, hogy zöldfelületekben nagyon gazdag, de a 
város történelmi fejlődése - az Eszterházyak tevékenysége - éppúgy hozzájárult a nagy mennyiségű és 
sokféle funkciót ellátó zöldfelület kialakulásához. A zöldfelületek egy része közvetlenül a 
vízfelületekhez kapcsolódik: Cseke tó: Angol-park, Öreg tó: erdők, kastély park vagy a Fényes fürdő, a 
Halas tó. A város sűrűbben beépített területein a közpark kevesebb, de az említett sok zöldfelület 
mennyisége már minőségbe vált át akkor is, ha néhol hiányzanak a hálózati kapcsolatok.  

A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái  

A zöldfelületi rendszer konfliktusai szükségszerűen következnek azok magas minőségéből és nagy 
mennyiségéből. A területek nincsenek is mind köztulajdonban, de az önkormányzati tulajdon 
fenntartása is jelentős erőforrásokat igényel. Különösen igaz ez azon területekre, melyek értékes, régi, 
ezért leromlott állapotú épületeket, építményeket is tartalmaznak, mint az Angolpark. Speciális 
konfliktus a tömbtelkek zöldfelülete, melyet a városi közösség egésze tart fenn, de gyakorlatilag ezek 
az ott lakók kertjei. Az itt lévő parkoló felületek racionalizálásával és sorgarázsok bontásával a 
zöldfelületek értéke jelentősen növelhető. 
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3. Kulturális erőforrások 

Tata Város Önkormányzata a közművelődési, kulturális feladatainak ellátásával, közművelődési 
megállapodás keretében, az általa alapított Tatai Városkapu Közhasznú Zrt-t bízta meg, mely a számos 
folyamatos, népszerű kulturális program mellett színes természetjáró és színházi programkínálattal bír. 

A Városkapu Közhasznú Zrt. igazgatja többek között: a Magyary Zoltán Művelődési Központot, az Új 
Kajakház Ökoturisztikai Központot, a városi TDM szervezetet, a Tatai Fényes fürdőt és az Angolkertet 
is. A Magyary Zoltán Művelődési Központ épületében a lehetőségekhez mérten egyre kevesebb 
programot valósítanak meg, annak leromlott állapota miatt. A tatai vár szomszédságában 40 éve álló 
épület magán viseli létrehozása idejének jegyeit. E hosszú éveket a megye művelődési és ifjúsági 
központjaként kezdte, majd a változások során először városi, majd alapítványi intézményként 
szolgálta Tata és környéke polgárait és a Tatára látogatókat. Az épület városképileg (közvetlenül a vár 
szomszédságában), elhelyezkedésében és állagában sem felel meg a város és a mai kor igényeinek, 
elvárásainak. 

További intézmények 

A közgyűjteményi feladatokat az önkormányzat által alapított Móricz Zsigmond Városi Könyvtár (mely 
szintén a művelődési ház épületében működik) látja el, mint költségvetési szerv. A törvény adta 
lehetőséggel élve az önkormányzat fenntartja a Kuny Domokos Megyei Múzeumot is (1997. évi CXL. 
törvény). A Kuny Múzeum igazgatásához tartozik a XIV. század végén épült Tatai Vár, továbbá az 
országban egyedülálló Német Nemzetiségi Múzeum. 

A Kálvária dombon található a Geológiai Szabadtéri Múzeum, mely az ELTE Tatai Geológus Kert részét 
képezi. A környező természetvédelmi terület többszáz millió év geológiai eseményeit, annak élővilágát, 
valamint botanikai, kultúrtörténeti és bányászattörténeti látnivalókat mutat be. A filmkedvelő 
közönség az 1-es út mellett elhelyezkedő Tata Est Filmszínház nyújt szórakozási lehetőséget.  

Az önkormányzati támogatással megvalósult, a város egyik központi részén található Gútay Galéria 
2014-ben nyitotta meg újra a kapuit. A Gútay Galéria a fiatal tatai alkotók műveit helyezi központba. A 
városban számos magán galéria is található. A Gútay Galériát a Mecénás Közalapítvány működteti. 

Fontos kikapcsolódási lehetőséget kínál a Fényes-fürdő, amely Tata központjától másfél kilométerre 
északi irányban helyezkedik el, az Által-ér folyása mellett található természetes források által táplált 
strand- és kempingkomplexum természetvédelmi szempontból is fontos lápvilággal rendelkezik.  

A település rendszeresen megtartott éves rendezvényei közül néhány jelentősebb:  

 Szent György napi lovasünnep ló- és lovasáldással,  
 Tatai Patara,  
 Tatai Sokadalom,  
 Víz-Zene-Virág Fesztivál,  
 Barokk Fesztivál és zenei mesterkurzus,  
 Mihály-napi vásár, Táltos-nap, Lóvoda-nap,  
 Öreg-tavi nagy Halászfesztivál  
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Sport 

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 146/2008. (V.19.) számú határozatával elfogadta a 
Magyary-tervet, mely megfogalmazta a város sportfejlesztési programját, valamint éves intézkedési 
tervét. Az Önkormányzat sportfinanszírozással, sporttámogatással ösztönzi a mazsolákat, az 
újrakezdőket, a profikat és az eredményes sportolókat, ennek következtében a tatai sportélet élénk: a 
versenysportok mellett, a diák- és szabadidősport is komoly hagyományokkal rendelkezik. Jelentősebb 
szabadidősport események: Minimaraton, Tó- Futás, Örömfutás, IVV Túra (nemzetközi szabadidős 
programok hálózata, természetjárás, a kerékpározás, az úszás és a sífutás és kajakozás sportokra, az 
Európai Nemzetközi Népsport Szövetség (EVV) programja, melybe a Komárom-Esztergom Megyei 
Sportszövetségek Szövetségének Természetbarát Szövetsége is bekerült), Tata Városáért Nagydíj.  

Tatán két jelentősebb sportolásra alkalmas központ található: az egyik a százéves múlttal büszkélkedő 
Tatai Atlétikai Club, a másik a tatai edzőtábor, vagy hivatalos nevén a Tatai Olimpiai Központ.  

4. Közszolgáltatások  

Oktatásügy 

Tata Hagyományosan magas színvonalú oktatást és szakképzést biztosító intézményrendszerrel 
rendelkezik. Részben ennek köszönhető, hogy a város lakosainak képzettségi szintje jelentősen 
meghaladja az országos és a megyei átlagot. A településen az óvodai feladatellátás 11 db 
intézményben történik. Az intézmények fenntartója és működtetője Tata Város Önkormányzata, 
illetve a Juniorka Alapítvány (Juniorka Alapítványi Óvoda), a Szellő Szárnyán Közhasznú Egyesület 
(Angyalforrás Waldorf Óvoda), valamint a Magyar Református Egyház (Hajnalcsillag Tatai Református 
Óvoda). A városban az összes óvodai férőhely száma 836 db (Teir 2015), városi szintű kihasználtság 
2015. évben 94 %-os volt. Az önkormányzati óvodák állapota összességében jónak mondható, az 
intézmények közül több energetikai korszerűsítésen esett át.  

Alapfokú oktatás 

Az általános iskolai feladatokat ellátó helyek száma gyógypedagógiai intézményekkel együtt 7 db (Teir 
2015.) Az általános iskolai nappali oktatásban résztvevő tanulók száma 2015 évben 2 200 fő, 
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gyógypedagógiai oktatásban részesülők száma 109 fő volt. A város iskoláiba más településről bejáró 
általános iskolai tanulók száma 353 fő volt a 2014-2015-ös tanévben. A bejárók száma stagnál.  

Tatán hét általános iskolából a KLIK fenntartásában van a Kőkúti Általános Iskola Általános Iskola és a 
Kőkúti Általános Iskola Fazekas utcai tagintézménye, a Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola, a 
Vaszary János Általános Iskola és tagintézménye (Jázmin Utcai Általános Iskola), valamint a Komárom-
Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon. Továbbá 
két alapítványi fenntartású iskola található Tata Városában. A Vaszary János Általános Iskola Tata és a 
megye legnagyobb általános iskolája. Az intézmények fogadni tudják a város általános iskoláskorú 
gyermekeit, beleértve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű 
tanulókat is. A férőhelyek száma elegendő 

Középfokú oktatás 

A középfokú oktatási intézmények száma a városban összesen 8, melyből 4 gimnázium és 4 
szakközépiskola. 2015-ben a gimnáziumi tanulók száma 1056 fő, szakközépiskolai tanulók száma 802 
fő volt. (Teir 2015.) Azt a tényt, hogy a város oktatási intézményei jelentős vonzáskörzettel 
rendelkeznek, bizonyítja, hogy a középiskolai tanulók többsége más településről ingázik. 2015-ben az 
1858 Tatán tanuló diákból 1087 más településről ingázott.  

Tata Város Önkormányzata közhasznú szervezetei és gazdasági társaságai által működtetett 
köznevelési intézmények az Eötvös József Gimnázium és Kollégium. A piarista rend által alapított 
Eötvös Gimnáziumban jelenleg 8 tagozat közül választhatnak a diákok. A Tatabányai Szakképzési 
Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiumában jelenleg közlekedésgépészet, 
gépészet, villamosipar és elektronika, rendészet, kereskedelem, turisztika és épületgépészet 
szakirányok közül választhatnak a tanulók. Az iskola számos gazdasági szereplővel kapcsolatban áll. 

A Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakiskola a mezőgazdaság és élelmiszeripar területén ápol 
kapcsolatot főként megyén belül gazdasági szereplőkkel tanulószerződés és együttműködési 
megállapodás keretében. Két művészeti intézmény működik, a két telephelyen és egy székhelyen 
működő Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Menner Bernát Zeneiskola. 

Felsőfokú oktatás  

Tatán Közösségi Felsőoktatási Képzési Központot alakítanak ki az egykori piarista rendház épületének 
hasznosításával A képzés szakmai koordinációját a soproni, Nyugat-Magyarországi Egyetem, az 
elméleti és gyakorlati helyszínt az önkormányzat biztosítja. Az intézményben csecsemő és 
kisgyermeknevelő-, valamint tanár-továbbképzés folyik majd.  

Egészségügy 

Alapellátás  

A városban összesen 10 db háziorvosi, 6 db házi gyermekorvosi és 5 fogászati praxis működött 2015-
ben vállalkozási szerződés keretében, melyek számában az elmúlt 10 évben jelentős változás nem 
volt tapasztalható. Betöltetlen háziorvosi praxis nincs a településen.  
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A településen az egészségügyi alapellátás fő helyszíne a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény, 
ahol iskolai egészségügy, védőnői szolgálat és központi ügyelet található. A városban jelenleg 7 
védőnői és 5 iskolavédőnői körzet van. 

Szakellátás 

A szakellátást az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet biztosítja, mely 2012. május 
1-én került állami fenntartásba. A kórházban a legtöbb igényt kielégítő szakrendelés elérhető. A 
kórházi ágyak száma 2015-ben 115 db (Teir 2015.) Az egészségügyi alap- és szakellátásban 
magánintézmények is részt vesznek, ezek közül kiemelendő a Kastélypark Klinika, ahol fekvőbeteg 
ellátási kapacitások is rendelkezésre állnak. Emellett egészségügyi magánrendelések is egyre nagyobb 
számban jelennek meg a városban. 

Tata vonzáskörzetében, 50 km-en belül 2 db másik kórház található (Komárom és Tatabánya). Tata 
városában jelenleg 7 db gyógyszertár üzemel, ami a város nagyságát figyelembe véve ideális. Az 
egészségügyi ellátást 1 db mentőállomás segíti, melynek vonzáskörzetébe közel 40 000 ember tartozik.  

Szociális közszolgáltatások 

Tata városában jelenleg egy önkormányzati bölcsőde üzemel. Az 1980-ban épített, jelenleg 106 
férőhelyes Csillagszigeti Bölcsőde 9 csoportszobával rendelkezik, melyből egy a speciális nevelési 
igényű gyermekek számára van fenntartva. Az önkormányzat 2006 óta ellátási szerződés alapján 
támogatja a Juniorka Alapítványt, mely Tatán további egy bölcsődét működtet a Bacsó Béla úton. A két 
bölcsődében a férőhelyek száma 124 db (+ további 6 fő a speciális csoportban). A bölcsődés korú 
gyermekek nappali elhelyezését a városban 3 db családi napközi is segíti. 

A szociális szakellátási feladatokat a Szociális Alapellátó Intézmény látja el. Az intézmény 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is működtet, melynek bővítésére lenne igény. A Tatai Kistérségi 
Időskorúak Otthonának fenntartását a megyétől 2007-ben a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás vette 
át, megyei működési területe azonban továbbra is megmaradt. Időseket is ellátó nappali intézmények 
száma 3 db. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények száma szintén 3 db. Az 
önkormányzat kezelésében levő tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést biztosító intézmények 
száma 2 db, ellátottak száma 190 fő. (Teir 2015.) A Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott gyermekek 
száma 2015-ben 147 fő volt.  

 

Tata város közösségi helyzetelemző műhelyének megállapításai a közszolgáltatások fejezethez 
A közösségi helyzetelemző műhely eredményei alapján a közszolgáltatás intézményhálózatának teljes 
vertikuma kiépült, rendelkezésre állnak szakemberek, civi l  szervezetek, egyházak, sportszervezetek, amelyek 
hatékonyan vannak jelen a város életében. Kiemelték a Gyermekbarát város program erősségét. A műhely 
szerint tovább kellene erősíteni a civil szervezetek feladatvállalását több önkéntes bevonásával, továbbá 
több energiát kellene fektetni a családturizmus kialakítására. A felújított infrastruktúrákat meg kellene tölteni 
közösségi tartalommal, szolgáltatásokkal, szabadidőeltöltési lehetőségekkel, tanácsadó pontok 
létrehozásával, közösségi tér kialakításával, mert annak hiánya erősíti  a csellengőket, a szélsőséges 
magatartást. Mindezeket segítheti  egy érzékenyítő képzés tartása. Szociális jelzőrendszer tagjai közötti  
kommunikációs korlátokat állapított meg a közösség. A műhelyen résztvevők szerint a közbiztonság ugyan jó, 
de a rendőrség működési feltételei nem kielégítőek – hatékonyabbá tehető viszont véleményük szerint a 
kamerarendszer bővítésével. 
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5. A társadalom állapota 

A város lakónépességének száma 2014. év végén 23 629 fő volt (KHS 2014. helységnévkönyv). A 
természetes szaporodás, fogyás egyenlege minden évben negatív volt, hasonlóan az országos és 
megyei trendhez, azonban a vándorlási egyenleg hosszútávon pozitív értéket mutat. A városban a 
teljes népmozgalom a vizsgált időszak legtöbb évében a vándorlási nyereség hatására minimális 
pozitívumot mutat. 

A lakosság korcsoportok szerinti megoszlása követi az országos és a megyei megoszlás alakulását, azaz 
az állandó népességen belül a 0-14 évesek és a 15-59 évesek aránya csökken, míg a 60 éven felüliek 
aránya növekszik. A városban a 2011. évi népszámlálás alapján jelen lévő nemzetiségek: cigány 
(0,83%), horvát (0,06%), német (1,61%), román (0,18%), szerb (0,05%), szlovák (0,31%). A város német, 
lengyel és roma kisebbségi önkormányzattal rendelkezik. 

A fiatalok a középiskola elvégzése után elkerülnek a településről. Az önkormányzat ösztöndíjak 
biztosításával próbálja segíteni, hogy tanulmányaik végeztével visszatérjenek a városba. Ilyen program 
az Öveges ösztöndíj, amelynek keretében az első diplomájukat szerző fiatalokat támogatja a város havi 
fix összeg biztosításával. Tata város legszorgalmasabb diákja díjjal jutalmazzák azokat az általános- és 
középiskolás gyermekeket, akik kiváló eredményeket érnek el tanulmányaik során. A fiatalok helyi 
közösségben való részvételét szolgálja és erősíti a városi ifjúsági önkormányzat. 

Képzettség 

Tatán a 2011. évi népszámlálási adatok alapján a legmagasabb iskolai végzettséget vizsgálva csak 
általános iskolai végzettséggel a lakosság 19,7 százaléka rendelkezik, mely az országos átlagnál 
gyorsabban csökkenő tendenciát mutat. A legnagyobb és növekvő az aránya (28,9 %) az érettségi 
nélküli középfokú végzettséggel rendelkezőknek. Az érettségivel, mint legmagasabb végzettséggel 
rendelkezők arányában az országos és megyei átlagot meghaladó, 5,5 százalékpontos csökkenés 
figyelhető meg, ami elsősorban a diplomások arányának gyors növekedésének tudható be. Egyetemi, 
főiskolai végzettséggel a hét évesnél idősebb lakosság 19,7 százaléka rendelkezik, ami jelentősen 
meghaladja az átlagot. 

Jövedelmi helyzet 

Tata városban 2015-ben álláskereső személy 507 fő volt, ebből 204 fő 180 napon túl nyilvántartott 
személy. A munkaképes korú nyilvántartott álláskeresők közül legnagyobb arányban az 56-60 éves 
korúak szerepelnek, 81 fővel. A foglalkoztatottakat legnagyobb arányban az iparban találhatjuk meg, 
majd a szolgáltatásban és a mezőgazdaságban dolgoznak a legkevesebben. 

A kedvező foglalkoztatási adatok, és kiegyensúlyozott foglalkoztatási szerkezet a jövedelmi 
viszonyokban is tükröződik. A száz lakosra jutó adófizetők száma Tatán 2000 óta mindig az országos 
átlag felett volt. 

Lakhatás 

Tata városában 2015-ben 10 055 db lakás volt (Teir 2015.) 2011-ben a lakások 70,86 %-a volt 
összkomfortos, mely alul marad a megyei (73,74 %) és az oroszlányi (83,66%) átlaghoz képest is, de 
jelentősen magasabb, mint az országos mutató (59,38 %). Ugyanakkor a komfortos lakások aránya 
(25,07 %) meghaladja a megyei átlagot (20,29 %), a KSH 2011-es népszámlálási adatai tükrében, ami 
jelzi, hogy a félkomfortos, komfort nélküli és szükség- és egyéb lakások aránya jóval alacsonyabb az 
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országos és a megyei átlagnál is. A települési háztartások felszereltsége a mutatók többsége alapján 
mind a megyei mind az országos szintet megelőzi. Kivétel a házi csatornával rendelkező háztartások 
aránya, melynek országos átlaga 20,48 százalék, ám Tatán mindössze 5,61 százalék. Ennek oka, hogy 
Tatán a közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (93,7%) jelentősen meghaladja az országos 
átlagot (76,2%). 

Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok 

Az időskorúak számában az elmúlt években folyamatos növekedés figyelhető meg, így az aktív korúak 
számára kismértékben, de egyre nagyobb terhet jelent az időskorúak ellátása.  

A terület felhasználásban konfliktushelyzetek Tatán alapvetően azon városrészeken alakultak ki, ahol 
korábban zártkertes, vagy mezőgazdasági termelésre használt területeken a lakófunkció is egyre 
elterjedtebbé vált, amellett, hogy a korábbi területhasználat sem szűnt meg teljesen. Ezek közül az 
Újhegyi városrészt, valamint a környező külterületeket lehet kiemelni. Ezen, korában zártkertes 
területen igen eltérő társadalmi státuszú lakónépesség telepedett meg az elmúlt időszakban.  

Nagykert és Halastó-Fényes városrészek egyes területein az ingatlanfejlesztések, valamint a 
nyugodtabb lakókörnyezet felértékelődésével újonnan beköltözők és az „őslakosok” között ellentétek 
alakultak ki a hagyományos háztáji gazdálkodás, állattartás, annak a zaj- és bűzhatásai kapcsán. 

Közbiztonság 

Tatán az Ady Endre utca 27 szám alatt önálló rendőrkapitányság működik, egy mára erősen elavult 
épületben. A tatai lakók életmódját és a rendőrség munkáját egyaránt dicséri, hogy tata közbiztonsága 
jónak mondható. A legtöbb betörés az utazó bűnözés következménye. Elsősorban ennek a 
bűnelkövetési típusnak a meggátolására határozott a képviselőtestület térfigyelő kamerarendszer 
telepítéséről. 

Civil szerveződések, közösségek 

A városban 287 bejegyzett civil szervezet működik, a civil társadalom nagy aktivitást mutat. A 
szervezetek a legnagyobb számban szociális és gondozási, illetve adománygyűjtési tevékenységet 
folytatnak.  

6. A gazdaság helyzete 

A Tata térségére jellemző lendületes fejlődés, ami az iparosodással kezdődött az 1970-es évekre 
elvesztette lendületét és a recesszió egészen 1995-ig tartott. A területen működő energiaigényes 
vállalatok lassan megszűntek, velük közel 20 ezer munkahely is leépült (cementgyártás, építőipar, 
kőbányászat, a textilipar, bőripar és a hűtőipar). Jelenleg is folyamatban van a gazdaság 

Tata város közösségi helyzetelemző műhelyének megállapításai a társadalom állapota fejezethez 
A városban a foglalkoztatottak aránya magasabb az országos és megyei átlagnál, magas a szakképzettséggel 
rendelkezők aránya, jó a jövedelmi helyzet és biztosított a lakhatás is. Tata az egyik legjobban élhető város, 
közbiztonsága nagyon jó. A fiatalok körében évről-évre egyre magasabb az elvándorlás aránya. Hiányzik a 
vendéglátóipari és turisztikai képzés, sok szakmában nincs elegendő szakképzett munkaerő. A fiatalokat 
nehéz bevonni a közösségi életbe, sokkal inkább a nyugdíjas korúak aktívabbak. Ezt ki lehetne használni, 
hogy a nyugdíjas értelmiség képességét jobban bevonni a társadalom életébe. A civil szervezeteket erősíteni 
kell. Törekedni kell arra, hogy a város megtudja tartani fiataljait. 
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szerkezetváltása, de az elmúlt évek gazdaságfejlesztési politikájának köszönhetően Tata mára 
korszerű, több lábon álló gazdasággal rendelkezik. 

Tata város gazdasági szerepkörét tekintve a megyei területfejlesztési program a várost Tatabánya 
központi funkcionális várostérség részeként definiálja. A városban regisztrált vállalkozások száma 4 539 
db, közülük a működő vállalkozások száma 2015-ben 2 182 db volt. Ez a megyei átlagban magasnak 
számít, annak 5%-át jelenti. Az önkormányzat az elmúlt időszakban több tó halászati jogát 
megszerezte. A halászati jog megszerzésével sor kerülhetne a tatai halászat ismételt beindítására, az 
intenzív haltenyésztés kialakítására. 

Mezőgazdaság 

A mezőgazdaságban regisztrált vállalkozások száma igen csekély, 2013-ban az összes regisztrált 
vállalkozás 9,8 %-a tartozott ehhez a szektorhoz. Aránya 2011-re jellemző 9,1%-os értékhez képest 
kismértékben növekedett.  

Az önkormányzat jelenlegi adózói között 47 darab mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági 
szereplőt tartanak számon. Az önkormányzat jövőbeni tervei között szerepel a mezőgazdasági 
termelés és élet új, vonzó és hasznos változatának létrehozása. 

Szolgáltatás 

A város összes regisztrált vállalkozásának 76,7%-a tevékenykedik a szolgáltatási ágazatban 2013-ban. 
Az ágazat aránya évek óta kiemelkedő. A turizmus jelentős gazdasági szegmens a településen. A 
folyamatosan bővülő sport és rekreációs lehetőségek, az évente megrendezésre kerülő 
hagyományteremtő rendezvények sokoldalú termékkínálatot szolgáltatnak a hazai és külföldi 
turistáknak. A tatai kereskedelmi- és magánszállások férőhelyeinek száma 2013-ban 2 337 db volt - az 
elmúlt években alig változott -, ez a megye szálláshelyeinek közel negyedét jelenti. 

A helyi szintű TDM szervezet, Tata és Környéke Turisztikai Egyesület egy középtávú Együttműködési 
Megállapodás keretében 2009-ben átvette a turizmus területén ellátandó feladatok egy részét Tata 
Város Önkormányzatától, illetve a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.-től. 

Ipar 

Tatán az iparban regisztrált vállalkozások száma népességéhez viszonyítva a megyén belül igen 
alacsony, 2013-ban az összes regisztrált vállalkozások 13,5 százaléka tartozott ehhez a szektorhoz. Az 
elmúlt két évben csekély mértékben csökkent az arány.  

A városban működik ipari park és további, hagyományos ipari területek találhatók az ipari parkon kívül 
is. Az elmúlt évek fontos lépése volt, hogy az Önkormányzat a fejlesztési programjaival elősegítse a 
lakóterületek közé ékelődő ipari tevékenységek fokozatos áttelepítését a meglévő ipari parkba és az 
összefüggő ipari területekre. 

Tatán három meghatározó ipari terület található, ezeket, illetve az itt található nagyobb 
vállalkozásokat az alábbi felsorolás mutatja be, kiterjedésük szerinti sorrendben:  

- Agostyáni és Faller Jenő úti ipari terület (a város K-i részén) 
- Tatai Ipari és Logisztikai Park (DNY-i városrész, a Kocsi út mentén)  
- MIRELTA Ipari Park (ÉK-i városrész, a Szomódi út mentén) 
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Képzettség 

Tata városát a jól képzett munkaerő és alacsony munkanélküliségi ráta (4,7 %) jellemzi. A 
munkanélküliek hatoda 25 év alatti, míg több mint 40 százaléka 45 év feletti.  

Jelenleg a legtöbb állásajánlat a feldolgozóiparban, és az adminisztratív és szolgáltatást támogatói 
szegmensben van. A többi ágazatból még kiemelhető az építőipar, a kereskedelem, valamint 
vendéglátás. A bejelentett munkaerő-kereslet 88,9 százaléka fizikai munkakörökre irányult. 

Foglalkoztatási helyzet 

2015-ben a munkaképes korúak száma az NFSZ statisztikája szerint 15 174 fő volt, a nyilvántartott 
álláskeresők aránya a munkavállalási korú népesség arányában 3,17%, ami a megyei és országos 
átlaghoz képest kedvezőbb helyzetet jelez. Az 50 fő fölött foglalkoztató vállalkozások száma 2015-ben 
összesen 9 db volt. A munkanélküliségi ráta a Tatai Járásban 4,0 % amely megegyezik a megyei átlaggal.  

Gazdasági élet élénkítését szolgáló tevékenységek 

Az elkövetkezendő évek fejlesztési irányait meghatározó Tata Város Gazdasági Program 2015 
márciusában került elfogadásra. A gazdasági program általános és hosszú távú céljául a város 
intézményeinek kiegyensúlyozott és költségtakarékos működtetését, a fejlesztések lehetőségeinek 
megteremtését és megvalósítását, a lakosság életkörülményeinek javítását, elégedettségének 
fokozását, a vállalkozói környezet napi igényekhez történő aktualizálását és beruházási kedv fokozását 
a helyi értékek megőrzésének figyelembevételével, a járásban betöltött szerep tökéletesítését, végül, 
de nem utolsó sorban a hazai és EU-s források hatékony lehívását tűzte ki.  

A városfejlesztési feladatok túlnyomó részét EU-s forrásokból, illetve más tulajdonossal, partnerrel 
történő üzleti alapú együttműködés eredményeiből kívánja finanszírozni az önkormányzat. 

A tatai mező- és erdőgazdálkodási program aktuális célkitűzései a gazdasági programból: 

- A közösség által támogatott mezőgazdálkodás (megújult Hangya szövetkezés) programja.  
- A termelői piac ismételt kialakításával megnyílt a lehetőség a környező települések termelői 

számára, hogy termékeiket értékesíthessék, a piac további bővítésre szorul 
- Komplex táj rehabilitáció a turizmus erősítése érdekében. 
- Biogazdálkodás a turizmus szolgálatában.  
- A Természetes Életmód Alapítvány fenntarthatósági, tartamos erdőgazdálkodási programja.  
- Halászat, halgazdaság a turizmus és rekreáció szolgálatában.  
- Vadászat, vadgazdálkodás a turizmus és rekreáció szolgálatában.  

Innovációs potenciál (K+F helyzete) 

A legfontosabb, K+F tevékenységet gyakorló vállalatok Tata városában a következők:  

 Mirelta-Ker. Kft.,  
 Tata-Lake Kft.,  
 Baro 2006 Kft., 
 B-L 2010 Kft.,  
 Süveg-Hús Húsfeldolgozó Kft. 
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3.2 A HKFS-t érintő tervi előzmények, programok, szolgáltatások 
A projekt céljainak megvalósulása nagyban függ attól, hogy a fejlesztési-stratégiai környezet mennyire 
támogató. A tervezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a fejlesztési dokumentumok milyen 
kulturális, közösségfejlesztési célokat és kulturális infrastruktúra fejlesztési beavatkozásokat jelölnek 
ki. A CLLD hazánkban új területi integrációs eszköz, tapasztalattal még nem rendelkezünk róla (a 
LEADER hasonló hozzá, de városi viszonylatban nincs hozzá hasonló. Mivel a tervezési időszakra 
betervezésre kerültek a CLLD források, a releváns országos fejlesztési dokumentumok mindegyike 
tervez a közösségvezérelt helyi fejlesztésekkel. A megyei és települési tervezési dokumentumok is 
megemlítik, mint a helyi fejlesztések lehetséges forrását. 

Az érintett országos fejlesztési dokumentumok 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

Az OFTK a teljes hazai fejlesztéspolitika kereteinek kijelölését szolgálja. A dokumentumban röviden 
megemlítésre kerül a CLLD, mint a helyi, térségi együttműködésben megvalósuló fejlesztési programok 
végrehajtásának legfontosabb eszköze. A koncepció az általános célok mellett a hazai fejlesztéspolitika 
térségi szemléletű specifikus céljait is kijelöli. A HKFS elsősorban a dokumentum 5. számú specifikus 
céljához járul hozzá: amely egy szolidáris, felelős, összetartó, értékeit ismerő és valló társadalom 
kialakítását célozza.  

Partnerségi megállapodás 

A Partnerségi Megállapodás (a továbbiakban: PM) Magyarország 2014 és 2020 közötti EU által fi-
nanszírozott fejlesztési programjait stratégiai szinten meghatározó dokumentum. A megállapodás 
leírja Magyarország legfontosabb kihívásait és meghatározza a legfőbb középtávú fejlesztési 
prioritásait. Ezek a prioritások magukba foglalják az Európai Unió által támogatásra javasolt, az Európa 
2020 stratégiából kialakított 11 tematikus célkitűzést is. A hazai közösségvezérelt helyi fejlesztések a 
Partnerségi Megállapodásnak megfelelően elsősorban az Európai Unió 9. számú tematikus 
célkitűzésének teljesítéséhez, a társadalmi együttműködés erősítéséhez és a szegénység, valamint a 
hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemhez járul hozzá. A Partnerségi Megállapodás azt is 
megfogalmazza, hogy a térségileg decentralizált fejlesztések egyik fő küldetése a helyi közösségek 
megerősítése, illetve a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése. 

Terület-és Településfejlesztési Operatív Program 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) az 5. nemzeti fejlesztési prioritás: a gazdasági 
növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések EU-s források finanszírozással való megvalósításának 

Tata város közösségi helyzetelemző műhelyének megállapításai a gazdaság helyzete fejezethez 
A város hatalmas előnye az autópályához való közelsége, emiatt Tata nem csak Komárom-Esztergom megye 
egyik legjelentősebb idegenforgalmi célpontja, hanem komoly ipari-logisztikai parkkal rendelkező, nagy 
gazdasági potenciállal bíró város. Nagyszámú vállalkozás van, ugyanakkor különösen a kisvállalkozások igen 
tőkehiányosak, míg a nagyvállalkozások fejlődése nem törvényszerű. Megoldás lehet a 2014-2020-as időszak 
gazdaságfejlesztési fókusza, az i lyen célú EU-s források bevonása. Fontos lenne a kisvállalkozásokat 
versenyhelyzetbe hozni. Az önkormányzat az állami konszolidációnak köszönhetően jelenleg nincs eladósodva, 
viszont nem rendelkezik pénzügyi megtakarítással. Gyengeség a mezőgazdasági termelő adottságok nem kellő 
kihasználása, erre megoldást jelenthet a mezőgazdasági képzés erősítése, valamint regionális piac teremtése 
a mezőgazdasági terményeknek. Kiemelték, hogy a vállalkozások között nincs kellő összefogás. A cél Tata 
város fenntartó képességének megteremtése. 
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legfontosabb háttérdokumentuma. A TOP elsődleges célja a térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés 
(a foglalkoztatás növelése, a munkavállalók helyben boldogulás biztosítása). A TOP megvalósításának 
alapját a megyei területfejlesztési koncepciók és területfejlesztési programok, illetve városok esetében 
az integrált településfejlesztési stratégiák képezik.  

A CLLD eszköz feltételeit az operatív program 7. prioritási tengelye (Közösségi szinten irányított városi 
helyi fejlesztések) határozza meg. A program előírja a jogosult városok számára a helyi lakosság, civil 
szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésében megvalósítandó, integrált, 
közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a 
helyi gazdaságfejlesztést támogató stratégiák elkészítését (HKFS). A HKFS-ek alapján a városokban 
tervezett projektek pályázati úton kerülnek kiválasztásra és támogatásra. 

A tervezett projekt elsősorban az. 5. prioritási tengely Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, 
foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködésen belül a 1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) b) 
i: az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a 
foglalkoztathatóság javítása érdekében beruházási prioritás 5.3. A társadalmi együttműködés 
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok intézkedésen keresztül kapcsolódik. A projekt 
keretében megvalósított tevékenységek során olyan társadalmi felzárkózást célzó tevékenységek 
valósíthatók meg, amelyek kiegészítik az alapellátásban biztosított szolgáltatásokat. Ezek a 
közösségfejlesztő tevékenységek lehetővé teszik a fejlesztéssel érintett területen élő lakosság 
bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség kohézióját. 

Valamint szintén kapcsolódik az ERFA rendelet 5. cikk 6 (e): a városi környezetfejlesztést, a városok 
megújítását, a rozsdaövezetek (köztük az átalakuló használatú területek) helyreállítását és szennyezés-
mentesítését és a légszennyezés csökkentését célzó intézkedések, valamint a zajcsökkentési 
intézkedések támogatása beruházási prioritás 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó 
városfejlesztés intézkedéséhez. Az intézkedés elsődlegesen olyan infrastruktúra-fejlesztéseket 
tartalmaz, melyek a TOP gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok megtartásához 
járulnak hozzá, egyúttal a városok általános környezeti állapotát javítják. 

Tatán az alábbi kapcsolódó projekt került támogatásra az Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program keretében: 

A TOP-1.2.1-15-KO1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 
konstrukció keretében támogatott projekt célkitűzése, hogy a tatai Kőfaragó-házban innovatív 
turisztikai látogatóközpontot alakítson ki, mely szervesen illeszkedik a Kálvária-domb természeti és 
épített műemléki környezetéhez. Az egységes turisztikai célterületen a látogatók interaktív módon 
juthatnak élményekhez. Támogatás esetén, a megvalósítás során meg kell vizsgálni és egyeztetni 
szükséges a közösségi programok közös szervezésének lehetőségeit. A projekt gazdája Tata Város 
Önkormányzata, így egyértelműen leválasztható egymástól a két megvalósító szervezet, így a kettős 
finanszírozás nem állapítható meg. 

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia és a 2014-2020-as Operatív Programok kapcsolata, 
külső koherenciák: 

EFOP-1 prioritás Az együttműködő társadalom 

Célja a munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci programba lépése, a családok 
és az ifjúság társadalmi részvételének növelése, az egészségtudatosság növelése elsősorban a 
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hátrányos helyzetű emberek és térségek tekintetében, a hátrányos helyzetű személyek, kifejezetten 
romák szociális gazdaságban való részvételének növelése. 

A CLLD által elvárt integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen 
kulturális és közösségi tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést is támogató stratégiák hozzájárulnak a 
prioritásban megfogalmazott célokhoz. 

EFOP -3. prioritás A gyarapodó tudástőke 

Célja a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, 
valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása, illetve a felsőfokúnak megfelelő 
szintű oktatásban való részvétel növelése. 

A CLLD a közösségfejlesztés és a helyi identitástudat segítésével, a kulturális és közösségi fejlesztéseivel 
hozzájárul a korai iskolaelhagyók számának csökkentéséhez és a végzettség nélküli iskolaelhagyás 
megelőzéséhez. 

Tatán az alábbi kapcsolódó projektek kerültek támogatásra az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program keretében: 

Az EFOP-1.3.5-16 - Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című standard 
felhívás célja a helyi kisközösségek támogatása, fejlesztése, az önkéntes tevékenységek helyi szintű 
népszerűsítése és megvalósítása, valamint a társadalmi felelősségvállalás erősítése. A meghirdetett 
standard pályázaton a Tatáról 3 szervezet kapott támogatást: Kéz a kézben Alapítvány, Magyary 
Zoltán Népfőiskolai Társaság és a Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület. Mindhárom tatai szervezettel 
egyeztetve valósulhat meg a tervezett fejlesztés. Mivel a megvalósító szervezetek nem egyeznek meg 
a tervezett projekt megvalósítójával, így a kettős finanszírozás nem állapítható meg. 

Az EFOP-1.3.8-17 - Önkéntesség személyre szabva című standard felhívás keretében a Magyary Zoltán 
Népfőiskolai Társaság a Magyary Zoltán Önkéntes Központ - Önkéntességmenedzsment Tatán és 
vonzáskörzetében című projektje kapott támogatást. A projekt a munkaerőpiac szempontjából inaktív 
személyek szabadidős tevékenységeit kívánja olyan tartalommal feltölteni, ami képessé teszi őket az 
egész életen át tartó tanulás elsajátítására. Mivel a megvalósító szervezet nem egyezik meg a tervezett 
projekt megvalósítójával, így a kettős finanszírozás nem állapítható meg. 

 A HKFS tartalmát befolyásoló megyei, járási, települési szintű fejlesztési célkitűzések 

Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program 

A 2014-2020 időszakra történő programozás keretfeltételei, a tervezési környezet c. részben 2014-a 
koncepció tartalmazza a TOP CLLD leírását. 

A koncepcióban Esztergom város kapcsán említi a CLLD-t, mint lehetőséget az Ister-Granum Program 
oktatási-képzési, kulturális lábának erősítésére. Felveti egy Esztergom és térsége TOP-CLLD stratégia 
kidolgozásának lehetőségét. Ennek fókuszában a tervezett új városi könyvtár - határon átívelő szerepű 
tudásközpont - kialakítása.  

A turizmusfejlesztés prioritásban Tata városa említésre kerül. A tervezett turisztikai fejlesztések között 
a Forster Központ öt nagyprojektet is tervez a megye területén, közöttük a tatai Esterházy kastély 
felújítását. Programunk kastély felújításával a kulturális turizmusra épülő, valamint a kulturális 
programokkal kapcsolódik a tervezett fejlesztéshez.  
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Projektünk a városi tudásközpont kialakításával kapcsolódik a koncepcióban vázolt tervekhez, 
megjegyezve azt, hogy a koncepció készítésekor a TOP CLLD keret és eljárásrend nem volt ismert a 
tervezők számára, melyről említést is tesznek a dokumentumban. 

Komárom-Esztergom megye Integrált Területi Programja (2015) 

Az ITP-ben megfogalmazott, a TOP célkitűzéseihez illeszkedő legfontosabb megyei célok között 
megtalálható az erős makrotérségi pozíciókkal rendelkező, stabil diverzifikálható gazdaság, a megyei 
turisztikai program, a fenntartható működésre és rugalmas alkalmazkodásra képes térségek, 
települések, valamint a fokozódó társadalmi aktivitás, befogadás és kreativitás. Tata városához 
különösen illeszkedő megyei célkitűzés: 1. Megyei turisztikai program, 2. Fokozódó társadalmi 
aktivitás, befogadás és kreativitás. Egy stabil gazdasági környezet és sokszínű programban gazdag 
kistérség mindenképpen erősíti a közösségfejlesztést, a turisztikai program kínálat pedig lehetőséget 
nyújt a helyi kulturális örökség megismeréséhez, megőrzéséhez.  

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

T1: A lakosság életminőségének javítása, szolgáltatások fejlesztése  

Tata városa az elkövetkezendő időszakban is meg kívánja tartani, egyes területeken erősíteni szeretné 
központi szerepkörét, ennek kapcsán az újonnan beköltözők és jelenlegi lakosai számára is vonzó 
élettérként kíván funkcionálni. Ennek érdekében elsődleges feladat a városrészek között, illetve azokon 
belül meglévő feszültségek mérséklése, a dominánsan lakófunkcióval rendelkező városrészekben új 
központi funkciók megteremtésének támogatása, az újonnan beépült területeken a területhasználati 
konfliktusok feloldása. Az ilyen kérdéses helyzetek tisztázása elősegít egy kiegyensúlyozottabb 
társadalmi együttműködést és közösségfejlesztést. 

T2: A város közlekedési- és közműrendszerének fejlesztése 

A közösségi közlekedési rendszer fő hiányossága a vasútállomás és az autóbusz állomás egymástól való 
nagy távolsága, illetve az autóbusz állomás városképet rontó elhelyezkedése. Erre reagáló cél az 
autóbusz állomás vasútállomáshoz közeli elhelyezése. A város közlekedési rendszerének kiépítettségi 
szintje korlátozza az idegenforgalom további bővülését is. A turisztikai célpontok jobb elérhetőségére, 
illetve a helyi és térségi lakosok által igénybe vett közszolgáltatások könnyebb elérésére a közlekedési 
infokommunikációs rendszer fejlesztése szükséges. Az idegenforgalmi hasznosítás mellett a helyi 
személygépjármű forgalmat is csökkentheti a kerékpárútvonalak hálózatba szervezése, a kapcsolódó 
kerékpáros infrastruktúra fejlesztése.  

T3: Városi környezet fenntartható fejlesztése 

Kiemelt cél a város műemlék épületeinek fenntartása, fejlesztése, valamint a gazdag zöldfelületi 
rendszer fenntartható hasznosítása – beleértve a meglévő fasorok, erdők, egyéb értékes zöldfelületek 
megőrzését, a további fejlesztések zöldfelületek csökkenése árán történő megvalósításának 
elkerülését -, az üzemeltetési költségek lehetőségek szerinti megosztásával. Fontos fejlesztési cél a 
városközpont barokk hangulatának visszaállítása, a műemléki környezetbe nem illő (továbbá leromlott 
állapotú) épületek funkcióinak új helyszínének megtalálásával, a középületek renoválásával. Ezekkel a 
fejlesztésekkel Tata egy kellemes, élhető város képét adja, amelyben a lakosai szívesen töltik 
mindennapjukat, megismerve ezzel a város történeti múltját. 

T4: A város gazdasági erejének növelése 
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Kapcsolódó EU tematikus célokon belül a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a 
munkavállalói mobilitás támogatása célkitűzéshez kapcsolódik projektünk, azon belül pedig a 
foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, az adott 
területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint 
az egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való hozzáférhetőség 
javítását. Másik kapcsolódó EU-s tematikus cél a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-
felhasználás hatékonyságának előmozdítása. Azon belül pedig a természeti és kulturális örökség 
megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése. 

T5: Fenntartható idegenforgalom  

Tata Komárom-Esztergom megye egyik legjelentősebb idegenforgalmi célpontja, azonban gazdag 
építészeti és kulturális hagyományaira, természeti környezetére alapozva jelentősége tovább nőhet. 
Ennek érdekében cél a meglévő épített és természeti értékek jobb hasznosítása, hálózatban, 
programcsomagok keretében történő bemutatása, az aktív- és ökoturizmus különböző formáinak, 
illetve a speciális, helyi adottságokra épülő turizmus támogatása. A megnövekedő idegenforgalom 
kezelésére a meglévő, viszonylag alacsony kihasználtságú szálláshelykínálat minőségi fejlesztése, a 
magasabb kategóriájú szálláshelyek számának növelése, illetve a kapcsolódó szolgáltatások bővítése 
szükséges.  

Konkrét kapcsolódási területek a dokumentum beavatkozási területeihez: Tatai Élő Vizek Múzeuma, 
Pezsgőgyár új funkcióval való megtöltése, Angolpark zöldfelületi rehabilitációja, Tatai Vár 
rekonstrukciója, a Kőfaragó-ház hasznosítása, Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása., a tatai 
Sokadalom rendezvényre épülő művésztábor létrehozása. 

A Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítását az azóta eltelt időszakban az állagromlásnak és a 
szakemberek által történt felmérés alapján a város elvetette, a művelődési házat az Ady Endre utca 
12-14. szám alatti (helyszínében kedvezőbb – városközpont, de szintén felújítandó) épületbe 
költöztetné a város vezetése, és itt alakítaná ki a tervezett tudásközpontot.  

Tatai Kistérség Területfejlesztési Koncepciója 

A Koncepcióban a térség hosszú távú területfejlesztési céljainak meghatározásaként, elvárásaként az 
alábbi kapcsolódó területek kerültek megfogalmazásra: 

1. Fenntartható fejlődés, környezetgazdálkodás, a természeti környezet védelme.  
2. Vonzó lakókörnyezet teremtése, a térség népesség-megtartó erejének fejlesztése.  
3. A „nyitott társadalom” elveit elfogadó, de sajátos hagyományaikra építkező helyi 

közösségek erősítése.  
4. Az idegenforgalom fellendítése, a tercier szektor fejlesztése.  
5. Az épített környezet védelme. 

A HKFS tartalmát befolyásoló, a település gazdasági és környezeti fejlődését és a 
befogadást támogató programok, szolgáltatások 

Tata város Önkormányzatának Gazdasági Programja  

A gazdasági program általános és hosszú távú céljául a város intézményeinek kiegyensúlyozott és 
költségtakarékos működtetését, a fejlesztések lehetőségeinek megteremtését és megvalósítását, a 
lakosság életkörülményeinek javítását, elégedettségének fokozását, a vállalkozói környezet napi 
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igényekhez történő aktualizálását és beruházási kedv fokozását a helyi értékek megőrzésének 
figyelembevételével, a járásban betöltött szerep tökéletesítését, végül, de nem utolsó sorban a hazai 
és EU-s források hatékony lehívását tűzte ki. A gazdasági program megvalósítása során alapvető 
szempont, hogy minden évben a rendelkezésre álló források és lehetőségek alapján fontossági sorrend 
figyelembevételével kerüljenek a feladatok meghatározásra. 

A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Helyi Fejlesztési Stratégiája 

A 2016-ban elfogadott Helyi Fejlesztési Stratégiája összefogja a térség 38 településének szükségleteit, 
fókuszál a térség adta lehetőségekre, szükségletekre, melyekből kialakultak az egyes fejlesztési 
intézkedések. A stratégia középpontjában a térség települései, az ott megvalósítani kívánt tervek, célok 
állnak, melyeket leginkább együttműködésben visznek véghez a térség önkormányzatai, civil 
szervezetei, mikrovállalkozói, egyházak, őstermelők és természetes személyek. 

A Stratégia kapcsolódó intézkedési többek között a természeti, épített és kulturális értékek 
megőrzésének és bemutatásának támogatása, a turisztikai szolgáltatások fejlesztése a natúrparkok 
ölelésében, valamint a hagyományőrző, kulturális, civil és sportélet támogatása. 

Tata város szorosan együttműködik kistérségének településeivel. Programunk kapcsolódik a kistérség 
fejlesztéseihez, valamint a humán szolgáltatások tervezett kistérségi fejlesztéseihez.  

Tata város közművelődési feladatairól szóló rendelet 

A rendelet célja, hogy Tata város közművelődési hagyományait és érdekeit figyelembe véve 
meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, formáit és módját. A rendelet a feladatok 
ellátásával a Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és Kommunikációs 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot bízta meg. Az ellátandó 
legfontosabb alapfeladatok az alábbiak:  

- ismeretterjesztő előadások, iskolarendszeren kívüli kultúraközvetítő képzési programok 
szervezése,  

- helytörténeti, településtörténeti rendezvények, programok szervezése,  
- képző-, és iparművészeti kiállítások szervezése,  
- zenei rendezvények szervezése,  
- színház és táncművészeti rendezvények szervezése,  
- irodalmi esték, művészeti baráti körök szervezése,  
- kiemelkedő tehetségű helyi alkotók bemutatkozási lehetőségének támogatása,  
- ifjúsági közösségteremtő és kulturális programok szervezése,  
- közösségi tér biztosítása a városban tevékenykedő civil szervezeteknek, művészeti 

együtteseknek, valamint egyéb művelődési szerveződéseknek,  
- a közösségi művelődéshez színtér és művelődésszervező biztosítása,  
- Angolkert, szabadtéri színpad működtetése, 

A tervezett program a fentiek kapcsán minden ponton kapcsolódik a helyi rendelethez. A kulturális 
törvény, - azaz a 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról - 
módosítása számos, a törvénnyel kapcsolatos feladat elé állítja a településeket. A törvény hatályba 
lépését követően a településeknek módosítaniuk kell a közművelődési rendeleteiket. 
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3.3 SWOT 

A pályázati kiírásban meghatározott fókuszpontok alapján elkészült a település helyzetfeltáró 
elemzése, majd ezt követően lezajlott a helyi közösségi helyzetfeltáró műhely. A település szereplőitől 
kapott információk alapján elkészült a város végleges SWOT elemzése, vagyis meghatározásra kerültek 
a település erősségei, gyengeségei, a kiaknázható lehetőséget nyújtó tényezők, és a fejlődést gátló 
veszélyek. A SWOT elemzésben beépítésre kerültek a műhelyen elhangzott információk (dőlt betűkkel 
szerepelnek), ezzel biztosítva helyi szempontok, elvárások és igények megjelenését az elemzésben, 
megoldást keresve a település problémáira. A SWOT tábla a legrelevánsabb és legfontosabb elemeket 
tartalmazza, összesítve az egyes fókuszpontok priorizált megállapításait. 

A település legfőbb erőssége az elhelyezkedése. Kiemelkedő az egyedi természeti környezete és 
kulturális öröksége. Fejlesztésükben meglehetősen nagy potenciál rejtőzik. Térszerkezeti jellemzője a 
két részre való megosztottság, valamint a műemléki, lakó-  és az ipari területek közötti 
konfliktusforrások. A városra nagy veszélyt jelentenek a visszatérő források, melyek komoly károkat 
okoznak.   

1. Térszerkezeti fókuszpont 
Erősségek 

1. Jelentős műemléki, illetve helyi védettség alatt álló 
épületállomány 

2. A város elérhetősége kiváló, autópálya, vasúti 
fővonal is érinti  

3. Eszterházy örökség turisztikai, illetve gazdasági 
lehetőségek erősek (pezsgőgyár, lovarda). 

4. A dél i ipari park közvetlenül elérhető az M1-es  
autópályáról 

5. A helyi autóbuszos közlekedés minden városrészre 
kiterjed  

6. A városban a  kerékpáros közlekedés elterjedőben 
van, mind hivatásforgalmi, mint turisztikai céllal 

7. Az Öreg-tó és az Angolpark egyben városrész 
/városrész központ, másrészt rekreációs központ 

8. A Tiszti Klub központi helyen van, alkalmas a 
Tudásközpont helyszínének 

Gyengeségek 
1. A lakóterületbe ékelődő egykori, vagy működő ipari 

területek 
2. Városképet romboló épületek, melyek műemléki 

környezetben vannak 
3. Tata  és Tóváros szétválasztottsága 
4. A város  nagyobb főútjain jelentős az átmenő forgalom  
5. A város központban, a  vasútállomásnál, i l l. Fényes 

fürdőnél a parkolás nem elégséges, kapacitásban nem 
megoldott (személygépkocsi, kerékpár)  

6. A turisztikai helyek, forgalomvonzó létesítmények 
eléréséhez a közlekedési rendszer fejletlen, koncepció 
nélküli 

7. A kerékpáros infrastruktúra hálózati elemek egymástól 
nem a lkotnak rendszert.  

8. A közigazgatási, kulturális és a kereskedelmi központ 
nem esik egybe 

9. Területi eloszlás egyenlőtlensége 
Lehetőségek 

1. A városképbe nem illő intézményi épületek 
áttelepítése, az épületek elbontása 

2. A műemléki környezet s trukturált bemutatása 
műemléki új funkciókkal va ló megtöltése 

3. Ál lami tula jdonú ingatlanok fejlesztése, 
együttműködés az á l lami vagyonértékek 
megőrzésében  

4. Kastély és várprogram 
5. Az Es ztergom-Zsámbék ös szekötést biztosító 

gyors forgalmi út megépülésével az átmenő forgalom 
csökkenhet a városban 

6. Biatorbágy-Tata vasútvonal fejlesztése 
7. Az áruszállítás áttérése közútról vasútra 
8. Marketing kampány az autópálya matrica 

vásárlásáért 
9. Felújított kastélyban színházterem kialakítása 
10. Történelmi borvidék  

Veszélyek 
1. A nagy értékkel bíró műemléki, vagy helyi védettséget 

élvező épületek felújításának, karbantartásának  
forráshiány miatti elmaradása 

2. Agostyán falusi jellegének eróziója 
3. Visszatérő források miatt a  forrásvidékekre telepített 

épületek veszélyeztetetté vá lnak 
4. A város túlterjeszkedése /építkezés, közlekedés/ 
5. A turizmus fejlődése miatt a közlekedés és a parkolás 

ellehetetlenülése 
6. Elszegényedés a leszakadó részeken (Újhegy) 
7. A tárolási kapacitáshiány miatt az értékek pusztulása, 

elvesztése 
8. Játszóparkok hiánya miatt sok a rongálás, helytelen 

közösségi térhasználat 
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A környezeti adottságokban óriási lehetőségek rejlenek. Változatos természeti és épített értékei a 
várost vonzó településsé teszik, mind élhetőség, mind pedig turizmus szempontjából. A környezet 
fenntartásához és fejlesztéséhez nagyfokú odafigyelésre és erőforrásokra van szükség, ezek hiányában 
ezen értékek sérülnek. 

 

2. Környezeti adottságok fókuszpont 
Erősségek 

1. Változatos természeti értékek jelenléte (magas 
biodiverzitás)  

2. Magas színvonalú mezőgazdasági termelésre 
a lkalmas talajok megléte, magas erdősültség 

3. Nemzetközi jelentőségű természetvédelmi 
területek 

4. Sok zöldfelület, park, víz 

Gyengeségek 
1. A zöldfelületek fenntartási igénye, így költsége 

magas 
2. A vízgazdálkodási és  erdőgazdálkodási területek 

tulajdonviszonya vegyes  
3. Ugyanezen zöldfelületek közművekkel szabdaltak 

terepszint alatt és felett 

Lehetőségek 
1. Természetvédelmi pályázatok forrásainak 

kihasználása  
2. Természeti értékek strukturált bemutatása  
3. Az Öreg tó vízgazdálkodási, halgazdálkodási és 

turisztikai lehetőségeinek kiaknázása 
4. Források (karszt) kihasználása 
5. Geotermikus és megújuló energiák 

kihasználása, alkalmazása 
6. Ifjúság környezettudatos nevelése 
7. Natúrparki közösségi szolgáltatások 

meghonosítása 
8. Lakótelepeken zöldfelületek átadása 

tulajdonosi közösségek általi kezelésbe 

Veszélyek 
1. Fenntartáshoz szükséges források hiánya miatt 

az épített környezeti és természeti értékek 
sérülnek 

2. Visszatérő források kezelése szükséges  
3. A kertes területek rendezetlen igénybevétele  
4. A természeti értékek túlzott igénybevétele 
5. Öreg-tó dominánsan árvízvédelmi funkciójának 

fennmaradása 
6. Az Öreg tó környezetében a lakófunkció 

terjedése 
7. A tervezett közlekedési beruházásoknál a 

zöldfelületi rendszer igényei nem, vagy csak 
részben kerülnek figyelembe vételre 

 

3. Kulturális erőforrások fókuszpont 
Erősségek 

1. Tata hagyományos oktatási és kulturális 
központja a környező térségnek  

2. Rendszeres, sok látogatót vonzó 
rendezvények 

3. Jó kapcsolat az önkormányzat és a 
történelmi egyházak között  

4. A város nagyjából egységes fejlődése, 
leszakadó térségek nem alakultak ki 

5. Hagyományőrzés erős, Tata tantárgy az 
oktatásban 

6. TTV és helyi újság 
7. Esterházy örökség 

Gyengeségek 
1. Területhasználati  konfliktusok kialakulása Újhegy 

és Naszályi  út, Rétitavak, valamint az Öreg-tó 
melletti  kistelkes üdülőterületeken. 

2. Kulturális épületek rossz állapota (Művelődési 
ház, Könyvtár), elavult eszközpark 

3. Aktív dolgozók és felsőoktatási intézményekben 
tanulók programokba való bevonása nehéz 

4. Nincs közösségi tere a fiataloknak 
5. Történelmi borvidék tetszhalott 

Lehetőségek 
1. Környező településekkel való szoros 

együttműködés kialakítása több területen  
2. Egyházak tevékenységének erősödése 
3. Történelmi borvidék központjaként a kultúra 

újraélesztése 
4. Civil szervezetek megerősítése  
5. Ifjúsági tér, intézményi és szabadidős 

közösségi terek kialakítása, felújítása új 
eszközpark beszerzése 

Veszélyek 
1. Rivalizálás a tatabányai térségben 
2. Mezőgazdasági hagyományok elhalása 
3. spontán lakóhasználat és az állattartást is 
magába foglaló mezőgazdasági használat konfliktusa 

4. Elvándorlás 
5. Alacsony fizetések a közművelődési 
szektorban 
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Erős kulturális és oktatási központi szereppel rendelkező város. Lehetőségei kihasználásában 
problémát jelentenek az infrastrukturális hiányosságok. Szerencsére nagy az aktivitás a civil 
szervezetek részéről, és az önkormányzat is elkötelezett a kultúra támogatásában. Fontos lenne 
további anyagi források bevonása. 

A közszolgáltatások terén a város jól ellátott. A kulturális közfeladatokat elavult intézményi 
infrastruktúra szolgálja. Az infrastruktúra állapota halaszthatatlan megoldásokat követel. A 
közszolgáltatási rendszer jól működik, az oktatás minden szinte elérhető Tatán. Hiányzó közösségi 
terek, játszóterek jellemzik még a területet.  
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Tata város lakossága állandó, a környező településekről elvándorlók szívesen telepednek le itt. Erős 
civil élet, magas képzettség és jó közbiztonság jellemzi.  

 

Tata gazdasági potenciáljának fő alkotói az idegenforgalom, a kapcsolódó szolgáltatások és az ipari 
termelés. Ezeket a lehetőségeket igyekszik a város a legjobban kihasználni. Kevés az egyéb gazdasági 
tevékenység, amelyek betelepülését támogatni kell. Erősíteni kell a helyi vállalkozásokat, a közöttük 
lévő együttműködést és bizalmat. 

 

 

 

  

6. Gazdaság helyzete fókuszpont 

Erősségek 

1. Ipari-logisztikai park megléte, további 
iparterületek működése 

2. Tata Komárom-Esztergom megye egyik 
legjelentősebb idegenforgalmi célpontja 

3. Több lábon álló gazdasági szerkezet alakult ki  
4. A város vállalkozásai nem konjunktúra érzékenyek 
5. Tata részletes közép- és hosszútávú fejlesztési 

tervvel rendelkezik (Magyary-terv) 
6. Az önkormányzat nagy kiterjedésű területet 

birtokol az ipari parkban 
7. A várost stabil pénzügyi gazdálkodás jellemzi 
8. A kistérség és a közigazgatási terület egybeesik 

 

Gyengeségek 

1. Alacsony a közép- és nagyvállalatok száma 
2. Nagy számú védettség alatt lévő terület sok helyen 

korlátozza a gazdaság fejlesztésének lehetőségeit 
3. Az önkormányzati vagyontárgyak között sok a 

műemléki védettségű épület, amelyek fenntartása 
magasabb a hagyományos középületekhez képest 

4. A kimagasló arányú zöldfelületek fenntartásának 
magas költsége 

5. Kisvállalkozások tőkehiányosak 
6. Lakóterület közé ékelődött vállalkozási területek 
7. Rövid ellátási láncok 
8. Élelmiszeripari termelők elérhetőségei 
9. Közutak állapota (utak, járdák) 
10. Mezőgazdasági termelő adottságok nem kellő 

kihasználása 
Lehetőségek 

1. A jól képzett munkaerőre alapozva magas 
hozzáadott értékű vállalkozások megtelepedése 

2. A kerékpáros turizmus feltételeinek javulása a 
térségi kerékpárút-hálózat fejlesztésével  

3. Helyi értékesítési láncok kialakítása 
4. A kulturális-, öko- és rekreációs turizmusra való 

igény növekedése 
5. Turisztikai adottságok további kihasználása 
6. Természeti erőforrások hasznosítása  
7. Újabb cégek betelepítése 
8. Kisvállalkozói, termelői adatbázis létrehozása, 

közzététele 
9. Mezőgazdasági termékekhez regionális piac 
10. Mezőgazdasági képzés erősítése /Jávorka/ 
11. Klímaváltozás ellenére is előnyös szőlőtermesztés 
12. Magas színvonalú gasztronómia helyi termelési 

lánc megteremtése 
13. Városi önellátás megteremtése 

Veszélyek 

1. A történelmi épületek tulajdonjoga nem a városé 
2. A szociális ellátó hálózat költségei a lakosság 

elöregedésével növekedhetnek 
3. A szociális ellátórendszer szabályozásának 

(önkormányzati feladatellátás) változásával az 
önkormányzat terhei nőnek. 

4. Agostyáni úti és Szomódi úti iparterületek és a 
környező lakóterületek konfliktusai állandósulnak  

5. Az elaprózott ingatlanméretek miatt hatékony 
mezőgazdasági termelés nehezen megvalósítható  

6. A multinacionális kereskedelmi egységek 
betelepedése miatt csökken a helyi üzemeltetésű 
kisboltok szerepe 

7. A jó megközelíthetőség egyben tranzit jelleget 
kölcsönöz 

8. Lakóterület közé ékelődött vállalkozások (zaj, 
környezetszennyezés, közúti forgalom) 

9. Vállalkozási összefogás hiánya (elszigeteltség) 
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SWOT Mátrix Belső erősségek Belső gyengeségek 

Külső 
lehetőségek 

 

Offenzív stratégia 

 A természeti és épített környezet jobb 
kihasználását eredményező fejlesztések 

 Kapcsolódó szolgáltatások, a hagyományok 
és település hírnevének erősítése a civil 
szervezetek megerősítése által 

Fejlesztő stratégia 

- Közösségi és kulturális terek fejlesztése, 
különös tekintettel a leromlott infrastruktúrára 
(Tudásközpont, eszközök, közösségi terek 
fejlesztése, bővítése, szabadtéri terek bővítése)  

- Kompetenciafejlesztés és képzés a fiatalok és a 
felnőtt lakosság számára  

- Kulturális programok továbbfejlesztése, a 
kínálat szélesítése 

Külső veszélyek 

 

Védekező, kockázatcsökkentő stratégia 

 Helyi gazdaság fejlesztése, amely nem 
veszélyezteti a természeti értékeket és a 
turisztikai vonzerejét a városnak 

 A gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos 
munkahelyteremtés hozzájárul a fiatalok 
helyben tartásához, így a helyi társadalom 
elöregedése is megállítható, a folyamat 
megfordítható lehet. 

Elkerülő stratégia 

- A helyi anyagi források átcsoportosításával, 
vagy bővítésével meg kell erősíteni a helyi 
közösségek számát, azok aktivitását.  

- Ennek eszköze lehet az intézményfejlesztés, 
szolgáltatási paletta bővítése és a generációk 
közötti együttműködés erősítése. 

- A bevonás erősítésével és a részvételre való 
felkészítéssel a fiatalok elvándorlása 
csökkenthető 

3.4 Fejlesztési szükségletek azonosítása 

Fejlesztési szükségletek azonosítása 

A helyzetfeltárás fejezetben a megadott területek alapján feltárt helyzetkép, valamint a SWOT 
megalkotását követően, a város erősségei, gyengeségei és lehetőségei (fejlesztési területek), valamint 
a fennálló veszélyek azonosításra kerültek, és így a SWOT mátrixban meghatározhatóvá váltak a 
fejlesztési stratégia fő irányvonalai.  
A helyzetfeltárás és a SWOT mátrix alapján az alábbi stratégiai lépések váltak szükségessé:  

Offenzív stratégia: Építve a város földrajzi elhelyezkedésére, a gazdag műemléki és egyéb intézményi 
ellátottságára, kihasználva a város és környezete természeti adottságait, olyan kulturális és közösségi 
intézményi és szabadidős infrastruktúra és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, amely nemcsak a 
helyben élők, hanem a tágabb értelemben vett térség lakosainak is tartalmas programokat kínál és 
zárt, valamint szabadidős közösségi tereket biztosít. 

Fejlesztő stratégia: A település jelenlegi kulturális és közösségi infrastruktúrájának és 
eszközállományának hiányossága és fejletlensége miatt a kulturális és szabadidős szolgáltatások nem 
elégítik ki az igényeket. A megújuló terekben lehetőség van a célcsoportok képzésére, 
kompetenciafejlesztésére, kulturális, szabadidős és szemléletformáló programok megvalósítására. A 
fejlesztéssel a településen élő közösségek – különös tekintetettel a fiatalok közösségeire - aktivitása 
növekszik. Ezen szolgáltatások fejlesztése végső soron hozzájárulhat a kedvezőtlen demográfiai 
folyamatok csökkentéséhez, valamint a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való 
belépéséhez is. 
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Védekező stratégia: A kedvező városkép és az ipari park ellátottság jó alapot ad a helyi gazdaság 
fejlesztésére, így a munkahelyteremtésre és az adóbevételek növelésére. Ezáltal a magas költségű 
műemléki és intézményi fenntartás, valamint a szociális kiadások finanszírozása biztosított lehet. A 
gazdaságfejlesztés megvalósítása során figyelemmel kell lenni a természeti és kulturális értékek 
megőrzésére is. A munkahelyteremtés hozzájárul a fiatalok helyben tartásához, így a helyi társadalom 
elöregedése is megállítható, a folyamat megfordítható lehet. 

Elkerülő stratégia: A helyi anyagi források átcsoportosításával, vagy bővítésével meg kell erősíteni a 
helyi közösségek számát, azok aktivitását. A bevonással és a helyi társadalomban való részvétel 
erősítésével a város népességmegtartó ereje is növekszik. Ennek eszköze lehet az intézményfejlesztés, 
szolgáltatási paletta bővítése és a generációk közötti együttműködés erősítése. 

A fentiek alapján tehát a város fejlesztési szükségletei: 

SZ1 Infrastrukturális szükségletek: 

A SWOT elemzés alapján megállapítható, hogy Tata számos erősséggel rendelkezik, melyek megfelelő 
kihasználását valamelyest megnehezítik a város gyengeségei. Az egyedülálló építészeti örökség 
érvényesülését gyengíti, hogy a város korábbi fejlődése során nem mindig volt tekintettel erre az 
örökségre, ezért műemléki környezetbe nem illő épületek rombolják a városképet. (KÖ GY4). A város 
közigazgatási, kulturális és kereskedelmi központja nem esik egybe (TSZ GY8) Tata és Tóváros 
szétválasztottsága máig tetten érhető (TSZ GY3) a város lakóterületeibe egykori vagy jelenleg működő 
iparterületek ékelődnek (G V4). Kevés a lakosság számára elérhető, a kornak megfelelően felszerelt 
közösségi tér. A fejlesztések során ügyelni kell az egyenlő esélyű hozzáférésre. Az alábbi szükségleteket 
azonosítottuk: 

- műemléki épületek új funkciókkal való megtöltésében (TSZ L2, L9), mert ezek nélkül 
forráshiány miatt fennáll a műemlék épületek állagmegóvásának elmaradása (KÖ V1) 

- Művelődési ház új épületbe költöztetése Tudásközpont kialakítása egyben (TSZ L1) 
- játszóparkok, szabadidős terek (TSZ V8, K L5) 
- ifjúsági közösségi tér (K L5, KÖ L6) 
- képzési helyszínek kialakítása (K L3) 

SZ2 Eszközök beszerzése: 

A városban működő intézmények és civil szervezetek infrastrukturális állapotán túl az eszközeik is 
elavultak. A helyi kulturális, ifjúsági, szabadidős, sport és egyéb tevékenységeket végző szervezetek 
nem tudják feladataikat hatékonyan ellátni, szerepüket megfelelően betölteni, ha nem rendelkeznek 
megfelelő eszközökkel, de különösen nem az új IKT eszközökhöz való hozzáféréssel. (K L4, L5, T L2) 

SZ3 Kulturális és közösségi programok: 

A város intézményekkel jól ellátott település, területén több országos és megyei jelentőségű intézmény 
is működik (olimpiai edzőtábor, Kuny Domokos Múzeum, stb.). Erős civil szervezeti és egyházi 
kapcsolatok, jelenlét jellemzi a várost. A meglévő programok a város lakosságát tekintve mégsem 
elégítik ki teljesen a meglévő, illetve a növekvő igényeket. A város megtartó képességének erősítése 
érdekében szükségét látja a helyi közösség a hagyományőrző, kulturális, ifjúsági és egyéb közösségi, 
közösségfejlesztési programok megvalósítását. (T L2, L6, L7, K L2, L4, L5) 
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SZ4 Képzés, tudományos ismeretterjesztés, kompetenciafejlesztés, szemléletformálás 

Tata kulturális hagyományainak és fejlett oktatási rendszerének, valamint a beköltözők magas 
státuszának köszönhetően is a lakosság képzettségi szintje magas. A tatai lakosság foglalkoztatási 
szintje is viszonylag magas, valamint jelentős a civil aktivitás. Mindezen erősségek ellenére Tatán is 
megfigyelhető a lakosság elöregedése és az eltartott népesség arányának az emelkedése. Összegezve 
elmondható, hogy gyerekszám csökkenése és eközben a lakosság elöregedése, a szociális terhek 
növekedése Tatán is veszélyt jelent, de a bevándorlási tendencia, illetve a lakosság magas képzettségi 
szintje bizakodásra ad okot. Fontos szükséglet, hogy az érettségi nélküli középfokú végzettségűek 
széles célcsoportját szakképzettség vagy képzettség megszerzése felé irányozzák, valamint 
ismeretterjesztéssel, kompetenciafejlesztéssel (különösen az új technológiák és tudások irányában, pl.: 
hálózati együttműködések, 3D nyomtatás, információs- és tudásbázisok használata, stb.) és 
szemléletformáló programokkal a fiatalokat helyben tartsák. A város szempontjából nagyon fontos a 
helyi identitás és kohézió erősítése. (KÖ V5, K L3, T L3) 

A fejlesztéseket a települések céljainak összehangolásával kell megoldani, figyelembe véve azonban, 
hogy a rendelkezésre álló erőforrások mellett először a legnagyobb hozzáadott értékkel bíró 
fejlesztéseket kell megvalósítani. A város természeti és kulturális adottságaira és értékeire épülő 
közösségi célú programok bővítésével, a városra jellemző negatív folyamatok mérséklését elősegítő 
közösségépítő tevékenységekkel lehet pozitív változást elindítani. A fejlesztések végső eredménye, 
hogy a lakosság körében erősödik a helyi identitás, valamint növekszik a település lakosságmegtartó 
ereje.  

4. A stratégia jövőképe 

A Tatai Helyi Akciócsoport a következő jövőképet fogadta el: 

Tata a tudásközpontú város 
XXI. századi város – A térség turisztikai, oktatási, kulturális, egészségügyi, közszolgáltatási 

központja 
Tata erős gazdasága biztosítja minden itt élő ember megélhetését. 

Az oktatás sokszínű központja az élethosszig tartó tanulás jegyében. Képzési és oktatási palettája 
magas színvonalú és széleskörű. 

Korszerű kulturális, sport és szabadidős terek és szolgáltatások biztosítják a helyiek, a térségben élők 
és a városba látogatók igényeit. Magas színvonalú egészségügyi és jól szervezett közszolgáltatási 

rendszer áll rendelkezésre. 
Épített örökségével, természeti értékeivel jól gazdálkodik, és megőrzi azokat az utókor számára. 

Környezete tiszta, rendezett. A zöld energiát innovatív, fenntartható módon használja az élet minden 
területén. 

Élhető, biztonságos és vonzó kisváros, erős családi és közösségi tradíciók jellemzik.  
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5. A stratégia célhierarchiája 

 

Átfogó célok 

A helyzetfeltárás, a közösségi tervezés, valamint a rendelkezésre álló dokumentumok alapján 
elkészített SWOT, az ezekből levezethető fejlesztési szükségletek határozzák meg a HKFS átfogó 
céljait. 

Átfogó célok 

1. A helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása 

2. A helyi társadalom megújítása  

3. A helyi közösségi és kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

Specifikus célok 

A helyi közösség tervezési műhelyei és a stratégia összeállítása során arra törekedtünk, hogy valóban 
a közösség tagjainak elképzelései, tervei, álmai kerüljenek bele. Ezen cél érdekében projektgyűjtő 
adatlapot készítettünk és tervezési folyamat végén a közösség projektgyűjtésbe kezdett. A teljes 
tervezési folyamat eredményeit figyelembe véve négy specifikus cél került kijelölésre: 

 Átfogó 
cél 

Specifikus célok 

S1 1. Tudásközpont 
S2 1. Közösségi terek és szolgáltatások városa 
S3 2. Kulturális és oktatási központ 
S4 3. Gazdasági lehetőségek városa 

S1 Tudásközpont 

Tata város kulturális intézményeinek infrastrukturális állapota elavult, leromlott állapota miatt és 
városképileg is fenntarthatatlan (a 60-as években épült „szocreál” beton épület, mely a Tatai vár 
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közvetlen szomszédságában van), valamint kiesik a város központi területéről, így a látogatók 
kimondottan csak célzottan keresik fel, nincsenek „betérők”, utcáról belépő emberek. Szolgáltatásai 
éppen ezért már hiányosak, a város programjai és rendezvényei, valamint a közösségi élet nem ebben 
az épületben zajlanak. Új épületnek a város szívében elhelyezkedő, szintén felújításra váró „Tiszti 
Kaszinó” épületet néztük ki, mely 1932-ben épült Tata központjában. Hosszú évtizedeken keresztül 
Tiszti Kaszinó néven, illetve Tiszti Klubként működött. Az épület a város forgalmas és „sétáló” utcáján 
található, közvetlenül a tó szomszédságában. Az épület első felújítási szakaszában elkészülne a 
Tudásközpont rész, melyben közösségi kávézó, co-working irodák, közösségi terek, irodák és oktatásra 
is alkalmas terek kerülnek kialakításra. Az épület megújult állapotában helyet biztosít közösségek, civil 
szervezetek, innovatív induló vállalkozások vagy start-up kezdemények számára programjaik, 
rendezvényeik, találkozóik megvalósításához.  

S2 Közösségi terek és szolgáltatások városa 

A célkitűzés keretében kialakított közösségi, szabadidős, sportolási lehetőségeket biztosító terek 
többfunkciós kialakítással bírnak, alkalmasak lesznek számos program és rendezvény befogadására. A 
terek kialakítása mellett a szolgáltatásokkal minél szélesebb körben kívánjuk a lakosságot elérni. A 
helyszínek átszövik a várost, éppen ezért biztosítják az egyenlő esélyű hozzáférést, hogy azok is 
hozzáférjenek közösségi szolgáltatásokhoz, akik nem a város központi részén laknak.  

S3 Kulturális és oktatási központ 

Tata városa a kistérségének meghatározó kulturális és oktatási központja. A lakosság magas 
képzettsége mellett munkaerőhiány tapasztalható számos szakmában. A lakosság egy kisebb része 
középfokú végzettséggel rendelkezik, továbbképzésük, szakképzésük elengedhetetlen a 
munkaerőpiaci esélyeik növeléséhez. A fiatalok helyi identitásának és helyben maradásának 
támogatása érdekében kompetenciafejlesztő és szemléletformáló programok megvalósítására van 
szükség. Lassan életfeltétellé válnak az infokommunikációs és egyéb új technológiák ismerete, 
alkalmazása. Mind a fiatalok, mind az idősebb generációk számára fontos a területen való jártasság, az 
alkalmazáshoz szükséges készségek, képességek. Projektünkben számos, iskolarendszeren kívüli 
(felnőttképzés, kompetenciafejlesztő foglalkozás, tréning, valamint szemléletformáló) képzési 
programok megvalósítását tervezzük. 

S4 Gazdasági lehetőségek városa 

A hagyományos vállalkozások fejlesztési szükségletein túl különös figyelmet kívánunk fordítani a start-
up vállalkozások, közösségi vállalkozások, szövetkezetek létrejöttére, fejlesztésére. Az ehhez szükséges 
technikai-technológiai környezet biztosítása, valamint képzések biztosítása elengedhetetlen a 
gazdaságfejlesztéshez.  

Mutatók 

A specifikus célokhoz az alábbi mutatókat rendeltük: 
SC neve típusa bázisérték célérték változás elérés 

dátuma 
forrás 

S1, 
S2 

Városi területeken épített 
vagy renovált köz- vagy 

output  0  250 250 2022  műszaki 
dokumentáció 
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kereskedelmi épületek 
(m2)  

 Városi területeken 
létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek 
(m2)  

output  0  1000 1000 2022  műszaki 
dokumentáció 

 Közösségi szinten 
irányított városi helyi 
fejlesztési stratégiával 
érintett települések 
lakosságszáma (fő) 

program 
szintű 
output 

0 23 629  23 629 2018 KSH adatszol- 
gáltatás 

 A HKFS végrehajtása 
keretében szervezett 
programok, események 
száma (db) 

output 0 65 65 2022 projektdoku-
mentáció 

 A HKFS végrehajtása 
keretében szervezett 
programokon, események 
résztvevők száma (fő)  

eredmény  0  4000 4000 2022  projektdoku-
mentáció 

 A HKFS végrehajtás 
keretében megújított 
közösségi tereket 
rendszeresen igénybe 
vevő lakosság aránya (%)  

eredmény  0  5 5 2022  HACS program 
hatékonyság-
mérés  

 A megvalósult projektek 
keretében vagy 
eredményeként teremtett 
munkahelyek száma (db)  

eredmény   3 3 2022  projektdoku-
mentáció 

 A kormányzati, 
önkormányzati, ill. 
társadalmi partnerek vagy 
nem önkormányzati 
szervezetek által a HFS 
(HKFS) keretében 
tervezett és végrehajtott 
programok száma (db) 

program 
szintű 
output 

0 75 75 2022 TOP 7.1.1. 
projektdoku-
mentáció,  
nyilvántartások 

Műveletek 

A fejlesztési szükségletek azonosítása, valamint a projektgyűjtés eredménye alapján összesen hét 
művelet és egy kulcsprojekt került a célokhoz kijelölésre. Egy-egy művelet több célhoz is tartozhat. A 
műveletek és célok összefüggéseit a következő táblázat tartalmazza: 

Műveletek Melyik specifikus célhoz járul 
hozzá 

1 2 3 4 

1. Tatai hagyományőrző kulturális programok (ESZA)  X   
2. Szabadidős, sport- és közösségfejlesztő programok támogatása 

(ESZA) 
 X   
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3. Épített és szabadtéri közösségi terek és zöldfelületek 
infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés (ERFA) 

X  

4. Tudományos ismeretterjesztő, kompetenciafejlesztő, képző és 
szemléletformáló programok (ESZA) 

X X  

5. Tudásközpont programok infrastrukturális fejlesztése és 
eszközbeszerzés (ERFA) 

X X  X 

6. Kulcsprojekt: Tudásközpont létrehozása: Magyary Zoltán 
Tudásközpont (ERFA) 

X X X 

6. Cselekvési terv 

6.1 A beavatkozási területek/műveletek leírása 

1. A beavatkozási terület/művelet megnevezése: Tatai hagyományőrző kulturális 
programok támogatása (ESZA) 

1. Kulcsprojektek: Ehhez a művelethez nem tartozik kulcsprojekt 

2. Indoklás, alátámasztás:  
Tata város térsége hagyományos oktatási és kulturális központja, amely országos szinten is jelentősnek 
mondható épített örökséggel, kulturális vonzerővel bír. A város kulturális hagyományainak ápolásában 
az önkormányzat és a vele jó kapcsolatban álló történelmi egyházak mellett a városi civil 
szervezeteknek is komoly szerepük van. A város jelenleg is számos olyan hagyományőrző 
rendezvénnyel büszkélkedhet, amelynek jelentősége megyei és regionális szinten túlmutat (pl. a Víz, 
Zene, Virág Fesztivál, a Tatai Sokadalom, a Tatai Patara, a Szent György napi lovasünnep, a Mihály-napi 
Vásár, az Öreg-tavi nagy halászat, vagy a Tatai Vadlúd sokadalom). A művelet hagyományőrző 
tevékenységeknek a kiterjesztésével hozzájárul ahhoz, hogy a város kulturális arculata tovább 
bővüljön, és hogy a városban működő közösségek megerősödjenek. Mindezek mellett - ahogy a SWOT 
analízis is felhívja a figyelmet – az hagyományőrző programok támogatása lehetőséget teremt a 
történelmi borvidék hagyományainak újrafelfedezésére, illetve arra, hogy Tata városa a történelmi 
borvidék központjaként tudjon megjelenni. A programok további pozitívuma, hogy lehetőséget 
nyújtanak a műemlék jellegű épületeknek és azok környezetének jobb kihasználására. 

3. Specifikus cél: A közösségi terek és szolgáltatások városa 

4. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

A művelet keretében azon tevékenységek támogathatók, amelyekben a megvalósítók a hagyományok 
ápolását és kultúra terjesztését tűzik ki célul, ezt akár innovatív újfajta módon. 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

- A helyi értékek és hagyományok megismerését szolgáló programok, rendezvények, 
képzések, táborok, kiállítások megvalósítása (helytörténet, helyi értéktár, népi kézműves 
mesterségek, történelmi korok, stb) 

- Helyi gyűjtemények alakítása és bemutathatóvá tétele 
- A helyi értékeket és hagyományokat bemutató, ismeretterjesztő kiadványok kiadása, 

elektronikus felületen való megjelenítése 
- Alkotó közösségek bemutatkozása, programjai 
- Rendezvényszervezés 
- A programok, akciók szervezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés (kizárólag az elszámolható 

költségek 10%-át meg nem haladó mértékben támogatható)  
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Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

- a programok szervezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés (kizárólag az elszámolható 
költségek 10%-át meg nem haladó mértékben támogatható) 

- kommunikációs és marketing tevékenységek 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység:  

- széleskörű tájékoztatás megvalósítása, hátrányos helyzetű célcsoportok bevonása 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

A TOP 5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió c. felhívás nyertes pályázói, konzorciumai programjai nem 
támogathatók. Nem támogathatók azon szervezetek, amelyek a Nemzeti Kulturális Alap vagy Nemzeti 
Együttműködési Alap kulturális, közösségi, ifjúsági és sporttevékenységek támogatására azonos 
tevékenységekkel pályázatot nyertek.  

6. A művelet / helyi felhívás célcsoportja:  

A célcsoportból pályázatot nyújthat be Tata területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkező jogi személyiségű szervezet, amely: igazolhatóan legalább 2 éves tapasztalattal bíró 
hagyományőrző, helyi érték feltáró, gyűjtő, tevékenységek szervezése terén. A HACS munkaszervezete 
nem kedvezményezettje a helyi felhívásnak.  

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

- Részletes költségterv benyújtása 
- Kizárólag Tata területén megvalósuló tevékenység támogatható 
- A tervezett program célja a hagyományőrzés és értékek bemutatása legyen, amely 

történhet innovatív, újszerű módon is 
- A pályázatok járuljanak hozzá a helyi kulturális gazdaság fejlesztéséhez 
- Formálják és hozzák össze a közösséget, erősítsék az együvé tartozást és a helyi identitást 

és a népesség megtartó erőt 

8. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: 30.500.000 Ft 

- Ebből nyílt eljárás keretében meghirdetésre kerül: 30.500.000 Ft 
- Támogatott pályázatok várható száma 4 - 11 db 
- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 3.000.000 Ft - max. 10.000.000 

Ft  
- A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.  

9. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: TOP-7.1.1-16: 30.500.000 Ft 

10. Forrás ütemezése: 2018-ban: 15.500.000 Ft, 2019-ben: 15.000.000 Ft  
11. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. december 1 – 2021. december 31. 

2. A beavatkozási terület/művelet megnevezése: Szabadidős-, sport- és közösségfejlesztő 
programok támogatása (ESZA) 

1. Kulcsprojektek: Ehhez a művelethez nem tartozik kulcsprojekt 

2. Indoklás, alátámasztás:  

Tata a vizek városa, amely víz és zöldfelületekben is vagyon gazdag. A város történelmi fejlődése 
következtében nagyszámú, sokféle funkciót ellátó értékes, - legtöbb esetben sportolásra is alkalmas - 
víz és zöldfelület jött létre. Ezeknek az adottságainak is köszönhető, hogy a város sport és rekreációs 
központtá vált. Ezt a város több sportszervezete és intézménye is alátámasztja. A város erőssége a 
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sokszínű kulturális programok, rendezvények rendszeres megtartása. A helyzetelemzés rámutat arra, 
hogy igényeket ezen programok messze nem elégítik ki, sokkal nagyobb civil és közösségi erőforrásokra 
lenne szükség, különösen az egyenlő esélyű hozzáférés elérésében (ne csak központi programok, 
tevékenységek legyenek elérhetők). A város népességmegtartó erejének növelése, valamint a helyi 
identitás és kohézió érdekében, valamint a helyzetelemzésben beazonosított veszélyek elkerülése 
érdekében szükséges a kulturális, közösségi és szabadős tevékenységek támogatása.  

3. Specifikus cél: A közösségi terek és szolgáltatások városa 

4. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

A művelet keretében azon tevékenységek támogathatók, amelyekben a megvalósítók a közösségi 
együttműködések bővítését és/vagy kulturális- és/vagy szabadidős- és/vagy sporttevékenységek 
megvalósítását tűzik ki célul, különösen, ha ezt innovatív módon valósítják meg. A művelet hozzájárul 
a településen tevékenykedő civil és egyházi szervezetek tevékenységeinek bővítéséhez, a szervezetek 
és a városi intézmények közötti együttműködés erősítéséhez, a helyi közösség aktív részvételével 
létrehozott programok bővüléséhez. Támogatható a programokhoz szükséges eszközök és 
berendezések beszerzése vagy bérlése, a szervezetek ehhez a beavatkozáshoz kapcsolódó bérköltsége, 
rendezvények, konferenciák és szakmai események szervezése, a létrejött eredmények bemutatása és 
gyűjtése, kommunikációs és marketing tevékenység is. 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

- kulturális programok és rendezvények megvalósítása  
- a hasznos szabadidő eltöltésére irányuló programok  
- különböző előadó-művészeti programok  
- különböző közösségi és kulturális területen tevékenykedő szervezetek, csoportok, 

közösségek közösségfejlesztő programjai  
- alkotó közösségek programjai 
- sportesemények, bemutatók, helyi versenyek  
- a programokhoz kapcsolódó megbízási díjak 
- kommunikációs és marketing tevékenység 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:   

- a programok szervezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés (kizárólag az elszámolható 
költségek 10%-át meg nem haladó mértékben támogatható) 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység: széleskörű tájékoztatás megvalósítása 

Előnyt jelent az ifjúsági célcsoport bevonása, valamint a minél szélesebb körű, a hátrányos helyzetű 
embereket is bevonó programok megvalósítása. 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

A TOP 5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió c. felhívás nyertes pályázói, konzorciumai programjai nem 
támogathatók, amennyiben nyertes pályázókról van szó, lehatárolás szükséges. Nem támogathatók 
azon szervezetek, amelyek a Nemzeti Kulturális Alap vagy Nemzeti Együttműködési Alap kulturális, 
közösségi, ifjúsági és sporttevékenységek támogatására azonos tevékenységekre pályázatot nyertek.  

6. A művelet / helyi felhívás célcsoportja:  

A célcsoportból pályázatot nyújthat be Tata területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkező jogi személyiségű szervezet, amely: igazolhatóan legalább 2 éves tapasztalattal bíró 
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kulturális és/vagy ifjúsági és/vagy szabadidős és/vagy sporttevékenységek szervezése terén. A HACS 
munkaszervezete nem kedvezményezettje a helyi felhívásnak.  

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

- Részletes költségterv benyújtása 
- Kizárólag Tata területén megvalósuló tevékenység támogatható 
- A tervezett program célja a fenti felsorolásban szereplő tevékenységek közül legalább 

egyhez kapcsolódjon, amely történhet innovatív, újszerű módon is 
- Formálják és hozzák össze a közösséget, erősítsék az együvé tartozást és a helyi identitást 

és a népesség megtartó erőt 

8. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg:37.000.000 Ft 

- Ebből nyílt eljárás keretében meghirdetésre kerül: 37.000.000 Ft 
- Támogatott pályázatok várható száma: 5 - 13 db 
- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 3.000.000 Ft - max. 9.000.000 Ft  
- A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.  

9. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: TOP-7.1.1-16: 37.000.000 Ft 

10. Forrás ütemezése: 2018-ban: 20.000.000 Ft, 2019-ben: 17.000.000 Ft  
11. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. december 1 – 2021. december 31. 

3. A beavatkozási terület/művelet megnevezése: Épített és természetes szabadtéri 
közösségi terek és zöldfelületek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés (ERFA) 

1. Kulcsprojektek: Ehhez a művelethez nem tartozik kulcsprojekt 

2. Indoklás, alátámasztás:  

Tata városa számos civil szervezettel rendelkezik a civil szervezetek intézményi hálózata erős, de a civil 
szervezetek nem mindig tudják hatékonyan elérni a lakosságot. Különösen igaz ez a fiatalokra, akiknek 
a közösségi életbe való bevonása nehézkes, ezért növekedhet a városban a csellengő, kallódó fiatalok 
száma, amely a szélsőséges, destruktív magatartások terjedését hozhatja magával. A kulturális, 
közösségi és szabadidős szolgáltatások bővítésének, minőségi javulásának gátja, hogy a városban 
nincsenek igazán jól használható közösségi terek. A szolgáltatások bővítését, a lakosság szélesebb 
bevonásának lehetőségét, a közösségfejlesztés helyszíneinek kialakítását, valamint a fiatalok 
részvételének erősítését épített és szabadtéri közösségi terek, zöldfelületek infrastrukturális 
fejlesztésével, korszerű eszközök beszerzésével támogatjuk. A művelet segíti a hátrányos helyzetű 
csoportok, különösen a fiatalok bevonását, az egyenlő esélyű hozzáférés javulását, valamint a város 
megtartó képességének növekedését. 

3. Specifikus cél: A közösségi terek és szolgáltatások városa 

4. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

Önállóan támogatható tevékenységek: 
- közösségi terek kialakítása, felújítása 
- játszótér kialakítása, felújítása 
- szabadidős terek, nyitott közösségi terek kialakítása, meglévők felújítása, bővítése 
- közösségi és kulturális célú infrastruktúra kialakítása, felújítása, bővítése 
- nem iskolarendszerű képzési helyszínek kialakítása, felújítása, bővítése 
- a közösségi terek felszerelése, eszközbeszerzés (bútorzat, irodatechnikai eszközök, IT 

eszközök, stb)  
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A TOP 7.1.1.-16 kódszámú felhívás 3.3. pontjában felsorolt „Nem támogatható tevékenységek” nem 
támogathatók helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása során. 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

A beavatkozási terület az EFOP Együttműködő társadalom 1. prioritási tengelyén belül, a 9. tematikus 
célkitűzés (A társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem) elérését is célozza. A beruházási prioritáson belül az 1.2 „A család 
társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok képességeinek 
kibontakoztatása” és az 1.3 „Társadalmi együttélés erősítése” intézkedéseken belül „a fiatalok vidéken, 
helyben maradásának, aktivitásának, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása és a 
közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka előmozdítása és a civil társadalom 
megerősítése által” elnevezésű főbb beavatkozásokhoz kapcsolódik.  

6. A művelet / helyi felhívás célcsoportja:  

A célcsoportból pályázatot nyújthat be Tata városban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkező jogi személyiségű szervezet, mely: 

- ingatlannal vagy igazoltan legalább 10 évre bérelt ingatlannal rendelkezik, 

- igazolható tapasztalattal bír a kulturális programok és/vagy szabadidős és/vagy ifjúsági 
és/vagy a közösségi fejlesztések, közösségfejlesztés terén.  

A helyi felhívás keretében támogatásban részesülnek a közösségi tereket már működtető, illetve újak 
kialakítását célul tűző csoportok, közösségek és szervezetek, intézmények, különös tekintettel az 
újonnan létrejövő innovatív kezdeményezéseket megvalósítók.  

A beavatkozás végső célcsoportja a szervezetek szolgáltatásai által elért személyek.  

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

- Részletes költségterv benyújtása 
- Kizárólag Tata területén megvalósuló tevékenység támogatható 
- A tervezett program célja a fenti felsorolásban szereplő tevékenységek közül legalább 

egyhez kapcsolódjon, amely történhet innovatív, újszerű módon is 
- Engedélyköteles beruházás esetén a kötelező építési dokumentáció benyújtása 
- Formálják és hozzák össze a közösséget, erősítsék az együvé tartozást és a helyi identitást 

és a népesség megtartó erőt 

8. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: 52.500.000 Ft 

- Ebből nyílt eljárás keretében meghirdetésre kerül: 52.500.000 Ft 
- Támogatott pályázatok várható száma: 3 - 11 db 
- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 5.000.000 Ft - max.20.000.000 Ft  
- A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.  

9. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: TOP-7.1.1-16: 52.500.000 Ft 

10. Forrás ütemezése: 2018-ban: 32.500.000 Ft, 2019-ben: 20.000.000 Ft 
11. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. december 1 – 2021. december 31. 

4. A beavatkozási terület/művelet megnevezése: Tudományos ismeretterjesztő, 
kompetenciafejlesztő-, képző és szemléletformáló programok (ESZA) 

1. Kulcsprojektek: Ehhez a művelethez nem tartozik kulcsprojekt 

2. Indoklás, alátámasztás:  
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A város egyik legnagyobb problémája a fiatal, képzett munkaerő elvándorlása, a helyben maradók 
képzettségének, tapasztalatának, közösségi kompetenciáinak szintjének elmaradása a munkaerőpiac 
elvárásaihoz képest. A közösségi fejlesztések és képzések helyszínének megteremtésével lehetőség 
nyílik a lakosság tudásának frissítésére, kompetenciáinak fejlesztésére, szemléletformálására, különös 
tekintettel a fiatalokra és a hátrányos helyzetű csoportokra. Célunk, hogy az új társadalmi kihívások 
terén (globalizáció, új szolgáltatások, átalakuló szakmák, új technológiák, gazdasági és munkaerőpiaci 
tendenciák) Tata város fiataljai és munkaerőpiacon aktív lakosai felkészültebbek legyen az országos 
átlagnál, tudásukkal helyben képesek legyenek megélhetésüket megvalósítani.  

A helyi közösségek és együttműködéseik éppen ezért nagy szereppel bírnak. A HKFS megvalósítása 
során törekszünk arra, hogy a helyi vagy térségi együttműködésben megvalósított programokat 
előnyben részesítsük.  

3. Specifikus cél: A közösségi terek és szolgáltatások városa, Kulturális és oktatási központ, Gazdasági 
lehetőségek városa 

4. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

A művelet keretében azon tevékenységek támogathatók, amelyek a fiatalok, a nők, a hátrányos 
helyzetű csoportok és az aktív felnőtt lakosság tudásának fejlesztését, kompetenciafejlesztését, 
szemléletformálását tűzik ki célul. A művelet célja a helyi társadalomban való részvétel erősítése, 
együttműködési készségek fejlesztése, szemléletformálás az új tudások és technológiák elfogadására, 
használatára, társadalmi integráció támogatása, tovább egyéb képességek, készségek fejlesztésének 
támogatása.  
Önállóan támogatható tevékenységek: 

- képzések megvalósítása, beleértve szükség esetén a tananyag kidolgozását és az 
engedélyeztetési eljárás költségeit is 

- kompetenciafejlesztő programok (műhelyek, táborok, előadások, szemináriumok) 
- konferenciák megvalósítása  
- szemléletformáló programok 
- tanulmányutak és tapasztalatcserék 
- hazai konferenciákon, a témához kapcsolódó szakmai találkozókon való részvétel 

támogatása 
Önállóan nem támogatható tevékenységek:   

- a programok szervezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés (kizárólag az elszámolható 
költségek 10%-át meg nem haladó mértékben támogatható) 

Kötelezően megvalósítandó tevékenység: esélyegyenlőségi csoportok tájékoztatása, bevonása 
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

A TOP 5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése programban érintett szervezetek tevékenysége 
nem támogatható. Nem támogathatók azon szervezetek, amelyek az EFOP-3.3.2-16 Kulturális 
intézmények a köznevelés eredményességéért, vagy az EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó 
tanuláshoz hozzáférés biztosítása pályázaton önállóan vagy konzorciumban ugyanazon 
tevékenységekre nyertek . 

6. A művelet / helyi felhívás célcsoportja:  

A célcsoportból pályázatot nyújthat be Tata városban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkező jogi személyiségű szervezet, amely: 

- igazolhatóan legalább 1 éves tapasztalattal bír hátrányos helyzetű csoportok vagy nők 
vagy fiatalok vagy felnőttek fejlesztése terén. 
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Előnyt jelent, ha a pályázó rendelkezik a következőkkel: 
- 3 éves személyi vagy szervezeti tapasztalat a fentebb felsorolt tevékenységek terén 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

- Részletes költségterv benyújtása 
- Kizárólag Tata területén megvalósuló tevékenység támogatható 
- A tervezett program célja a fenti felsorolásban szereplő tevékenységek közül legalább 

egyhez kapcsolódjon, amely történhet innovatív, újszerű módon is 
- Formálják és hozzák össze a közösséget, erősítsék az együvé tartozást és a helyi identitást 

és a népesség megtartó erőt 

8. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: 65.833.333 Ft 

- Ebből nyílt eljárás keretében meghirdetésre kerül: 65.833.333 Ft 
- Támogatott pályázatok várható száma 8 - 21 db 
- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 3.000.000 Ft - max. 8.000.000 Ft  
- A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.  

9. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: TOP-7.1.1-16: 65.833.333 Ft 

10. Forrás ütemezése: 2018-ban: 41.833.333 Ft, 2019-ben: 24.000.000 Ft  
11. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. december 1. – 2021. december 31. 

5. A beavatkozási terület/művelet megnevezése: Tudásközpont programok 
infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzés (ERFA) 

1. Kulcsprojektek: Ehhez a művelethez nem tartozik kulcsprojekt 

2. Indoklás, alátámasztás:  

A városban működő intézmények és civil szervezetek infrastrukturális állapotán túl az eszközeik is 
elavultak. A helyi kulturális, ifjúsági, szabadidős, sport és egyéb tevékenységeket végző szervezetek 
nem tudják feladataikat hatékonyan ellátni, szerepüket megfelelően betölteni, ha nem rendelkeznek 
megfelelő eszközökkel, de különösen nem az új IKT eszközökhöz való hozzáféréssel. Ahhoz, hogy a 
tervezett projekt célt érjen, olyan új, innovatív, új technológiákat is elérhetővé tevő helyek és 
szolgáltatások szükségesek, amelyek az egyes személyek számára nem elérhetők, hozzáférhetők (pl. 
3D-s nyomtató, virtuális felületek közösségi terekben, fejlesztő programok stb.) 

3. Specifikus cél: Tudásközpont, Közösségi terek és szolgáltatások városa, Gazdasági lehetőségek 
városa 

4. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

A művelet keretében olyan terek, tudásközpontú helyek kialakítása lehetséges, amelyek elérhetővé 
teszik az új technológiák használatát a szélesebb közönség számára. 
Önállóan támogatható tevékenységek: 

- innovatív, tudásközpontú közösség terek kialakítása, felújítása 
- új technológiákat bemutató, a kipróbálásukat biztosító eszközök, szoftverek, berendezések 

vásárlása 
A TOP 7.1.1.-16 kódszámú felhívás 3.3. pontjában felsorolt „Nem támogatható tevékenységek” nem 
támogathatók helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása során. 
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

A beavatkozási terület az EFOP Együttműködő társadalom 1. prioritási tengelyén belül, a 9. tematikus 
célkitűzés (A társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos 
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megkülönböztetés elleni küzdelem) elérését is célozza. A beruházási prioritáson belül az 1.2 „A család 
társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok képességeinek 
kibontakoztatása” és az 1.3 „Társadalmi együttélés erősítése” intézkedéseken belül „a fiatalok vidéken, 
helyben maradásának, aktivitásának, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása és a 
közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka előmozdítása és a civil társadalom 
megerősítése által” elnevezésű főbb beavatkozásokhoz kapcsolódik.  

6. A művelet / helyi felhívás célcsoportja:  

A célcsoportból pályázatot nyújthat be Tata városban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkező jogi személyiségű szervezet, mely: 

- infrastruktúra felújítás esetén ingatlannal vagy igazoltan legalább 10 évre bérelt 
ingatlannal rendelkezik, 

- igazolható tapasztalattal bír az innováció, az új technológiák használata terén (pl. 
önéletrajz vagy referencia).  

- együttműködési megállapodással bír a tatai Tudásközponttal 

A helyi felhívás keretében támogatásban részesülnek a tereket már működtető, illetve újak kialakítását 
célul tűző csoportok, közösségek és szervezetek, intézmények. 

A beavatkozás végső célcsoportja a szervezetek szolgáltatásai által elért személyek.  

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

- Részletes költségterv benyújtása 
- Kizárólag Tata területén megvalósuló tevékenység támogatható 
- Engedélyköteles beruházás esetén a kötelező építési dokumentáció benyújtása 
- Formálják és hozzák össze a közösséget, erősítsék az együvé tartozást és a helyi identitást 

és a népesség megtartó erőt 

8. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: 20.753.783 Ft 

- Ebből nyílt eljárás keretében meghirdetésre kerül: 20.753.783 Ft 
- Támogatott pályázatok várható száma 3 - 8 db 
- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 3.000.000 Ft - max.10.000.000 Ft  
- A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.  

9. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: TOP-7.1.1-16: 20.753.783 Ft 

10. Forrás ütemezése: 2018-ban: 10.753.783 Ft, 2019-ben: 10.000.000 Ft 
11. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. december 1 – 2021. december 31. 

6. A beavatkozási terület/művelet megnevezése: Magyary Zoltán Tudásközpont 
fejlesztése (ERFA) 

1. Kulcsprojektek: Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése 

2. Indoklás, alátámasztás:  

Tata város kulturális intézményének infrastrukturális állapota elavult, leromlott állapota miatt és 
városképileg is fenntarthatatlan (a 60-as években épült „szocreál” beton épület, mely a Tatai vár 
közvetlen szomszédságában van), valamint kiesik a város központi területéről, így a látogatók 
kimondottan csak célzottan keresik fel, nincsenek „betérők”, utcáról belépő emberek. Szolgáltatásai 
éppen ezért már hiányosak, a város programjai és rendezvényei, valamint a közösségi élet nem ebben 
az épületben zajlanak. Új épületnek a város szívében elhelyezkedő, szintén felújításra váró „Tiszti 
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Kaszinó” épületet néztük ki, mely 1932-ben épült, Tata központjában található. Hosszú évtizedeken 
keresztül Tiszti Kaszinó néven, illetve Tiszti Klubként működött. Az épület a város forgalmas és „sétáló” 
utcáján található, közvetlenül a tó szomszédságában. Az épület első felújítási szakaszában elkészülne 
a Tudásközpont rész, melyben közösségi kávézó, coworking-re alkalmas tér, közösségi terek, irodák és 
oktatásra is alkalmas terek kerülnek kialakításra. Az épület megújult állapotában helyet biztosít 
közösségek, civil szervezetek, innovatív induló vállalkozások vagy start-up kezdemények számára 
programjaik, rendezvényeik, találkozóik megvalósításához.  

3. Specifikus cél: Tudásközpont, Közösségi terek és szolgáltatások városa, Gazdasági lehetőségek 
városa 

4. A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

A művelet keretében támogatásban részesülnek olyan tevékenységek, amelyek integrált, a közösségi 
művelődés városi szintű megvalósítását célozzák meg. A művelet hozzájárul közösségi kávézó, 
coworking-re alkalmas tér, közösségi terek, irodák és oktatásra is alkalmas terek kialakításához és 
működtetéséhez 
Önállóan támogatható tevékenységek: 

- tudásközponttal kapcsolatos infrastrukturális fejlesztés, felújítás 
- kialakításához és működtetéséhez szükséges eszközök és berendezések beszerzése vagy 

bérlése, ingatlan átalakítások 
A TOP 7.1.1.-16 kódszámú felhívás 3.3. pontjában felsorolt „Nem támogatható tevékenységek” nem 
támogathatók helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása során. 
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

A beavatkozási terület az EFOP Együttműködő társadalom 1. prioritási tengelyén belül, a 9. tematikus 
célkitűzés (A társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem) elérését is célozza. A beruházási prioritáson belül az 1.2 „A család 
társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok képességeinek 
kibontakoztatása” és az 1.3 „Társadalmi együttélés erősítése” intézkedéseken belül „a fiatalok vidéken, 
helyben maradásának, aktivitásának, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása és a 
közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka előmozdítása és a civil társadalom 
megerősítése által” elnevezésű főbb beavatkozásokhoz kapcsolódik.  

6. A művelet / helyi felhívás célcsoportja:  

A célcsoportból pályázatot nyújthat be Tata városban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkező jogi személyiségű szervezet, mely: 

- infrastruktúra felújítás esetén ingatlannal vagy igazoltan legalább 10 évre bérelt 
ingatlannal rendelkezik, 

A helyi felhívás keretében támogatásban részesülnek a tereket már működtető, illetve újak kialakítását 
célul tűző szervezetek, intézmények. 

A beavatkozás végső célcsoportja a szervezetek szolgáltatásai által elért személyek.  

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

- Részletes költségterv benyújtása 
- Kizárólag Tata területén megvalósuló tevékenység támogatható 
- Engedélyköteles beruházás esetén a kötelező építési dokumentáció benyújtása 
- Formálják és hozzák össze a közösséget, erősítsék az együvé tartozást és a helyi identitást 

és a népesség megtartó erőt 
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8. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: 137.724.000 Ft  

Ebből nyílt eljárás keretében meghirdetésre kerül: 137.724.000 Ft 

- Támogatott pályázatok várható száma 1 db 
- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: max. 137.724.000 Ft 
- A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.  

9. A művelet megvalósítására elkülönített keretösszeg: TOP-7.1.1-16: 137.724.000 Ft 

10. Forrás ütemezése: 2019-ben: 137.724.000 Ft 
11. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. november 1. – 2020. december 31. 

A helyzetfeltárás és tervezett műveletek 
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Ssz.   
Megnevezés  Indoklás,  alátámasztás
(legfeljebb   
1-2 (legfeljebb 4-5  
mondat/szó)  
Kulcsprojekt   
(K) – amennyiben  
releváns   

Specifikus cél   
(legfeljebb 1-  
2 szó)   

Támogatható tevékenységek 

(legfeljebb 4-5 mondat)   
Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás 
(legfeljebb 4-5- 
mondat)   

Célcsoport   
(legfeljebb 1-2 szó)   

Forrás  
(ezer Ft)   

Támogató  
alap  
(ERFA/   
ESZA)   

Tervezett 
időintervallum 
(év, hónap)   

1   Tatai   
hagyományőrző  
kulturális   
programok   

Tata hagyományokban 
gazdag, a térségnek oktatási 
és kulturális központja. A 
hagyományőrző programok 
támogatása lehetőséget 
teremt a történelmi borvidék 
hagyományainak   
újrafelfedezésére, illetve arra, 
hogy Tata városa a történelmi 
borvidék központjaként tudjon 
megjelenni. A programok 
további pozitívuma, hogy 
lehetőséget nyújtanak a 
műemlék jellegű épületeknek 
és azok környezetének jobb 
kihasználására.   

A közösségi 
terek és 
szolgáltatások 
városa   

   

A helyi értékek és 
hagyományok megismerését 
szolgáló programok, 
rendezvények, képzések, 
táborok, kiállítások 
megvalósítása (helytörténet, 
helyi értéktár, népi kézműves  
mesterségek, történelmi korok,  
stb)   

Helyi gyűjtemények alakítása és 
bemutathatóvá tétele   
A helyi értékeket és 
hagyományokat bemutató, 
ismeretterjesztő kiadványok 
kiadása, elektronikus felületen 
való megjelenítése   

Alkotó közösségek 
bemutatkozása, programjai 
Rendezvényszervezés   

EFOP 1.2 és 1.3 

intézkedések   
TOP 5.3 
intézkedések   

A célcsoportból pályázatot 
nyújthat be Tata területén 
székhellyel, telephellyel 
vagy fiókteleppel 
rendelkező jogi 
személyiségű szervezet, 
amely: igazolhatóan 
legalább 2 éves 
tapasztalattal bíró   
hagyományőrző, helyi érték  
feltáró, gyűjtő,   
tevékenységek szervezése 
terén. A HACS 
munkaszervezete nem 
kedvezményezettje a helyi 
felhívásnak.   

  

30 500  ESZA   2018. december. 
1 -2021.december 
31.   

2 Szabadidős, sport- 
és   
közösségfejlesztő 
programok 
támogatása   
   

A város történelmi fejlődése 
következtében nagyszámú, 
sokféle funkciót ellátó értékes 
víz és zöldfelület jött létre. 
Ezeknek az adottságainak is 
köszönhető, hogy a város 
sport és rekreációs központtá 
vált.   
Ezt a város több 
sportszervezete és 
intézménye is alátámasztja. A 
város erőssége a sokszínű 
kulturális programok, 
rendezvények rendszeres 
megtartása. A 
helyzetelemzés rámutat arra, 
hogy igényeket ezen 
programok messze nem 
elégítik ki, sokkal nagyobb 
civil és közösségi 
erőforrásokra lenne szükség, 
különösen az egyenlő esélyű 
hozzáférés elérésében.   

A közösségi 
terek és 
szolgáltatások 
városa   

   

A művelet keretében azon 
tevékenységek támogathatók, 
amelyekben a megvalósítók a 
közösségi együttműködések 
bővítését és/vagy kulturális- 
és/vagy szabadidős- és/vagy 
sporttevékenységek 
megvalósítását tűzik ki célul. 
Támogatható a programokhoz 
szükséges eszközök és 
berendezések beszerzése 
vagy bérlése, a szervezetek 
ehhez a beavatkozáshoz 
kapcsolódó bérköltsége, 
rendezvények, konferenciák   
és szakmai események 
szervezése, a létrejött 
eredmények bemutatása és 
gyűjtése, kommunikációs és 
marketing tevékenység is.   

EFOP 1.2 és 1.3 

intézkedések   
TOP 5.3 
intézkedések   

A sportot, mint 
közösségépítő 
tevékenységet célul tűző 
csoportok, közösségek és 
szervezetek, intézmények, 
az általuk elért személyek   

37 000  ESZA   2018.  
december. 1 
2021.december 
31.  
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3 Épített és 
természetes 
szabadtéri 
közösségi terek 
és zöldfelületek 
infrastrukturális 
fejlesztése, 
eszközbeszer-
zés 

 Tata városa számos civil szervezettel 
rendelkezik a civil szervezetek intézményi 
hálózata erős, de a civil szervezetek nem 
mindig tudják hatékonyan elérni a lakosságot. 
Különösen igaz ez a fiatalokra, akiknek a 
közösségi életbe való bevonása nehézkes, 
ezért növekedhet a városban a csellengő, 
kallódó fiatalok száma, amely a szélsőséges, 
destruktív magatartások terjedését hozhatja 
magával. A szolgáltatások bővítését, a 
lakosság szélesebb bevonásának lehetőségét, 
a közösségfejlesztés helyszíneinek kialakítását, 
valamint a fiatalok részvételének erősítését 
épített és szabadtéri közösségi terek, 
zöldfelületek infrastrukturális fejlesztésével, 
korszerű eszközök beszerzésével támogatjuk. 
A művelet segíti a hátrányos helyzetű 
csoportok, különösen a fiatalok bevonását, az 
egyenlő esélyű hozzáférés javulását, valamint 
a város megtartó képességének növekedését. 

A közösségi 
terek és 
szolgáltatások 
városa 

Támogatható tevékenységek: 
-közösségi terek kialakítása, 
felújítása 
-játszótér kialakítása, felújítása 
-szabadidős terek, nyitott 
közösségi terek kialakítása, 
meglévők felújítása, bővítése 
-közösségi és kulturális célú 
infrastruktúra kialakítása, 
felújítása, bővítése 
-nem iskolarendszerű képzési 
helyszínek kialakítása, felújítása, 
bővítése 
-a közösségi terek felszerelése, 
eszközbeszerzés (bútorzat, 
irodatechnikai eszközök, IT 
eszközök, stb)  
 

EFOP 1.2 
és 1.3 

A célcsoportból pályázatot nyújthat be 
Tata városban székhellyel, telephellyel vagy 
fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű 
szervezet, mely 

-ingatlannal vagy igazoltan legalább 10 évre 
bérelt ingatlannal rendelkezik, 

-igazolható tapasztalattal bír a kulturális 
programok és/vagy szabadidős és/vagy 
ifjúsági és/vagy a közösségi fejlesztések, 
közösségfejlesztés terén.  

 
 

52 500 ERFA 2018 
december 1.-
2021. 
december 31. 

4 Tudományos 
ismeretterjesz-
tő, 
kompetencia 
fejlesztő-, 
képző és 
szemléletformá
ló programok 

A város egyik legnagyobb problémája a fiatal, 
képzett munkaerő elvándorlása, a helyben 
maradók képzettségének, tapasztalatának, 
közösségi kompetenciáinak szintjének 
elmaradása a munkaerőpiac elvárásaihoz 
képest. A közösségi fejlesztések és képzések 
helyszínének megteremtésével lehetőség 
nyílik a lakosság tudásának frissítésére, 
kompetenciáinak fejlesztésére, 
szemléletformálására, különös tekintettel a 
fiatalokra és a hátrányos helyzetű csoportokra. 
Célunk, hogy az új társadalmi kihívások terén 
(globalizáció, új szolgáltatások, átalakuló 
szakmák, új technológiák, gazdasági és 
munkaerőpiaci tendenciák) Tata város fiataljai 
és munkaerőpiacon aktív lakosai 
felkészültebbek legyen az országos átlagnál, 
tudásukkal helyben képesek legyenek 
megélhetésüket megvalósítani.  
 

A közösségi 
terek   és 
szolgáltatások 
városa, 
Kulturális és 
oktatási 
központ, 
Gazdasági 
lehetőségek 
városa 

Támogatható tevékenységek 
-képzések megvalósítása, 
beleértve szükség esetén a 
tananyag kidolgozását és az 
engedélyeztetési eljárás 
költségeit is 
-kompetenciafejlesztő 
programok (műhelyek, táborok, 
előadások, szemináriumok) 
-konferenciák megvalósítása  
-szemléletformáló programok 
-tanulmányutak és 
tapasztalatcserék 
-hazai konferenciákon, a 
témához kapcsolódó szakmai 
találkozókon való részvétel 
támogatása 
 

EFOP 1.2 
és  
1.3 
intézkedé
sek 
TOP CLLD 
intézkedé
sek 

A c élcsoportból pályázatot nyújthat be 
Tata városában székhellyel, telephellyel 
vagy fiókteleppel rendelkező jogi 
személyiségű szervezet, mely 

igazolhatóan legalább 1 éves tapasztalattal 
bír hátrányos helyzetű csoportok vagy nők 
vagy fiatalok vagy felnőttek fejlesztése 
terén. Előnyt jelent, ha a pályázó 
rendelkezik a következőkkel: 3 éves 
személyi vagy szervezeti tapasztalat a 
fentebb felsorolt tevékenységek terén 
 
 

65 833,333 ESZA 2018. 
december 1.-
2021. 
december 31. 
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5   Tudásközpon
t programok 
infrastrukturá
lis fejlesztés 
és 
eszközbesze
rzés 

A városban működő intézmények és 
civil szervezetek infrastrukturális 
állapotán túl az eszközeik is elavultak. 
A helyi kulturális, ifjúsági, szabadidős, 
sport és egyéb tevékenységeket végző 
szervezetek nem tudják feladataikat 
hatékonyan ellátni, szerepüket 
megfelelően betölteni, ha nem 
rendelkeznek megfelelő eszközökkel, 
de különösen nem az új IKT 
eszközökhöz való hozzáféréssel. 
Ahhoz, hogy a tervezett projekt célt 
érjen, olyan új, innovatív, új 
technológiákat is elérhetővé tevő 
helyek és szolgáltatások szükségesek, 
amelyek az egyes személyek számára 
nem elérhetők, hozzáférhetők (pl. 3D-s 
nyomtató, virtuális felületek, stb.) 

 

Tudásközpont
, Közösségi 
terek és 
szolgáltatások 
városa, 
Gazdasági 
lehetőségek 
városa 

A művelet keretében olyan 
terek, tudásközpontú helyek 
kialakítása lehetséges, 
amelyek elérhetővé teszik az 
új technológiák használatát a 
szélesebb közönség számára 
Önállóan támogatható 
tevékenységek: 
innovatív, tudásközpontú 
közösség terek kialakítása, 
felújítása 
új technológiákat bemutató, a 
kipróbálásukat biztosító 
eszközök, szoftverek, 
berendezések vásárlása 
 

EFOP 3.3 és 
3.7 
intézkedések 

TOP 5.3 
intézkedések 

A célcsoportból pályázatot nyújthat 
be Tata városban székhellyel, 
telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkező jogi személyiségű 
szervezet, amely:   

- infrastruktúra felújítás esetén 
ingatlannal vagy igazoltan legalább 
10 évre bérelt ingatlannal 
rendelkezik, 

- igazolható tapasztalattal bír az 
innováció, az új technológiák 
használata terén (pl. önéletrajz vagy 
referencia).  

- együttműködési megállapodással 
bír a tatai Tudásközponttal 

   

20 753,783 ESZA   2018.  
december 1 
- 2021. 
december 
31.   

6   Magyary 
Zoltán 
Tudásközpont 
fejlesztése 

Tata város kulturális intézményének 
infrastrukturális állapota elavult, 
leromlott állapota miatt és városképileg 
is fenntarthatatlan (a 60-as években 
épült „szocreál” beton épület, mely a 
Tatai vár közvetlen szomszédságában 
van), valamint kiesik a város központi 
területéről, így a látogatók kimondottan 
csak célzottan keresik fel, nincsenek 
„betérők”, utcáról belépő emberek. 
Szolgáltatásai éppen ezért már 
hiányosak, a város programjai és 
rendezvényei, valamint a közösségi 
élet nem ebben az épületben zajlanak. 
Új épületnek a város szívében 
elhelyezkedő, szintén felújításra váró 
„Tiszti Kaszinó” épületet néztük ki, 
mely 1932-ben épült, Tata 
központjában található. Az épület első 
felújítási szakaszában elkészülne a 
Tudásközpont rész, melyben 
közösségi kávézó, közösségi iroda, 
közösségi terek, oktatásra is alkalmas 
terek kerülnek kialakításra.  

 

Tudásközpont
, Közösségi 
terek és 
szolgáltatások 
városa, 
Gazdasági 
lehetőségek 
városa 

Támogatható tevékenységek:   

 
- tudásközponttal kapcsolatos 
infrastrukturális fejlesztés, 
felújítás 
-kialakításához és 
működtetéséhez szükséges 
eszközök és berendezések 
beszerzése vagy bérlése, 
ingatlan átalakítások 
 

EFOP 3.3 és   
3.7.  
intézkedések   

TOP 5.3 

intézkedések   

  

A célcsoportból pályázatot nyújthat be 
Tata városban székhellyel, telephellyel 
vagy fiókteleppel rendelkező jogi 
személyiségű szervezet, mely: 

-infrastruktúra felújítás esetén 
ingatlannal vagy igazoltan legalább 10 
évre bérelt ingatlannal rendelkezik, 

   

137 724   ESZA   2018.  
november 
1.-2020. 
december 
31.   
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6.2 Együttműködések 

Együttműködés a 2. specifikus cél, a Közösségi terek és szolgáltatások városa megvalósításában  

Indoklás, alátámasztás 
A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítását együttműködések segítik. A külső 
együttműködési projektek legalább két szervezet együttműködésében valósulnak meg. A nemzetközi 
együttműködések terén különösen Tata városának testvárosi kapcsolataira építünk.  
Országos szintű együttműködések és jó gyakorlatok cseréje: a kultúra, a kulturális gazdaságfejlesztés 
terén együttműködéseket, hálózat kialakítását és jó gyakorlatok, tapasztalatok cseréjét valósítjuk meg  
hazai és nemzetközi szervezetekkel, más LEADER és CLLD akciócsoportokkal.  
Tata városa az elmúlt években jelentős kulturális, oktatási és gazdasági kapcsolatokat alakított ki a 
térségben lévő önkormányzatokkal, intézményekkel, szervezetekkel, de különösen a megyei jogú 
várossal, Tatabányával. A HKFS megvalósítása során 4 db hazai találkozót, 4 db tanulmányutat és a 
záróévben pedig a tapasztalatokat bemutató konferenciát szervezünk az együttműködő partnereinkkel 
közösen. A találkozókon kitérünk a további együttműködési lehetőségekre, közös projektekre, 
fenntarthatósági kérdésekre. 
A tervezett forrás: 4 db találkozó bruttó 250.000 Ft/db, összesen bruttó 1.000.000 Ft  
Hazai tanulmányutak költsége: bruttó 250.0000 Ft/db, összesen bruttó 500.000 Ft 
 
Nemzetközi jó gyakorlatok, tapasztalatok tanulmányozása, testvérvárosi kapcsolatok erősítése 
Cél: Tata testvárosi kapcsolatain keresztül a kulturális és közösségi kommunikáció, a helyi közösségek 
támogatásának formái, alapelvei, jó gyakorlatok bemutatása, helyi közösségfejlesztési tevékenységek, 
ifjúságfejlesztési tevékenységek, kulturális programok, rendezvények bemutatása.  
Tanulmányutak célja: 
Alkmaar kb. 90.000 lakosságszámmal rendelkező település Észak-Hollandia területén. Alkmaar 1400 
km távolságra található Tatától. Dammarie-Les-Lys kb. 20.000 fős lakossággal rendelkező település 
Franciaországban. 1430 km-re található Tata városától. 
2 db tanulmányút költsége bruttó 6.000.000 Ft 
Zárókonferencia megvalósítása ez együttműködők részvételével bruttó 2.500.000 Ft. 
Összesen bruttó 10.000.000 Ft kerül így betervezésre az 1. és 2. műveletek terhére. 

6.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei 

A Helyi akciócsoport (Továbbiakban: HACS) összetétele, felelősségi körének bemutatása 

A HACS tervezett szervezeti felépítésének bemutatása 

 

HACS 
közgyűlés

Elnökség

Munkaszervezet Értékelő Bizottság

Helyi Bíráló 
Bizottság (HBB)

Felügyelő 
Bizottság
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A HACS és munkaszervezetének jogi formája, a megalakulás dátuma, fő 
tevékenységi körök 

A Tatai Helyi Közösség 2016. május 26-án jött létre, és az a javaslat született, hogy a majdani HACS 
konzorciumi formában kerüljön megalakításra, 15 taggal.  

A Helyi Közösség megalapításának célja, hogy a partnerség elvének érvényesítése mentén, a helyi 
közösségfejlesztési stratégia kidolgozásával és annak megvalósításával hozzájáruljon a jövőképben 
megfogalmazott célok eléréséhez.  

A Tatai Helyi Akciócsoport alapító tagjai 

A HACS elnöke Michl József  

 

 HACS alapító tagjai (konzorciumi tagok) Tagok képviselői Szféra 

1. Tata Város Önkormányzata Michl József közszféra 

2. Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság Borsó Tibor civil 

3. Tata és Térsége Civil Társulás Domonkos Ágnes civil 

4. Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. Bercelly Attila közszféra 

5. Móricz Zsigmond Városi Könyvtár  Sinkó Ildikó közszféra 

6. Honvéd Bajtársi Klub Tata Sárközi József civil 

7. Tatai Városgazda Nonprofit Kft. Acsai Zoltán közszféra 

8. Tatai Televízió Közalapítvány Petzke Ferenc közszféra 

9. Tata Városi Nyugdíjas Klub Kun Imre civil 

10. Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztő Szövetség  Musicz László civil 

11. Rudas-Infó kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Múth János gazdasági 

12. Dental Visual Communication Kft. Dr. Sárossi Benedek  gazdasági 

13. Duna – Gerecse Nonprofit Kft. Magyarics Gábor közszféra 

14. Zofi Rendezvényszervező Kft. Zombori Mihály gazdasági 

15. Látványgyár Kft. Görözdi Géza gazdasági 

 

A HACS szervei 

A HACS szervei a Közgyűlés, az Elnökség, a Felügyelőbizottság, a Munkaszervezet, a Helyi Bíráló 
Bizottság, valamint a Közgyűlés által létrehozható további, tanácsadói jogkörrel rendelkező szervek.  

A HACS a későbbiekben feladatai ellátásának céljából munkacsoportokat hoz létre: kommunikációs 
munkacsoport, stratégiai munkacsoport, monitoring munkacsoport. 

A munkaszervezet feladatait ellátó szervezet a Tatai Városgazda Nonprofit Kft., képviselője Acsai Zoltán 
ügyvezető.  

 

Közgyűlés 

A közgyűlés tagja a HACS minden tagja. Minden tag 1 szavazattal rendelkezik.  

A Tatai Helyi Közösségnek jelenleg 15 tagja van, melyből 6 a közszférához, 4 az üzleti és 5 tag a civil 
szférához tartozik. A HACS tagság összetételében ennek megfelelően egyik szféra és érdekcsoport sem 
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rendelkezik a szavazati jogok 49%-ot meghaladó hányadával, mely arányok betartására a jövőben is 
különös figyelmet fordítunk. A HACS-nak a rendes tagok mellett lehetnek együttműködő vagy társult 
tagjai is, amelyek szavazati joggal nem, de tanácskozási joggal részt vehetnek a Közgyűléseken.  

A HACS Közgyűlése egyhangú döntéssel felveszi tagjai közé a legalább két tag ajánlásával rendelkező 
csatlakozni kívánó jogi személyiséggel rendelkező szervezetet, amely megfelel a pályázati felhívásban 
foglalt előírásoknak és nem áll a kizáró okok hatálya alatt, valamint felvételével egyik szféra tagsága 
sem haladja meg a 49%-ot.  

A közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik. A közgyűlés határozatképes, ha tagjainak több mint fele 
jelen van. Az ülést az elnök hívja össze. Köteles az ülést 15 napon belül összehívni, ha a tagok legalább 
1/3-a azt írásban kezdeményezi. 

A Közgyűlés feladatai:  

- A HACS konzorciumi megállapodásának elfogadása vagy módosítása 
- A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) elfogadása 
- Tisztségviselők megválasztása 
- A HACS képviseletére jogosult Elnök megválasztása 
- A Helyi Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása 
- Helyi Közösségfejlesztési Stratégia elfogadása, módosítása 
- Éves munkaterv elfogadása 
- Éves költségvetés és beszámolók elfogadása 
- Munka- és tematikus csoportok létrehozása, tagjaik megválasztása 
- A pályázati felhívások megjelentetéséről való döntés 

Elnökség 

Az elnökség a HACS operatív irányító testülete. A Közgyűlés választja meg a HACS tagjaiból. Az elnökség 
3 tagú, amelyben minden szférát 1-1 fő képvisel. Az elnökség akkor határozatképes, ha minden tagja 
jelen van. Határozatait konszenzussal hozza meg. A szervezetet az Elnök képviseli. Az Elnök maga 
helyett elnökhelyettest jelölhet ki. Az elnökség tagjai kötelesek részt venni a közgyűlésen. Az elnök 
tanácskozási joggal további személyeket hívhat meg állandó, vagy eseti jelleggel az Elnökség üléseire.  
Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen a HACS-csal kapcsolatos 
kérdésekre válaszolni, a HACS tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. Az elnökség felel 
a közgyűlés által, számára delegált ügyekért. Az elnökség feladata első sorban az operatív irányítás, a 
HKFS megvalósulásának figyelemmel kísérése, illetve a HKFS módosításának kezdeményezése. Az 
elnökség feladata a munkaszervezet munkájának folyamatos figyelemmel kísérése. Feladata a 
Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében javaslatok megfogalmazása, és a meghozott 
döntések végrehajtásának felügyelete.  

Helyi Bíráló Bizottság 

A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) tagjait és póttagjait a közgyűlés választja meg és hagyja jóvá. A HBB 
tagjaira vonatkozó főbb előírások: 

- HBB-ban biztosított legyen a három érdekszféra képviselete 
- HBB tagjait 50%-ban állami hatóságnak nem minősülő partnerek adják 
- 1 személy 1 szférát képviselhet 

A bizottság feladata a HKFS végrehajtásához kapcsolódóan a projektkiválasztási és döntéshozatali 
eljárásban a döntéshozatali funkció ellátása. Az általa támogatásra javasolt projekteket a HACS az 
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Irányító Hatóságnak továbbítja jogosultsági ellenőrzésre. A projektkiválasztás során a HBB – a 
munkaszervezet segítségével – formailag, majd tartalmilag értékeli a pályázatokat, a felhívásban 
meghatározott pontozásos, szakmai szempontok alapján, összhangban a 272/2014 (XI.5.) 
kormányrendelet rendelkezéseivel.  

A Helyi Bíráló Bizottság esetében kimagaslóan fontos a kiválasztás alapvető szabályait betartani, 
melyek a következők: 

- Egyenlő bánásmód: Az egyenlő bánásmód elve alapján részlehajlás nélkül ugyanolyan 
szempontok szerint bírálják el adott konstrukción belül minden projektet. 

- Esélyegyenlőség: A bírálat során megkülönböztetés nélkül történik a projektek bírálata, 
független attól, hogy milyen társadalmi vagy vallási csoportot, területet stb. képvisel adott 
pályázó. Csak olyan projekt támogatható, amely nem sérti az esélyegyenlőséget és nem 
ellentétes a fenntartható fejlődés elveivel. 

- Összeférhetetlenség: A döntéshozatalban nem vehet részt, aki a pályázat kidolgozásában 
részt vett, vagy képviselője/munkavállalója annak a szervezetnek, amely az adott 
támogatási kérelmet benyújtotta. Nem vehet részt a döntéshozatalban továbbá, aki a 
272/2014 (XI.5.) kormányrendelet 39.§ (1) bekezdése alapján érintett! A döntéshozatal 
során a HBB tagja helyett a póttag vesz részt a döntéshozatalban.  

Munkaszervezet 

A munkaszervezet a HACS ügyviteli szervezete, a konzorcium tevékenységét segítő iroda. A 
munkaszervezet a HKFS megvalósításához szükséges koordinációs, kommunikációs és adminisztrációs 
feladatokat (igazgatási, pénzügyi, közösségszervezési, animációs, kommunikációs, továbbá 
menedzsment és program-monitoring) látja el. 
A Tatai Helyi Közösség munkaszervezete: Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 
Munkaszervezet feladatai: 

- A HKFS megvalósításával összefüggő koordinációs, kommunikációs és adminisztrációs 
feladatok  

- Helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése 
- Projektfejlesztési tevékenység: ügyfélszolgálati iroda működtetése, tájékoztatás és 

nyilvánosság biztosítása, projektmenedzsment (a beérkező projektötletek esetében szakértői 
tanácsadás a fenntartási időszak végéig)  

- HBB tevékenységét segítő technikai, adminisztratív és szakmai háttér biztosítása 
- HBB döntés előkészítés 
- Kapcsolattartás a Program irányító hatóságával, továbbá más szakmai partnerekkel 
- Monitoring és értékelési tevékenységhez szükséges adatgyűjtés  
- Konzorcium működésének segítése, a konzorcium tájékoztatása a HKFS végrehajtásáról, 

szükség esetén javaslattétel a HKFS módosítására  
- Együttműködési projektek előkészítésében és lebonyolításában történő közreműködés 
- Szakmai és pénzügyi beszámolók összeállítása   
- A munkaszervezetet munkaszervezet-vezető irányítja.  

A munkaszervezet-vezető feladatai: 
- A munkaszervezeti iroda képviselete, szakmai és operatív irányítása 
- Kapcsolattartás a konzorcium tagjaival, a Program irányító hatóságával és más szakmai 

szervezetekkel 
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- Beszámolás a konzorcium vezetőségének a működésről és a HKFS végrehajtásáról 
- Munkáltatói jogok gyakorlása a munkaszervezet dolgozói felett 
- A munkaszervezetre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:  
- A munkaszervezet tagja nem lehet HACS-ban tagsággal rendelkező szervezet képviselője.  
- A munkaszervezetnek nincs döntési jogköre a projektek kiválasztásával kapcsolatban.  
- A döntés előkészítésben nem vehet részt a 272/2014 (XI.5.) kormányrendelet 39.§ (1) 

bekezdése alapján érintett dolgozó! 

A HACS működésével kapcsolatos döntéshozatali folyamatok bemutatása 

Felhívás megjelentetése 

 

Projektkiválasztás 

 

A projekt kiválasztására vonatkozó előírások 

Helyi Bíráló Bizottság (továbbiakban: HBB) tesz javaslatot a támogatandó projektekre. A HBB a 
stratégiában lefektetett kiválasztási kritériumok és alapelvek, illetve az azok alapján kidolgozott 
értékelési szempontok alapján dönthet.  
A kiválasztás szabályai nyilvánosak és átláthatók. 
A projektek illeszkedjenek a HKFS stratégiához. 
Megkülönböztetéstől mentes, a szabályoknak és kritériumoknak megfelelő kiválasztási eljárás. 
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A HACS fizikai feltételeinek bemutatása 

A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. teljes mértékben biztosítja a HACS és a munkaszervezet feladatai 
ellátáshoz szükséges infrastrukturális és tárgyi feltételeket. Biztosított az irodahelyiség a szükséges 
informatikai és irodai eszközökkel, valamint biztosított az ügyfelek fogadására szolgáló 
tárgyalóhelyiség.  

Címe: 2890 Tata, Belterület 460/143. hrsz (Széles csapás) 

A HKFS megvalósítását szolgáló humán erőforrás bemutatása az elvégzendő feladatok tükrében 

A feladatok megfelelő elvégzéséhez elengedhetetlen a hozzáértő szakmai tapasztalat. Figyelembe véve 
a korlátos pénzügyi forrásokat (a támogatási összeg 15%-a fordítható működési és animációs 
költségekre) 1 fő munkaszervezet vezetővel, 1 fő projektmenedzserrel, 1 fő pénzügyi munkatárssal 
számolunk. 
A munkaszervezet-vezető esetében az elvárás a felsőfokú végzettség, minimum 8 éves 
munkatapasztalat. Előnyt jelent HACS munkaszervezet vezetésben, nemzetközi és hazai 
együttműködésekben szerzett tapasztalat. Projektmenedzser rendelkezzen 4 éves 
munkatapasztalattal és ezen belül 3 év kapcsolódjon uniós pályázatok kezeléséhez. 
A pénzügyi projektasszisztens rendelkezzen legalább 3 éves, pénzügyi területen szerzett tapasztalattal, 
valamint legyen tapasztalata európai uniós projektek elszámolási feladatainak elvégzésében. 

6.4 Kommunikációs terv 

A Tatai Helyi Akciócsoport a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia tervezése és megvalósítási ideje alatt 
nagy hangsúlyt fektet a HKFS megvalósulás tervezése, szervezése során bevont intézmények, szakmai 
partnerek, ágazati partnerek, egyházak és egyéb érdekeltek tájékoztatására, valamint a HKFS céljainak 
megvalósításában pályázó szervezetek (leendő pályázók) és partnerszervezetek tájékoztatására, a 
velük való megfelelő kommunikációs tevékenységekre. Másodlagos figyelmet fordít a teljes helyi 
lakosságra, szélesebb nyilvánosságra.  

A kommunikációs tevékenység célja:  

A tevékenység célja, hogy kommunikációs eszközökkel egyrészt biztosítsa a projekt és annak 
eredményeinek minél szélesebb körű megismertetését a nyilvánossággal. Másrészt célja, hogy a helyi 
felhívások esetében minden potenciális projektgazdához eljusson az üzenet a pályázási 
lehetőségekről, a pályázatok feltételeiről a sikeres pályázatok benyújtása érdekében 
A kommunikációs modul az előírásoknak megfelelően a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek 
tájékoztatási kötelezettségeiben foglalt, a projektre érvényes kommunikációs tevékenységeket is 
megvalósítja az Arculati kézikönyv előírásainak megfelelően. 
A program az érintettek minél szélesebb körének bevonásával történik, a párbeszéd rendszeresen 
szervezett fórumokon és tervező műhelyeken keresztül zajlik, kialakítva az elköteleződést a projekt 
iránt. A program során kialakított és tovább fejlesztett kommunikációs és információs csatornák a 
program befejezését követően is rendelkezésre állnak majd.  

A célcsoportok és a kommunikációs eszközök meghatározása  

A célcsoport meghatározásánál beszélhetünk belső és külső célcsoportoktól. Belső célcsoportként 
definiáljuk a HACS tagjait, valamint a potenciális pályázók körét. Külső célcsoport a széleskörű 
nyilvánosság. 
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Célcsoport kommunikációs eszközök 

Potenciális pályázók köre: elektronikus levélben a HACS tagoknak, valamint e-hírlevél formájában a 
honlapon regisztrálóknak 

- HACS honlapján 
- pályázói tájékoztató fórumokon  
- Széleskörű nyilvánosság: helyi nyomtatott és elektronikus sajtón keresztül (Tatai Patrióta) 
- HACS honlapján 
- HACS facebook oldalán 
- önkormányzat honlapján (www.tata.hu) 
- tájékoztató fórumokon 
- Kiadványokban, melyek folyamatosan bemutatják a programot, valamint annak eredményeit  

Fontos a megfelelő kommunikációs csatorna működtetése, hiszen az adott településeken helyi szintű 
információ átadáson, napilapon, interneten, kábel TV-n keresztül szinte minden házhoz eljut a 
közvetített információ. Az időszakosan megjelenő tájékoztatók, ismertetők, beszámolók 
megjelenésének gyakorisága az aktuális információk tartalmától és mennyiségétől függ. Fontos a 
nyertes pályázók kommunikációjának és nyilvánosságának összehangolása, ellenőrzése is. 

Nyilvános fórumok: 

A HACS Munkaszervezete a helyi felhívás megjelenéseket követően évente legalább egy tájékoztató 
fórumot a potenciális pályázóknak. Emellett a munkaszervezet tart egy fórumot évente, hogy 
munkájáról beszámoljon, az eredményekről tudósítsa a város lakosságát.  
Önálló weboldal működtetése 

Elengedhetetlen egy HACS weblap működtetése, melyen az összes aktuális információ elérhető (rövid 
bemutatkozás, stratégia, hírek, eseménynaptár, fórum, elérhetőségek). A weboldal létrehozása a HACS 
megalakulását követően válik esedékessé. A HACS kihasználja a közösségi média adta előnyöket is, így 
önálló Facebook oldalt hoz létre, ahol tájékoztatja az érdeklődőket az eseményekről, vagy a sikeres 
projektekről.  

A HACS dokumentumaihoz és a HACS-ról szóló információkhoz való hozzáférés 
lehetőségeinek bemutatása, visszacsatolási lehetőségek, ezek kezelésének és 
dokumentációjának módja 

A HACS dokumentumaihoz és a HACS-ról szóló információkhoz 
- a HACS honlapján  
- a HACS facebook oldalán  
- a HACS Munkaszervezetének ügyfélszolgálati irodájában, ügyfélfogadási időben lehet 

hozzájutni  
Az ügyfélszolgálaton személyesen, elektronikusan pedig egy központi e-mail címen lehet javaslatokat, 
észrevételeket tenni bárki által. A munkaszervezet minden beérkezett javaslatot regisztrál, szükség 
szerint megválaszolja és a jövőbeni eseményeknél, felhívásoknál, tevékenységeknél ezeket 
felhasználja. Stratégiai jelentőségű javaslatokat a megfelelő formában az Elnökség elé terjeszti.  

A kommunikációval kapcsolatos felelősségi körök és a humán kapacitás bemutatása 

A kommunikációs tevékenység megszervezése a munkaszervezet vezetőjének feladata. A 
munkaszervezet vezetője a kommunikáció adminisztratív feladatait a munkaszervezet tagjaiból alakult 
kommunikációs munkacsoporttal együtt látja el. 
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Kommunikációs költség- és ütemterv 

 

 

6.5 Monitoring és értékelési terv 

A stratégia megvalósítása során a HACS a következő elvek mentén az alábbi monitoring, valamint 
értékelési tevékenységet hajtja végre. 
A monitoring és értékelési tevékenység a HKFS megvalósítás során elért eredmények számszerűsítése, 
az adatgyűjtés és elemzés elengedhetetlen a hosszú távú stratégia sikeres megvalósítása során. Az 
indikátorok, mutatószámok elemzése alapján lehetőség nyílik a kitűzött célok eléréshez szükséges 
korrekcióra, és esetlegesen új feladatok meghatározására. 
A HACS egyrészt folyamatos, folyamatba épített monitoring tevékenységet végez. A monitoring a helyi 
projektek tervezése során meghatározott célok teljesülésének a vizsgálatát jelenti. A monitoring célja 
időszerű és releváns információk biztosítása a HACS közgyűlése, ill. az IH felé arról, hogy a projektek a 
kitűzött céloknak megfelelően haladnak-e, feltárja az esetleges sikertelenség okait, korrekciós 
lépéseket ajánl. A HACS másrészt a stratégia megvalósítása során legalább egy alkalommal – félidei – 
értékelést tervez. Az értékelés a beavatkozások eredményeinek és hatásainak megítélése a stratégia 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tervezés
Részletes kommunikációs terv 
kidolgozása 0 Ft 1 0 Ft x
Logó és arculattervezés 350 000 Ft 1 350 000 Ft x
Grafikus tervezői költsége 100 000 Ft 1 100 000 Ft x
összesen 450 000 Ft
Honlap (www.tata.hu/hacs)
Honlapfejlesztés 154 000 Ft 1 154 000 Ft x
Tartalmi feltöltés 12 700 Ft 40 508 000 Ft x x x x x x x x x x x x x x
Frissítés és fenntartási költségek 12 700 Ft 40 508 000 Ft x x x x x x x x x x x x x x
összesen 1 170 000 Ft
On-line megjelenés
tata.hu 12 700 Ft 40 508 000 Ft x x x x x x x x x x x x
tataivaroskapu.hu 12 700 Ft 40 508 000 Ft x x x x x x x x x x x x
összesen 1 016 000 Ft
Print média kampány
Tatai Patrióta Újság 100 000 Ft 1 100 000 Ft x
Sajtóközlemények 0 Ft 3 0 Ft x x x
Nyilvános sajtóesemények 3 db 42 000 Ft 3 126 000 Ft x x x
összesen 226 000 Ft
Facebook megjelenés
facebook.com 12 700 Ft 40 508 000 Ft x x x x x x x x x x x x x x
összesen 508 000 Ft
TV megjelenés
Műsor megjelenés a Tatai TV-ben, 
rövidfilmek 0 Ft 3 0 Ft x x x
összesen 0 Ft
Egyéb megjelenés
E-mail kampány (készítés, elküldés) 25 000 Ft 2 50 000 Ft x x
Kiadvány 0 Ft 0 0 Ft
összesen 50 000 Ft
Rendezvény

Projektgeneráló találkozók szervezése 0 Ft 2 0 Ft x x
Fórumok, tájékoztató napok a 
potenciális kedvezményezettek 20 000 Ft 4 80 000 Ft x x x x
Zárókonferencia 200 000 Ft 1 200 000 Ft x
összesen 280 000 Ft
Total (bruttó) 3 700 000 Ft

Kötelező nyilvánosság
Honlap készítése 170 728 Ft 1 171 728 Ft x x
B tábla 64 390 Ft 1 64 390 Ft x
Logók 35 000 Ft 1 35 000 Ft x
Fotódokumentáció 50 000 Ft 1 50 000 Ft x x x x x x x x x x x x x x
összesen 321 118 Ft

Ár (bruttó) Menny. ÖsszesenElőzetes kommunikációs pénzügyi és 
ütemterv

20222018 2019 2020 2021
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által elérni kívánt célok szempontjából. Az értékelés alapján válhat szükségessé a HKFS esetleges 
felülvizsgálata és módosítása.  
A folyamatos monitoring tevékenység során a HACS munkaszervezete szerzi be az adatokat a 
projektgazdáktól. A helyi felhívásokban az akciócsoport több, e feladathoz kapcsolódó kötelezettséget 
is elvár a térségi pályázóktól: 

- Minden pályázónak meg kell határoznia az eredményindikátor vállalását, továbbá be kell 
mutatnia, hogy ezt az értéket milyen módon fogja dokumentálni, igazolni. Az indikátorokat az 
akciócsoport határozza meg, a TOP CLLD felhívásban foglaltak és jelen HKFS-ben vállaltak 
alapján.  

- Elvárás a nyertes pályázóval szemben, hogy a megvalósult projektjéről rendszeresen 
beszámoljon az akciócsoport részére és tájékoztatást nyújtson a vállalt indikátorok 
teljesítéséről. 

Az indikátorok definiálása a célok meghatározásánál és a művelet leírásoknál megtörtént. Az adatok 
forrását, a begyűjtés módját és gyakoriságát az alábbi táblázat tartalmazza mutatónként: 

 
S.sz. Indikátor neve Adat forrása és a Begyűjtés 

módja 
Begyűjtés 
gyakorisága 

 Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy renovált 
köz- vagy kereskedelmi épületek (m2) 

Projektgazda előrehaladási 
jelentése, munkaszervezet 
ellenőrzése 

évente 

 Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek (m2) 

Projektgazda előrehaladási 
jelentése, munkaszervezet 
ellenőrzése 

évente 

 Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési 
stratégiával érintett települések lakosságszáma (fő) 

KSH adatok évente 

 A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek 
vagy nem önkormányzati szervezetek által a HFS 
keretében tervezett és végrehajtott programok száma 
(db) 

HACS szintű előrehaladási 
jelentés 

évente 

 A HFS végrehajtás keretében megújított közösségi 
tereket rendszeresen igénybe vevő lakosság aránya 

Központi módszer-tannal előre 
megállapított gyűjtés alapján 

évente 

 A közösségi, szabadidős, közszolgáltatást nyújtó terekkel 
és létesítményekkel való lakossági elégedettség 

Központi módszer-tannal előre 
megállapított gyűjtés alapján 

évente 

 Intézmények száma, amelyekben nőtt a látogatottság a 
program előtti időszakhoz képest 

Irányító Hatóság által 
biztosított módszertan alapján 

évente 

 „ESZA indikátorok”1 Projektgazda által összesített, 
résztvevői nyilatkozatok 

évente 

A monitoring tevékenység során szerzett adatok alapján a munkaszervezet évente beszámol az 
Elnökségnek, a Közgyűlésnek, valamint a Helyi Bíráló Bizottságnak a Stratégia előrehaladásáról  
A munkaszervezet segítségével a HACS értékeli a saját tevékenységét is. A monitoring és értékelő 
tevékenység elválaszthatatlan része a HACS saját tevékenységének elemzése a felhasznált működési 
és fejlesztési források, és a monitoring eredmények összevetésével. A jelentés tartalmazza azt a 
szakmai beszámolót, amely kitér a HACS saját pénzügyi és humán erőforrásainak elemzésére is.  
Az elért eredményekről szóló szakmai beszámolót minden évben a pénzügyi beszámoló elfogadásával 
egyidőben a Közgyűlés hagyja jóvá. Emellett a HACS minden év november 30-ig éves előrehaladási 
jelentést tesz az Irányító Hatóság felé, egészen a helyi közösségi fejlesztési stratégia keretében 
támogatást nyert projektek fenntartásának végéig. A HACS félévente kifizetési kérelemmel 
egybekötött időközi beszámolót küld az IH-nak. A stratégia végrehajtásának félidejénél az 
akciócsoport félidei értékelést végez. Az értékelés során az elérni kívánt célok és eredmények tükrében 
                                                           
1 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók 
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egyrészről elemzésre kerülnek a korábbi monitoring tevékenység alapján gyűjtött adatok (objektív 
értékelés), másrészt összegezzük a HKFS megalkotásában és végrehajtásában részt vevő 
projektgazdák, más szervezetek és a lakosság időarányos tapasztalatait, meglátásait (szubjektív 
értékelés). Ez utóbbi esetében elsősorban primer adatgyűjtési eszközöket (interjú, workshop stb.) 
tervezünk használni.  
Az értékelés során –elsősorban – az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: 

- A fejlesztések hozzájárultak-e a kitűzött célok eléréséhez? 
- Milyen mértékben teljesültek az elvárt, tervezett eredmények? 
- Az időarányosan elvárható teljesüléshez képest milyen arányban áll a félidőig ténylegesen 

megvalósult teljesítés? 
- Hogyan alakul felhasznált források, a tevékenységek és az elért eredmények egymáshoz való 

viszonya? 
- Melyek voltak a választott eszközök előnyei, hátrányai, korlátai, más területeken jelentkező 

hatásai? 
- Hogyan reagáltak a támogatást igénylők/kedvezményezettek a nem várt külső hatásokra? 
- A támogatást igénylők/kedvezményezettek milyen mértékben használták a megvalósulás 

eredményeit, és ez hozzájárult-e valamilyen szemléletváltozáshoz? 
Az értékelés eredményének függvényében dönt a Közgyűlés a HKFS esetleges felülvizsgálatáról, és az 
ennek nyomán előállt stratégia módosítás IH felé történő benyújtásáról is.  
A HKFS alapján már támogatást elnyert, és megvalósítás alatt álló, de az értékelés szerint feltűnő 
késlekedést mutató projektek esetén a munkaszervezet konzultációt folytat a projektgazdával, és 
esetlegesen intézkedési tervet készíttet, ill. hajtat végre. 
A felülvizsgálatok és értékelések eredményének kommunikálása:  
A HKFS megvalósítása során elért eredmények kommunikációja folyamatos, melyet az értékelések és 
előrehaladási jelentések (szakmai beszámolók, pénzügyi jelentések, közgyűlési határozatok) 
hangsúlyos disszeminációjával kívánunk megvalósítani. A monitoring és értékelési feladatok ellátására 
használt kommunikációs felületek megegyeznek a HKFS általános kommunikációjának leírásában 
foglaltakkal (saját weboldal, közösségi média felületek, partnereink weboldalai, nyomtatott sajtó, saját 
nyomtatott kiadványok, helyi televízió csatornák) 

Kockázatkezelés 

Felmerülő kockázatok Projekt céljaira 
gyakorolt hatás 

Bekövetkezési 
valószínűség 

Kockázatkezelési stratégia 

Jogi szempont 
Jogszabályi változások, melyek a 
projekt elemeinek működését 
negatívan érintik 

Nagy Közepes Jogszabályi környezet folyamatos 
figyelése, az előírások betartása. 

Eljárások, valamint az IH döntéseinek 
elhúzódása 

Nagy Közepes Az ütemterv készítésekor a kockázat 
figyelembe vétele, plusz időszakok 
betervezése 

Engedélyeztetés, hatósági 
engedélyek és eljárások elhúzódása 

Nagy Közepes Az ütemterv készítésekor a kockázat 
figyelembe vétele, plusz időszakok 
betervezése 

A CLLD, mint eszköz újszerűségéből 
adódóan a szabályozás és az azzal 
kapcsolatos ismeretek és 
információk hiányosak 

Nagy Közepes A folyamatokat ugyan lassítja, de 
folyamatos kapcsolattartás és 
párbeszéd megvalósítása az IH-val és a 
KSZ-tel 
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Hatáskörök és szerepek változása (pl. 
a korábbi LEADER-ben) 

Közepes Közepes A folyamatokat úgy kell felépíteni, hogy 
ezeket a változásokat 
zökkenőmentesen vegye a szervezet 

Társadalmi szempont 
A pályázatok bírálatát megtámadják 
a „nem nyertes szervezetek” 

Közepes Közepes A kiírásokat mindenre körültekintően 
kell megtenni. A döntéshozatal és 
monitoring rendszer biztosítja az 
átláthatóságot. 

A nyertes szervezet nem tudja, vagy 
valamilyen változás következtében 
nem akarja megvalósítani a 
projektjét 

Közepes Csekély Fel kell készülni a nyertes pályázatok 
visszamondására. Szabályozni kell a 
kérdést a folyamatokban, biztosítani 
kell tartaléklistát. 

A döntések politikai támadásokat 
hoznak 

Nagy Közepes A kiírásokat mindenre körültekintően 
kell megtenni. A döntéshozatal és 
monitoring rendszer biztosítja az 
átláthatóságot. 

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont 

A projekt nem kap támogatást Nagy Közepes A kiírásra vonatkozó előírások betartása 
precíz, jól kidolgozott a dokumentáció 
benyújtása. 

Előre nem tervezett pótlólagos, 
gyors határidejű munkák felmerülése 

Közepes Csekély Pontos pénzügyi tervezés, plusz 
erőforrások bevonására való 
felkészülés. A stabil gazdasági helyzet, 
erős munkaszervezet biztosítja a 
megfelelő hátteret. 

Előre nem látott kiadások, költségek 
merülnek fel 

Közepes Csekély Pontos pénzügyi tervezés, tartalék 
képzése történik 

Az IH pénzügyi kifizetései elhúzódnak Közepes Közepes Tartalékból, illetve önerőből biztosítani 
kell a folyamatos működtetést. A 
konzorcium biztonsági tartalékot képez. 

Intézményi szempont 
A projekt megvalósítása ütemtervtől 
eltérően halad 

Közepes Csekély A projektgazda és partnerei több éves 
tapasztalattal rendelkeznek a 
projektmenedzsment területén. 

A projekt megvalósításához 
szükséges szakemberek nem állnak 
rendelkezésre 

Csekély Csekély A projekt tervezésénél már számoltunk 
a humánerőforrás kérdésével.  

Műszaki szempont 
Időjárási körülmények, vis maior 
bekövetkezése miatt az ERFA 
programok csúszása 

Csekély Nagy A tervezéskor figyelemmel kell lenni 
arra, hogy a megvalósítás a megfelelő 
időszakra essen. 

Hibás vagy nem megfelelő teljesítés Csekély Nagy A közbeszerzés során különös figyelmet 
kell fordítani a beszállítók referenciáira. 

6.6. Horizontális célok 

Esélyegyenlőség 

A HACS stratégia úgy épül fel, hogy figyelembe veszi az esélyegyenlőségre vonatkozó, betartandó 
megközelítéseket. Az akciócsoport figyelmet fordít a település minden érintett csoportjára, egyenlő 
esélyeik megteremtésére, a társadalmi igazságosság szabályainak betartására, valamint a fenntartható 
fejlődés elvein alapuló gazdasági és társadalmi fejlődés megvalósítására. Ebben segíti munkánkat a 
településről részletesett kidolgozott helyzetelemzés, melyben több helyen megemlítésre kerül az 
egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. Már a HKFS tervezésekor is meghívásra kerültek, de a 
megvalósításába még erősebben bevonásra kerülnek a különböző hátrányos helyzetű csoportokkal 
foglalkozó civil szervezetek, pl: az Esőemberekért Egyesület, Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesülete, 
Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség Tatai Tagszervezete, Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület, Magyar Vöröskereszt Tata Területi Szervezete, Mozgáskorlátozottak KEM 
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Egyesülete Sorstársak Klubja stb., valamint a szociális intézmények szakemberei. A HKFS készítésekor 
az önkormányzat esélyegyenlőségi munkatársát bevontuk munkafolyamatba. 
Megvalósítás során a projekteknek illeszkedniük kell Tata város esélyegyenlőségi tervéhez. 

Fenntarthatóság 

A HKFS tervezésekor már odafigyeltünk a környezeti fenntarthatóságra. Nem készítettünk kérdőíveket, 
online lehetett véleményt formálni a tervezés során, illetve a projektgyűjtést is online módon végeztük 
A helyi felhívások kiválasztási kritériumai között az előnyt jelentő szempontok között szerepel majd 
környezeti fenntarthatósági szempont, illetve infrastruktúra fejlesztési projekt esetén előnyt jelent, ha 
a megújuló energia hasznosítása szerepel a projektben, illetve, ha ezeket a szempontokat előtérbe 
helyezi a pályázó. A horizontális szempont teljesülését a HACS a monitoring tevékenysége folyamán 
figyelemmel kíséri, rendezvényei, akciói tervezése során figyelmet fordít a környezeti 
fenntarthatóságra (újrahasznosítható és nem eldobható eszközök stb.). Erre a projektgazdák figyelmét 
is felhívjuk.  

6.7. A HKFS innovatív elemeinek bemutatása 

A HKFS innovatív elemeinek meghatározó eleme maga az európai CLLD keretprogram, vagyis a 
közösségvezérelt helyi fejlesztés megközelítése. A Helyi Közösségi Fejlesztési Starégi legfőbb célja 
maga a társadalmi innováció. Nehéz helyzetben vagyunk tehát, amikor a HKFS innovatív elemeit kell 
bemutatnunk, hiszen: 

- közösségi helyzetelemzésünk célja eleve az volt, hogy a közelmúlt és a jelen helyzetének 
feltárásával és értelmezésével a társadalmi, gazdasági megújulás lehetséges irányaira tudjunk 
rámutatni; 

- közösségi jövőképünk megrajzolásakor Tata olyan kívánt célállapotát vázoltuk fel, mely csak 
komplex, hatékony, innovatív együttműködésen keresztül valósítható meg; 

- céljaink megfogalmazásakor azt vizsgáltuk a tervező közösség körében, hogy milyen 
lépésekkel, milyen új utakat kell bejárnunk, megépítenünk ahhoz, hogy a célállapotot elérjük; 

- végül a műveleti tervezés sikerkritériuma az, sikerül-e a támogatási rendszer használatával 
olyan infrastrukturális, tárgyi és szellemi, közösségi kereteket és eszközrendszert 
teremtenünk, amely inspirálja, inkubálja, támogatja az újító tevékenységeket és közösségeket. 

A HKFS innovációs törekvéseinek középpontjában a kulcsprojekt és az ahhoz kapcsolódó műveletek 
állnak. Tata Magyary Zoltán Tervében hosszú évek óta szerepel a Tudásközpont kialakításának 
elképzelése. Tatán leromlottak és hiányosak azok a terek és eszközök, amelyek segítik tudásközpont 
fizikai létrehozását, szolgáltatási portfóliójának kialakítását, valamint a város kulturális, társadalmi és 
gazdasági életében való szerep betöltését.  
A stratégiában foglalt valamennyi művelet azt szolgálja, hogy Tatán erősödjenek a civil társadalom 
összetartását és a civil, közösségi és gazdasági szféra városon belüli, valamint külső hálózatosodását, 
gazdasági és kulturális értelemben vett értékteremtő képességeit és együttműködéseit segítő 
tényezők. A fejlesztés kulcsa, hogy a megújulást segítő eszközök, erőforrások elérjék és megerősítsék 
a különböző szférák kulturális és közösségi tevékenységei által elérni kívánt fejlesztési célokat:  

- az értékteremtő közéleti-közösségi részvételt, formális és civil szervezetek számára 
növekedésüket és hálózati együttműködésüket erősítő módon váljon nyitottá, 
használhatóvá, „otthonná” a tárgyi és szellemi erőforrásrendszer; 
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- a közösségi szolgáltatások és eszközök elérése, és személyes fejlődésük szolgálatába állítása 
váljon a hétköznapok részévé azok számára is, akik életkoruk, élethelyzetük miatt ma nem 
érhetik el a közösségi munka, a közösségi művelődés erőforrásrendszerét; 

a közösségi tér integrált közösségi szolgáltatások helyszíne legyen, amelyben a gazdasági szféra is 
megtalálja a maga fejlődéséhez szükséges tereket, amelyek lehetőséget adnak az innovatív fejlesztések 
elindítására, a kapcsolati hálók megszövésére, erősítésére.  
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7. Indikatív pénzügyi terv 

A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) 
      Közösségi forrás       

Ssz. A műveletek megnevezése 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Összesen % ERFA/ 
ESZA 

1 Tatai hagyományőrző kulturális 
programok 

 - 15 500 000 15 000 000      -                 
-        

30 500 000 7,63% ESZA 

2 Szabadidős, sport- és közösségfejlesztő 
programok támogatása  - 20 000 000 17 000 000   

   -                 
-        37 000 000 9,25% ESZA 

3 Épített és természetes szabadtéri 
közösségi terek és zöldfelületek 
infrastrukturális fejlesztése, 
eszközbeszerzés 

 - 32 500 000 20 000 000 - - 

   -                 
-        

52 500 000 13,13% ERFA 

4 Tudományos ismeretterjesztő, 
kompetenciafejlesztő-, képző és 
szemléletformáló programok 

 - 41 833 333 24 000 000   
   -                 

-        65 833 333 16,46% ESZA 

5 Tudásközpont programok 
infrastrukturális fejlesztés és 
eszközbeszerzés 

 - 10 753 783 10 000 000 - - 
   -                 

-        20 753 783 5,19% ERFA 

6 KULCSPROJEKT - Magyary Zoltán 
tudásközpont fejlesztése  - 137 724 000 - - - 

   -                 
-        137 724 000 34,43% ERFA 

7 Működési és animációs költségek 
5 080 000  22 248 318 13 981 200 10 321 200 4 058 166 

           
-        

55 688 884 13,92% ERFA 

  Összesen 
5 080 000 - 280 559 434 99 981 200 10 321 200 4 058 166 

   -                 
-        

400 000 000 
100,00%   

 
Ssz.  Egyéb forrás 

 A műveletek megnevezése 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Összesen % 

  - - - - - -    - 

 Összesen        

 Fejlesztési források összesen 
5 080 000 

 
 -       280 559 434  99 981 200      10 321 200      4 058 166     

 
400 000 000      

 ERFA 5 080 000 0  203 226 101      43 981 200      10 321 200      4 058 166      -        266 666 667     66,67% 

 ESZA    77 333 333     56 000 000      -        -       0  133 333 333     33,33% 
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A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Összesen 

Működési költségek 5 080 000 0 20 248 318 12 981 200 9 621 200 4 058 166 0  51 988 884     

Animációs költségek 0 0 2 000 000 1 000 000 700 000 0 0 3 700 000 

Összesen  5 080 000     0        22 248 318      13 981 200      10 321 200      4 058 166     0  55 688 884     

A működési költségek közé tervezett összegek legnagyobb része a rendszeresen (többnyire havi szinten) felmerülő költség, amelyek a folyamatos működéshez 
szükségesek. Ezek a költségek: munkaszervezet alkalmazottjainak bér és járulékköltsége, utazási költség, anyagköltség, rezsiköltség, valamint a kommunikációs 
költségek (rendszeres fórumok, tervező műhelyek). A 2016-os évben kívánjuk elszámolni a HKFS készítés első részköltségét, 2018-ban a közbeszerzéseket és 
ekkor valósulnak meg az irodai informatikai beszerzések is. A 2018-as évben, a program indulásához kapcsolódóan arányosan több marketing- és animációs 
költség merül fel, ez indokolja ezen évek viszonylag magasabb költségeit. A többi évben közel azonosak a költségek, némileg csökkenő tendenciát mutatva. Ez 
utóbbinak oka, hogy az utolsó években már kevesebb lesz a nem állandó költség, így például a marketing vagy az animáció. 

A HKFS teljes költségvetése 

Nem releváns 


