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A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV 
FELÜLVIZSGÁLATA  

ÉS ÚJ CÉLKIT ŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA 
figyelembe véve a  

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
2010-14-es gazdasági programjában 

foglaltakat is 
 

 
V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM 

 
 

V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért 
 
 
 

Szociális igények 
 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 

• Szociális térkép készítése és folyamatos aktualizálása (A programokat és alprogramokat összefoglaló 
táblázat 308. sora) 

• Szociális jelzőrendszer kiépítése (A táblázat 309. sora) 
 
A kérdőívben felvetett további lehetséges cél: 
 
A civil szervezetek, egyházak bevonása a szociális ellátásba, a feladatok megosztása és a lelki szükségletekkel együttértelmezése a szociális 
ellátórendszer működtetésében.  

 
A 2008-ban kitűzött célok megvalósulása: 
 
Tata Város Önkormányzata a Közigazgatási partnerség építése Tatán című projekt keretében (ÁROP-1.A.6-
2013-2013-0007) konzorciumi partnerként a Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinálásával, a város 
intézményei és civil szereplők közreműködésével alkotta meg Tata város szociális térképét. A projekt keretében 
a térkép folyamatos aktualizálását is vállaltuk. 
 
A szociális térkép elkészítésével az volt a célunk, hogy rámutatva a városrészi, területi jellegzetességekre egy 
olyan helyzetképet tárjunk fel, amely valós szociális igényeket tartalmaz. Ezáltal a térkép – folyamatos 
aktualizálásának köszönhetően – egy szociális jelzőrendszerré válik, amely képes híven megjeleníteni azokat a 
nagyszámú igényeket, amelyek eddig valami miatt kielégítetlenül maradtak. Megállapítottuk, hogy a jelentkező 
problémákra van válasz, csak az eddigieknél célszerűbb, vagy teljesen új eszközt kell kitalálni, használni a 
megoldásukra.  
 
A cél az, hogy a meglévő erőforrásokat, azaz a kínálati oldalt minél közelebb tudjuk hozni a keresleti oldalhoz, 
vagyis megfelelő válaszok szülessenek a felvetődő szociális kérdésekre. Célunk a problémával küszködő 
családok, háztartások, közösségek célirányos, hatékony és eredményes megsegítése, és az, hogy a teljes szociális 
ellátórendszer igyekezzen a lehető legjobban válaszolni a tataiak igényeire, valamint az erre fordítható forrásokat 
hatékonyan és ésszerűen használjuk fel. 
 
Az önkormányzat eltökélt abban, hogy nem a civil élet szereplőire áthárítva orvosolja, orvosoltatja a jelentkező 
problémákat, hanem inkább azok felderítésében, és a kérdések megválaszolásában működik velük együtt. 
Önkormányzatunk ennek érdekében hívta létre a Szociális Kerekasztalt, melyben nemcsak a szociális 
intézmények és egyesületek képviselői vesznek részt, hanem mindazok, akik kapcsolatba kerülnek, mindennapi 
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munkájuk során is találkoznak olyan személyekkel, családokkal, ahol különféle problémák merülhetnek fel 
(karitatív szervezetek, Munkaügyi Hivatal, szociális szervezetek, alapítványok, közösségi kezdeményezések 
képviselői). A Szociális Kerekasztal által meghatalmazott, szűkebb körű munkacsoport alkotta meg azt a 
kérdőív-alapot, amelyre a szociális térkép épül. A kérdőívet kisebb módosításokkal a Szociális Kerekasztal 
elfogadta, ezáltal egy széles konszenzusra épülő kérdőív, és annak adatai állnak immár rendelkezésünkre. 

 
Aktuális céljaink:   

• A szociális térkép folyamatos aktualizálása 
• A szociális intézmények, civil szervezetek szoros együttműködésének további 

erősítése, a Szociális Kerekasztal működtetése. 
 
 
 

Intézményi ellátottság 
 

A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok:  
• Szociális ellátó intézmény bővítése, fejlesztése kistérségi szinten (A programokat és alprogramokat 

összefoglaló táblázat 310. sora) 
• Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat fenntartása (A táblázat 311. sora) 
• Értelmi fogyatékosok nappali ellátása rendszer fenntartása (A táblázat 312. sora) 
• Családsegítés, adósságkezelési szolgálat fenntartása (A táblázat 313. sora) 
• Gyermekjóléti jelzőrendszer kiépítése, fenntartása (A táblázat 314. sora) 
• Hajléktalan ellátás, női nappali melegedő és/vagy szálló létesítése (A táblázat 318. sora) 

 
A Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában kitűzött cél: 

• 2011-re a Tata, Deák Ferenc utca 5. szám alatt, a meglevő épület tető ráépítésével, pályázati forrás 
bevonásával, új szociális és gyermekjóléti szolgáltatási központ kialakítása. A Szociális Alapellátó 
Intézmény ebben a megújult épületben nyújtja majd valamennyi szociális szolgáltatását, a hajléktalan 
ellátás és a két idősek klubja kivételével. 

 
A kérdőívben felvetett további lehetséges cél: 
 
Fontos a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, önálló életvitelének megkönnyítése, elsősorban a lakáson kívüli 
közszolgáltatások elérésének segítésével és fejlesztésével.(Forrás: Kérdőív) 

 
A 2008-ban és a 2010-2014-es gazdasági programban kitűzött célok megvalósulása:  
 
2009-ben kistérségi szinten megindítottuk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást 40 
készülékkel. 2010-ben újabb 40 készülékkel bővítettük a szolgáltatást. 
 
A székhellyel és két telephellyel működő Szociális Alapellátó Intézmény Deák Ferenc utca 5. szám alatti 
székhely épülete egy 2011-ben indult pályázati projekt keretében (Gondoskodó kistérség" - Szociális 
alapszolgáltatások minőségi fejlesztése a tatai kistérségben című, KDOP-5.2.2/A-09-2009-
0006) tetőtér ráépítéssel megújult, és a hajléktalan ellátás, valamint egy idősek klubja kivételével itt kapott 
helyet valamennyi, szociális alapszolgáltatási feladat: a családsegítés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, az idősek, fogyatékosok nappali ellátása, valamint a gyermekjóléti 
szolgáltatás. A 149.708.241 Ft összköltségű, 131.781.000 Ft-tal támogatott projekt eredményeképpen a felsorolt 
kistérségi ellátottságú szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat egy központi intézménybe integráltuk, és 
az épületben 8 személyes hidraulikus üzemű személyfelvonót létesítettünk.  
 
A hajléktalan ellátás az Almási u. 43. sz. alatti telephelyen történik, melynek éjjeli menedékhelyén a 20 férfi 
férőhely mellett kialakítottunk 5 női férőhelyet is.  
 
A Deák Ferenc utcai székhelyen működő 50 fős idősek klubja mellett további idősek klubja található a Kocsi u. 
13. sz. alatti telephelyen, ahol kisebb felújításokat végeztünk 2012-ben.  
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2013. július 1-jétől a Szociális Alapellátó Intézmény a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásába került, és 
csaknem valamennyi szolgáltatását kistérségi szinten látja el. (A szociális étkeztetés ellátási területe Tata város, 
Dunaszentmiklós község). 
 
A Szociális Alapellátó Intézmény által működtetett támogató szolgáltatás lehetőséget biztosít a fogyatékos 
személyek lakókörnyezetben történő ellátására – elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének 
segítése, valamint (életvitelük önállóságának megőrzése mellett) a lakáson belüli speciális segítségnyújtás 
biztosítása révén.  
 
Emellett minden évben 5,5 millió forinttal támogatja önkormányzatunk a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, 
amely a Tatai Sorstárs Támogató Szolgálatot is működteti. 
 
 
Aktuális céljaink:  

• Az értelmi fogyatékosok nappali intézményének férőhelyszámát 7 fővel, 32 főre 
szeretnénk kibővíteni az ellátotti igényekhez igazodva.  

• A Szociális Alapellátó Intézmény keretében szeretnénk megvalósítani a 
Fogyatékosok Nappali Intézményében ellátottak szociális foglalkoztatását, ennek 
érdekében kidolgozzuk a szükséges dokumentumokat, szakmai programokat és 
kialakítjuk a foglalkoztatás rendszerét. Emellett a településen működő, sport 
területén tevékenykedő szervezetekkel felvesszük a kapcsolatot és keressük a 
lehetőséget a fogyatékos személyek különböző mozgásos formákba, 
tevékenységekbe való bevonása érdekében. 

• Az Almási úti hajléktalanellátó telephely felszereltségét – pályázati forrásból – 
továbbra is szeretnénk bővíteni, fejleszteni. 

• Továbbra is folytatjuk a Szociális Alapellátó Intézmény keretében 
drogprevenciós programunkat a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 
Nemzeti Drogmegelőzési Intézettel kötött együttműködési megállapodás alapján. 

• A Szociális Alapellátó Intézmény gyermekjóléti Szolgálata által összehívott 
jelzőrendszeri tanácskozások mellett önkormányzatunk a jelzőrendszer tagjainak 
közreműködésével minden évben gyermekvédelmi tanácskozást szervez, melynek 
célja a jelzőrendszer tagjai kapcsolatának szorosabbra fűzése a hatékonyság 
növelése érdekében, az elmúlt időszak áttekintése, az észlelt problémák, esetleges 
hiányosságok kiküszöbölése.  

• A Kocsi utcai idősek Klubja ellátottjait a jöv őben – szállításukról is gondoskodva 
– a Deák Ferenc utcai székhelyen gondozzuk. Célunk az, hogy az érintett idősek 
magasabb színvonalú ellátásban részesüljenek.  

• A Szociális Alapellátó Intézmény által nyújtott szociális alapszolgáltatásokat és 
szakellátást a továbbiakban is – legalább az eddigiekhez hasonló színvonalon 
szeretnénk biztosítani.) Biztosítjuk az intézmény folyamatos szakmai fejlesztését, 
valamint a feladatellátást végző humánerőforrás folyamatos továbbképzését.  

 
 

Krízishelyzetbe került családok 
 
 

A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött cél: 
• Krízishelyzetbe került családok átmeneti otthona létesítése (A programokat és alprogramokat 

összefoglaló táblázat 315.sora) 
 

A 2008-ban kitűzött cél megvalósulása:  
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Tekintettel arra, hogy településünkön jelentős súllyal nem jelentkezik a családok ideiglenes elhelyezésének 
problémája, és a feladat az önkormányzat számára nem kötelező feladat, a fenti cél megvalósításával az elmúlt 
időszakban nem foglalkozott a képviselő-testület. Ezen a területen nem javasoljuk további célok 
megfogalmazását, hiszen az esetlegesen jelentkező problémák a Szociális Alapellátó Intézmény 
közreműködésével és kapcsolatrendszerén keresztül orvoslásra kerülnek. 
 
 

Szociális mintaprojekt 
 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött cél: 

• Utcai, lakótelepi szociális mintaprojekt létrehozása (A programokat és alprogramokat összefoglaló 
táblázat 316. sora) 

 
A 2008-ban kitűzött cél megvalósulása: 
  
A Szociális Alapellátó Intézmény keretében elláttuk az utcai, lakótelepi szociális munka szolgálatát, amelynek 
helyszínéül önkormányzatunk két ingatlant biztosított a Szélkút utcában, ahol beindította settlement 
szolgáltatását.  
 
Aktuális céljaink:  

• Az utcai, lakótelepi szociális munka szolgáltatás keretében tovább erősítjük a 
megkezdett közösségépítést a szociális munka eszközeivel.  

• A Mocsai út, valamint Újhegyi városrész esetében keressük a megoldást annak 
érdekében, hogy ne különüljenek el. 

 
 

Foglalkoztatás 
 
A Magyary tervben 2008-ban kitűzött cél: 

• Foglalkoztatást segítő programok, közhasznú foglalkoztatás (A programokat és alprogramokat 
összefoglaló táblázat 317. sora) 
 

A Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában kitűzött cél: 
• Az ellátások és a segélyezés elmozdítása a tudatos önfenntartás segítésének irányába. (A pénzbeli 

ellátások rendszerében nem támogatunk olyan segélyezési gyakorlatot, amely a munkaerő piactól való 
távol maradásra ösztönöz.) 

 
A 2008-ban és a 2010-2014-es gazdasági programban kitűzött célok megvalósulása:  
  
Az elmúlt évek segélyezési gyakorlatában minden esetben felhívtuk az aktív korú kérelmezők figyelmét a 
munkaügyi központban álláskeresőként történő regisztráció fontosságára, igyekeztünk „beterelni” a segélyezetti 
kört a munkaügyi ellátások rendszerébe.  
 
A közfoglalkoztatás kiszélesedésével évről-évre nagyobb létszámú közfoglalkoztatott munkába állítását 
valósítjuk meg a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. keretében történő foglalkoztatással. Önkormányzatunk a 
városüzemeltetési közfeladatainak jelentős részét a Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-vel valósítja meg – a vele 
kötött közhasznúsági megállapodás alapján – nagyon sok területen közfoglalkoztatottak bevonásával.  
 
Az elmúlt években közfoglalkoztatási formában a következő létszámban dolgoztak tatai lakosok: 

- 2011-ben közel 180 fő, 
- 2012-ben 194 fő, 
- 2013-ban 123 fő foglalkoztatására kaptunk támogatást. 2013.november 1-jétől indult a téli, képzéssel 

összekapcsolt közfoglalkoztatási programunk, amely 6 hónapos időtartamú volt, és mintegy 200 fő 
munkába állására adott lehetőséget. 

- 2014-ben 154 fő. 
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Nagyon pozitívnak látjuk azt, hogy a gazdasági társaságunkban olyan munkahelyre találnak a 
közfoglalkoztatottak, ahol személyes odafigyelést, segítséget is kapnak, a munkavégzési, családi és mentális 
problémáik megoldására, kezelésére egy olyan szociális munkás végzettségű kolléganőtől, akit kifejezetten erre 
a feladatkörre alkalmaz az önkormányzat. Az a tapasztalatunk, hogy a közfoglalkoztatás megítélése változott, 
mára már általánosan elismert, hogy értékteremtő ez a tevékenység. 
 
Mára elmondható, hogy valamennyi segélyezettünk szerepel az álláskeresők nyilvántartásában, így köteles a 
munkaügyi központtal történő együttműködésre. Ez alól csak azon személyek képeznek kivételt, akik életkoruk, 
mentális vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek munkavégzésre. 
 
Önkormányzatunk a fentiek mellett részt vett a kulturális közfoglalkoztatás keretében meghirdetett programban, 
valamint a Magyar Nemzeti Digitális Archívum által szervezett közfoglalkoztatási programban, ezáltal 
hozzájárult további tataiak kulturális, közgyűjteményi területen történő foglalkoztatásához az általa fenntartott 
intézményeknél.  

 
Aktuális céljaink:  

• A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is szeretnénk a közfoglalkoztatási 
programok lebonyolítói lenni és lehetőség szerint minél több közfoglalkoztatott 
személyt foglalkoztatni. 

• Segélyezési rendszerünket a magasabb szintű jogi szabályozással összhangban 
olyan módon alakítjuk át, hogy a segítség valóban a leginkább rászorulókhoz 
jusson el, az ő terheik könnyítését szolgálja. 

• a támogatásokat elsősorban olyan formában nyújtjuk, mely biztosítja a 
rászorulók étkeztetését és lakhatásának feltételeit (fűtés, világítás, ivóvíz), 
emellett a támogatott személy vállalja a családsegítő szolgálattal való 
együttműködést, így szükség szerint igénybe veszi a családsegítő szociális munkás 
életvezetési és mentálhigiénés tanácsadását.  
 
 

Fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek 
 

A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött cél: 
• Fogyatékkal élők segítése, megváltozott munkaképességűek támogatása (A programokat és 

alprogramokat összefoglaló táblázat 319. sora) 
 
A Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában kitűzött cél: 

• Kiemelt figyelem fordítása a fogyatékossággal élők életkörülményeinek javítására, a városban fellelhető 
szolgáltatások fogyatékossággal élők által történő elérésének megkönnyítésére. 

 
A 2008-ban és a 2010-2014-es gazdasági programban kitűzött célok megvalósulása:  
 
Önkormányzatunk 2013. januárjában települési esélyegyenlőségi programot fogadott el, melyben külön fejezet 
foglalkozik a fogyatékkal élők helyzetével, az esélyegyenlőségük biztosításának követelményeivel, és a 
fejlesztési lehetőségekkel. Az e körben megfogalmazott intézkedési terv a következő intézkedéseket tartalmazza, 
melyeket az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten, folyamatos megvalósítással tervez:  

- A fogyatékosok kulturális és sporttevékenységét támogató programkínálat bővítése 
- A fogyatékkal élők a közintézményeken belüli tájékozódásának teljes körű biztosítása 
- A közterületek, parkolók, járdák akadálymentesítése 
- A mozgásukban korlátozott személyek támogatása az egészségügyi szűrővizsgálatok hozzáférésében. 

 
Önkormányzatunk már több éve szoros kapcsolatot ápol az Esőemberekért Egyesülettel. Az Egyesület kérésére 
ez a kapcsolat még erősebbé vált azzal a 2014-ben megkötött megállapodással, amely az Önkormányzat és az 
Egyesület közös törekvéseit, az együttműködés célját, és annak megvalósulási területeit tartalmazza. Az 
együttműködéssel az Önkormányzat kifejezésre juttatja, hogy – elfogadva az ENSZ Fogyatékossággal Élő 
Személyek Jogairól Szóló Egyezményben, az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyvben megfogalmazott 
alapelveket és célokat, valamint a 2010-2020 közötti időszakra szóló Európai Fogyatékosügyi Stratégiában 
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foglalt törekvéseket – hosszútávon az autizmussal és egyéb társult (fizikai) sérüléssel élő polgárok számára is 
megfelelő települési környezetet kíván létrehozni, mely biztosítaja számukra a hátrányos megkülönböztetéstől 
való mentességet, a teljes és hatékony társadalmi befogadást és részvételt, a különbözőségük tiszteletét és 
elfogadásukat, megteremti társadalmi esélyegyenlőségüket, a közszolgáltatásokhoz és a társadalmi javakhoz 
történő teljes és egyenjogú hozzáférésüket. 
 
Önkormányzatunk együttműködik a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal is, „A leghátrányosabb helyzetű 
csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások 
támogatása munkaerő-piaci szolgáltatóknál” TÁMOP 5.3.8-12/A3 pályázat egyik nyertesével. A Reintegráció 
Munkaerőpiaci Szolgáltatásokkal („REMUSZ”) program az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatás 
igénybevételével valósul meg, melynek keretén belül a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékkal élő 
személyek munkavállalását segítjük elő kölcsönös együttműködés alapján, a megmaradt képességek és egészségi 
állapot figyelembevételével.  
 
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése érdekében önkormányzatunk 2014-
ben együttműködési megállapodást írt alá a Napraforgó Egyesülettel is.  
 
Önkormányzatunk minden évben éves költségvetésében támogatást biztosít a szociális területen tevékenykedő 
civil szervezetek részére, így támogatja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai szervezetét (5,5 millió forinttal), 
a Magyar Vöröskereszt Tatai Területi Szervezetét (1 millió forinttal) és a Szociális Háló Közalapítványt (500 
ezer forinttal). 
 
Aktuális céljaink:  

• A megváltozott munkaképességű személyek és fogyatékosok érdekvédelmét és 
képviseletét ellátó szervezetekkel kialakított együttműködéseket a jövőben is 
szeretnénk fenntartani. 

• A 2013-ban elfogadott esélyegyenlőségi tervünkben foglaltak megvalósítását 
folyamatosan gondozzuk és elvégezzük annak felülvizsgálatát is. 

 
 

A cigányság társadalmi integrációja 
 
A Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában kitűzött cél: 

• A Tatán élő cigányság társadalmi integrációjának további erősítése az önkormányzat rendelkezésére 
álló eszközökkel. 

 
A 2010-2014-es gazdasági programban kitűzött célok megvalósulása:  

 
Önkormányzatunk 2013-ban 5 évre szóló Esélyegyenlőségi Programot fogadott el, mely kiemelt figyelmet fordít 
a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, így a nők, a mélyszegénységben élők, a romák és a fogyatékkal élő 
emberek életkörülményeinek, oktatási, foglalkoztatási és lakhatási lehetőségeinek javítására. Szociális 
bérlakásainkat – azok megüresedése esetén – a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. közreműködésével 
folyamatosan felújítjuk a beköltözők jobb életkörülmények biztosítása érdekében, és ezt a gyakorlatot a jövőben 
is szeretnénk folytatni. A felújítás, karbantartás az ott lakók kötelezettsége. 
 
Aktuális céljaink:  

• A 2013-ban elfogadott esélyegyenlőségi tervünkben foglaltak megvalósítását 
folyamatosan figyelemmel kísérjük és elvégezzük a felülvizsgálatát is. 

 
 

A nők esélyegyenlősége 
 
A Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában kitűzött cél: 

• A nők esélyegyenlőségének előmozdítása, különösen a gyermeket váró kismamák, a gyermeket nevelő 
anyák támogatása abban, hogy a gyermeknevelést össze tudják egyeztetni a tanulással vagy a munkával. 
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A 2010-2014-es gazdasági programban kitűzött célok megvalósulása:  
 
Tata Város Önkormányzata 2013-ban 5 évre szóló Esélyegyenlőségi Programot fogadott el, mely kiemelt 
figyelmet fordít a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, így a nők, a mélyszegénységben élők, a romák és a 
fogyatékkal élő emberek életkörülményeinek, oktatási, foglalkoztatási és lakhatási  lehetőségeinek 
javítására.  
 
A Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban – A munka és a magánélet összehangolása a Tatai Polgármesteri 
Hivatalban című, TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0705 azonosító számú pályázat keretében – 2013-ban gyermek 
játszósarkot és pelenkázó helyiséget alakítottunk ki a kisgyermekekkel érkező ügyfeleink részére.   
 
Aktuális céljaink:  

• A 2013-ban elfogadott esélyegyenlőségi tervünkben foglaltak megvalósítását 
folyamatosan figyelemmel kísérjük és elvégezzük a felülvizsgálatát. 

 
 

Együttműködés egyházi és civil szervezetekkel 
 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött cél: 

• Egyházi szervezetek, lakossági és önszerveződő csoportok összefogásának segítése (A programokat és 
alprogramokat összefoglaló táblázat 320. sora) 

• A Máltai Szeretetszolgálat szociális és egyéb tevékenységének támogatása (A táblázat 321. sora) 
•  Az „Otthon Segítünk” Alapítvány munkájának támogatása (A táblázat 322. sora) 
• Az Anonim alkoholbetegek klubjának támogatása (A táblázat 323. sora) 
• Sérült gyermek a családban klub támogatása (A táblázat 324. sora) 
• Életmód klubok, életvezetési tanácsadó szervezetek tevékenységének támogatása (A táblázat 325. sora) 

 
A kérdőívben felvetett további lehetséges célok: 
 

• Beteg gyermeket nevelő családok segítése, támogatása, tájékoztatása támogatások igénybevételéről, lelki segítségnyújtás egymás 
számára, tapasztalatok, fejlesztési lehetőségek továbbadása 

• A lakossági és önszerveződő csoportok összefogásának segítése a rászorulók érdekében. (ruhacsere, játékbörze). 

 
 
A 2008-ban kitűzött cél megvalósulása: 
 
Az egyházi szervezetek, lakossági és önszerveződő csoportok részt vettek a szociális térkép készítésében és a 
Szociális Kerekasztal munkájában. 
 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat működését Tata Város Önkormányzata minden évben, éves költségvetésének 
terhére évi 5,5 millió forinttal támogatja. Emellett önkormányzatunk csatlakozik különféle 
kezdeményezéseikhez, megadja munkájukhoz a szükséges szakmai segítséget. 2014-ben egy hosszabb távú, 
szorosabb együttműködést is sikerült kialakítani a szervezettel a már említett „Közigazgatási partnerség építése 
Tatán” című projekt keretében. 
 
Az „Otthon Segítünk” Alapítvány (tudomásunk szerint még 2010 előtt) megszűnt. 
 
Helyiség biztosításával támogatjuk az Anonim alkoholbetegek klubjának munkáját, valamint az önkormányzat 
által alapított Szociális Háló Közalapítványon keresztül pénzügyi támogatást is biztosítunk számukra. A 
Szociális Háló Közalapítvány hozzájárul az önkormányzatunk által ingyenesen biztosított helyiség fűtési 
költségeinek kifizetéséhez. 
 
„Sérült gyermek a családban” klub tudomásunk szerint nem létezik Tatán. Önkormányzatunk eseti megkeresés 
alapján éves költségvetési rendeletében biztosított pénzügyi forrásokkal támogatja a beteg gyermeket nevelő 
családokat. Továbbá: a Csillagsziget bölcsődében működő, 2014 októberében indult speciális csoport kapcsán a 
szülők gyakrabban találkozhatnak egymással és cserélhetnek tapasztalatot egymással, a hasonló problémákkal 
küzdő kisgyermekeik gondozásának megkönnyítése érdekében. 
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Az önkormányzat pályázati alapjai működtetésével is segíti a városban működő civil szervezeteket, így minden 
évben pályázati forrást biztosít az Egészségvédelmi és Szociális Alapja keretében a civil szervezetek életmód és 
életvezetési tanácsadó programjaira, rendezvényeire. 
 
Aktuális céljaink:  

• Arra törekszünk, hogy az elkövetkezőkben az önkormányzat és a civil 
szervezetek közötti együttműködés még hatékonyabb legyen. A civil 
szervezetektől konkrét feladatok megvalósítását is várjuk – a szakterületükr ől 
készített beszámolót felhasználva a város szociális ellátásában szeretnénk 
részvételük hatékonyságát növelni. 

• A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal való együttműködéseinket szeretnénk 
megtartani és lehetőség szerint tovább erősíteni. A jövőben szeretnénk kidolgozni 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen a Jázmin Utcai Általános 
Iskolában egy játszóház kialakításának terveit, mely az együttműködő 
szervezetek közös működtetésében valósulna meg. 

• Továbbra is biztosítjuk az alkoholistákkal foglalkozó egyesület támogatását a 
Szociális Háló Közalapítványon keresztül. 

• A sérült gyermekeket nevelő családok számára szükséges támogatásokat 
önkormányzatunk a jövőben is biztosítja. 

• A civil szervezetek munkáját elismerve önkormányzatunk a jövőben is fontosnak 
tartja életmód és életvezetési tanácsadó tevékenységük szakmai és pénzügyi 
támogatását. 

• Amint az a város szociális rendeletében is rögzítésre került, a jövőben mind a 
szociális támogatások, mind a szociális alapszolgáltatások biztosítása terén 
nagyobb hangsúlyt fektetünk az egyházakkal való kapcsolattartásra és ezen 
tevékenységünket az egyházi és cilvil szervezetekkel szoros együttműködésben 
valósítjuk meg. 

 
 

A munkavállalás segítése 
 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött cél: 

• Munkavégzést, munkavállalást segítő szolgáltatások támogatása (A programokat és alprogramokat 
összefoglaló táblázat 326. sora) 

 
A 2008-ban kitűzött cél megvalósulása: 
 
A Munkaügyi Kirendeltséggel nagyon szoros kapcsolatot ápolunk, mely 2014-ben a Máltai 
Szeretetszolgálattal közösen megvalósított „A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci 
esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása munkaerő-piaci 
szolgáltatóknál” TÁMOP 5.3.8-12/A3 pályázati projekt keretében tovább erősödött. Az előző 
években aktív közreműködői voltunk a Munkaügyi kirendeltség által összehívott „Segítsünk 
együtt” munkacsoport tevékenységének. 
  
Aktuális céljaink:  

• További szoros együttműködés a Munkaügyi Kirendeltséggel. 
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V/2 Család- és gyermek támogatási program 
 

 
Szent Erzsébet Alap 

 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 

• Szent Erzsébet Alap a tatai gyermekekért program kidolgozása, jóváhagyása (A programokat és 
alprogramokat összefoglaló táblázat 327. sora) 

• Hosszú távú gondoskodás, együttműködés a város és lakossága között (A táblázat 328. sora) 
• Szent Erzsébet Alapra épített program kiegészítő támogatási rendszere a családok számára (A táblázat 

329. sora) 
 
 

A kérdőívben felvetett további lehetséges cél: 
 

• Minél több gyermek születésének támogatását szolgáló programok létrehozása, az emberi életminőséget és a lakóhelyhez való 
kötődést javító intézkedésekkel. 

 
 
 
A 2008-ban kitűzött célok megvalósulása: 
 
A Szent Erzsébet Alap a korlátozott költségvetési lehetőségek miatt nem jött létre, azonban számos 
családtámogatási intézkedést vezettünk be. Ezek közül a legfontosabbak a következők:  

- kedvezményes úszásoktatás, amely a kormányzati döntések hatására mára már felmenő rendszerben a 
mindennapos testnevelés keretében egyes évfolyamok számára ingyenessé vált    

- a sportutánpótlás-nevelés önkormányzati támogatása  
- a helyi közlekedésben az ingyenes tanulóbérlet biztosítása  
- ingyenes Tata Ifjúsági Kártya biztosítása  
- Tata helytörténeti tankönyv ingyenes biztosítása  
- gyermekek utaztatása testvérvárosainkba, ifjúsági klub működtetése  
- nyári iskolai táborok szervezése. 
- Az önkormányzat a Tatán született gyermekek részére 10.000 Ft életkezdési támogatást biztosít. 

 
Aktuális céljaink:  

• A korábban bevezetett támogatási formák fenntartása. 
• Egészségnapok, egészségügyi szűrővizsgálatok, családtervezési, életvezetési 

tanácsadás szervezése Tatán. 
 

 
 

Gyermek- és ifjúsági támogatási rendszer 
 
 

A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött cél: 
• Civil szféra bevonásával további gyermek- és ifjúsági támogatási rendszer (A programokat és 

alprogramokat összefoglaló táblázat 330. sora) 
• Gyermek- és ifjúsági támogatási rendszer bevezetése, folyamatos fejlesztése (A táblázat 331. sora) 

 
A Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában kitűzött cél: 

• A Tata-kártya program keretében a fiatalok gyermekjóléti és szabadidős tevékenységének támogatása, 
majd – a költségvetés teherbíró képességének függvényében – a kártyaprogram kiterjesztése a 
családtámogatás és a szociális ellátások rendszerére. 

• A Csillagsziget Bölcsőde új gondozási egységének elkészítése, melynek köszönhetően 28 fővel nő a 
bölcsődei férőhelyek száma a városban. 
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• Az Eötvös József Gimnázium kollégiumának épülete helyett új kollégium építése annak érdekében, 
hogy a volt Piarista Rendház kollégiumi funkciója megszűnjön.  

• Az önkormányzati bérlakások minőségi megújítása mellett a lakásbérletet privilegizáló szociális 
támogatási programok kidolgozása, ilyen irányú jogszabály változtatások kezdeményezése.   

 
 
A kérdőívben felvetett további lehetséges célok: 
 

• Tata Gyermekbarát Város Program további fenntartása és fejlesztése  
• Elérhető árú városi nyári táborok szervezése hátrányos helyzetű gyermekek részére, ill. olyan családok  gyermekeinek részére,  

amelyek többségében a szülők a nyári szünidőben dolgoznak.  
• Nyári napközis tábor a Fényes – fürdőn vagy az Új Kajakház Ökoturisztikai központban  
• A balatonszepezdi gyermektábor felújítása és a kor színvonalának megfelelő üzemeltetése, tematikus programokkal megtöltve. 

(hagyományőrző, néptánc, zene, horgászat, sport)  
• Városi ifjúsági klub működtetése  
• Drog-, dohányzás-, és alkohol prevenciós programok szervezése  
• Egészséges és minőségi táplálkozás népszerűsítése, szűrővizsgálatok fontosságának hangsúlyozása.  
• További játszóterek létrehozása kisgyerekeknek és családoknak.  
• Biztonságos jégpálya (télen) és görkorcsolyapálya (nyáron) kialakítása a Kőkúti Sportsátorban.  
• Gördeszka, görkori és bmx park kialakítása  
• A gyermekek sportolásának támogatása a tatai sportegyesületekben.  
• Fontos fejleszteni az alábbi területeket: tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek korrepetálása, gyermekfelügyelet biztosítása, 

kreatív klubok működtetése, ifjúsági klub, utcai szociális munka, iskolai szociális munka, jogi, pszichológiai tanácsadás, egyéni, 
pár, családterápia nyújtása  

• A családok számára jogi, pszichológiai tanácsadás egyéni, pár, családterápia nyújtása, továbbá családi szabadidős és sport 
rendezvények népszerűsítése, rendezése.  

• Az első lakáshoz jutás támogatása 
.  
 
 
 
A 2008-ban és a 2010-2014-es gazdasági programban kitűzött célok megvalósulása:  
  
Önkormányzatunk első ízben 2008-ban dolgozta ki – széleskörű társadalmi egyeztetésre alapozva – az UNICEF 
kezdeményezését követő „Gyermekbarát Város program” éves intézkedési tervét. Azóta minden év elején 
elfogadja a képviselő-testület az aktuális éves intézkedési tervet, majd az így meghatározott feladatok 
végrehajtásáról, annak tapasztalatairól is részletes tájékoztatást kap. Az intézkedési terv a gyermekek és fiatalok 
életének szinte minden területét felöleli, de ennek keretei között speciális Gyermek- és ifjúsági támogatási 
rendszert még nem dolgoztunk ki. 
 
Önkormányzatunk több éve rendszeresen csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Pályázathoz, melynek segítségével a felsőoktatásban tanuló szociálisan rászoruló tatai diákokat segíti 
tanulmányaiban. Továbbá az általános iskolák állami fenntartásba vételét követően is biztosítja – a hátrányos 
helyzetű gyermekek számára teljesen ingyenes – nyári napközis táborok megszervezéséhez szükséges pénzügyi 
forrásokat is.  
 
A balatonszepezdi gyermektábor felszereltségében sikerült jelentős előrelépést elérnünk azzal, hogy a tábor 
helyiségeinek berendezését használt bútorvásárlással rendkívül kedvezményesen megoldottuk. 
 
A Gyermekbarát város program keretében 2011. november 11-én ünnepélyesen megnyitott ifjúsági klub 2013. 
június 30-ig működhetett a Keszthelyi u. 8/A szám alatt, mivel bérleti szerződésünk váratlanul a bérleti 
szerződés módosítása miatt lejárt. A klub bútorzatát, felszerelését, melyet alkmaari magánszemélyek és 
szervezetek adományoztak Tata városának, átmenetileg a lezárt Piarista Rendház egyik termébe szállítottuk át és 
zártuk el.  
 
Az elmúlt esztendőkben is sok energiát és pénzt fordított városunk a játszótereink karbantartására és felújítására, 
melyben ismét nagy segítséget nyújtott a Városgazda Kft. A Kazincbarcikai úti és a Tata-Agostyáni játszótér 
eszközfejlesztése után, a környéken növényeket ültetett a Városgazda Kft. Felújítottuk valamennyi óvodában, 
továbbá a Fenyő-téren, az Építők Parkjában lévő és a Pezsgőgyári játszóteret. 2014-ben két teljesen új játszótér 
létesült: a Fürdő utcában és Agostyánban. 
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A Kőkúti Általános Iskola területén lévő bitumenes borítású fedett kézilabda pályán elkészült a már nagyon várt 
„jégsátor” , mely 2014-től minden évben december 1. és február 28. között üzemel majd, és várja a jeges sportok 
szerelmeseit. Délelőttönként a minden napos testnevelést, oktatást szolgálja. Működtetését a Városkapu Zrt. látja 
el. 
 
A sportegyesületek és az iskolák sportrendezvényeinek, tevékenységének támogatásán keresztül – sportpályázat 
útján és a Gyermekbarát város programon keresztül – a város segíti a gyerekek egészséges életmódra nevelését, 
továbbá a már felépült és a közeljövőben felépülő sportlétesítményekkel biztosítani igyekszik a mindennapos 
testnevelés és mozgás feltételeit. 
 
Önkormányzatunk támogatja, népszerűsíti és teret ad a civil szervezetek családokat támogató 
kezdeményezéseinek (pl: Lakóközösségi és Szolgáltató Iroda – rövidített nevén LISZI). Pályázati alapjai révén is 
támogatja a civil szervezetek programjait. A Szociális Alapellátó Intézmény Gyermekjóléti Szolgálata keretében 
minden évben lehetőséget biztosítunk a gyermekek korrepetálására. 
 
2008 óta a Gyermekbarát város program szerves részét képezi a családok számára történő jogi, pszichológiai 
tanácsadás, továbbá egyéni, pár, családterápia nyújtása, valamint családi szabadidős és sport rendezvények 
szervezése. 
 
Ugyancsak a Gyermekbarát program keretében az Anyatejes világnaphoz kapcsolódóan a tatai védőnői hálózat 
szaktanácsadói napot szervez a Csillagsziget Bölcsődében. A rendezvény célja a segítségnyújtás, tanácsadás és a 
kismamák közösségbe vonása, ahol a problémáikra, nehézségeikre segítséget, válaszokat kaphatnak a 
szakemberektől, sőt egymással is megoszthatják tapasztalataikat.  
 
Az önkormányzati képviselő-testület több alkalommal is tárgyalta a fiatalok első lakáshoz jutása támogatási 
rendszerének kidolgozására vonatkozó előterjesztéseket. A lakáshoz jutás támogatási rendszere nem 
elsődlegesen a fiatalokat szem előtt tartva alakult ki. Bérlakások esetében az első lakáshoz jutás és ezzel 
egyidejűleg a fizetőképesség, míg a lakáscélú támogatások esetében a szociális rászorultság érvényesül alapvető 
szempontként. 
 
Önkormányzatunk 2010 decemberében döntött a Tata Ifjúsági Kártya bevezetéséről. Az önkormányzat a 
kártyarendszer 2011. évi bevezetésének előkészítésével, működtetésével és üzemeltetésével a Tatai Városkapu 
Zrt-t bízta meg. A tanulók térítés mentesen kapnak Ifjúsági Kártyát. Jelenleg a Tata Ifjúsági Kártyán történik a 
tanulói közlekedési támogatások (tanulóbérlet biztosítása), mely ingyenesen teszi lehetővé tulajdonosa számára a 
helyi közösségi közlekedésben való részvételt a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ (korábban 
Vértes Volán) járatain. Ezen kívül az önkormányzat támogatásával kedvezményesen vásárolhatók meg a Fényes-
fürdő szolgáltatásai, ugyanis a 2012. évtől az Ifjúsági Tata kártyával rendelkezők 50 Ft-ért, a felnőtt Tata 
kártyával rendelkezők pedig fél áron léphetnek be a fürdőbe. 
 
A Felnőtt Kártya bevezetésére 2012-től került sor, melyet 1500 Ft-ért igényelhetnek a Tatán élők, avagy Tatán 
munkát vállalók. A Kártya jelenleg a több mint 80 tatai és 1200 országos partnernél biztosít kedvezményeket, 
melyeknek mértéke 5%-tól 50 %-ig terjed. Önkormányzatunk, valamint a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
folyamatosan azon munkálkodik, hogy a kártyabirtokosok minél szélesebb területeken vehessék igénybe a 
kedvezményes szolgáltatásokat. A Tata Kártya elfogadó partnerhálózata ennek köszönhetően fokozatosan 
növekszik. 
 
A Tata Kártya nyújtotta kedvezményeket, szolgáltatásokat igyekeztünk kiterjeszteni minél több szabadidősport 
tevékenységre is – pl. a Minimarathon kedvezményes a nevezés a kártyabirtokosoknak – és a sportlétesítmények 
használatára (pl. Fényes Fürdő). 
 
Az elmúlt években megnőtt a bölcsődei férőhelyek iránti igény. A tatai városi bölcsőde kapacitás bővítése és 
minőségi fejlesztése a KDOP-5.2.2/B-09-2009-0004 számú projektnek köszönhetően a város bölcsődéjét 2011-
ben mind befogadó képességében, mind minőségében sikerült kibővíteni. A bővítés során az épület alapterülete 
163 négyzetméterrel nőtt. Az új részlegben egy gondozási egységet, azaz két csoportot alakítottunk ki a hozzá 
tartozó szociális helyiségekkel együtt, mely 28 kisgyermek ellátására alkalmas. Ezen kívül egy fejlesztő szobát is 
létrehoztunk, mely a fogyatékkal élő gyermekeknek és szüleiknek jelent nagy segítséget. A közel 50 millió 
forintos beruházás 90%-a pályázati forrásból valósult meg, ebből a Tata Város Önkormányzata által biztosított 
önerő 5 millió forint. Az új épületrész átadására 2011. március végén került sor. Az intézményben 2014. október 
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1-jétől a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, gondozása céljából 6 fős speciális csoport indult, mellyel 
egyidejűleg az intézmény alkalmazotti létszáma 2 fővel megemelkedett. 

 
Saját intézményeink fenntartása mellett 2012-től megemelt összeggel, éves szinten 7 millió forinttal támogatjuk 
a Juniorka Alapítványi Bölcsődét és 15 millió forinttal a Juniorka Alapítványi Óvodát. 
 
A fenntartó Tatai Városkapu Zrt. döntése alapján 2012. január 1-étől az Eötvös József Gimnázium 
kollégiumának elhelyezését az Esély Alapítvány biztosítja az általa működtetett ingatlanban az Építők 
Parkjában. Ez az elhelyezés mindaddig megoldást jelent a kollégisták elhelyezésére, amíg az önkormányzat 
nem tud pályázati forrást találni. A kollégiumnak korábban otthont adó Piarista rendház értékesítésére az 
önkormányzat pályázatot írt ki. Eszerint az épület új funkciójának összhangban kell lennie a Magyary-tervvel, 
valamint az integrált városfejlesztési stratégiában foglaltakkal, így a pályázónak a turizmus, a vendéglátás, a 
gyógyászat, az oktatás, illetve a kulturális hasznosítás funkció közül egynek a megvalósítását vállalnia kell. Ez 
ideig nem érkezett be pályázat. Az állagmegóvás érdekében a Piarista rendház fűtésének és tetőzetének 
felújítására önkormányzatunk 16.815 E Ft-ot fordított. 
 
Az önkormányzati bérlakások a Tatai Városgazda Kft. lakáskezelő tevékenységének köszönhetően alapvetően 
jó körülményeket biztosítanak a bérlőknek. A nehéz helyzetbe került, elsősorban devizahitellel rendelkező tatai 
lakosok érdekében az önkormányzati képviselő-testület együttműködik a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel. Ennek 
keretében 2014-ben szándéknyilatkozatot fogadott el a lakáshitel tartozások miatt a Zrt. részére felajánlott 
ingatlanok megvásárlásával, illetve azoknak az önkormányzat részére történő átadásával kapcsolatban.   
 
 
Aktuális céljaink:  

• Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a fiatalok támogatása és esetlegesen 
egy egységes ”Gyermek- és ifjúsági támogatási rendszer” kidolgozása. 

• A Gyermekbarát Város programot a több éve működő módon folytatni 
szeretnénk, az éves intézkedési terveket az évente változó szükségletekhez és 
programkínálathoz alakítva. 

• Az általános iskolák számára szervezendő nyári táborok helyszínét a Fényes-
fürd őre szeretnénk áthelyezni, ahol ki kell alakítani az ehhez szükséges 
infrastrukturális feltételeket. A táborok megszervezésébe – a felügyeletet 
biztosító táborvezető pedagógusok mellett – szeretnénk bevonni pedagógus 
hallgatókat és programszervező munkatársakat, hogy közreműködésükkel az 
eddigieknél színesebb elfoglaltságokat, programokat, kirándulásokat tudjunk 
biztosítani a gyermekek számára.  

• Szeretnénk megvalósítani a balatonszepezdi gyermektábor épületeinek külső-
belső felújítását, valamint a tábor területének parkosítását. 

• Az ifjúsági klubot újra meg szeretnénk nyitni a gyerekek igényei alapján. A 
fiatalok több fórumon is felszólaltak az ifjúsági klub újraindítását sürgetve. A 
klub mihamarabbi megnyitása, sikeres és eredményes működtetése az egész 
város érdeke.  

• Célunk a meglévő játszóterek tervszerű karbantartása és újak kialakítása 
pályázati lehetőségek kihasználásával. 

• A gyerekek sportolási lehetőségeinek további önkormányzati támogatása. 
• A Tata-kártya partnerhálózatának és a kedvezmények körének tovább bővítése. 
• További tervünk az önkormányzati bölcsődei konyha és két gondozási egység 

teljes körű belső felújítása, udvar részleges felújítása (járdák, szabványnak 
megfelelő pancsoló). A bölcsődében egy gondozási egység felújításra került már, a 
projekt révén a másik két egység is hasonló színvonalúvá válna, komfortosabb, 
szebb és biztonságosabb elhelyezési körülményeket biztosítana a gyermekeknek. 
Az udvaron a rossz állapotú járdák rendbetétele ugyanezt a célt szolgálná, míg a 
pancsoló a felújítás révén felelne meg a szabványi előírásoknak. A konyha 
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felújítása (burkolatcsere, gépek egy részének cseréje, új eszközök beszerzése) 
nemcsak a munkakörülményeket tenné jobbá és biztonságosabbá, hanem az 
ellátás színvonalát is emelné. A konyhai eszközök cseréjével, modernebb, 
energiatakarékosabb berendezések beszerzésével az energiaköltségek 
csökkennek. Megújulna a 200 adagos főzőkonyha, így 200 bölcsődés és óvodás 
gyermek étkeztetésének színvonala emelkedne.  

• Fontos és folyamatos feladata önkormányzatunknak a régi építésű, ún. udvaros 
lakások külső felújítása, komfortosítása, valamint a szigetelésük megoldása. 
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V/3 A város a tatai idősek szolgálatában program 
 
 

Idősek otthona 
 
 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött cél: 

• Idősek otthona fejlesztési programja a Kistérségi Többcélú Társulással együttműködve (A programokat 
és alprogramokat összefoglaló táblázat 332. sora) 

• Idősek otthona létesítése több kategóriában, gazdasági alapon is többletszolgáltatásokkal (A táblázat 
333. sora) 

 
A Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában kitűzött cél: 

• A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona Fényes fasori telephelye bővítési terveinek elkészíttetése, 
pályázat benyújtása külső források bevonására a tervek megvalósításához. (A bővítés a Kocsi utca 11. 
szám alatti telephely kiváltására szolgál.) 

• A Kocsi utcai idősek nappali klubja működtetésének fenntartóváltással történő biztosítása. 
 
 
 
A kérdőívben felvetett további lehetséges cél: 

 
• Az idősek otthonának létszámbővítése, korszerű apartman házas rendszerrel. 

 
 
 
A 2008-ban és a 2010-2014-es gazdasági programban kitűzött célok megvalósulása:  

 
Az elmúlt időszak (2008. és 2011.) fejlesztései, felújításai eredményeként megújult a Fényes fasori Tatai 
Kistérségi Időskorúak Otthona. A fűtési rendszer korszerűsítésével, a nyílászárók cseréjével, a tető és 
homlokzatok hőszigetelésével energiatakarékosabb, gazdaságosabb működés valósítható meg. 

A belső felújítás során a lakók állapotának, igényeinek jobban megfelelő vizes blokkokat hoztunk létre. 
Megújítottuk az egészségügyi szűrő és diagnosztikai eszközöket. Az intézményben – szakképzett 
mozgásterapeuta felügyelete és segítsége mellett – az ellátottaknak lehetőségük van automatikus motomed 
berendezés terápiás és kondicionáló célú használatára, valamint relaxációs masszázs fotel igénybevételére is. 

Ellátási érdekből a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona működési engedélyének 2016. december 31-ig történő 
meghosszabbítását kértük, mert a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott intézmény megújítására 
pályázatot nyújtottunk be, amely forráshiány miatt egyelőre tartaléklistára került. A pályázati projekt keretében 
megvalósulna a Kocsi utcai telephely felújítása is, ahol az átalakítást követően a jelenlegi 59 helyett egy 10 
férőhelyes gondozási egység fog működni, valamint kialakítanánk egy újabb, 36 fő elhelyezését lehetővé tevő 
telephelyet is. 

Az önkormányzat képviselő-testület 2012 szeptemberében tárgyalta a Kocsi utcai Idősek nappali klubja jövőbeni 
működtetési lehetőségeire vonatkozó előterjesztést. A klub működtetésre vonatkozóan több megoldási lehetőség 
fogalmazódott meg (átadás a Református Egyház részére, idősek szállítása a Deák F. utcai idősek klubjába, 
egyéb ingatlanban történő elhelyezés), de az idősek érdekeit, szokásait, valamint az önkormányzat anyagi 
lehetőségeit figyelembe véve a képviselő-testület támogatta a Kocsi utcai ingatlanban történő további 
működtetést. Emellett a Kocsi utcai ingatlan fűtési és világítási rendszere felújítási munkáinak elvégzéséről 
született döntés, mely 2012-ben meg is valósult. A működési engedélyt meghosszabbították 2014. december 31-
ig, jelenleg kormányhivatali engedélyezés alatt áll a 2016. december 31-ig történő meghosszabbítás. 
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Aktuális céljaink:  
• Amennyiben a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott Id ősek 

Otthona megújítására benyújtott pályázatunk nem nyer támogatást, meg kell 
találnunk a forrását az új, Fényes fasori épületszárny megépítésének. Erre 
vonatkozóan projekttervet készítettünk a Települési Operatív Programra. A 
projekt elsődleges célja a demens ellátásra szorulók humánusabb környezetben 
való ellátása, életminőségük javítása, megfelelő, biztonságos környezet 
kialakítása, mely segíti autonómiájuk és identitásuk megőrzését, különös 
figyelmet fordítva a környezettudatos és akadálymentes környezet 
kialakításának. A projekt várt eredményei: 140 lakó életminőségének javulása, a 
lakókörnyezet állagának jelentős javulása, lakóink fizikai és mentális állapotának 
megőrzése, javítása, valamint kedvezőbb üzemeltetési és fenntartási költségek. Az 
idősotthoni ellátás biztosításának szükségességét támasztja alá, hogy az elmúlt 
évben a várólistán szereplő idősek havi átlagos létszáma 66 fő volt.  

 
Idősgondozás 

 
 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött cél: 

• Idősgondozás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtástól gondozó-ápolási házig (A programokat és 
alprogramokat összefoglaló táblázat 334. sora) 

 
 
A kérdőívben felvetett további lehetséges célok: 
 

• Az idősek számára létrehozott jelzőrendszer további kiépítése és bővítése 
• Idősek átmeneti otthona kialakítása 
• Az enyhe, illetve középsúlyos demenciával küzdő idősödő emberek, ellátásban részesülők szociális biztonságának megőrzése 

érdekében nyújtott szolgáltatások szervezése és összehangolása, e tevékenységek és egyéb szociális szolgáltatások 
megismertetése, s az azokhoz való hozzájutás támogatása. Feladat a kulturált, biztonságos körülmények között, a család 
tehermentesítése mellett a gondoskodás kiegészítése, önellátási képességük csökkenése mellett is életminőségük megőrzése, 
szükségleteik kielégítése. 

• Időskorúak számára szervezett mozgásos és életmód programok szervezése, tanácsadás. (séták, túrák, az elesések megelőzése, 
személyes biztonság) 

• Bűnmegelőzési program, amely elsősorban az időskorúak áldozattá válást hivatott megelőzni. 

 
 
A 2008-ban kitűzött cél megvalósulása: 
 
2009-ben kistérségi szinten megindítottuk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást 40 
készülékkel, melyet az eltelt időszakban a szükségletekhez igazodva újabb 40 készülékkel bővítettünk. 
 
Az elmúlt három esztendő téli időszakban az önkormányzat által megbízott közfoglalkoztatott személyek 
személyes felkereséssel mérték fel a város időseinek szükségleteit és adtak tájékoztatást részükre a város és 
intézményi által nyújtott szociális szolgáltatásokról. Az általuk felvett kérdőíven jelzett konkrét problémákra, 
igényekre minden esetben reagáltunk és megtettük a szükséges intézkedéseket. 
 
Az Idősek Hete keretében az önkormányzat, illetve a Tatai Városkapu Zrt. által szervezett egyhetes 
programsorozat hívja fel a figyelmet az idősekről való gondoskodás fontosságára, az idősekkel való törődés és az 
irántuk tanúsított tiszteletadásra. 
 
Az önkormányzat kiemelten támogatja a városban működő nyugdíjas klubok működését (Máltai 
Szeretetszolgálat Idősek Nappali klubja, Városi Nyugdíjas Klub) is. Jelentős pénzügyi forrásokkal járul hozzá az 
idősek számára szervezett programok, kirándulások, rendezvények lebonyolításához. 
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Az önkormányzati képviselő-testület több alkalommal foglalkozott az idősek biztonságát is érintő városi 
bűnmegelőzési program tervezetével, megtárgyalta első olvasatos formában, azonban elfogadására nem került 
sor. 
 

 
Aktuális céljaink:  

• Fontosnak tartjuk és továbbra is alapvető célként fogalmazzuk meg az idősekről 
való gondoskodást. 

• A jelzőrendszer készülékeinek számát az igényeknek megfelelően bővítjük. 
• Folytatjuk az Id ősek Napja rendezvénysorozat évenkénti megrendezésének 

gyakorlatát és önkormányzatunk továbbra is kiemelt támogatásban részesíti a 
városban működő nyugdíjas klubok működését. 

• Szükségesnek tartjuk az idősek biztonságát is érintő városi bűnmegelőzési 
koncepció újratárgyalását és megalkotását. 

• Továbbra is keressük az Idősek Klubja egyházi fenntartásba történő átadásának 
lehetőségét.  
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V/4 A tatai egészségügy fejlesztése program 
 
 

Kórház, járóbeteg szakrendelés 
 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 

• Járóbeteg szakrendelés fejlesztése, bővítése (A programokat és alprogramokat összefoglaló táblázat 
341. sora) 

• A Szt. Erzsébet Kórház 40 aktív ágyát kiegészítjük szülőszobával, szülészeti ágyakkal (A táblázat 342. 
sora) 

• Utógondozás megerősítése a rehabilitációtól az ápolási kórház részlegig (A táblázat 343. sora) 
 
 
A Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában kitűzött cél: 

• A pályázati forrás vagy magántőke bevonásával – az országos fejlesztési irány figyelembevételével – 
megvalósítani tervezett új kórház és rendelőintézet építésére vonatkozó részletes fejlesztési koncepció 
kidolgozása, melyben bemutatásra kerülnek a helyszín, a fenntartható működtetés, valamint a szakmai 
tartalom és struktúra szükséges változtatásának irányai.       

 
A 2008-ban és a 2010-2014-es gazdasági programban kitűzött célok megvalósulása:  
 
2011-ben az önkormányzati képviselő-testület felhatalmazta az akkor még önkormányzati fenntartásban működő 
Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet igazgatóját az intézmény fejlesztésére vonatkozó 
koncepció kidolgozására. A munka ekkor megkezdődött, azonban az intézmény 2012. május 1-jétől az állam 
(azaz a nevébe eljáró Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, GYEMSZI) 
fenntartásába került. Így az intézmény elhelyezését szolgáló ingatlanok (Hősök tere, Váralja utca, Hajdú u.) is az 
állam tulajdonába kerültek, így azok hasznosításáról, felújításáról, ill. az ingatlant érintő bármely kérdésről az 
állam dönt. 
 
A Rendelőintézet az állam nevében eljáró GYEMSZI döntésének megfelelően a későbbiekben (várhatóan 2015-
ben) átköltözik a Kórház Hősök terén található ingatlana mellett felépülő új épületszárnyba. 
 
Erre előkészülve a Rendelőintézet Váralja utcai épületéből 2013. október 1-jétől kiköltöztettük az önkormányzati 
kötelező feladatellátást jelentő egészségügyi alapellátásokat, így a védőnői szolgálatot, az orvosi ügyeletet, az 
iskola egészségügyi feladatokat, melyek működtetésére ezen időponttól új intézményt alapítottunk Tatai 
Egészségügyi Alapellátó Intézmény elnevezéssel. Az intézmény székhelye a magántulajdonban álló és 
tulajdonosa által teljes körűen felújított és berendezett, az intézményi feladat ellátás céljára megfelelően 
kialakított Tata, Fürdő u. 19. szám alatti ingatlan. 
 
Aktuális céljaink:   
 
Az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet 2012. május 1-jétől állami 
fenntartásban működik, így a kórházzal kapcsolatos döntések meghozatala és a 
fejlesztési elképzelések megfogalmazása kikerült az önkormányzat hatásköréből.  
 
A Rendelőintézet új épületének elkészültével Önkormányzatunk mindent megtesz a jelenlegi, 
Váralja u. 6. szám alatti épület megfelelő, városunk érdekét szolgáló hasznosítása érdekében, 
ennek érdekében eljár a tulajdonos Magyar Állam irányában. 
Szorgalmazzuk és elősegítjük Egészségügyi Alapellátó Intézményünk, valamint  az Árpád-
házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet közötti szoros együttműködést a város 
lakosságának egészségmegőrzése érdekében és keressük az egészségügyi szűrőprogramok 
közös szervezésének és lebonyolításának lehetőségeit. 
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Egészségközpont 
 
 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 

• Új egészségközpont programja – koncepció készítés és jóváhagyás (A programokat és alprogramokat 
összefoglaló táblázat 335. sora) 

• Új egészségközpont létesítés új helyen (A táblázat 345. sora) 
• Az egészségközpontban hospice részleg kialakítása (A táblázat 344. sora) 

 
 
A kérdőívben felvetett további lehetséges cél: 
 

• Vegyes rendszerű egészségközpontot létrehozása, amelyben az önkormányzati egészségügyi alapellátás és a forprofit 
érdekeltségű, magasabb szintű és speciális ellátás kiegészíti és támogathatja egymást. 

 

 
A 2008-ban kitűzött célok megvalósulása: 
 
Korszerű, 21. századi követelményeknek megfelelő alapellátási központot alakítottak ki magánberuházók a Tata, 
Fürdő u. 19. sz. alatti ingatlanban. Itt kapott helyet 2013. október 1-jétől a Tatai Egészségügyi Alapellátó 
Intézmény, amely ellátja a sürgősségi orvosi ügyeletet, a védőnői szolgálatot, valamint az ifjúság-egészségügyi 
feladatokat. 
 
 
 
Aktuális céljaink:  

• Megvizsgáljuk és kidolgozzuk a háziorvosi ügyeletnek a mentőállomással közös 
diszpécserközpontból történő irányítását. 

• A Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény közreműködésével tervezzük a 
kapcsolódási pontok keresését a hospice szolgálattal a daganatos betegek 
ellátásának javítása céljából. 

• A lakossági igényekhez igazodva egészségnapokat, egészségügyi 
szűrővizsgálatokat szervezünk a településen működő egészségügyi intézmények 
közreműködésével. 
 

 
 

Háziorvosok és fogorvosok 
 
 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött cél: 

• A háziorvosi és fogorvosi körzetek fejlesztése, bővítése (A programokat és alprogramokat összefoglaló 
táblázat 336. sora) 

 
 
A kérdőívben felvetett további lehetséges cél: 
 

• Az egészségügyi szolgáltatások elérhetőségének, a minél szélesebb körű alapellátás biztosításának alapelvének érvényre jutása. 
• Segítséget nyújtani abban az irányban, hogy fiatalabb orvosok telepedjenek le ebben a városban. 

 

 
A 2008-ban kitűzött cél megvalósulása: 
 
Önkormányzatunk minden évben praxistámogatást biztosít a tatai háziorvosi körzetek működéséhez. Ezen kívül 
eseti megkeresések alapján pénzügyi források biztosításával segíti főként az induló praxisok eszközbeszerzését, 
vagy az egyedi problémák megoldását. 
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Önkormányzatunk kedvezményes lakásbérleti lehetőség biztosításával támogatja a városunkban letelepülni 
kívánó körzeti orvosokat. 
 
A fogászati ügyeleti ellátást a Tatai kistérség lakosai a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött 
megállapodás alapján Tatabányán vehetik igénybe, melyhez önkormányzatunk anyagi támogatást biztosít. 
 
 
Aktuális céljaink:  

• A háziorvosi praxisok részére továbbra is biztosítjuk az éves praxistámogatást, 
melynek összege 2012-től a mindenkori inflációval növelten évről-évre emelkedik. 
(2014-ben 268.000 Ft/praxis volt.) Pénzügyi lehetőségeinknek megfelelően 
hozzájárulunk a körzetek orvosainak működéséhez. 

• Biztosítjuk az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézetben 
működő felnőtt háziorvosi körzeti rendelő elhelyezését a Rendelőintézet új 
épületbe költözését követően, hiszen ezáltal szükséges lesz egyéb ingatlanban 
biztosítani a rendelő működését. 

• Egyedi esetekben igény szerint továbbra is gondoskodunk a Tatán letelepedni 
kívánó háziorvosok támogatásáról és lehetőségeinkhez mérten  

• elősegítjük a gyógyító tevékenység megkezdéséhez szükséges feltételek 
megteremtését. 

• Egészségügyi alapellátó központ kialakítása három fogászati alapellátási körzet 
elhelyezésének biztosítására. Jelenleg az állami tulajdonban levő Árpád-házi 
Szent Erzsébet Szakkórház- és Rendelőintézet Váralja u. 6. szám alatti 
ingatlanában működik három fogászati alapellátási körzet. A Rendelőintézet 
majdani elköltözésével az épületben levő fogászati praxisoknak szükséges más 
ingatlanban elhelyezést biztosítani, mely az önkormányzat feladata. A projekt 
révén három új fogászati rendelő létesül egy épületben, így a körzethez tartozó 
18.000 lakos ellátása megújult környezetben, korszerű körülmények között 
valósul meg. 

• A fogászati centrum kialakítását követően kidolgozzuk a tatai fogászati ügyelet 
működtetésének feltételrendszerét. 

 
 
 

Megelőzés 
 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 

• Megelőző, szűrő tevékenység erősítése általános szűrőprogramok bevezetésével (A programokat és 
alprogramokat összefoglaló táblázat 337. sora) 

• Egészséges Tata program – a város népegészségügyi mutatói alapján (A táblázat 339. sora) 
• Tatai Egészségnapok évente 2 alkalommal (A táblázat 340. sora) 
• Kisgyermekek számára ingyenes, vagy kedvezményes, támogatott védőoltások (A táblázat 338. sora) 

 
 
 
A kérdőívben felvetett további lehetséges cél: 
   

• Az alapellátás megelőző és szűrő tevékenységének erősítése általános szűrőprogramok bevezetésével, korosztály-specifikusan. 
• Térítésmentes védőoltások a tanulókorú népességnek. 
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A 2008-ban kitűzött cél megvalósulása: 
 

Az önkormányzat és a Tatai Városkapu Zrt. szervezésében minden esztendőben megvalósuló Idősek Hete 
rendezvénysorozat keretében minden alkalommal igyekszünk olyan programokat szervezni, melyek lehetőséget 
biztosítanak ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokra, egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadások 
meghallgatására. 
 
Az Önkormányzat által is támogatott Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság keretében egészségmegőrzés 
témakörében rendszeresen tartanak előadásokat háziorvosaink. 
 
Az önkormányzati képviselő-testület 2010-ben rendeletet alkotott a humán papillomavírus (HPV) elleni 
védőoltás bevezetéséről, majd 2013-tól a HPV elleni védőoltás támogatást kiterjesztettük a tatai állandó 
lakcímmel rendelkező 13 éves lányokon túl a fiúkra is. Rendeletünk alapján a három oltásból álló sorozat első 
részét a szülő fedezi, a másik két oltást a város költségvetéséből biztosítjuk. A szociálisan rászorulók teljesen 
ingyen jutnak az oltáshoz.  
 
 
Aktuális céljaink:  

• A jövőben is szeretnénk egészségügyi megelőző, szűrő programokat 
megvalósítani, támogatni. 

• Az Egészségügyi Alapellátó Intézmény keretében megelőző program kialakítását 
tervezzük megfelelő szervezeti háttérrel.  

• További nem kötelező, de ajánlott oltások támogatása. 
• az egészségmegőrző, és az ezzel összefüggő felvilágosító munkát az e területen 

tevékenykedő civil szervezetekkel szoros együttműködésben, és e szervezetek 
bevonásával tervezzük megvalósítani. 

 
 

Családvédelem 
 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 

• Családintézet – Család- és Házasságvédelmi Központ programja – koncepció kidolgozása (A 
programokat és alprogramokat összefoglaló táblázat 346. sora) 

• Átfogó családvédelem, testi-lelki egészség szolgálata minden korosztály számára (A táblázat 347. sora) 
• Korai fejlesztési központ létrehozása kistérségi összefogással (A táblázat 348. sora) 
• Természetes Életmód Alapítvány Primer Prevenciós Program integrálása, támogatása (A táblázat 349. 

sora) 
 
 
A kérdőívben felvetett további lehetséges cél: 
 

• Családgondozás a szülőotthontól az anya- és csecsemővédelmen át a korai fejlesztésig, a családok védelme és biztonságának, 
gyermekvállalási kedvének támogatása a védőnők, családgondozók, házi gyermekorvosok együttműködésével. 

 

 
A 2008-ban kitűzött célok megvalósulása: 
 
A korai fejlesztés és logopédiai ellátás 2013. január 1-jétől állami feladat lett, így ezen a területen nem látunk el 
feladatot.  
 
A Család-és Házasságvédelmi Központot az anyagi források hiánya miatt nem hoztuk létre, de 2013. október 1-
jétől megalapítottuk a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézményt, ahol a védőnők korszerűbb körülmények 
között történő elhelyezésére nyílt lehetőség. 
 
A Természetes Életmód Alapítványt a Környezetvédelmi Alapból támogatjuk minden évben. (lásd: Öveges 
program) 
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Aktuális céljaink:  
 

• Átfogó családvédelem, testi-lelki egészség szolgálata minden korosztály számára  
 


