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A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA  
ÉS ÚJ CÉLKIT ŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA  

 
 

III. Öveges József oktatási, kulturális, sport, család és ifjúsági 
program 

 
 
 

III/1. Tudásalapú városfejlesztés, Tata iskolaváros fejlesztési program 
 

Alapelvek, esélyegyenlőség és tehetséggondozás 
 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 

• Az oktatás mellett a nevelés azonos prioritást kap (A programokat és alprogramokat összefoglaló táblázat 154. 
sora) 

• Szövetségkötés a családokkal – intézményi keret, közösségi háttér megteremtése (A táblázat 155. sora) 
• Felzárkóztatás, speciális oktatási-nevelési programok a hátrányos helyzetűeknek (A táblázat 156. sora) 
• Nagycsaládok oktatási költségeinek jelentős részét átvállaljuk (A táblázat 157. sora) 
• Tehetséggondozási programok (pályázati és ösztöndíjrendszer kidolgozása) (A táblázat 158. sora) 
• Házasságra, családi életre felkészítő programok kidolgozása, bevezetése (A táblázat 159. sora) 
• Házasságélettan, családélettan, közösségélettan "tantárgyak" bevezetése (A táblázat 160. sora) 

 
 
A 2008-ban kitűzött célok megvalósulása: 
 
Alapelvünk a lehető legmagasabb színvonalú oktatás - nevelés biztosítása a tatai gyermekek számára a gyermekjóléti, 
köznevelési intézményrendszer minden szintjén. Kiemelten támogatjuk és biztosítjuk a tatai gyermekek fejlődéséhez 
szükséges feltételeket. Felzárkóztatási, speciális oktatási-nevelési programokkal segítjük a hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekeket. Képességeinek fejlesztésére szoruló gyermekek esetében biztosítjuk a logopédiai, 
gyógypedagógiai, gyógytestnevelési ellátást, sajátos nevelésű igényű gyermekek esetén a szakértői bizottság által előírt 
egyéni fejlesztéseket.   
 
2011-ben a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó Logopédiai Intézet új, minden igényt kielégítő ingatlanba, a 
Bartók Béla Óvoda épületébe költözött, melynek pénzügyi forrását a képviselő-testület biztosította. A költözést 
követően a Logopédiai Intézet kiváló körülmények között, korszerű, a 21. század kívánalmainak megfelelő épületben, 
az óvodai élettől teljesen elkülönített módon, magas színvonalú ellátást lehetővé tevő infrastrukturális körülményekkel 
és tárgyi eszközökkel végzi feladatait. A szakszolgálati rendszer országos szintű átalakításával 2013-tól megyénként egy 
pedagógiai szakszolgálat létrehozására került sor, megyénkben Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
néven. Ennek az intézménynek tagintézményeként működik járási székhelyenként egy-egy szakszolgálati intézmény, a 
Tatai járás tekintetében Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tatai Tagintézménye elnevezéssel. A 
tagintézmény két telephellyel kezdte meg működését 2013. október 1-től: 

1. Ügyviteli telephelye a Tata, Új út 21. sz. alatt található (a Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon épületében). Itt zajlik a nevelési tanácsadás, 
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, szakértői bizottsági tevékenység, iskola/óvodapszichológiai 
ellátás és a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. 

2. A logopédiai, gyógytestnevelés és konduktív pedagógiai ellátást biztosító telephely – ahogy korábban is – a 
Bartók Béla u. 7/a sz. alatt található, a Tatai Bartók Béla Óvoda épületében. 

 
A családok, szülők részére több ízben szerveztünk előadást, konferenciát a gyermeknevelésről és a családi lét 
mindennapi kérdéseiről. 2010-ben a Szülők konferenciája elnevezésű programon előadónk volt Dr. Pálhegyi Ferenc 
pszichológus, ny. főiskolai tanár, Jókai Anna író, Levente Péter, valamint Döbrentey Ildikó meseíró. A 2011-es év a 
családok éve volt. Önkormányzatunk ezért elindította a Szülők Akadémiája programsorozatot, melynek keretében 
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előadássorozatot tartottunk tatai házaspárok részére. 2014-ben szülők és pedagógusok részére Dr. Kádár Annamária 
mesepszichológus tartott előadást „Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban” címmel a Magyary Zoltán 
Művelődési Központban.  
 
A 2011-ben életbe lépett köznevelési törvény értelmében az óvodáskorú sajátos nevelési igényű (SNI-s) gyermekek 
ellátása az önkormányzat feladata. Ezt gyógypedagógusokkal, logopédusokkal kötött megbízási szerződések keretében 
biztosítjuk. 2015-től főállású gyógypedagógust fogunk alkalmazni a tatai óvodáskorú SNI-s, részképesség zavarral, 
magatartás vagy beilleszkedés zavarral küzdő gyermekek megsegítésére.  A Csillagsziget Bölcsőde már több éve 
biztosítja sajátos nevelési igényű gyermekek bölcsődei elhelyezését is, melyre 2014-ig integráltan került sor olyan 
módon, hogy normál bölcsődei csoportban, 10 fős csoportlétszám mellett 1-1 sérült kisgyermek gondozását is ellátta az 
intézmény. Az önkormányzat képviselő-testülete, felismerve azt, hogy a városban igény és szükség van a másként 
fejlődő gyermekek ellátására, napközbeni intézményes nevelésére-gondozására, döntött arról, hogy a Csillagsziget 
Bölcsődében 2014. október 1-jétől speciális csoport induljon, melyben 6 fő sajátos nevelési igényű gyermek nevelésére, 
gondozására nyílt lehetőség. 
 
Önkormányzatunk 2014-ben együttműködési megállapodást kötött az Esőemberekért Egyesülettel, melyben hosszú 
távon vállalta az autizmusbarát környezet létrehozását az értelmi és/vagy fizikai sérüléssel élő tatai lakosok számára, 
mely biztosítja számukra a hátrányos megkülönböztetéstől való mentességet, teljes és hatékony társadalmi befogadást 
és részvételt, különbözőségük tiszteletét és elfogadásukat, megteremti társadalmi esélyegyenlőségüket, a 
közszolgáltatásokhoz és a társadalmi javakhoz történő teljes és egyenjogú hozzáférésüket. 
 
Az önkormányzatunk által 2011-ben alapított Tata Város Legszorgalmasabb Diákja Ösztöndíj olyan tatai állandó lakos 
felső tagozatos általános iskolai és középiskolai tanulóknak adományozható, akik a nevelőtestület véleménye alapján az 
adott évben a legszorgalmasabbak voltak iskoláikban, vagy önmagukhoz képest a legtöbbet tették iskolai eredményük 
eléréséért. A díjat évente maximum 6 tanulónak lehet odaítélni. Az ösztöndíj összege 10 hónapon keresztül havi 6000 
Ft. A díjakat Tata város polgármestere az iskolák tanévzáró ünnepségein nyújtja át. 

 
A hátrányos helyzetű, tehetséges diákok középiskolai továbbtanulását biztosító Arany János Tehetséggondozó 
Programra jelentkező tanulókat önkormányzatunk minden évben támogatja, 2014 szeptemberétől az elvi támogatás 
mellett anyagi juttatásban is részesíti ezen diákokat.  
 
Az önkormányzati képviselő-testület megalkotta a Tata Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról 
és adományozásuk rendjéről szóló 18/2011. (V. 30.) önkormányzati rendeletet. A rendelet értelmében a képviselő-
testület a felsőoktatásban kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tatai hallgatók elismerésére és megbecsülésére 
Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjat alapított a 2011/2012-es tanévtől. A díj olyan tatai állandó lakóhellyel 
rendelkező, első diplomáját szerző, nappali tagozatos, felsőoktatásban tanuló hallgatónak adományozható, aki a díj 
adományozást megelőző tanév mindkét félévében 4,2-nél magasabb tanulmányi átlagot ért el, és még legalább egy 
tanéve hátravan a tanulmányai befejezéséig. A díjat évente maximum 10 hallgatónak lehet odaítélni és az ösztöndíj 
összege 10 hónapra 10 000 Ft/hó. 
 
2010 óta minden évben csatlakozik önkormányzatunk e pályázathoz, melyet 2013-tól az Emberi Erőforrás 
Minisztériuma kezel. A csatlakozás feltétele, hogy Tata Város Önkormányzata költségvetésében biztosítson egy 
bizonyos összeget a Bursa Hungarica Önkormányzati pályázat támogatására. Tatán az e célra évente elkülönített keret: 
3,5-4 millió forint. E támogatás szociális alapon nyerhető el. Az Emberi Erőforrás Minisztériuma által meghirdetett 
pályázati kiírást a csatlakozó önkormányzatok bizonyos keretek között kiegészíthetik – pl. az egy főre eső 
jövedelemhatár megállapításával – bizottsági határozat formájában. A pályázás harmadik éve elektronikus úton történik. 
A helyben megítélt támogatási összeg 1000-5000 forint lehet, melyet a megye kiegészít. Az elnyerhető támogatás 
diákonként havonta maximum 10.000 forint. A pályázatot a felsőoktatásban tanuló és felvételi előtt álló érettségiző 
fiatalok számára írják ki („A” ill. „B” típusú támogatás). Az „A” típusú támogatást 10 hónapra, a „B” típusút 3x10 
hónapra nyeri el a támogatott pályázó. 
 
 A 2008-as Magyary-tervben szereplő alábbi programok nem valósultak meg: 

 
• Nagycsaládok oktatási költségeinek jelentős részét átvállaljuk (A táblázat 157. sora) 
• Házasságra, családi életre felkészítő programok kidolgozása, bevezetése (A táblázat 159. sora) 
• Házasságélettan, családélettan, közösségélettan "tantárgyak" bevezetése (A táblázat 160. sora) 
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Aktuális céljaink:  

• Továbbra is kiemelten kívánjuk támogatni a hátrányos helyzetben levő, fejlesztésre 
szoruló, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását, és fent kívánjuk tartani a 
tehetséggondozó programjainkat, ösztöndíj rendszerünket is. 

• Az Új úti Diákotthon fejlesztése. Míg a Logopédiai Intézet kiváló körülmények között 
végezheti munkáját, a tatai pedagógiai szakszolgálat másik intézménye, a Nevelési 
Tanácsadó, a szakszolgálati rendszer átszervezésekor 2013-tól átmeneti megoldásként 
az Új úti Diákotthonban kapott helyett. Ez a megoldás azonban egyik fél számára sem 
megnyugtató. Állandó helyhiánnyal és a két intézmény tényleges elkülönítésének 
megoldatlanságával küzdenek. Ezért – bár nem önkormányzati feladat – 
önkormányzati szerepvállalással javasoljuk az Új úti Diákotthon felújítását, melyben 
elkülönítetten (épületen belül vagy kívül) a gyermekek fejlesztésére megfelelő, 
korszerűen felszerelt helyiségeket lehetne kialakítani és lehetővé válna a Diákotthon 
lakóotthoni részének kiváltása apartman házakkal. 

• Speciális óvoda/óvodai csoport létrehozása óvodáskorú sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátására, esetleg civil szervezettel együttműködve. Sajnos az utóbbi 
években azt tapasztaljuk, hogy óvodáinkban egyre több a sajátos nevelési igényű 
gyermek, esetenként súlyos tünetekkel (pl. autisztikus tünetekkel). 
Óvodapedagógusaink nincsenek felkészülve ilyen gyermekek mindennapos nevelésére-
oktatására. A részükre biztosított heti pár alkalmas gyógypedagógiai ellátás pedig nem 
bizonyul minden esetben elegendőnek. Ezért javasoljuk, hogy hozzunk létre speciális 
óvodát/óvodai csoportot olyan sajátos nevelési igényű gyermekek számára, akik 
nehezen integrálhatók normál óvodai csoportba.  

• Óvodapedagógusok speciális továbbképzésének (pl. fejlesztő pedagógus) támogatása. A 
fent vázolt probléma kapcsán fontosnak tartanánk óvónőink ilyen irányú 
továbbképzését, hogy segítséget kapjanak azon nehezen kezelhető, problémás, 
magatartási vagy egyéb pszichés zavarral küzdő, enyhébb típusú sajátos nevelési 
igényű gyermekek ellátására, akik integrálhatók normál óvodai csoportba. 

• 1 fő főállású logopédus alkalmazása óvodáinkban. Óvodáinkban egyre több az enyhébb 
vagy súlyosabb beszédhibával küzdő gyermekek száma, akik ellátására – a 
szakszolgálat munkatársainak leterheltsége miatt – sok esetben csak közvetlenül az 
iskolába lépésük előtt kerülhet sor. Erre a helyzetre jelentene megoldást egy főállású 
logopédus alkalmazása. 
 
 

 
Bölcsődék 

 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 

• Meglévő bölcsődék folyamatos fejlesztése, bővítése (A programokat és alprogramokat összefoglaló táblázat 
161. sora) 

• Bölcsőde létesítésében magánkezdeményezések támogatása (A táblázat 162. sora) 
 
A 2008-ban kitűzött célok megvalósulása: 
 
A tatai városi bölcsőde kapacitás bővítése és minőségi fejlesztése (KDOP-5.2.2/B-09-2009-0004) elnevezésű projektnek 
köszönhetően a Csillagsziget Bölcsődét 2011-ben mind befogadó képességében, mind minőségében sikerült fejleszteni. 
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 az önkormányzat által biztosított önerő 
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5 millió forint. Az új épületrész átadására 2011. március végén került sor. A családjukban élő, 3-6 éves korú, sérült, 
különleges nevelési igényű gyerekek ellátására, napközbeni intézményes nevelésére, gondozására a Csillagsziget 
Bölcsődében 2014. október 1-től 6 fős csoport indul. 
 
2011-ben az önkormányzat ellátási szerződést kötött a Juniorka Alapítvánnyal, melynek értelmében az Alapítvány által 
fenntartott Juniorka Bölcsőde napközbeni ellátást nyújt 24 fő 18 hónapos - 4 éves korú gyermek számára, melyhez az 
önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározott mértékű támogatást nyújt. (2014-ben ez évi 7 millió 
forint volt)  
 
Aktuális céljaink:  

• A Csillagsziget Bölcsőde további fejlesztése. A bölcsődei konyha és két gondozási egység 
teljes körű belső felújítása, az udvar részleges felújítása (járdák, szabványnak 
megfelelő pancsoló): A bölcsődében egy gondozási egységet felújítottunk 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 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.   

• 2016-ban lejár a Juniorka Alapítvánnyal kötött szerződésünk, ugyanakkor a bölcsődei 
ellátásra jelentkező kisgyermekek számának emelkedése miatt továbbra is szükség van 
az önkormányzati bölcsőde mellett egyéb fenntartású bölcsődére is. Ezért 
szándékunkban áll a Juniorka Alapítvánnyal kötött közoktatási szerződésünk 
meghosszabbítása. 

 
 
 
 

Óvodák 
 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött cél: 

• Óvodák folyamatos fejlesztése, bővítése, Újhegyen új óvoda építése (A programokat és alprogramokat 
összefoglaló táblázat 163. sora) 

 
A 2008-ban kitűzött cél megvalósulása: 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program keretében megvalósult „A 
tatai Bartók Béla Óvoda bővítése a költséghatékony, személyiség-központú ellátás érdekében” című projektnek 
köszönhetően új 5 csoportos óvoda komplexum épült Tatán 2010-ben. A projekt elszámolható költsége 230 367 026 Ft 
volt. Az uniós támogatással megvalósuló beruházás összköltségéből (434 250 000 Ft) a támogatott rész 142 597 189 Ft, 
a fennmaradó részt önkormányzatunk önerőként (291 652 811 Ft) biztosította.  
 
Komplex energiaracionalizálás Tata általános iskoláiban és óvodáiban címmel pályázott Tata Város Önkormányzata 
közintézményei energiaracionalizálására. A KEOP-5.1.0-2008-0037 azonosító számú projekt négy iskolában (Fazekas 
utcai, Kőkúti, Talentum, Vaszary) és három óvodában (Fürdő utcai, Geszti, Kincseskert) komplett energiatakarékossági 
beruházással valósult meg. A projekt fő tevékenységei a nyílászárók cseréje, homlokzati- és födémszigetelések, a 
fűtéshálózatok energetikai korszerűsítése voltak. A Fürdő utcai Óvodában 17 780 000 Ft, a Geszti Óvodában 20 678 000 
Ft, a Kincseskert Óvodában - Csillagsziget Bölcsődében 72 164 000 Ft volt a beruházási összeg. 
 
Önkormányzati forrásból a következő óvodafejlesztéseket hajtottuk végre (a teljesség igénye nélkül): 2010-ben teljes 
tetőfelújítás az agostyáni Bergengócia Óvodában 5 070 000 Ft értékben, 2010-ben tetőfelújítás a Szivárvány Óvodában 
4 955 000 Ft értékben, 2010-ben Fürdő utcai óvodában villámhárító berendezés kiépítése, kémények átépítése és kerítés 
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átépítése összesen 3 857 000 Ft értékben, 2011-ben a Fürdő utcai óvodában konyhai berendezés (gázzsámoly) 
megvásárlására került sor 500 000 Ft értékben, 2012-ben a Bartók Béla óvodában új sütőegységet vásárolt  
önkormányzatunk 528 000 Ft értékben, 2012-ben a Kertvárosi Óvodában a központi fűtésrendszert újította fel az 
önkormányzat 503 000 Ft értékben, 2014 nyarán az összes önkormányzati óvodában megújultak az udvari játékok, 
összesen  6 894 000 Ft értékben. Ezen kívül folyamatosan fejlesztjük a főzőkonyhával rendelkező óvodáink konyhai 
felszerelését, így 2014-ben új főzőüstöt köttettünk be a Fürdő utcai és a Kertvárosi Óvodában, és minden óvodában 
folyamatosan cseréljük az elhasználódott, elromlott konyhai eszközöket.  
 
 
A 2008-ban kitűzött célok közül nem valósult meg: 
 
A képviselő-testület 2013-ban több alkalommal foglalkozott az óvodai férőhelyek számával. Ekkor felvetődött egy új 
óvoda építésének szükségessége az Újhegyi városrészben.  2013 végére elkészült az új óvoda építési tervezési 
koncepciója és a költségbecslése. A koncepció alapján az óvoda épületegyüttesét a későbbi telekhasználatot, a tájolást, 
játszóudvar igényt és a terepszinteket figyelembe véve a IV. dűlőről megközelíthetően helyeznénk el. Az épület 
kialakításánál két ütemet határoztunk meg. Az I. ütemben egy kétcsoportos óvoda, a II. ütemben egy kétcsoportos 
bölcsőde épülne meg. A terület ezen felül lehetőséget ad egy olyan játszótér elhelyezésére, amely körbekerítve, zárható 
bejáratokkal opcionálisan kiszolgálhatja egyrészt az óvodát-bölcsődét, másrészt – hétvégén, ünnepnapokon is – a 
városrész gyermekeit. Ugyanakkor az új intézmény közösségi térként is funkcionálna az ezt eddig nélkülöző Újhegyi 
városrészben. – Az óvodáskorú gyermekek létszámának várható csökkenése miatt viszont az önkormányzati képviselő-
testület ezidáig nem döntött az új óvoda megépítése mellett.   

 
Aktuális céljaink:  

• Az óvodai csoportszobák bővítése. Erre a csoportszobák méretére vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak (2 m2/fő) való megfelelés érdekében kerülne sor, melynek 
jelenleg 3 óvodánk nem felel meg. A jogszabályi előírás betartásával városi szinten 29 
kisgyermekkel kevesebbet vehetnénk fel a jövőben, és így tovább csökkenne a már 
jelenleg is teljes egészében kihasznált óvodai férőhelyek száma. Ugyanakkor a 2015. 
szeptember 1-jén életbe lépő jogszabályi előírás, mely szerint kötelező lesz – néhány 
kivételtől eltekintve – a gyermekek óvodai felvétele 3. életkoruktól kezdve, férőhely 
hiányában tovább nehezíti a tatai gyermekek óvodai felvételét. Különösen nehéz a 
helyzet Felső-Tatán, ahol egyetlen önkormányzati óvoda található (a szintén itt lévő, a 
Református Egyház által fenntartott Hajnalcsillag Óvoda nem körzetes óvoda). Itt 
mindenképpen megoldásra vár a férőhelyek bővítése – vagy csoportszobák bővítésével, 
hozzáépítéssel, vagy esetleg egy új óvoda építésével. 

• Tornaszoba létesítése. A városban működő – tagintézményekkel együtt – 7 
önkormányzati óvoda közül csak 3 rendelkezik tornaszobával. Ma már egy újonnan 
épülő óvoda esetén a jogszabályok kötelezően előírják a tornaszoba meglétét. Az 
óvodák tornaszobával történő bővítése lehetővé tenné a jelenleg 772 fő óvodáskorú 
gyermek mindennapos testnevelését.  

• Fejlesztő szoba létesítése. Jogszabály alapján az óvodáskorú sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása önkormányzati feladat. Jóllehet – tagintézményekkel együtt – 6 
önkormányzati óvoda is fogad ilyen gyermekeket, csak 3 óvodában van a fejlesztésükre 
alkalmas helyiség. A jelenleg 15 sajátos nevelési igényű óvodáskorú kisgyermek 
fejlesztését a saját óvodájában tudnánk ellátni, amennyiben valamennyi óvodánk 
rendelkezne arra alkalmas helyiséggel.  

• A Kertvárosi Óvoda fejlesztése. A Kertvárosi Óvoda egy régi, korszerűtlen épületben 
működik. A csoportszobákban az egy főre jutó alapterület aránya itt a legkevesebb a 
városi óvodák közül. Nyílászáróinak cseréje régóta várat magára, konyhájában a 
gépek, konyhai eszközök, hűtők állapota elavult, ugyanakkor a város és a kistérség 
(Tardos, Vértestolna) több intézményének étkezését ez az óvoda biztosítja. A 
Kertvárosi Óvoda felújításával 75 kisgyermek óvodai elhelyezésének feltételei 
javulnának, a konyha felújításával pedig 300 fő (időskorúak, óvodáskorúak és 
általános iskolások) ellátásának színvonala emelkedne. 
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• A Szivárvány Óvoda fejlesztése. Ez az óvoda kimaradt az energiaracionalizálási 
programból. 

• Az óvodai nyitva tartás meghosszabbítása. Alkalmazkodva ahhoz a szülői igényhez, 
mely a 2014 tavaszán szülők körében elvégzett kérdőíves felmérés alapján 
megfogalmazódott, szükségesnek tartanánk az óvodák napi és nyári nyitva tartásának 
meghosszabbítását. Megfontolandónak tartjuk, hogy a dolgozó szülők munkaidejéhez 
jobban igazodó nyitva tartást biztosítsunk óvodáink esetében. (A napi nyitva tartás: 
5.30-tól 17.00 vagy17:30 óráig tartana, nyáron pedig nem 6-8 hétre, hanem csak 4 hétre 
zárnának be óvodáink, és ügyeletes óvodai ellátást is csak ez alatt a 4 hét alatt 
biztosítanánk.) 

 
 

Általános iskolák 
 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 

• Általános iskolák rekonstrukciója, folyamatos fejlesztése és bővítése (A programokat és alprogramokat 
összefoglaló táblázat 164. sora) 

• A Fazekas utcai Ének-Zenei Ált. Iskola fejlesztése, bővítése (épület, tartalom) (A táblázat 180. sora) 
• Speciális tagozatok megőrzése, továbbfejlesztése (A táblázat 165. sora) 
• Tata hely-, kultúr- és építéstörténet tantárgy bevezetése (A táblázat 166. sora) 
• Tata Olvasókönyv kiadása, elterjesztése általános és középiskolákban (A táblázat 167. sora) 
• „Tatai séták” a természetben, a városban, a történelemben – integrálás az oktatásba (A táblázat 194. sora) 
• Egyházi általános iskola létesítése (A táblázat 168. sora) 

 
A 2008-ban kitűzött célok megvalósulása: 
 
2011-ben a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében benyújtott pályázat segítségével 
infokommunikációs fejlesztés történt az általános iskoláinkban. A projekt 2011. augusztus 31-én zárult le. Keretében 
összesen 161 személyi számítógép, 32 tantermi csomag (interaktív tábla, notebook és projektor), 2 szavazócsomag, 4 
wifi csomag, 1 mozgássérült csomag beszerzésére került sor 100 %-os pályázati támogatással, összesen 55 M Ft 
értékben. A táblák érintőképernyős, kézzel vagy speciális tollal vezérelhető felületűek. Táblaszoftver tartozik hozzájuk, 
néhány ehhez igazodó tankönyv is már forgalomban van. Internet-csatlakozással rendelkeznek és ketten is dolgozhatnak 
rajta egyszerre. A projekthez kapcsolódóan önkormányzatunk pályázatot írt ki az általános iskolákban tanító 
pedagógusok körében a Tata helytörténeti tantárgy interaktív tananyagának kidolgozására vonatkozóan. A nyertes 
pályázatokat az elbírálás után a többi iskola részére is hozzáférhetővé tettük. 
 
A 2013-as esztendőben általános iskoláink állami fenntartásba kerültek, az önkormányzatot terhelő működtetői 
feladatokat a Tatai Városgazda Kft. látja el. Ezen működtető feladatok keretében általános iskoláinkban jelentős 
felújítási munkálatok végeztünk a 2013-2014-es években. Ezek közül a legnagyobb felújítások a következők voltak: a 
Vaszary János Általános Iskolában elkezdtük a tető felújítását, az alsó tagozatos gyermekeknek kialakítottunk egy 
tornaszobát, és valamennyi iskolában megújultak a vizesblokkok. A Fazekas utcai Általános Iskola mellett játszóteret 
alakítottunk ki, és sportsátort biztosítottunk a mindennapos testnevelés órák megtartásához. 2014-ben megkezdte 
működését a Kőkúti Általános Iskola mellett felállított jégsátor, ahol a testnevelés órák keretében, illetve a délután 
folyamán a város összes gyermeke korcsolyázhat. 
 
Jóllehet az általános iskolák 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába kerültek, az 
önkormányzat nagy gondot fordít arra, hogy a fenntartó-váltás előtti tagozatokat, speciális képzéseket továbbra is 
biztosítani tudják általános iskoláink. A Kőkúti Általános Iskola közoktatási típusú sportiskola. Éves 
költségvetésünkben évente 1 millió forinttal támogatjuk az iskola ezen tevékenységét. 2011-ben állítottuk fel a Kőkúti 
Általános Iskola udvarán az addig bérleti konstrukcióban működtetett sportsátrat. A sátor tulajdonosa és működtetője a 
Tatai Városkapu Zrt. 2014 végéig a sátrat a Kőkúti Általános Iskola használta testnevelési órák keretében. 2014 
decemberétől a tél végéig (és innentől kezdve minden téli hónapban) „jégsátorként” üzemel a sátor. A Fazekas utcai 
Általános iskolában ének-zene tagozat és kerámia szakkör, a Vaszary János Általános Iskolában pedig matematikai 
tagozat működik. Az önkormányzat az éves költségvetésében évi 500 000 Ft-ot különít el a Vaszary János Általános 
Iskola által a kistérség tanulói részére szervezett matematikai verseny tehetséggondozó táborának megrendezésére.    
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 A ”Gyermekbarát város” program kiemelt pontja a helytörténet oktatása. Tata általános iskolái a helytörténet tantárgy 
oktatása keretében, 2010 szeptembere óta használják a Tata lépten-nyomon című tankönyvet és a hozzá tartozó 
munkafüzet mind a négy kötetét. A tataiak körében is megnőtt az érdeklődés a kiadvány iránt. A 2012/2013-as tanévben 
volt 8. osztályos az az évfolyam, amely 4. osztályos korától kezdve tanulta Tata helytörténetét. Számos előadáson, 
konferencián sikerült bemutatnunk ezt a könyvet és az ahhoz tartozó munkafüzeteket. A Tatára érkező turisták is 
érdeklődnek a kiadvány iránt. A helytörténet tantárgy oktatását segítő célzattal pályázatot írtunk ki digitális helytörténeti 
tananyag készítésére. 2013-ban értékeltük a beérkezett munkák, mely alapján a legjobb anyagok készítői elismerésben 
részesültek. A Tata-tantárgyra alapuló helytörténeti vetélkedőt eddig három ízben szervezte meg a Kuny Domokos 
Múzeum, az önkormányzat támogatásával. A Tata tantárgy gyakorlati órái során, az ún. Tatai séták keretében a tanulók 
felkeresik a város legfőbb nevezetességeit, természeti és épített értékeit.  
 
A 2008-ban kitűzött célok közül nem valósult meg: 
 
Az egyházi általános iskola létesítéséről „Az egyházak szerepvállalása az oktatás-nevelésben” című fejezetben szólunk. 
 
Aktuális céljaink:  

• Jóllehet 2013-tól általános iskoláink a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
fenntartásába kerültek, az intézmények működtetője az önkormányzat maradt. Így 
továbbra is fontosnak tartjuk az általános iskoláink fejlesztését, a speciális tagozatok 
megőrzését. A jogszabály által előírt mindennapos testnevelés biztosítása érdekében 
további fejlesztéseket kell megvalósítani iskoláinkban. Együttműködés megkötése 
szükséges a Tatai Edzőtáborral a Vaszary János Általános Iskolában zajló 
mindennapos testnevelés infrastrukturális biztosításához (úszásoktatás), valamint az 
iskola területén és a szomszédos ingatlanok átvételével új sportudvart kell létrehozni. A 
Kőkúti Általános Iskola területén szükséges egy multifunkcionális sportpálya (télen 
jég, nyáron kézilabda pálya) kialakítása. Az új városi sportcsarnok működtetéséről is 
meg kell állapodni a TAC-cal.  

• Saját főzőkonyha kialakítása; menzakártya rendszer bevezetése vagy átutalásos fizetés 
biztosítása a szülők részére; helyi termelők bevonása a közétkeztetésbe. Az 
önkormányzati képviselő-testület a 2014. július 9-i rendkívüli ülésén előzetesen 
szándékát fejezte ki, hogy legkésőbb 2015. szeptember 1-től az önkormányzat 
közvetlenül maga lássa el a közétkeztetés kötelező feladatát Tata általános iskoláiban, 
saját önkormányzati főzőkonyha üzemeltetésével, az Intézmények Gazdasági Hivatala 
szervezeti keretein belül, az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet a 2015. évi 
költségvetésben biztosítva. Reményeink szerint a saját fenntartású konyhában az 
eddiginél gazdaságosabban és jobb minőségben tudjuk ellátni a közétkeztetési 
feladatokat. Szándékaink szerint a gyerekek egészségesebb táplálkozásának 
biztosításához igénybe vennénk a helyi kistermelőket is. A közétkeztetés 
önkormányzati átvételéhez szükséges feladatokról ütemtervet készítettünk, a projekt 
jelenleg tervezés alatt áll. 

• Fontosnak tartjuk, hogy minden tatai gyermek a tanulmányai folytatása mellett 
sportoljon vagy vegyen részt valamilyen művészeti képzésben.   

 
 
 

Középiskolák 
 
 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 

• Tatai közép-, szakközépiskolák, és szakképző intézetek folyamatos fejlesztése, bővítése (A programokat és 
alprogramokat összefoglaló táblázat 169. sora) 

• Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola fejl. és bővítése (A táblázat 
170. sora) 
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• Mezőgazdasági képzés fejlesztése, bővítése, integrálása a tágabb térségben (A táblázat 171. sora) 
• Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola fejlesztése és bővítése (A táblázat 172. sora) 
• Eötvös József Gimnázium önkormányzati kezelésbe vétele, fejlesztés, bővítés (A táblázat 173. sora) 
• Magyary Zoltán tanulmányi pályázat bevezetése (A táblázat 175. sora) 

 
A 2008-ban kitűzött célok megvalósulása: 
 
A korábban a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló Jávorka Sándor 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény hatálybalépésével 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 2013. augusztus 1-től 
pedig a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásába került. A neve is módosult: Jávorka Sándor Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium lett. 2014-ben ünnepelte az iskola fennállásának 70. évfordulóját. Az 
iskolában nagyon jók a gyakorlati képzés lehetőségei: 120 ha tantangazdaság; 1,5 ha gyümölcsös, valamint pék tanüzem 
áll a tanulók rendelkezésére. A különböző szakmai versenyeken jó eredményekkel vesznek részt az iskolai diákjai.  
 
A korábban megyei fenntartású Eötvös József Gimnázium 2008-tól az önkormányzat által alapított Tatai Városkapu Zrt. 
fenntartása alá került. A gimnázium 2008-ban az Oktatási és Kulturális Minisztériummal, valamint a fenntartó Tatai 
Városkapu Zrt.-vel közoktatási megállapodást kötött, mely alapján a minisztérium a tanulólétszám alapján anyagi 
támogatást nyújt az intézmény működtetéséhez. A gimnázium 2001-től részt vesz az Arany János Tehetséggondozó 
Programban, valamint két tanítási nyelvű gimnáziumi képzést és közoktatási típusú sportiskolai képzést is biztosít. 
2012-ben számos felújítás valósult meg az Eötvös József Gimnáziumban önkormányzatunk közreműködésével: 
felújítottuk a gimnázium sportcsarnokának teljes tetőszerkezetét, a balesetveszélyessé vált padlózatot új sportpadlóval 
váltottuk fel és kifesttettük a csarnokot. A főépület 100 éves évfordulójára, szintén 2012-ben megújult a gimnázium 
díszterme is. 
 
2014-ben az Öveges program keretében 275 millió Ft-os európai uniós támogatással egy a város és a kistérség oktatás 
intézményei számára is használható természettudományos laboratórium és oktatási program valósult meg az 
intézményben. Az Öveges Program célja az, hogy létrejöjjön a korszerű és magas szintű természettudományos 
szemléltetés hálózatos rendszere. A projektnek köszönhetően megújult a gimnázium természettudományos 
laboratóriuma, lehetőség nyílt fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyakból az oktatás fejlesztésére módszertani, 
eszköz ellátottsági szempontból is. A beruházás segítségével létrejön Tatán egy a 21. századi igényeknek megfelelő 
természettudományos labor, amely felkészíti a fiatalokat arra, hogy megfelelhessenek a felsőoktatási rendszer 
színvonalának. A természettudományos laboratórium fejlesztése mellett szakmai napokra és tanulmányi versenyekre is 
sor kerül majd a közeljövőben. 
 
A 2008-ban kitűzött célok közül nem valósult meg: 
 

• Magyary Zoltán tanulmányi pályázat bevezetése (A táblázat 175. sora) 
 
 
Aktuális céljaink:  

• Az 1949-ben alapított Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ma több, 
mint 700 diákot (köztük 50 fő kollégistát) oktat nappali rendszerű szakiskolai, 
szakközépiskolai és szakképző iskolai formában. Tatán ez az egyetlen ipari jellegű 
szakképzést folytató intézmény, ezért a kistérségi ipari tevékenységeknek ez a 
meghatározó humán-erőforrás beszállítója. Az iskola mintegy 170 céggel, gazdálkodó 
egységgel működik együtt a megfelelő szakember-utánpótlás biztosítása érdekében. Az 
iskola diákjai rendszeresen és eredményesen vesznek részt a közismereti és szakmai 
tanulmányi versenyeken, a szakközépiskolai érettségit tettek pedig mintegy 10 %-a a 
felsőoktatásba is bekerül. A végzett tanulók a térség megbecsült szakmunkásai. A 
diákoknak csak egyharmada tatai lakóhelyű, a tanulók túlnyomó többsége a 
kistérségből, illetve a megye más településeiről érkezik. Az intézmény működtetését 
1995-től az önkormányzat által létrehozott Szakmai Képzésért Közalapítvány látja el. 
Tekintettel azonban arra, hogy a jogszabályváltozások miatt a Közalapítvány az 
eddigieknél kevesebb állami normatívát kap, az intézmény fenntartása egyre nagyobb 
terhet ró a fenntartóra és az önkormányzatra is. Tata Város Önkormányzata évente 
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kb. 40 millió forinttal járul hozzá a Bláthy Ottó Szaközépiskola és Szakiskola 
működéséhez. A megoldást az jelentené, ha a minisztérium köznevelési megállapodást 
kötne a szakiskolával, vagy központi forrásból kiegészítő támogatást kaphatna. E cél 
érdekében az iskola fenntartója és az önkormányzat is felvette a kapcsolatot az 
illetékes minisztériummal. Amennyiben az intézmény nem kap további támogatást, 
sorsát mielőbb rendezni kell. 

• 2018-ban lejár az Eötvös József Gimnáziumnak az Oktatási és Kulturális 
Minisztériummal, valamint a fenntartó Tatai Városkapu Zrt-vel 2008-ban kötött 
közoktatási megállapodása, mely alapján a minisztérium a tanulólétszám alapján 
anyagi támogatást nyújt az intézmény működtetéséhez. Ezért dönteni szükséges az 
Eötvös József Gimnázium jövőjéről.  

• Kollégium középiskolások számára magántőke bevonásával. Tata Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete 2011 októberében döntött arról, hogy tudomásul 
veszi a Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatójának döntését, amellyel a Tanoda tér 5. 
szám alatti épületben a kollégium közoktatási intézmény működtetését 2012. január 1-
ével megszüntette. Ekkor kezdődtek el a tárgyalások a kollégium elhelyezésére 
vonatkozóan, melyet követően megállapodás született arról, hogy az Esély Alapítvány 
biztosítani tudja a kollégisták elhelyezését az általa működtetett ingatlanban az Építők 
Parkjában, így a nyári turistaszezonon kívüli időszakban is hasznosul az ingatlan. Ez 
az elhelyezés mindaddig megoldást jelent a kollégisták elhelyezésére, amíg az 
önkormányzat nem tud pályázati vagy más finanszírozási forrást találni. Javasoljuk 
egy összevont középiskolai kollégium létrehozását a városban, amely kielégíti a 21. 
századi oktatási, sport és szabadidős igényeket is.  
 
 

Felsőfokú oktatás 
 
 

A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 
• Felsőfokú oktatási intézmény létrehozása, telepítése Tatán (A programokat és alprogramokat összefoglaló 

táblázat 176. sora) 

• Posztgraduális képzés (környezetvédelem, vízügy, idegenforg., sport és művészetek) (A táblázat 177. sora) 

• Tatai Nyári Egyetem (környezet-és természetvéd., építészeti és összművészeti kurzusok) (A táblázat 178. sora) 
 
A 2008-ban kitűzött célok megvalósulása: 
 
2013 őszére elkészült egy közel 60 oldalas tanulmány, mely bemutatja a közoktatás tatai intézményrendszerét, a tatai 
felsőoktatás megteremtésének feltételeit és azokat a már működő felsőoktatási intézményekkel történő együttműködési 
lehetőségeket, amelyeken keresztül meg lehetne valósítani a felsőoktatási képzést Tatán. A tanulmány 5 lehetőséget 
kínál a fenti cél megvalósítására (Öveges József Országos Szakképző Központ; Tatai Oktatás-Módszertani Intézet – 
Együttműködés az Eszterházy Károly Főiskolával; Felnőttképzés a Pannon Egyetemmel; Néptánc-pedagógus BSc. 
Képzés; Tudományos és művészeti mesterkurzusok). A felsorolásban szereplő intézmények közül Tata Város 
Önkormányzata a Pannon Egyetemmel írt alá együttműködési megállapodást írt alá, 2014. május 14-én. A Pannon 
Egyetem szándékai szerint telephelyet kíván nyitni Tatán, mely lehetőséget adna a Műszaki Informatikus BSc. szak első 
évfolyam oktatási feladatainak Tatán történő lebonyolítására. Eszerint az elképzelés szerint a Műszaki Informatikus 
szakos hallgatók első két félévüket Tatán teljesítik, majd a további félévekben Veszprémben folytatják tanulmányaikat 
és szerzik meg diplomájukat. A felsőfokú intézményekkel történő konkrét együttműködés következő lépéseként az 
önkormányzati képviselő-testület 2014. június 26-i ülésén döntött a tatabányai székhelyű Edutus Főiskolával kötendő 
szándéknyilatkozat aláírásáról egy a főiskola turisztikai szakának tatai székhelyű gyakorlati központja létrehozása 
érdekében, ezzel is erősítve a tatai szállodák és idegenforgalmi szolgáltatók humán kapacitását. A szándéknyilatkozat 
aláírására 2014. augusztus 30-án került sor a tatai városházán. 2014. augusztus 29-én az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem és Tata Város Önkormányzata közötti együttműködési szándéknyilatkozat elfogadásáról született 
képviselő-testületi döntés. Az együttműködés célja, hogy a tatai ELTE Geológus Kert működése során megvalósított 
együttműködés folytatásaként a két fél megtegye a szükséges szakmai előkészítő lépéseket egy országos 



10 

természettudományos tanárképző központ (ún. "Országos Öveges Centrum") tatai létrehozásának érdekében. Az 
együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására 2014. október 6-án került sor a tatai városházán. 
A 2008-ban kitűzött célok közül nem valósult meg: 
 

• Posztgraduális képzés (környezetvédelem, vízügy, idegenforg., sport és művészetek) (A táblázat 177. sora) 

• Tatai Nyári Egyetem (környezet-és természetvéd., építészeti és összművészeti kurzusok) (A táblázat 178. sora) 
 
A posztgarduális képzés (környezetvédelem, vízügy, idegenforgalom, sport és művészetek) és a Tatai Nyári Egyetem 
(környezet-és természetvédelmi, építészeti és összművészeti kurzusok) létrehozásának terve nem valósult meg. Ezek 
helyett más irányú, más típusú iskolákkal alakult ki együttműködés. 
 
Aktuális céljaink:  

• Felsőfokú oktatási intézmény létrehozása, telepítése Tatán. Az egri Eszterházy Károly 
Főiskolával konkrét együttműködési megállapodást kötöttünk egy 60 kreditpontos 
tanítóképző szakirány moduljainak kidolgozására a Kenderke Református Alapfokú 
Művészeti Iskolában kidolgozott képességfejlesztő módszerek beépítésével. A 
felsőoktatási intézményekkel már megkötött megállapodásokban foglalt feladatok, 
célok megvalósítása a következő évek feladata lesz.  

• Négy felsőoktatási intézménnyel alakítottunk ki eddig együttműködést. Az ezekből 
fakadó lehetőségek áttekintése után szükséges egy megvalósíthatósági tanulmány 
készítése egy tatai továbbképző intézmény létrehozásáról, valamint ennek 
megvalósítása, melyhez kiváló helyszínül szolgálhatna a Piarista Rendház. 

• A Magyary Zoltán Népfőiskolával együttműködve felsőfokú képzési lehetőségek 
megvalósítása Tatán.  

 
 
 

Művészeti oktatás, művészetpártolás 
 
 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 

• Művészetoktatás, művészetpártolás folyamatos fejlesztése, bővítése (A programokat és alprogramokat 
összefoglaló táblázat 179. sora) 

• Tatai Hangversenyélet fejlesztése (A táblázat 181. sora) 

• Nemzetközi művészeti - oktatási központ létrehozása Tatán (A táblázat 182. sora) 

• Nemzetközi művészeti versenyek, fesztiválok szervezése, működtetése (A táblázat 183. sora) 

• Művészeti mecenatúra kiépítése (zene, képzőművészetek, építészet) (A táblázat 184. sora) 

• Civil és egyházi művészeti intézmények támogatása (A táblázat 185. sora) 
 
A 2008-ban kitűzött célok megvalósulása: 
 
Tata kulturális életében fontos szerepet játszanak az alapfokú művészeti iskolák. A Kenderke Református Alapfokú 
Művészeti Iskola táncművészeti ágban, ezen belül néptánc tanszakkal működik. Művészeti csoportjaik 
közreműködésével rendezvényeikkel, előadásaikkal, ünnepi megemlékezéseikkel jelentős részt vállalnak a város 
kulturális életében. A Menner Bernát Zeneiskola zeneművészeti és képzőművészeti ágban tanítja a 6-18 éves 
korosztályba tartozó fiatalokat. A Menner Bernát Zeneiskola a 2010/2011-es tanévtől kezdve a Fazekas utca 47. számú 
épület régi épületszárnyába költözött át. Az épületben 2010-ben színvonalas koncertterem kialakítására került sor. 2013-
ban új hangverseny dobogót is épített benne a Városgazda Kft. A jó akusztikájú Liszt Ferenc hangverseny-terem 
alkalmas nemcsak helyi, de megyei és országos szintű zenei versenyek és koncertek, hangversenyek megrendezésére is.  
 
A régi Concerto Zeneiskola 2010-ben beleolvadt a Menner Bernát Zeneiskolába, Fenyő téri épületében azonban 
továbbra is folyik a fiatalok zenei oktatása. Szintén itt zajlik (valamint a zeneiskola épületében) a Concerto Nonprofit 
Kft. által minden év augusztusában a Barokk fesztivál keretében szervezett zenei mesterkurzus fiatal, tehetséges 
zenészek számára, melyhez az önkormányzat minden évben költségvetési forrást biztosít. 
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Önkormányzatunk a város szellemi, művészeti, irodalmi életének színvonalasabb működése érdekében kiemelkedően 
közhasznú kulturális közalapítványt alapított 1993-ban, Tatai Mecénás Közalapítvány névvel. Az Alapítvány jelenleg 
legfontosabb feladata a 2014-ben megnyitott Gútay Galéria működtetése. 
 
Tata kulturális életét színesítik a civil és egyházi művészeti intézmények által szervezett programok, fesztiválok, zenei 
rendezvények. 2002-ben közművelődési megállapodást kötöttünk a Tatai Sokadalmat rendező Tatai Kenderke 
Néptáncegyesülettel, 2008-ban pedig a városi Folk-napot is szervező Pötörke Népművészeti Egyesülettel. E 
megállapodás keretében évente 300 000 Ft támogatást biztosítunk programjaik megrendezésére. Egyéb civil szervezetek 
pályázhatnak a minden évben meghirdetett Kulturális és Oktatási Alap összesen 3 millió forintos támogatására.  
 
A 2008-ban kitűzött célok közül nem valósult meg: 
 

• Középfokú művészeti képzés fejlesztése, bővítése (A táblázat 174. sora) 
 
 
Aktuális céljaink:  

• Továbbra is fontosnak tartjuk a művészetoktatás és a művészeti rendezvények 
támogatását. 

• A néptánc és népzene népszerűsítése a fiatalok körében, gyermekek fejlesztése a 
népművészet eszközeivel. 

• A „mindenki sportoljon, vagy valamilyen művészetet tanuljon” programhoz szükséges 
folytatni a művészeti intézményeink fejlesztését, valamint a sportinfrastruktúra 
további bővítését. 

• Jövőbeni elképzelések között szerepel a Menner Bernát Zeneiskola Művészeti 
Centrummá fejlesztése, ehhez viszont elengedhetetlen a Zeneiskola hangtechnikai (pl. 
felvétel készítésére alkalmas stúdió berendezése), illetve infrastrukturális fejlesztése 
(pl. légkondicionálás). 

• Javasoljuk – a Menner Bernát Zeneiskolával együttműködve – a tatai gyermekek és 
felnőttek részére egy tatai hangversenybérletes előadás-sorozatot indítani a Menner 
Bernát Zeneiskola hangversenytermében, ahol a méltán népszerű Dandárzenekar is 
állandó szereplő lehetne. 

• A Menner Bernát Zeneiskolára és a Dandárzenekarra építve szeretnénk felállítani a 
Tatai Szimfonikus Zenekart. 

• A Tatai Mecénás Közalapítvánnyal együttműködve különféle alkotóművészet 
bemutatása a tatai gyermekek és felnőttek számára. 

• Újabb kiállítóterek  létrehozása a városban.  
 
 
 

Az egyházak szerepvállalása az oktatásban és a nevelésben 
 

A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 
• Együttműködés az egyházakkal közoktatás, köznevelés terén - program kidolgozása (A programokat és 

alprogramokat összefoglaló táblázat 186. sora) 

• Együttműködés közerkölcs, házasságra, családi és közösségi életre nevelés terén (A táblázat 187. sora) 

• Együttműködés előadássorozatok, képzések, táborok szervezésében (A táblázat 188. sora) 
 
  A 2008-ban kitűzött célok megvalósulása: 
 
Számítunk az egyházak szerepvállalására a köznevelés valamennyi szintjén. A városban működik óvoda és középfokú 
oktatási, valamint alapfokú művészeti intézmény is egyházi fenntartásban. 
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Tata Város Önkormányzata, valamint a Tatai Református Egyházközség között 2011-ben létrejött közoktatási 
megállapodás alapján a régi Kálvária utcai óvoda a Református Egyház fenntartásában működik Hajnalcsillag 
Református Óvoda elnevezéssel. Az intézmény elhelyezését szolgáló ingatlanra vonatkozóan megkötött ingyenes 
használati megállapodás alapján az ingatlannal kapcsolatos felújítási kötelezettség a tulajdonos önkormányzatot terheli, 
mely alapján a képviselő-testület a felújítási feladatokra a 2013-as, majd a 2014-es költségvetésében 5-5 millió forint 
támogatást biztosított a Református Egyház részére. 
 
2005. szeptember 1-jén kezdte meg működését a Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziuma. 2008-ban önállósult 
az intézmény, de fenntartója továbbra is a Dunántúli Református Egyházkerület maradt. 2010-ben fenntartóváltás 
történt, ettől kezdve a Tatai Református Gimnázium fenntartója a Tatai Református Egyházközség. 2014-ben a 
gimnázium megvette az önkormányzattól a Kossuth téren álló régi zeneiskolai épületet, és így az iskola újabb 
tantermekkel bővülhetett. Ennek köszönhetően 2015. szeptember 1-től a négy évfolyamos osztályok mellett 6 
évfolyamos osztályt is indít a gimnázium. 
 
Szintén a Református Egyház fenntartásában működik a Kenderke Alapfokú Művészeti Intézmény. 
  
2013 szeptemberétől felmenő rendszerben bevezették a hit- és erkölcstan tantárgyat az általános iskolák első és ötödik 
évfolyamán. 
 
2014-ben a Római Katolikus Plébánia nyári tábort szervezett alsó tagozatos tanulók részére, melyet önkormányzatunk a 
Kulturális és Oktatási Alapból támogatott. 
 
 
Aktuális céljaink:  

• Továbbra is fontosnak tartjuk az egyházakkal való együttműködést oktatási és 
művészeti területen. 

• Egyházi fenntartású óvoda, általános iskola létrehozása a városban. Az általános 
iskolák állami fenntartásba vételét követően az önkormányzat korlátozottabb 
lehetőségekkel rendelkezik ezen a területen, viszont a református óvoda mellett 
indokolt lehet egy katolikus óvoda létrehozásán gondolkodni az egyházzal 
együttműködve. 

 
 

Civil kezdeményezések, szerepvállalás az oktatásban 
 
 
A 2008-as Magyary-terv kötet 113. oldalán szereplő célkitűzések („Civil kezdeményezések, szerepvállalás az 
oktatásban”) teljesülése: 
 
A tatai köznevelési intézmények minden szintjén megtalálhatók civil fenntartók. A Juniorka Alapítvány a fenntartója a 
Juniorka Bölcsődének és Óvodának, alapítvány tartja fenn a Talentum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakiskolát, valamint a Színes Iskolát (Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola és 
Gimnázium). Közoktatási megállapodás alapján az önkormányzat évi 7 millió forinttal támogatja a Juniorka Bölcsőde, 
15 millió forinttal pedig a Juniorka Óvoda működését.   
 
 

Az élethosszig tartó tanulás támogatása, felnőttoktatás 
 
 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 

• Felnőttoktatás támogatása - nyelvoktatás és informatikai alap és középfokon (A programokat és alprogramokat 
összefoglaló táblázat 190. sora) 

• Közösség építéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos kurzusok bevezetése (A táblázat 191. sora) 

• Tata és kistérsége számára népfőiskola beindításának programja támogatása (A táblázat 192. sora) 
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• A Tatai Népfőiskola beindítása, működésének támogatása (A táblázat 193. sora) 
 
A 2008-ban kitűzött célok megvalósulása: 
 
2014-től a Tatai Városkapu Zrt. a Magyary Zoltán Művelődési Központban működteti az ún. „Nyitott Tanulási 
Központot" (Nyitok Központ), melynek célja a foglalkoztatottság, az oktatás, az esélyegyenlőség és a szociális 
biztonság területeit illetően ingyenesen biztosítani a rászorulók, a hátrányos helyzetű felnőtt korúak és a munkahelyük 
elvesztésében fenyegetett személyek részére az alapkompetencia fejlesztés területén a nem-formális és az informális 
tanulási lehetőségeket. Ezek többek között a foglalkoztathatóságot javító, a mindennapi életben való személyes 
eligazodást és boldogulást segítő alapkészségek, kulcskompetenciák, kiemelten a digitális írástudás, az anyanyelvi és 
idegen nyelvi kommunikáció fejlesztését jelentik, minden esetben igazodva az adott település speciális igényeihez és 
adottságaihoz. A Nyitok Központ megnyitása óta eltelt időszakban a programra 253 fő regisztrált, ebből a képzésre 101 
fő iratkozott be, a kiállított tanúsítványok száma 77 db, a megszervezett tanulási programok száma 14 db. 
 
2015-ben 75. évfordulóját ünnepli a Magyary Zoltán Népfőiskola. 1940-ben indult el az első népfőiskolai tanfolyam 
Magyary Zoltánék kezdeményezésére és szakmai támogatásával. A Népfőiskola 1995-ös újraindulása óta rendszeresen 
szervez tanfolyamokat és előadás-sorozatokat tatai és kistérségi lakosok számára, melyet az önkormányzat a Kulturális 
és Oktatási Alap pályázataiból minden évben lehetőségeihez mérten igyekszik támogatni. A Magyary Zoltán 
Népfőiskolai Társaság és Tata Város Önkormányzata az elmúlt években sikeresen működött együtt, melynek 
eredményeképpen a két fél 2013-ban együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás célja, hogy a két szervezet 
együttműködése járuljon hozzá Tata fejlődéséhez, ápolják Magyary Zoltán szellemi örökségét és a tatai népfőiskola 
hagyományait. 
 
Aktuális céljaink:  

• A Magyary Zoltán Népfőiskola további támogatása. A népfőiskola intenzív és 
széleskörű tevékenységére tekintettel megfontolandó egy közművelődési megállapodás 
megkötése. Vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a Népfőiskolát hozzásegítsük egy 
önálló épülethez, ahol az alapvető szakmai tevékenység mellett lehetőséget tudnánk 
teremteni a Magyary Zoltánra és a népfőiskolára vonatkozó emlékek elhelyezésére, 
bemutatására, illetve kutatására.  

 
 

Egyéb intézmények, szervezetek, programok bevonása az oktatásba 
 

A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 
• Természetes Életmód Alapítvány (Agostyán) bevonása az oktatás-nevelésbe (A programokat és alprogramokat 

összefoglaló táblázat 195. sora) 
 
A 2008-ban kitűzött célok megvalósulása: 
 
Önkormányzatunk a Környezetvédelmi Alapból támogatja a Természetes Életmód Alapítvány által fenntartott agostyáni 
Ökofalu működését. Óvodásaink kirándulás, általános iskolás tanulóink erdei iskola keretében betekintést nyerhetnek az 
Ökofalu mindennapi életébe. 
 
A 2008-ban kitűzött célok közül nem valósult meg: 

• Nevelés-oktatás, kultúra, közművelődés, idegenforgalom szolgáltató háza létrehozása (Atáblázat 189. sora) 
Kultúraközvetítő intézmények, természetvédő szervezetek bevonása az oktatásba (A táblázat 196. sora) 

 
Aktuális céljaink:  

• Az agostyáni Ökofaluval kiépített együttműködést a jövőben is szeretnénk fenntartani.  
• Együttműködés folytatása a Posztoczky Károly Csillagvizsgát fenntartó TIT 

Komárom-Esztergom Megyei Egyesülettel, iskolások bevonása csillagászati 
programokba. 

• A 2014 végén, illetve a 2015 elején megnyitott Fényes tanösvényt, az Ökoturisztikai 
Központot, valamint a Vértesi Erdő Zrt. által Pusztavámon megnyitott erdei iskolát  
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szeretnénk bevonni a tatai óvodások és iskolások környezetismereti nevelésébe-
oktatásába. 

• Támogatjuk ökoosztályok indítását, melynek keretében a tatai általános iskolás 
gyermekek 4 év alatt 4 különböző helyszínen heti egy alkalommal az iskolán kívül, 
külső "terepen" tanulhatnának (pl. Ökoturisztikai Közpon tban, Fényes tanösvényen 
stb.). 

• Az ELTE fenntartásában a Kálvária domb alatt működő országosan is egyedülálló 
Tatai Geológus Kert népszerűsítése a tatai gyermekek körében, oktatásba történő 
bevonása. 
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III/2. Tata a kultúra városa  
 
 

Kulturális koncepció 
 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 

• Tata kulturális koncepciója kidolgozása, elfogadása (A programokat és alprogramokat összefoglaló táblázat 
197. sora) 

• Tata kulturális koncepció intézkedési terv, bevezetés, folyamatos fejlesztés (A táblázat 198. sora) 
 
A 2008-ban kitűzött célok megvalósulása: 
 
Az önkormányzati képviselő-testület 2008-ban elfogadta Tata Város Kulturális Koncepcióját a 2008-2013. közötti 
időszakra vonatkozóan. A koncepció felülvizsgálatára kétévente került sor, és évente intézkedési tervet határozott meg a 
képviselő-testület. 2013 végén a régi koncepciót felülvizsgálva egy új, a kor kihívásainak, szellemiségének megfelelő 
hosszú távú stratégiát fogadott el az önkormányzat a 2014-2020 évekre vonatkozóan, az érintett civil szervezetekkel, 
intézményekkel történt egyeztetést követően. Ezen szervezetek, intézmények véleményét, javaslatait is figyelembe véve 
született meg a kulturális koncepció végső változata. A kulturális koncepcióban megfogalmaztuk az alapelveket, 
bemutattuk a legfontosabb közművelődési, közgyűjteményi és kulturális feladatokat és javaslatot tettünk a kialakítandó 
kulturális színterekre, központokra. 
 
Aktuális céljaink:  

• A kulturális koncepció folyamatos fejlesztése. Tata Város Önkormányzati Képviselő-
testülete minden év végén meghatározza, hogy a hosszú távú koncepcióban 
meghatározott feladatok közül melyeket fogja a következő évben megvalósítani, és 
egyben értékeli az adott évben végrehajtott feladatokat. Ezáltal lehetőség van a 
koncepció folyamatos fejlesztésére, a feladatok átgondolására.  

 
 
 

A tatai vár és az Esterházy-kastély bevonása a városi közművelődésbe 
 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 

• Kuny Domokos Múzeum megyei fenntartásból való átvétele városi üzemeltetésbe (A programokat és 
alprogramokat összefoglaló táblázat 199. sora) 

• A Múzeum városi közművelődésbe való közvetlenebb bevonása (A táblázat 200. sora) 
• Esterházy kastély üzemeltetési közös vállalat létrehozása (A táblázat 201. sora) 
• A kastélyegyüttes felújításának lebonyolítása (A táblázat 202. sora) 
• A kastélyegyüttes funkcionális tartalommal való megtöltése (A táblázat 203. sora) 
• Rendezvényterek kialakítása, egyéb szolgáltatások biztosítása (A táblázat 204. sora) 

 
A 2008-ban kitűzött célok megvalósulása: 
 
Az Országgyűlés 2012. október 8-án elfogadta a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítását, mely értelmében 2013. január 1-től az állami fenntartású 
megyei múzeumok, valamint a megyeszékhely megyei jogú városok területén lévő tagintézmények a területileg 
illetékes megyeszékhely megyei jogú városok fenntartásába kerültek. Ez alól Pest megyében Szentendre Város 
Önkormányzata, Komárom-Esztergom megyében Tata Város Önkormányzata a kivétel. A törvény értelmében a 
Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Igazgatósága és tatai tagintézményei – a Kuny Domokos Megyei Múzeum, a 
Görög-Római Szobormásolatok Kiállítóhelye, a Német Nemzetiségi Múzeum, valamint a központi raktár 2013. január 
1-jétől Tata Város Önkormányzat fenntartásába került. 
 
Az ingatlanok átvételkori állapotukban jelentős felújításra szorultak, emellett problémát okoztak a raktározási feladatok, 
illetve a munkatársak elhelyezése, hiszen a korábbi múzeumi igazgatóság irodái a várban, a Német Nemzetiségi 
Múzeumban, illetve a Diófa utcai raktárbázison kaptak helyet, részben a közönségkapcsolati terekben, részben a 
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restaurátor műhelyekben. Az önkormányzati fenntartásba vételt követően a mindenkori éves költségvetésben biztosított 
keretek közt igyekeztünk megkezdeni a látogathatóvá tétel érdekében szükséges felújítási munkálatokat, így például a 
vár tetőszerkezetén a beázások megszüntetése érdekében szükséges felújításokat, a várépület falán túlburjánzott 
növényzet eltávolítását stb. Az elmúlt időszakban elvégeztük a Német Nemzetiségi Múzeum villamoshálózatának 
felújítását (2,5 millió Ft), valamint önerőből megvalósítottuk a raktárépület tetőszerkezetének felújítását (8 millió Ft). 
2014-ben 3 millió Ft pályázati támogatással megkezdtük az épületben elhelyezett állandó kiállítás megújítását. Az 
intézményben folyó szakmai munka tekintetében is sikerült komoly előrelépéseket tenni, melyek közül kiemelhetők a 
nyilvántartási, digitalizálási munka területén elért eredmények, a kiállítások számának jelentős megemelkedése, 
valamint a látogatószám növekedése. Ez utóbbiról elmondható, hogy az átvételkori adatokhoz mérten a látogatószám 
2014-re megnégyszereződött. 
 
Az előttünk álló fejlesztések közül kiemelkednek azok az infrastruktúra-felújítási igények, melyek a mindennapos 
működés érdekében szükségesek, így a várépület áramellátása, vízhálózat felújítása, fogadótér, látogatók által használt 
közönségkapcsolati, oktató rendezvénytermek kialakítása, a látogatók számára rendelkezésre álló szociális helyiségek 
felújítása, az elvizesedett börtönépület rendbetétele, a törökkori átjáró beázásának megszüntetése, a balesetveszély 
elhárítása érdekében a várfalak és a visszatérő források következtében megsüllyedt várkút rendbetétele. A Görög Római 
Szobormásolatok Múzeuma (Zsinagóga) épülete felázásainak megszüntetését csak a szobormásolatok további sorsának 
rendeződését követően tudjuk megkezdeni. 
 
Az Esterházy kastély tulajdonosai és a kezelők között több alkalommal történt egyeztetés arról, hogy az ingatlan 
kezelése önkormányzatunkhoz kerüljön. Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít a műemlékek megóvására, melynek 
fontos része a kastély hosszú távú hasznosítása. Az Esterházy Kastély rehabilitációjára a Műemlékek Nemzeti 
Gondnoksága pályázott korábban, de támogatást nem kapott. Az utóbbi években önkormányzatunk minden követ 
megmozgatott annak érdekében, hogy ne menjen veszendőbe ez a csodálatos építészeti érték. Az épület a Forster Gyula 
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ kezelésében áll. Az örökségfejlesztési program része a 
kastélyfejlesztéseket összefoglaló koncepció, melynek értelmében a tatai Esterházy-kastélyt az első ütemben újítják fel. 
Ez azt jelenti, hogy hamarosan megtörténik a tervek felülvizsgálata és engedélyeztetése. Várhatóan 2015 vége felé már 
a közbeszerzési eljárást is kiírják, s innentől kezdve körülbelül másfél év áll rendelkezésre a felújításra. Várhatóan tatai 
funkciók is bekerülhetnek a kastélyba. 
 
 
Aktuális céljaink:  

• A múzeumi ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele. Tavaly év végén a Parlament 
elé benyújtott törvényjavaslat (T/2379) alapján a megyei hatókörű városi múzeumok 
feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok a megyei 
hatókörű városi múzeumot fenntartó önkormányzat tulajdonába kerülnek. Tata 
esetében ez 7 db tatai ingatlant (a vár, a Német Nemzetiségi Múzeum, a zsinagóga, a 
Diófa utcai raktár, és az Angolkertben található Műromok, a Kiskastély és a Török 
mecset) és 1 db siófoki ingatlant jelent. Amennyiben a Parlament elfogadja a 
törvényjavaslatot, legsürgősebb feladatunk ezen ingatlanok műszaki állapotának 
felmérése és az ingatlanok működtetésére, felújítására vonatkozó koncepció 
kidolgozása lesz.  

• A múzeumigazgatóság elhelyezése. A múzeumigazgatóság elhelyezésével kapcsolatosan 
az az önkormányzati képviselő-testületi döntés született, hogy a hatékonyabb 
munkaszervezés érdekében a jelenleg három telephelyen tevékenykedő 
munkatársakat egy közös épületben, a Tata, Ady E. u. 29. sz. ingatlanban helyeznénk 
el, közel a kiállítóhelyekhez és a városlakók számára is elérhető közelségben. A döntés 
alapján megkértük az állami tulajdonú ingatlan térítésmentes önkormányzati 
tulajdonba vételét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t ől. Ezzel párhuzamosan a 
Kuny Domokos Múzeum hozzákezdhet az épületre vonatkozó hasznosítási koncepció 
kidolgozásához. 

• A Német Nemzetiségi Múzeum felújítása. Miután a Nepomucenus malomban 
elhelyezett Német Nemzetiségi Múzeum állandó kiállításának aktualizálásához 2014-
ben az „Alfa” programból 3 millió forintot nyert a Múzeum, így e kiállítás terei 2015 
májusára teljesen megújulnak. Az új kiállítás felépítése mellett feltétlenül szükséges az 
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épület környezetének a látogatók, érdeklődők, vendégek számára is vonzóvá tétele. 
(Ezzel együtt jár a szomszédos telekrész visszahonosítása, a parkosítás és múzeumi 
játszótér építése.) A gyűjtemény, illetve a Német Nemzetiségi Múzeum pontos 
helyzetelemzése, és az erre épített teljesen új szemléletű középtávú koncepciója már 
elkészült.  

• Tatai Vár rekonstrukciójának teljes megtervezése, pályázat benyújtása szükséges 
• Az Eszterházy-kastély felújítása, hosszú távú hasznosítása – a kastély kezelőjével 

(Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ) egyeztetve.  
 
 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
  
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 

• Városi Könyvtár létesítése a Kossuth-téri volt Zeneiskola épületében (A programokat és alprogramokat 
összefoglaló táblázat 205. sora) 

 
 
A 2008-ban kitűzött cél nem valósult meg: 
 
A volt Zeneiskolába ugyan nem költözött át a Városi Könyvtár, de elkészültek a tervek a könyvtár Helyőrségi Klubba 
történő költöztetésére. A volt Zeneiskola épületét a Református Egyház vette meg, így lehetővé vált a Református 
Gimnázium bővítése. 
 
Aktuális céljaink:  

• A Városi Könyvtár átköltöztetése a volt Helyőrségi Klubba. A Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár jelenleg a Magyary Zoltán Művelődési Házban kap helyet. A Művelődési 
Ház épülete a megnövekedett és megváltozott igényeknek már nem felel meg. Az épület 
állapota rendkívül rossz, beázások, falleomlások, penészesedés és salétrom megjelenése 
nehezíti a mindennapi feladatellátást. A könyvtár raktározási gondjai állandósultak és 
az irodák is zsúfoltak. Sürgető feladat tehát az Önkormányzat számára a könyvtár 
elhelyezése. Magyarország Kormánya az 1200/2014. (IV.1.) Korm. határozatával 
döntött a Helyőrségi Klub önkormányzat részére történő átadásáról. Az ingatlant a 
jövőben Könyvtárként (az utcafronti részen egy internet-kávézóval) kívánja az 
önkormányzat hasznosítani, melyre elkészültek a tanulmánytervek.  

 
 

A tatai zenei és színházi élet fejlesztése 
 
 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 

• A tatai zenei és színházi kultúra fejlesztése a meglévő alapokon (A programokat és alprogramokat összefoglaló 
táblázat 206. sora) 

• A Tatán működő zene-és énekkarokra alapozott országos dalos találkozók szervezése (A táblázat 207. sora) 
• Szabadtéri kamaraszínházi találkozók szervezése az Angolkertben (A táblázat 208. sora) 
• Összművészeti találkozók szervezése (zene-irodalom, képző-és iparművészet, építészet) (A táblázat 209. sora) 
• Esterházy Barokk Fesztivál – zene, építészet, tárgykultúra, életmód (A táblázat 213. sora)  
 

A 2008-ban kitűzött célok megvalósulása: 
 
A városunkban jelen van az alkotóművészet és az előadó művészet is. Az előadó művészet területén zenei területen a 
legmozgalmasabb az élet. Kiemelkedő a kórusok tevékenysége (Esterházy Énekegyüttes, Egressy kórus, Szent Márton 
Kórus, a katolikus egyház kórusai, a református egyház kórusa, a Menner Bernát Zeneiskola kiskórusa). Továbbá a 
zenei életet gazdagítja a Menner Bernát Zeneiskola Fúvószenekara és a Dandárzenekar. (Lásd még: Az Öveges program 
oktatási részében a "művészetoktatás, művészetpártolás" fejezet alatt) 
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A színházi élet területén csak amatőr színpadok működnek – a Tatai Református Gimnáziumban és az Eötvös József 
Gimnáziumban. Az Angolkertben lévő szabadtéri színpad 2014-es felújításával lehetővé vált színvonalasabb, nagy 
közönségre számot tartó előadások ide hozatala is (komolyzenei, operett, musical előadások, táncos előadások). 
  
Szintén jelentős hagyományokkal rendelkezik a néptánc. E területen két kiemelkedő együttes működik városunkban: a 
Pötörke Népművészeti Egyesület és a Kenderke minősített Tata Táncegyüttese.  
   
Az Angolkert legnagyobb rendezvénye a 2000-től minden évben megrendezett Tatai Sokadalom, mely hagyományápoló 
népművészeti fesztivál. A szabadtéri színpad, a tisztások, a sétányok a színpadi előadásoknak, néptánc gáláknak, 
kézműves vásároknak és gyermekjátszók közkedvelt helyszíne.  
  
A Tatai Barokk Fesztivál összművészeti fesztivál. A rendezvény egyik alapvető célja Tata csodálatos természeti 
adottságait kihasználva, gyönyörű barokk épületekben, templomokban minél nagyobb közönségnek megmutatni 
művészeti kincseinket, értékeinket. A Concerto Nonprofit Kft. minden év augusztusában a Barokk fesztivál keretében 
szervezi meg a Nemzetközi Zenei Mesterkurzust fiatal, tehetséges zenészek számára, melyhez az önkormányzat minden 
évben költségvetési forrást biztosít. 
 
Aktuális céljaink:  

• A Menner Bernát Zeneiskolával együttműködve tatai hangversenybérletes előadás-
sorozatot indítása a tatai gyermekek és felnőttek részére a zeneiskola 
hangversenytermében, ahol a méltán népszerű Dandárzenekar is állandó szereplő 
lehetne. (Ez a cél szerepel az Öveges program oktatási részében a "művészetoktatás, 
művészetpártolás" fejezetben is) 

• A Menner Bernát Zeneiskolára és a Dandár zenekarra építve szeretnénk felállítani a 
Tatai Szimfonikus Zenekart. (Ez a cél szerepel az Öveges program oktatási részében a 
„művészetoktatás, művészetpártolás” fejezetben is.) 

• Tata, a kistérségi színházi központ. A jelenleg a Művelődési Központban működő 
színházi előadótér és fogadótér egyre kevésbé alkalmas előadások megrendezésére, 
megtekintésére. Szükség lenne egy igényes színházterem kialakítására, ahol a színházi 
esték egész estés élményként, elegáns környezetben, megfelelő kiegészítő 
tevékenységgel, kávézóval, stb. képzelhetők el. Ez elsősorban a helyi és kistérségi 
igényeket tudná kielégíteni. (Tatabánya, Győr, Budapest közelsége miatt). A 2014-ben 
felújított szabadtéri színpad nagyszerű lehetőséget kínál színvonalas, akár országos 
vonzerejű műsorok megtekintésére. Emellett a tatai exkluzív szabadtéri helyszínek 
további lehetőségeket kínálnak nagyobb színpadi rendezvények helyszíneként. Ebben 
az esetben legalább regionális, vagy még nagyobb vonzerőként tudnának működni.  

• Tudományos és művészeti mesterkurzusok. Tatán több éves múltra tekint vissza a 
Concerto Nonprofit Kft. által szervezett Nemzetközi Zenei Mesterkurzus, melynek 
keretében négy hangszeren és kamarazenében neves tanároktól tanulnak a világ 
minden tájáról érkező hallgatók. Ezt a jól működő kezdeményezést célszerű lenne 
bővíteni képzőművészeti és tudományos dimenzióval is. A „Tudományos és Művészeti 
Mesterkurzusok” keretében 1-3 hetes időszakra lehetne meghívni külföldi 
professzorokat, művészeket a különböző tudomány-és művészeti területekről, akik 
mesterkurzust tartanának a magyar és külföldi fiataloknak. 

 
 

Tata fesztivál- és konferenciaváros 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 

• Tata fesztivál- és konferenciavárossá fejlesztése koncepció (A programokat és alprogramokat összefoglaló 
táblázat 211. sora) 

• Magyar Királyi Várjátékok – középkort idéző programok (A táblázat 212. sora) 
• Nemzetközi művészeti fesztiválok létrehozása (A táblázat 214. sora) 
• Meglévő kulturális programok továbbfejlesztése, bővítése (A táblázat 215. sora) 
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• Új programok, rendezvények szervezése (kultúra és művészetek terén) (A táblázat 216. sora) 
• Új programok a tematikus útvonalak kapcsán Pl. Molnár Napok (A táblázat 217. sora) 
• Tatai programok nagyobb egységekbe szervezése - koncepció kidolgozása, Tatai Naptár (A táblázat 218. sora) 

 
A 2008-ban kitűzött célok megvalósulása: 
 
Tata és környéke híres arról, hogy több olyan rendezvénnyel tud a nagyközönség elé állni, melyek helyi és kistérségi 
vonzerejükön túl országos, sőt nemzetközi hatókörrel rendelkeznek, bemutatva kisvárosunk és térségének ezer arcát. 
Ezek között megtalálhatók a zenei, kulturális, történelmi, népi kultúrát bemutató vagy a természetet középpontba állító 
rendezvények fesztiválok: 
 

- Szent György Napi Lovasünnep 
- Tatai Patara 
- Tatai Sokadalom  
- Víz, Zene, Virág Fesztivál  
- Tatai Barokk Fesztivál és Nemzetközi Zenei Mesterkurzus 
- Mihály napi vásár, Lóvoda Nap 
- Öreg-tavi Nagyhalászat  
- Tatai Vadlúd Sokadalom  

 
A 2014-ben megújult szabadtéri színpadon is szerveződhetnek a jövőben kulturális rendezvénysorozatok, fesztiválok. 
Az önkormányzat a kiemelt nyári nagy kulturális tevékenységekre közművelődési megállapodást kötött az azt 
megrendező szervezetekkel: a Víz, Zene, Virág Egyesülettel a Víz, Zene, Virág Fesztiválra, a Kenderke Néptánc 
Egyesülettel, majd – 2015-re – a Tatai Városkapu Zrt.-vel a Tatai Sokadalomra, a Concerto Nonprofit Kft.-vel a Tatai 
Barokk Fesztiválra. Ugyanakkor a rendezvények szervezői egyénileg évről-évre részt vesznek a Nemzeti Kulturális 
Alap pályázatain, vagy igyekeznek egyéb pályázati lehetőségeket megragadni annak érdekében, hogy a megszokott 
színvonalon szervezhessék meg rendezvényüket, kikapcsolódást és megannyi élményt nyújtva a rendezvény közönsége 
számára. 
 
Városunkban jelentős a konferenciaturizmus. A konferenciák szervezői jellemzően a Hotel Kisst, a Gottwald Hotelt, az 
Edzőtábort, az Old Lake Golf Hotelt, valamint a Pálma Rendezvényházat veszik igénybe. 
 
A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 2012 decemberében együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemmel, melynek keretében évente konferenciát rendeznek Tatán Magyary Zoltán tiszteletére. 
 
A meglévő gyakorlatot további lehetőségekkel lehetne bővíteni a felsőoktatási intézmények tudományos alkalmainak 
Tatára szervezésével.  
 
A városban tartott események, fesztiválok nagy száma miatt, az esetleges időpont-ütközések elkerülése érdekében a 
nagyrendezvények szervezőivel minden év végén közös egyeztető értekezletet tartunk a következő év eseményeire 
vonatkozóan. Önkormányzati szervezésben összeállítjuk (és szükség szerint rendszeresen frissítjük) az éves városi 
eseménynaptárt. Korábban a Tatai Városkapu Zrt., 2013-tól a tatai Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet 
összeállítja a turisztikai célú városi programfüzetet is, melybe elsősorban a nagy városi rendezvények, fesztiválok 
kerülnek bele. 
 
A 2008-ban kitűzött célok közül nem valósult meg: 
 

• Tatai Tavasz – elsősorban természet, rekreáció, vizek, sport tematika (A táblázat 219. sora)  
• Tatai Ősz – elsősorban művészeti, kulturális és épített örökség tematika (A táblázat 220. sor.  

 
Aktuális céljaink:  

• A város továbbra is kiemelten támogatja a kulturális nagyrendezvényeket: a Víz, Zene, 
Virág Egyesülettel a Víz, Zene, Virág Fesztivál, a Kenderke Néptánc Egyesülettel a 
Tatai Sokadalom megszervezésére határozatlan időre szóló közművelődési 
megállapodást kötöttünk. A Concerto Nonprofit Kft által szervezett Barokk Fesztivált 
és Nemzetközi Zenei Mesterkurzust minden évben anyagilag segítjük. Ezen 
rendezvények támogatását a jövőben is folytatni kívánjuk. 
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• A Magyary Zoltán M űvelődési Központ sorsa. A vár szomszédságában álló épület 1967-
68-ban épült, azóta az ingatlanon jelentősebb felújítás nem történt, állapota leromlott, 
üzemeltetése biztonságosan már nem valósítható meg. Kritikus állapotára tekintettel 
az önkormányzati képviselő-testület több alkalommal foglalkozott a témával. 2013 
októberében tárgyalta az ingatlan felújításáról szóló műszaki felmérést és intézkedési 
tervet, meghatározva a szükséges felújítások ütemtervét. A felújítási munkálatok 
fontossági sorrendjében tervezett 3 ütem összköltsége bruttó 394 millió Ft. A képviselő-
testület az első ütemből 82 millió Ft-ot szerepeltetett a 2014-es költségvetésben. Az első 
ütem a tetőfelújítás, villám védelem, részleges nyílászáró csere, a csapadék víz 
elvezetés, és a homlokzati erkély felújításának munkálatait tartalmazta. Ezzel 
párhuzamosan pályázatot nyújtottunk be az épület energiaracionalizálás keretében 
történő felújítására, azonban ez eredménytelenül zárult. A kedvezőtlen időjárás (az 
őszi esőzések) miatt az első ütemből a tetőfelújítás elodázhatatlanná vált, ezért a 
legszükségesebb javítási munkálatokat 2014-ben a tetőn elvégeztük. A további 
munkálatok elvégzése előtt azonban feltétlenül szükséges a Művelődési Központ 
felújítására vonatkozó terv felülvizsgálata, illetve annak eldöntése, hogy a jövőben 
valóban kívánjuk-e – és ha igen, milyen formában – a Művelődési Központot tovább 
működtetni. 2014 folyamán ugyanis több olyan, közösségi térként, kiállítótérként, 
rendezvény helyszínként is használható beruházás valósult meg, mely képes átvenni a 
Művelődési Központ ezen funkcióit. 2015-ben további helyszínek kialakítására is sor 
kerül. Ugyanakkor elkészültek a tervek a jelenleg még a Művelődési Központban 
működő, de az elképzeléseink szerint a Helyőrségi Klub volt épületébe átköltöző 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár felújítására is.  

 
 

Képzőművészet Tatán 
 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 

• Tata egyházi, vallási kultúrájának, egyházművészetének bemutatása (A programokat és alprogramokat 
összefoglaló táblázat 221. sora) 

• Természetes Életmód Alapítvány Történeti Ökológiai Programjának integrálása (A táblázat 22. sora) 
• A tatai fazekasság bemutatása – Fazekasház létrehozása (A táblázat 223. sora) 
• A tatai kézművesség bemutatása a Kőfaragó Házban - Tatai Műhely program (A táblázat 224. sora) 
• Tata környéki népi kultúra (pl. kocsi kocsigyártás) bemutatása (A táblázat 225. sora) 
• Művészeti műhely és galéria létrehozása (A táblázat 226. sora) 

 
A 2008-ban kitűzött célok megvalósulása: 
 
Tata egyházi, vallási kultúrájának, egyházművészetének bemutatására az elmúlt időszakban elsősorban különféle 
alkalmakhoz kötődően került sor.  
 
A Művész utca 3. szám alatti, Vaszary János festőművész Toroczkai Wigand Ede építész által 1912-ben tervezett villája, 
műteremháza a közelmúltban Tata Város Önkormányzatának tulajdonába került. 2014-ben a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával és önkormányzati forrásból felújítottuk a Vaszary villa tetőszerkezetét, az ahhoz kapcsolódó 
nyílászárókat, valamint az elektromos hálózatot, a fűtés- és vízvezeték rendszert. Folyamatban van a homlokzati és 
belső nyílászárók felújítása, a belső falfelületek javítása, valamint a homlokzat felújítása az örökségvédelmi 
előírásoknak megfelelően. Önkormányzatunk az épületet építészeti és művészettörténeti értékének megőrzésével 
alkotóházként kívánja a jövőben működtetni. 
 
2014 tavaszán kezdte meg működését a Városi Képtár a Kossuth téren álló Gútay Galériában. A mintegy 140 m2 
területű Galériát a Tatai Mecénás Közalapítvány működteti és bemutatkozási lehetőséget nyújt a tatai képzőművészek 
számára. Ezen kívül a Kuny Domokos Múzeum időszaki kiállítóterme (88m2), az Eötvös József Gimnázium díszterme 
és a Művelődési Központ termei szolgálnak időszakos kiállítótérként. Ezeket a lehetőségeket egészíti ki a Református 
Gimnázium „MIND” galériája, ahol jelentős kiállítások és művészek kapnak helyet és alkalmat a bemutatkozásra. 
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A 2008-ban kitűzött célok közül nem valósultak meg: 
 
A Természetes Életmód Alapítvány Történeti Ökológiai Programjának integrálása, a tatai fazekasság bemutatása egy 
„fazekas ház” keretei között, a tatai kézművesség bemutatása a Kőfaragó Házban, a Tata környéki népi kultúra (pl. kocsi 
kocsigyártás) bemutatása. 
 
A Tata környéki népi kultúra bemutatásának állandó és időszaki színterei elsősorban a Tatai kistérség községeiben 
fellelhetők. Jó példa erre pl. a kocsi Kocsi Múzeum. Tatán a Német Nemzetiségi Múzeum a környékbeli németek népi 
kulturális hagyományainak és ezek tárgyiasult emlékeinek őrzője. 
 
Aktuális céljaink:  

• A városunkba látogatók részéről állandó igényként merül fel a templomok miserendtől 
eltérő időpontban történő megtekintése. Szükséges lenne az egyházak képviselőivel 
történt egyeztetéseket követően ennek lehetőségét megteremteni.  

• Időszerűvé vált a Kálvária szoborcsoport és a Piarista kápolna felújítása is.   
• Folytatni kívánjuk a Vaszary Villa 2014-ben évben megkezdett felújítását. 

Megállapodást kötünk Nagy János felvidéki szobrászművésszel a villa alkotóházként 
való hasznosítására.   

• 2015-ben tervezzük a Gútay Galéria 2014-ben megkezdett felújításának folytatását. Az 
így megnövelt kiállítótér lehetővé tenné további időszaki kiállítások megnyitását is. 
Tervezzük továbbá, hogy az időszaki kiállítások mellett tatai művészek munkáiból 
állandó kiállítást nyitunk, amelyhez biztosítani kívánjuk a Galéria állandó nyitva 
tartását. A jövőbeni kiállításokhoz kapcsolódóan reprezentációs kiadványok kiadására 
is sor kerülhet, mely tovább növelheti a galéria látogatottságát. 

• A kőfaragó-ház hasznosítása a tatai fazekasság- a tatai majolika bemutatására, 
kézműves műhelyként. Nagyobb hangsúlyt érdemes fektetni a szellemi örökség 
védelmére, különösen a még élő, Tatán nagy tradícióval rendelkező fazekasságra. 

• A Kálvária domb kulturális célú hasznosítása.   
• Tata város honlapján digitális galéria működtetése. 

 
 

Tata sportkultúrájának fejlesztése 
 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 

• Tata sportkultúra koncepciója kidolgozás és elfogadás (A programokat és alprogramokat összefoglaló táblázat 
227. sora) 

• Tata sportkultúra intézkedési terv, bevezetés és folyamatos fejlesztés (A táblázat 228. sora) 
• A sportkultúra részeként a Magyar Olimpikonok Múzeumának támogatás (A táblázat 229. sora) 
• Új programok, rendezvények szervezése (rekreáció, sport terén) (A táblázat 230. sora) 

 
A 2008-ban kitűzött célok megvalósulása: 

Az önkormányzat képviselő-testülete 2011-ben elfogadta a sportról szóló 13/2011. (III.30.) önkormányzati rendeletét, 
valamint az ez alapján összeállított, 2011-2014. évekre vonatkozó Sportkoncepcióját. Ezt a sportkoncepciót teljes 
egészében megvalósítottuk. Az elkövetkező időszak intézkedéseinek meghatározására 2015. március végéig kerül sor.  

A négy évre szóló koncepció alapján a képviselő-testület éves intézkedési terv elkészítését, összeállítását is kérte azzal, 
hogy az adott évre lebontva határozzuk meg a sport területén előttünk álló feladatokat, megjelölve azok felelősét, 
határidejét, valamint esetleges pénzügyi fedezetét. Az éves sport intézkedési tervet minden év január 30. - február 28. 
között a képviselő-testület fogadja el. Az elfogadott programtervről, a feladatok végrehajtásáról, annak tapasztalatairól 
az év végéig tájékoztatjuk a képviselő-testületet.  
 
Az elmúlt években a hagyományos, önkormányzati szervezésű versenyeken – Tó-futások, Minimarathon, Szilveszteri 
futás, Mikulás futás – kívül, újabb rendezvényeket (pl. családi- és sportnapok, sportágválasztó rendezvény) is 
szerveztünk tatai sportegyesületek és szervezőirodák támogatásával, velük is bővítve a városi sportrendezvények sorát.  
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A 2008-ban kitűzött célok közül nem valósult meg: 
 
A Magyar Olimpikonok Múzeumának támogatása nem került bele a sportkoncepcióba, nem valósult meg. 
 
Aktuális céljaink:  

• A 2015-2019-es időszakra vonatkozó városi sportkoncepció elkészítése. 
• A sportkoncepcióban foglaltak megvalósításában együttműködés a civil szervezetekkel, 

elsősorban a turisztikai desztináció menedzsment szervezettel.  
• A szabadidősport lehetőségeinek fejlesztése, bővítése a tatai sportegyesületek és 

rendezvényeik támogatásával. 
• Multifunkcionális rendezvényház, csarnok létesítése a Tatai Edzőtábor területén, az 

Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központ - Tatai Edzőtábor nyertes 
pályázatának első ütemében. 

• Városi sportuszoda létesítése az Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai 
Központ - Tatai Edzőtáborral együttműködve.  

• Városi Sportcsarnok építése, működtetése. 
• Kosárlabda csarnok építése (Tao-s) pályázati forrásból. 
• A Vaszary János Általános Iskola sportudvarának fejlesztése. 
• A Tatai Atlétikai Club létesítményfejlesztéseinek támogatása (edzőpálya). 
• Városi labdarúgó pálya működtetése 
• A város költségvetési lehetőségei figyelembevételével szabványos játszóterek 

kialakítása, illetve folyamatos karbantartása. 
• A kerékpárút hálózat tovább fejlesztésével az ún. „outdoor” sportágak alapjainak 

megteremtése. 
• A sportiskolai képzés fejlesztésével a tehetséges gyermekek kiválasztása és támogatása. 
• A sport megszerettetése minden diákkal és rajtuk keresztül a családjukkal. 
•  Az iskolai sportoktatás, különösen a sportiskolai oktatás támogatása, a teljesítmények 

elismerése, új sportszolgáltatások (képzések) kialakítása.  
• Az Edzőtáborral történ ő együttműködés szorosabbá tétele. 
• A kiemelt városi sportrendezvények színvonalas lebonyolítása, a hagyományos, nagy 

tömegeket megmozgató események évenkénti megszervezése: Tó-futás, Gyalogló 
Világnap, Minimarathon, Vívógála, Tatai Regatta, Streetball Nap, a Bécs-Pozsony-
Budapest Szupermaraton tatai állomása stb. 

• A Tatai Városkapu Zrt. szakembereinek segítségével a kamaszok szabadidejének 
értékes programokkal történő kitöltése, a kamaszpark létrehozása. 

• Együttműködés a sportági szövetségekkel.  
• Ingyenes úszásoktatás nagycsoportosoknak és kisiskolásoknak. 
• A diáksport, az utánpótlás-nevelés, a családok sportjának, a hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok és a fogyatékkal élők sportjának, illetve a nagyarányú 
részvétellel zajló sportrendezvények támogatása, lebonyolítása. 

• Szabadidős és sport rendezvények, nyári táborok szervezése hátrányos helyzetű 
gyermekek részére. 

• A városban rendelkezésre álló sportolási lehetőségek biztosítsa a hátrányos helyzetű 
gyermekek számára is, beleértve az esetenként komoly anyagi forrást igénylő sportokat 
is (pl.: jégkorong). 

• A város teherbíró képességének függvényében a sporttevékenységek évenkénti 
támogatása, forrás biztosítása sport tárgyú pénzügyi alap keretében. 

• A diákolimpiai versenyrendszer működésének biztosítása. 
• A város kiemelkedő sportolóinak, sportszakembereit támogatása, segítése. 
• A sportfejlesztési pályázati lehetőségek kihasználása, a sportszervezetek segítése a 
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pályázati lehetőségek kihasználásában. 
• A városi sportlétesítmények EU szabványnak megfelelő kialakításának elősegítése. 
• A sport különböző területei fejlesztésének összehangolása. 
• A sport népszerűsítése a helyi médiában, a sportot, az egészséges életmódot 

népszerűsítő műsorok megfelelő arányának biztosítása. 
• A sporttal is orvosolható valamennyi negatív társadalmi jelenséggel (pl. dopping, 

erőszak stb.) szembeni fellépés.  
 
 

Kulturális promóció 
 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 

• A helyi média támogatása a kulturális programok bemutatásában (A programokat és alprogramokat 
összefoglaló táblázat 210. sora)  

 
 
A 2008-ban kitűzött célok megvalósulása: 
 
A helyi médiát képviseli a Tatai Televízió, a városi honlap (www.tata.hu), a Helyi Téma című hetilap. (Ez utóbbi a 
Théma Lapkiadó Kft. csődje miatt sajnálatos módon 2015. március közepén megszűnt.) A megyei sajtóorgánumok 
közül a Forrás Rádióval és a 24 Óra internetes oldalával, a www.kemma.hu-val külön megállapodást kötött 
önkormányzatunk. A Tatai Televízió adásaiban nagy hangsúlyt kapnak a kulturális témájú hírek, melyek felölelik az 
önkormányzat, az intézmények, a civil szervezetek, egyházak által szervezett kulturális programokat. Hasonló 
intenzitással előzetes hírként és utólagos beszámolóként is közöl híreket a város honlapja a kulturális témákban, 
melyekhez fotódokumentáció is társul. A városi honlap alkalmas arra is, hogy az itt működő intézmények, múzeumok 
hírei is szélesebb körben megjelenjenek, hiszen a városi honlap látogatottsága egyre nő.  
 
A Forrás Rádióval kötött megállapodás alapján a Rádió vállalja, hogy az önkormányzati eseménynaptárban jelzett 
programokról rendszeresen tudósítást, igény szerint hangzó anyagot is készít. Emellett vállalja évente két, az 
önkormányzat által meghatározott rendezvény előzetes beharangozását: 30 másodperces spot készítését és sugárzását 25 
alkalommal, a rendezvény programajánlóként való közlését 15 alkalommal. A Rádió az általa működtetett internetes 
honlapon (www.forrasradio.hu) az önkormányzat fenntartásában működő intézmények által a rádióhoz eljuttatott 
híreket, felhívásokat, programokat az aktualitásuk időtartamára közzéteszi.  
 
A 24 Óra megyei napilap internetes oldalával, a www.kemma.hu-val kötött megállapodás célja az, hogy 
önkormányzatunk a működése során keletkező, feladataiból adódó információkról, hírekről és eseményekről a lakosság 
minél szélesebb körét a legrövidebb időn belül, megfelelően tájékoztatni tudja. Így az adott időszakban aktuális 
kulturális hírekről is tájékozódhatnak a www.kemma.hu oldal olvasói.  
 
A város rendelkezik Facebook oldallal is. Ennek előnye, hogy az olvasók naponta többször is megtekintik az oldalt, s 
így a lehető leggyorsabban tájékozódhatnak a tatai és térségbeli kulturális hírekről.  
 
A 2008-ban kitűzött célok közül nem valósult meg: 
 

• Jeles események, személyiségek, találkozások évfordulóira Tatai Emléknaptár 2038-ig (A táblázat 231. sora) 
 
 
Aktuális céljaink:  

• Tatai kalendárium kiadása éves gyakorisággal. A hagyományos ünnepekre, 
évfordulókra épülő naptár célja, hogy minél több oldalról bemutassa városunkat és 
annak sokszínűségét. A kalendárium Tatához kapcsolódó interjúkat, olvasmányokat, 
írásokat fog tartalmazni, amelyek igyekeznek minél inkább megismertetni a város 
történetét, jelentős eseményeit, valamint kulturális és természeti értékeit. Az évkönyv 
egyaránt szól majd tataiaknak és nem tataiaknak. 

• Tatai Patrióta címmel – negyedévente megjelenő – közéleti magazin megjelentetése. A 
magazint a Városkapu Zrt. adja ki. Az új kiadvány elsődleges célja, hogy erősítse a 
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tataiakban a tataiság érzését, a városunk közösségéhez való tartozást. A lap azoknak 
szól, akiket mélyebben foglalkoztat, hogy mi zajlik a városban, mi van a helyi hírek 
hátterében, kik élnek városunkban és mit tesznek a köz szolgálatában; valamint akiket 
érdekel Tata múltja, jelene, jövője. Az újságban tanulmányok, történetek, interjúk, 
aktuális cikkek jelennek meg a következő témákban: közélet, irodalom, kultúra, vallás, 
történelem, sport, gasztronómia. A magazinnak hosszú távú célja, hogy korrajzot 
adjunk jelenünkr ől az utókornak. 

• Továbbra is kiemelten támogatjuk a: 
 - múzeumi kiadványok 
 - helytörténeti sorozatok 
 - városi könyvsorozat  
 - városmarketing kiadványok megjelentetését. 
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III/3 Tata család-, gyermekbarát és ifjúsági programja 
 
 

Gyermekek, ifjúság 
 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 

• Tata Gyermekbarát Város mintaprojekt – koncepció kidolgozása (A programokat és alprogramokat 
összefoglaló táblázat 232. sora) 

• Gyermekbarát Város program bevezetése, folyamatos fejlesztése (A táblázat 233. sora) 
• Ifjúsági szórakozó és találkozóhely koncepció (A táblázat 234. sora) 
• Ifjúsági szórakozó és találkozóhely létrehozása, folyamatos fejlesztése (A táblázat 235. sora) 
• „72 óra kompromisszumok nélkül” program folyamatos támogatása, fejlesztése (A táblázat 242. sora) 

 
A 2008-ban kitűzött célok megvalósulása: 
 
Tata önkormányzata 2008-ban fejezte ki csatlakozási szándékát az UNICEF „Gyermekbarát város” 
kezdeményezéséhez. Ugyanebben az évben az UNICEF Magyar Bizottsága és Tata Város Önkormányzata egy közösen 
aláírt megállapodás formájában is kifejezték szándékukat, hogy kölcsönös információszolgáltatással, rendszeres 
szakmai konzultációval együttműködnek a „Gyermekbarát város” feltételeinek kialakításában. Az UNICEF Magyar 
Bizottsága az elmúlt időszakban több alkalommal is fordult önkormányzatunkhoz a „Gyermekbarát város” 
kezdeményezéssel kapcsolatos ügyekben, de tekintettel arra, hogy Magyar Bizottság még mindig nem dolgozta ki a 
„Gyermekbarát város” kezdeményezéshez való csatalakozás hazai kritériumait, Tata formális csatlakozása a 
kezdeményezéshez továbbra is – szükségszerűen – függőben van.  
 
Önkormányzatunk, illetve önkormányzati képviselő-testületünk azonban e formalitástól függetlenül is évről-évre 
elfogadja és végrehajtja a Tata 2008-ban megalapozott Gyermekbarát város programja keretében kidolgozott éves 
Gyermekbarát város intézkedési terveket, melyek a 0-18 éves tatai gyerekek és fiatalok életének legkülönfélébb 
területeit ölelik fel, számos, kisebb-nagyobb, egyedi vagy évről-évre visszatérő projekt formájában. 
 
Az ifjúsági szórakozó és találkozóhely megvalósítása 2008 óta szerepel az éves Gyermekbarát város intézkedési tervek 
projektjei között. A Keszthelyi u. 8/A szám alatt 2011. november 11-én ünnepélyesen megnyitott ifjúsági klub 2013. 
június 30-ig működhetett, de mivel ekkor bérleti szerződésünk váratlanul, a bérleti szerződés módosítása miatt lejárt, a 
klub működése azóta „szünetel”. A klub bútorzatát, felszerelését, melyet alkmaari magánszemélyek és szervezetek 
adományoztak Tata városának, átmenetileg a lezárt Piarista Rendház egyik termébe szállítottuk át és zártuk el.  
 
A „72 óra kompromisszumok nélkül” ifjúsági önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. 
Tata városa legutóbb 2013-ban csatlakozott az akcióhoz.  
 
 
Aktuális céljaink:  

• A Gyermekbarát város program folytatása, országos minta-program kidolgozása 
• Az ifjúsági klubot  mihamarabb újra szeretnénk megnyitni a gyerekek igényei alapján. 

A fiatalok több fórumon felszólaltak az ifjúsági klub újraindítását sürgetve. Lehetséges 
helyszínként elsősorban a Művelődési Központ felújított helyiségében gondolkodunk. A 
klub mihamarabbi megnyitása, sikeres és eredményes működtetése az egész város 
érdeke. 

•  „A Nemzeti Ifjúsági Stratégia 1847/2014.(XII.30.) Korm. határozat” alapján az ifjúsági 
korosztályok sikeres társadalmi integrációjának, közösségeik érvényesülésének 
elősegítése. 

• A családok szabadidejének együttes, hasznos eltöltését szolgáló rendezvények 
szervezése (Nagy Sportágválasztó és Hangszerválasztó). 

• Városi Szülői Fórum létrehozása. 
• Fiatalok életpályának segítése középiskolától a munkába lépésig. (Évente két 

alkalommal iskolaválasztó fórumok.) 
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• A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportjával együttműködve Máltai 
Jásztóház/Játszótér kialakítása 3 korosztály számára a Jázmin Iskola területén. 

• Tatai Cserkész Közösség létrehozása 
• Ifjú Tehetségek Ösztöndíj 
• Napközis tábor a Fényes Fürdő területén. 
• Unokák és nagyszülők tábora a Balatonon. 
 

 
 

Sport 
 
A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 

• Sport, rekreáció támogatása, folyamatos fejlesztése (A programokat és alprogramokat összefoglaló táblázat 
236. sora) 

• Tatai vízi és egyéb sportegyesületek támogatása-koncepció kidolgozása és elfogadása (A táblázat 237. sora) 
• Tatai sportegyesületek támogatása, folyamatos fejlesztés (A táblázat 238. sora) 
• Csónakház program – létesítés, fejlesztés (épület és vízi sport programok) (A táblázat 239. sora) 
• A kiemelt városi sportrendezvények folyamatos támogatása, fejlesztése (A táblázat 240. sora) 
• Tatai Sportnaptár létrehozása, kiadása (A táblázat 241. sora) 

 
A 2008-ban kitűzött célok megvalósulása: 
 
Az elmúlt években a városi sporttámogatási rendszer és az új Sporttörvény, illetve a Társasági adótörvény adta 
lehetőségek összehangolása megtörtént, melyet több nyertes pályázat, eredményes sportági és egyesületi fejlesztés – 
létesítmény, eszközpark – bizonyít. A sportolók, sportegyesületek tájékoztatása a pályázati, támogatási lehetőségekről az 
önkormányzati pályázatok kiírását követően e-mailben történik. Tata városa az Egészségvédelmi és Sport Alap terhére 
évente 30-32 sportszervezetet támogat összesen 4 millió Ft-tal.  
 
A Társasági adótörvény adta lehetőségek kihasználásával a látványsportágak fejlődésnek indultak, az egyesületek és 
szakosztályaik működési feltételei javultak. Több esetben keresték meg az önkormányzatot helyi egyesületek, 
szakosztályok az országosan kiírt pályázatokkal kapcsolatban, legtöbbször szakmai segítséget kérve. Kiemelt 
pályázatok önrészének biztosítása terén az egyesületek mindig számíthatnak az önkormányzat segítségére. 
 
A tatai vízi és egyéb sportegyesületek támogatása a 2011-2014. évi sportkoncepció által meghatározott elvek alapján 
történt, évekre lebontott intézkedések formájában, a költségvetésben biztosított keretek között, az elért eredményeik és 
fejlesztéseik szerint. 
 
A „csónakház program” eredményes volt, hiszen 2014 végére átadtuk az új csónakházat, azaz az Ökoturisztikai 
Központot a régi kajakház helyén. A pályázati támogatásból létesült központ megkezdte működését, helyet adva a vízi 
sportoknak és programjaiknak is. A jövőben konferenciáknak, edzéseknek, versenyeknek, turisztikai programoknak és 
képzéseknek ad helyet az Ökoturisztikai Központ épülete, melyet a Városkapu Zrt. működtet. 
 
Kiemelt városi sportrendezvény Tatán a Minimarathon, mely külön költségvetéssel rendelkezik. Az évente kidolgozott 
intézkedési terv részletesen kitér e rendezvény szervezési és költségi részleteire. A verseny az indulók számának 
növekedése, a versenyzők igényeinek változása és a város adta lehetőségek miatt folyamatosan változik és fejlődik – 
immár több mint harminc éve. 
   
Minden évben február végéig elkészül a sportegyesületi és önkormányzati rendezésű tatai sporteseményekből álló 
sportnaptár. Az év elején a sportnaptár gyakran még nem teljes, az év közben kiírt és megszervezett versenyeket még 
nem tartalmazza. Ezért tervezzük a sportnaptár év közben történő folyamatos frissítését. 
 
A 2008-ban kitűzött célok közül nem valósult meg: 
 

• „Kamaszpark”- közösségi hely és közösségi program kamaszok számára – ötletpályázat (A táblázat 243. sora) 
• „Kamaszparkok” létrehozása, működtetése, folyamatos fejlesztése (A táblázat 244. sora) 
 

Egy „kamaszpark” létrehozása a diákság körében visszatérő kívánság, a városi diák közmeghallgatások során gyakori 
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téma. A fiatalok nagyon szeretnék, ha e park létrejönne. A “kamaszpark”- közösségi hely és közösségi program 
kamaszok számára – ötletpályázat kiírása ennek ellenére még nem történt meg.  
 
 
Aktuális céljaink:  
Megegyeznek a Tata sportkultúrájának fejlesztése című alfejezetben foglaltakkal! 
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III/4 „Magyar gyümölcs-magyar kert-magyar táj” prog ram 
 
 
 

A Magyary-tervben 2008-ban kitűzött célok: 
• Tata „gyümölcsei” – Tatai Pantheon létrehozása (A programokat és alprogramokat összefoglaló táblázat 246. 

sora)  
• Tata „kertjei” – Tatai civil szervezetek, közösségek támogatása, integrációja, fejlesztése (A táblázat 247. sora)-  
• Tata „tája” – Tata kapcsolata Magyarországgal és a nagyvilággal (A táblázat 248. sora)  
 
 

A 2008-ban kitűzött célok megvalósulása: 
 
Az Országgyűlés 2012-ben fogadta el a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumról szóló törvényt, melynek alapján 
a helyi önkormányzat települési értéktárat, és Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre. Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2013-ban döntött a települési értéktár létrehozásáról és a Települési Értéktár Bizottság 
létrehozásáról. A bizottság szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen 
fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba. A települési értéktárba 
történő felvételre bármely személy tehet javaslatot.  
 
A bizottsághoz érkezett javaslatok alapján a települési értéktárba felvételt nyert a Víz, Zene, Virág Fesztivál, illetve a 
város épületeinek bejáratánál megtalálható kerékvető kövek, kapu tartóoszlopok, valamint a korábbi birtokhatárkövek 
és útikilométer-kövek. Felvételt nyert továbbá a volt Esterházy-pezsgőgyár és a tóvároskerti vasúti megálló között 
húzódó dupla hársfasor.  
 
A bizottság további javaslatokat vár a lakosságtól az agrár- és élelmiszergazdaság, az ipari és műszaki megoldások, a 
természeti környezet, az egészég és életmód, a kulturális örökség, a turizmus és vendéglátás, az épített környezet és a 
sport szakterületéről, valamint tervezi a kapcsolatfelvételt az országban működő más értéktár bizottságokkal. A 
bizottsági munkába helytörténeti ismeretekkel is rendelkező szakértőket kívánnak bevonni, akik szaktudásukkal segítik 
a tatai értékek felkutatását és dokumentálását.  
 
Tata Város Önkormányzata minden évben költségvetési forrást biztosít civil szervezetek támogatására. A városban 
működő civil szervezetek minden évben pályázhatnak az önkormányzat által létrehozott Kulturális és Oktatási Alap 
összesen 3 millió Ft, a Szociális, Egészségvédelmi és Sportalap összesen 5 millió Ft, valamint a Környezetvédelmi Alap 
összesen 4 millió Ft összegű támogatására.  Ezen felül a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportját évi 5,5 millió 
Ft, a Magyar Vöröskereszt tatai szervezetét évi 1 millió Ft-tal támogatjuk. 
 
2013. április 23-án az Európai Tanács Parlamenti Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Fenntartható Fejlődési 
Bizottsága úgy döntött, hogy a németországi Altöttinggel megosztva Tata városának ítéli oda a 2013. évi Európa Díjat. 
Az Európa Díj, illetve az ezzel a névvel jelzett négy lépcsős kitüntetési rendszer olyan helyi és regionális 
önkormányzatok számára adományozható, melyek kiemelkedően aktív szerepet vállalnak az európai egységet erősítő 
nemzetközi kapcsolatok terén. Az Európa Díj odaítéléséről szóló hivatalos sajtóközlemény így fogalmaz: „A Komárom-
Esztergom megyében található Tata városa 9 testvérvárosával kiterjedt és változatos cserekapcsolati hálózatot hozott 
létre. A 2012-ben szervezett több mint 60 esemény számos olyan kulturális, sport és iskolai cserét tett lehetővé, amelyek 
Tatát az európai eszme helyi szintű előmozdításának modelljévé teszik Magyarország számára.” 
 
Az Európa Díj elnyerésében meghatározó szerepet játszottak testvérvárosi kapcsolataink. Tatának 9 hivatalos 
testvérvárosa van szerte Európában és tagja egy ún. visegrádi négyes, városi szintű együttműködésnek. Testvérvárosi 
kapcsolataink keretében a tatai polgárok évente 50-60 testvérvárosi találkozónak lehetnek részesei Tatán és külföldön. 
Éves szinten 350-500 vendéget fogadunk Tatán és 400-500 tatai utazik testvérvárosainkba. 
 
Önkormányzatunk tagja a Pons Danubii Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulásnak 
(Pons Danubii EGTC), amelyet három szlovákiai (Komárom, Ógyalla, Gúta) és három magyarországi (Komárom, Tata, 
Kisbér) önkormányzat hozott létre 2010 decemberében. A Pons Danubii EGTC a területi együttműködéssel 
megvalósuló programjainak végrehajtása révén előmozdítja a gazdasági és társadalmi kohézió megerősödését a 
tagtelepüléseken. 
 
A 2008-ban kitűzött célok közül nem valósult meg: 

• Tata imázsának koncepciója kidolgozása, elfogadása (A táblázat 245. sora)  
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Aktuális céljaink:  

• A Települési Értéktár Bizottság munkájának továbbfolytatása. 
• Tatai Értéktár Könyvsorozat. 
• Összegyűjtjük és Aranykönyvben megjelentetjük Tata legjobbjait ("Tatai leg-ek").  
• A tatai civil szervezetek, közösségek további támogatása (civil vezető képzők, Tata és 

Térsége Civil Társulás (TCT)-ban részvétel erősítése). 
• Tata testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatainak elmélyítése, igény szerinti 

bővítése a különféle tatai helyi közösségek épülésére. 
• Európa Díjas városok meghívása Tatára. 
• Az Európa Díj magyarországi népszerűsítése. 
• További együttműködés a Pons Danubii EGTC Csoporttal. 
• Tata város-imázs koncepciójának meghatározása, elfogadása és gyakorlati alkalmazása  

szorosan együttműködve a Tata és Környéke Turisztikai Egyesülettel (TDM).  
 

 
  


