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Hagyomány és fejlődés



Hol vagyunk?



- Összes természetes vagy természetközeli vízfelület: kb. 403 ha (Öreg-tó, Réti halastavak, 
Cseke-tó, Derítő-tó, Fényes Források….stb, több vízi élőhelyünk is része a Ramsari Egyezménynek.

Természetes zöldterületek:

kb. 300 ha erdő (Öreg-tó körül), kb. 140 ha legelő (Fényes környékén+Agostyán), 
kb. 300 ha Agostyán környéki gerecsei erdő, melyek országos védettek 

(Gerecsei Tájvédelmi Körzet) 
- mindez részben része a Natura 2000 EU Ökológiai Hálózatnak.

Kevésbé természetes: 
Kálvária-domb 20 ha, Angolkert 50 ha (helyi védett).



Intézmények, Civil szervezetek

- 5 általános iskola 2 tagintézménnyel

- 7 középiskola - 2 művészeti képzéssel

- 2 művészeti alapiskola

- 10 óvodai telephely, 2 bölcsőde

- több mint 30 sportegyesület

- 80 aktív civil szervezet

- Tatai Ipari Park + 2 Ipari terület

- 2015-ben 2,2 milliárd adóbevétel, 2014-2015-ben 445 új munkahely

- 3000 bejegyzett vállalkozó



Nagyrendezvények

- Tatai Patara

- Tatai Sokadalom

- Víz, Zene, Virág Fesztivál

- Öreg-Tavi Nagy Halászat

- Vadlúd Sokadalom





Hagyomány és örökség

„Csak amit ismerek, azt szerethetem”

Tata Tankönyv



videó



Ahogyan mások látnak minket…

- 2010: Biodiverzitás fővárosa

- 2011: Biodiverzitás fővárosa 2. helyezett

- 2013: Európa-díj

- 2014: Kerékpáros barát munkahely

- A tatai nagy platán az év fája Magyarországon versenyen 1. helyezett

- A tatai nagy platán az év fája Európában versenyen 2. helyezett

- Az Echo televízió által meghirdetett „Magyarország legszebb települése”  díj

- 2015: Országos városmarketing díj pályázat: 

Marketing fővárosa cím+ Városmarketing gyémánt

- Holnap városáért díj: A díj elnyerése a „Zöld városért”, valamint a „Művészet, a 

kultúra, az Örökség megőrzéséért „ kategóriában”

-2016: Országos városmarketing díj pályázat: Városmarketing gyémánt

- Kerékpáros-barát város

- Családbarát város











2015: Marketing fővárosa cím

2015: Városmarketing gyémánt









A tatai járás az ötödik legfejlettebb járás az 

országban
Szempontok:

- Regisztrált vállalkozások 100 állandó lakosra jutó száma (2014) 16, 98
- 1000 állandó lakosra jutó vendégéjszakák száma (2012) 937, 06
- 1000 állandó lakosra jutó kiskereskedelmi boltok száma (2014) 12, 80
- Szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya (2011)                 56, 43 %
- Önkormányzati helyi adók 1000 állandó lakosra (2012) 35, 948 Ft
- Legközelebbi autópálya csomópont elérhetősége (2012) 3, 84 km
- 1000 lakosra jutó internet előfizetések száma (2014) 255, 12
- Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya (2014) 91, 7 
- 1000 állandó lakosra jutó személygépkocsik száma (2014) 347, 23
- Vándorlási különbözet 100 lakosra jutó aránya (2004-2014) +5, 05 
-1000 állandó lakosra jutó halálozások száma (2014) 11, 21
- Fiatalodási index, 0-18/60-X éves népesség aránya (2014) 68, 92 %
- Rendszeres szociális segélyben részesítettek száma 
- 1000 állandó lakosra vetítve (2014) 1, 89
- Nyilvántartott álláskeresők aránya (2014) 4, 

- Tartós álláskeresők aránya (2014) 34, 





Hol vagyunk?



A fejlődés útjai – Múlt

- IVS - Integrált Városfejlesztési Stratégia: a komplex városfejlesztés egyik 

kötelező eleme, az uniós források elnyerése érdekében

- Közösség alapú városfejlesztés

A Magyary Terv : 2008
- Tata város társadalom- és településfejlesztési, igazgatásszervezési és helyi 

gazdaságfejlesztési terve

- Rövid és hosszú távú irányvonalak és elvi alapvetések, amelyek politikai 

irányzatoktól függetlenül is követhetőek



- Kiadása előtt széleskörű társadalmi vita előzte meg

- Öt fő programban és 26 alprogramban fogalmazza meg a fejlesztési célokat

A közelmúlt fejlesztései:

-infrastruktúra

-TDM









-ipari park



-Patrióta Közéleti Magazin





Angolpark, Kiskastély



Réti 8-as tó



Time lapse







A fejlődés útjai – Jövő

A Magyary Terv 2.0

- Megújított városfejlesztési terv



A Magyary Terv 2.0

fotó



A következő évek konkrét fejlesztési tervei:

- Iskolai, óvodai étkeztetés megújítása – helyi terméktől a terített

asztalig

- A művelődési ház helyett új tudáscentrum

- Értékmentés: Kőfaragó Ház és a Kálvária-domb

- Agostyáni kerékpárút

- Állami ingatlanok felújítása

- A tatai vár és az Esterházy kastély



Kastély képek, milyen volt, milyen 

lesz

Illetve

Tiszti klub











Összegzés

- A fejlesztések alapja a közösség

- Elsősorban magunknak tervezünk, építünk

- Fenntartható fejlődés, de a jelenben élünk



„Egyszerre szolgálni Istent, hazát, böcsületet, 

hűséget, s csak így egyszerűen, munkával…”

(Wass Albert)

Köszönöm a figyelmet!

Michl József 
Polgármester, Tata

polgarmester@tata.hu


