Tata
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete „Családbarát Önkormányzat” Díjat adományoz
Tata Város Önkormányzatának 2013-ban.
Tata 25.000 lakosú Komárom-Esztergom megyei város, Tatabányától 10 km-re északra.
Tatán közel háromszáz önkormányzati bérlakás van. A bérlők kijelölésekor messzemenően
figyelembe veszik, hogy elsősorban a nehéz élethelyzetben lévő családos kérelmezők
jussanak lakhatáshoz. A rászoruló családok maximum 700.000 Ft-os kamatmentes
önkormányzati hitelt vehetnek igénybe, melyet a lakhatás megoldására vagy
lakásfelújításokhoz kapcsolódó kiadásokra fordíthatnak.
Gyermekszületéskor a város 10.000 Ft összegű életkezdési támogatást nyújt az
újszülötteknek, melyet a részükre nyitott bankszámlára utalnak.
A kisgyermekek napközbeni ellátását 100 férőhelyes önkormányzati bölcsődében és civil
fenntartású családi napközikben is igénybe vehetik a családok. A Juniorka Alapítványi
Bölcsőde működését az Önkormányzat ellátási szerződés keretében, az óvodai nevelést a
megállapodás alapján évente 12 M Ft-tal, míg a bölcsődei ellátást 7 M Ft-tal támogatja.
Az Önkormányzat megszervezi, és pénzügyi forrást biztosít nyári napközi működtetéséhez. A
táborba lehetőségeikhez mérten fogadják a nem állami fenntartású intézményekből jelentkező
gyermekeket is.
Tanuszodát építettek 2008-ban, mely az egész kistérségre kiterjedően ellátja az úszásoktatás
feladatát. Lehetőség van a tanuszoda lakossági használatára is: a nagycsaládosok
kedvezményekben részesülnek.
Az Önkormányzati hivatal családbarát munkahely: a dolgozók számára biztosított a
lépcsőzetes munkakezdés, az ügyfeleknek gyermek-megőrző szolgáltatás és gyermek sarok
áll rendelkezésre a Járási Hivatalban is.
Gyermekvédelmi helyi szabályozás keretében a tatai tanulók ingyenesen vehetik igénybe a
helyi közösségi közlekedési szolgáltatást. A családok közlekedését könnyíti a kistérségi
iskolabusz, mely biztosítja a gyermekek tanuszodába történő szállítását, a csúcsidőben
sűrített helyi és helyközi járatok valamint akadálymentesített autóbuszok is közlekednek.
A város a tehetséges tatai fiatalok támogatása érdekében saját ösztöndíjakat is alapított.
Tata Város Önkormányzata 2010-ben határozott a Tata Kártya bevezetéséről, melynek célja a
tataiság erősítése mellett a tatai családok támogatása a kártyán keresztül biztosítandó
kedvezmények által fiataloknak és felnőtteknek egyaránt igényelhető.
Az UNICEF „Gyermekbarát város” kezdeményezéséhez 2008-ban csatlakozott Tata: minden
évben 7-8 programból és közel húsz alpontból álló intézkedési tervet fogadtak el és
valósítottak meg, kiemelten kezelik a CSALÁD-ot, mint egységet építő programokat. Ifjúsági
klubot működtetnek, az egészséges életmódra nevelnek, az energiatakarékos és
környezettudatos magatartást népszerűsítik, valamint sport programokat szerveznek.
A NOE méltónak találta Tata Város Önkormányzatát az elismerésre.
A díjat átveszi: Michl József, polgármester.

