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A Tatai kistérség településeinek társulása

A kistérségi rendszer – kezdetben elsősorban a statisztikai adatgyűjtés megkönnyítésére – az 1990-es években alakult ki
hazánkban. Az egy-egy kistérségbe besorolt települési önkormányzatok java része már ebben az időszakban területi szövetségeket: kistérségi társulásokat hozott létre, közös területfejlesztési feladataik végrehajtására.
A 2003-2004-es közigazgatási reformfolyamat eredményeként továbbfejlődött a kistérségi rendszer. Az újonnan megalakult,
immáron „többcélú” kistérségi társulások a korábbiaknál lényegesen több közös cél megvalósítását tűzték zászlójukra.
A Tatai kistérségben 1996-ban létrejött területfejlesztési társulás 2004-ben alakult át többcélú társulássá. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulást a következő tíz település önkormányzata alkotja: Kocs, Naszály, Dunaalmás, Neszmély,
Dunaszentmiklós, Szomód, Baj, Tardos, Vértestolna, és a kistérségi központ – Tata városa. A tíz tag-önkormányzat abban
egyezett meg, hogy az oktatás és nevelés, az egészségügyi ellátás, a család- és gyermekvédelem, a szociális ellátás, a közművelődési, közgyűjteményi tevékenység, a belső ellenőrzés, a területfejlesztés, az energetika, és az adóvégrehajtás területén
működik együtt.
A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben a települési polgármesterekből álló, évente nyolc-tíz alkalommal ülésező Társulási Tanács dönt. A szervezet képviseletét és tevékenységének irányítását az elnök és az elnökhelyettes látja el. A 2006-os
helyhatósági választások óta a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás elnöke Michl József, Tata polgármestere, elnökhelyettese
Schunder Tibor, Baj polgármestere. A Társulás feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a tatai polgármesteri
hivatal végzi, dr. Horváth Tivadar jegyző irányításával.
A Társulás működése több mint háromszáz négyzetkilométeres területen közel negyvenezer ember mindennapi életére van
befolyással!

A kistérségben lakók egészségéért

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás az elmúlt négy esztendőben évi 107-128 millió forintból gazdálkodott. (Ez nem
tartalmazza a Társulás által fenntartott egyetlen intézmény,
az Időskorúak Otthona éves költségvetését.)
2010-ben az igazgatási tevékenységre, belső ellenőrzési feladatokra, közoktatási feladatokra, a közösségi kisbusz működtetésére, a szociális és gyermekjóléti feladatokra, a könyvtári feladatok ellátására normatív támogatásként 73 millió
forintot nyújtott az állam. A tagönkormányzatok a települések lakosságszámának arányában tagdíjat fizetnek. Ennek
éves összege mintegy 10 millió forint. Ebből a Tatára eső
befizetési kötelezettség 5,9 millió forint, a községek összesen
4,1 millió forintot fizetnek. A közös feladatellátásra egyéb
befizetést a községek nem teljesítenek. A Társulás bevételeit
2010-ben 19 millió forintos pályázati bevétel növelte, ebből
18 millió forint az energetikai felújításokkal kapcsolatos,
1 millió forint pedig a Közkincs Kerekasztalra vonatkozó
pályázatból származik. A közösségi autóbusz bérbeadásából
1 millió forint bevétel adódik. Szintén 1 millió forint a kamatbevétel 2010-ben. Az energetikai pályázatban foglaltak
megvalósítására az érintett önkormányzatok 11 millió forintot fizettek be önrészként.
Dologi kiadásokra, azaz energetikai tanácsadásra, a megyei
területfejlesztési tanácsot illető tagdíjra, a közösségi autóbusz működtetésére, a gyepmesteri feladatok ellátására és
pályázatokra 24 millió forintot irányozott elő a Társulás. Az
igazgatási tevékenységre, közoktatási feladatokra, egészségügyi feladatokra, a községek rendezvényeinek támogatására
80 millió forintot költ 2010-ben a szervezet. Az energetikai
felújításokkal kapcsolatos pályázatban foglaltak végrehajtása
az idén 11 millió forintba kerül.

Baj

Dunaalmás

Dunaszentmiklós

Az elmúlt négy évben önkormányzatunk alapvető feladata
volt azoknak az utaknak a helyreállítása, melyek a korábbi közműépítés következtében sérültek meg. Sok pályázatot nyújtottunk be, és ennek eredményeként mintegy 70
millió forintot tudtunk a belterületi úthálózat javítására
fordítani. Így újult meg a Paulini utca, a Gerecse-patak
utca és a Tóvárosi utca is. A tóvárosi lakótelepen élő, fiatal, kisgyermekes családoknak nagy szüksége volt már
egy kulturált, európai uniós szabványoknak megfelelő
játszótérre – pályázati segítséggel 9 millió forintos játszóteret építettünk számukra. 2007-ben a Leader-program
keretében felújítottuk a kútházat az Esterházy nagypince
mellett, a hegyalján. A közösségi ház udvarán egy 170
éves szőlőprést állítottunk ki, mely a baji szőlő- és borkultúra hagyományaira emlékeztet. Két nagy beruházás
van jelenleg folyamatban a községben: az egyik az október közepére elkészülő, „integrált közösségi és szolgáltató
tér” létrehozása. Ezzel olyan teret alakítunk ki, ahol elhelyezhetjük a községi könyvtárat, és internet-hozzáférést
is biztosíthatunk. Az új közösségi tér a közösségi házunk
melletti épületben kap helyet. Egy előadóterem is lesz itt,
melyet alkalmassá teszünk különféle rendezvények, így
például egészségügyi előadások és állásbörzék megtartására. Ezt a helyiséget alkalmanként a vállalkozók is igénybe
vehetik majd. A másik nagy beruházás a Baj és Tata közötti kerékpárút, mely szintén pályázati pénzből valósul
meg, és várhatóan még az idén, október elejére elkészül.

A társulás látja el a kistérség minden településén az egészségügyi alapellátáshoz tartozó központi ügyelet feladatait. Az
ügyeleti szolgálat biztosítja munkanapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, a szabad, munkaszüneti és ünnepnapokon reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig a sürgős orvosi
ellátást – a 14 éven aluli gyermekek számára is.
A tatai Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház- és Rendelőintézet közreműködésével a kistérség települései közösen látják
el a csecsemő- és gyermekszakrendelés működtetését is. A
szakrendelést végző orvos napi két órás rendelési időben várja a kistérségi gyermekeket.
2008-ban elkészült a kistérség egészségterve. A dokumentum a kistérség minden településére kiterjedően tartalmaz
egészségügyi helyzetelemzést, a jelenlegi egészségügyi szervezet bemutatását, valamint ennek alapul vételével megfogalmazza a kistérség egészségfejlesztési és egészségügyi ellátás
fejlesztési stratégiáját.

Baj - katolikus templom

Kocs

Naszály

Neszmély

Szomód

Tardos

Vértestolna

Tata

Lévai Péter
Dunaalmás
polgármestere
Azt gondolom, hogy az elmúlt húsz év legnehezebb négy
éves választási időszakát zártuk. Ennek ellenére, ezekben
a zord időkben is voltak eredményeink. Sikeres pályázatokon elnyert támogatással és a melléjük rendelt sokmilliós önrésszel valósulhatott meg az új strandkút fúrása,
a Kis és Újtelep utcák, valamint a Tatai úti járdák aszfaltos felújítása, az óvodában és az iskolában új tan- és
játszóeszközök beszerzése, továbbá évről-évre több rendezvény megszervezése. Egy határon átnyúló pályázaton
2010 nyarán több magyarországi és felvidéki településsel
együtt forrásokat nyertünk a Duna-part szebbé tételére
is. A Dunaalmásra jutó 4,2 millió Ft összeggel lehetőségünk nyílik a part megtisztítására, bútorok és szemétgyűjtők kihelyezésére. Hosszas előkészítő munka során
létrehoztuk a Dunaalmási Falugazda Kft.-t. A Kft. jelenleg legfőképpen az ivóvíz- és szennyvízcsatorna rendszer
üzemeltetését végzi, de fokozatosan más községüzemeltetési feladatokat is a kezébe fog venni, hogy azok sokkal hatékonyabban, a lakosság érdekeit szem előtt tartva
valósuljanak meg. Az elmúlt időszak fontos eredménye,
hogy az országos tendenciák ellenére meg tudtuk menteni iskolánkat nyolc osztályosnak, nem kellett más települési iskolába betagozódnunk. Az elmúlt években a
lakosság és a vállalkozók terheinek enyhítésére látványos
adócsökkentést is végrehajtottunk. Fontos még megemlíteni, hogy nemrég kezdődtek meg az Által-ér rehabilitációs munkálatai, ami jelentősen javítja majd a község
árvízvédelmi rendszerét.

A rászorultak megsegítéséért
2008 óta gondoskodik a települési önkormányzatok társulása – a tatai székhelyű Szociális Alapellátó Intézmény fenntartójaként – a szociális alapszolgáltatások biztosításáról a
kistérség területén.
A családsegítő szolgálat szociális és mentálhigiénés segítő tevékenységet lát el. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásai
– kiegészülve az ingyenes jogi és pszichológiai tanácsadás lehetőségével – a kistérség minden községében a polgármesteri
hivatalban elérhetőek el, ügyfélfogadási időben.
A kistérségi települések társulása biztosítja a gyermekjóléti
szolgáltatások megszervezését is a települési önkormányzatoknál. A szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat
végző Gyermekjóléti Szolgálat együttműködik a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel,
illetve szolgálatokkal. Ez a szolgáltatás is minden településen
igénybe vehető a polgármesteri hivatalban, meghatározott
ügyfélfogadási időben.
A fogyatékosok 25 fős nappali intézménye már 2005 óta lát
el kistérségi feladatokat. A gondozás és foglalkoztatás ingyenesen vehető igénybe, az étkezésért személyi térítési díjat kell
fizetni a szülő vagy törvényes képviselő jövedelmétől függően. Az intézménynek nagy szerepe van a szülők, családtagok
tehermentesítésében. A gondozás, ápolás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a fejlesztő, felkészítő foglalkoztatásra, a szinten tartó pedagógiai fejlesztésre, a szabadidős programokra,
gyógytornára, munkaterápiára. – A támogató szolgáltatás,
melynek feladata a fogyatékos személyek lakókörnyezetükben történő ellátása, szintén elérhető valamennyi községben,
a polgármesteri hivatalban.
2009-től a Társulás a házi segítségnyújtás feladatait is közösen
látja el. A szolgáltatás igénybe vevői saját lakókörnyezetükben
kapják meg az önálló életvitelük fenntartásához szükséges ellátásokat, a figyelmet, a gondozást és ápolást. Ugyancsak a
Társulás biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátását is.
A Társulás 2007 szeptemberében lett fenntartója a korábban
a megyei önkormányzat fenntartásában működő Időskorúak
Otthonának. Ez a megyei hatókörű intézmény két telephel�lyel működik Tatán: a Fényes fasorban és a Kocsi utcában.
Férőhelyeinek száma 156. A Társulás 2008-ban pályázati projektet indított a 97 idős ember elhelyezését lehetővé

Pogrányi Pál
Dunaszentmiklós
polgármestere
Képviselő-testületünk legfőbb célkitűzése az elmúlt négyéves ciklusban főutunk helyreállítása volt. Erre több pályázatot is benyújtottunk, de forráshiányra hivatkozva
sajnos elutasították beadványainkat. Viszont a főutcán
a negyvenéves víz-gerincvezetéket sikerült kicserélnünk
a vízművel megegyezve. Ez, ha nekünk kell megfizetni,
20-30 millió forintos beruházás lett volna. Több kisebbnagyobb eredményt tudunk még felmutatni: például a
Petőfi Sándor utcában fejlesztettük a villanyhálózatot, és
megállapodtunk a szomódiakkal az évek alatt felgyülemlett csatornaüzemeltetési tartozás egy részének elengedésében. A Szomóddal közös fenntartású iskola és óvoda
üzemeltetési költségét a felére csökkentettük, így éves
szinten körülbelül 3 millió forintot takarítunk meg. Az
idén tavasszal a községre zúdult óriási esővíz következtében elmozdult a faluba vezető út menti domboldal, s így
településünk megközelíthetetlenné vált. A helyreállításra
pályázatot nyújtottunk be, mely jelenleg elbírálás alatt
van. Ideiglenesen kialakítottunk egy 450 méter hosszú,
mart aszfaltos utat, mely több mint 6 millió forintba került. 2008. augusztus 20-án az ausztriai St. Nikola der
Donau településsel, (mely magyarra fordítva szintén
Dunaszentmiklóst jelent), ünnepélyes keretek között
testvértelepülési kapcsolatot kötöttünk. Ennek hozadékát most érezzük igazán, hiszen nemrégiben kint jártunk
náluk egy rendezvényen, ahol az ausztriai testvérek közel
9 ezer eurót gyűjtöttek nekünk, melyet a község fejlesztésére fordítunk.
tevő Fényes fasori háromszintes épület korszerűsítésére, az
akadálymentes környezet kialakítására, és a bentlakók életét
komfortosabbá tevő eszközök beszerzésére. A 104 millió forintos beruházás megvalósítását 6 millió forint önerő biztosítása mellett 98 millió forintos pályázati támogatás segíti.
Az ún. közösségi ellátások keretében a pszichiátriai betegek
juthatnak segítséghez – saját lakókörnyezetükben. Ez a szolgáltatás támaszt nyújt önálló életvitelük fenntartásához és
testi-lelki egészségi állapotuk folyamatos figyelemmel kíséréséhez.
A hajléktalanok 30 fős nappali melegedőjében minden nap
reggel 7 órától 18 óráig tartózkodhatnak a hajléktalan személyek. A közösségi együttléten kívül itt lehetőségük van pihenésre, tisztálkodásra, ruházatuk tisztítására, ételük melegítésére és elfogyasztására, információszerzésre, ügyintézésre is.

Dunaszentmiklós látképe

A foglalkoztatásért
A Társuláshoz tartozó tagönkormányzatok a pályázatok biztosította keretek függvényében időről-időre részt vesznek a
közmunkaprogramban és a közhasznú foglalkoztatásban. A
Szociális és Munkaügyi Minisztérium közel 30 millió forintos támogatásával a kistérség kilenc településén indult meg
2007-ben a közmunkaprogram, melynek keretében a Társulás által foglalkoztatott 46 közmunkás 7 hónapon keresztül
parkfenntartási, ároktisztítási feladatokat végzett. A közmunkások – foglalkoztatásuk jellegének megfelelően – képzésben
is részesültek.

Bódis Jánosné
Kocs
polgármestere
Az elmúlt négyéves ciklusban számos fejlesztést sikerült megvalósítanunk. Igyekeztünk az elavult úthálózat állapotán javítani,
melynek érdekében több pályázatot is benyújtottunk. Próbálkozásaink eredményeként a Kis utca és a Dózsa György utca
megújulhatott. Döntésre váró pályázatunk a műemlékeket ös�szekötő sétáló út kialakítása a Kossuth Lajos és Arany János utcán. Megvalósult a csatornázásból korábban kimaradt Forrási
utca hálózatba kötése. Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektetett az intézmények működtetési feltételeinek korszerűsítésére
is. Ennek keretében új bölcsődét alakítottunk ki, megoldottuk
az óvoda teljes körű és a Faluház részleges akadálymentesítését.
A magasabb színvonalú egészségügyi ellátás érdekében felújítottuk az Egészségházat, amely így alkalmassá vált a fogászati
ellátás, a két háziorvosi körzet, és a védőnői szolgálat befogadására is, kulturált körülményeket teremtve az intézményt látogatók számára. Ezzel együtt felújítottuk a szociális ellátás épületét
is. Bővítettük a Tájházat és a Kocsi Múzeumot. A hagyományőrzés jegyében elkészíttettük a községünkben gyártott eredeti
kocsi közlekedésre is alkalmas hiteles másolatát. Emlékfákat ültettünk az aradi vértanúk emlékére. Emlékoszlopot állíttattunk
az 1956-os forradalom tiszteletére és a trianoni békeszerződés
90. évfordulójára. A falukép javítása érdekében felújítottuk
autóbusz váróinkat, fasort, bokrokat, virágokat telepítettünk.
A forrása már megvan, de még megvalósításra vár a napközi
otthonos óvoda épületének energiaracionalizálása, mely várhatóan októberben kezdődik, és megvalósításával teljessé válik a
több mint 100 éves épület felújítása, korszerűsítése. A másik
figyelemre méltó nyertes pályázatunk az integrált közösségi
és szolgáltató tér kialakításához kapcsolódik, amit a régi kúria
épületben hozunk létre. Folyamatban van a szeméttelep rekultivációja és a hulladékgazdálkodás megoldása. Számos szociális
és fejlesztési ügyet a Tatai Kistérségi Többcélú Társulással közösen sikerült megoldanunk.

Összefogás az oktató-nevelő
munka sikeréért
Az óvodai nevelést és az általános iskolai oktatást a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok alapvetően saját
intézmények fenntartásával látják el. Azonban két intézményfenntartó társulás is működik a kistérségben: Szomód
és Dunaszentmiklós, valamint Kocs és Kömlőd közös intézményt tartanak fenn az óvodai nevelés és az általános iskolai
oktatás feladatainak ellátására. A vértestolnai általános iskola
már hosszabb ideje a tatabányai kistérséghez tartozó tarjáni
általános iskola tagintézményeként működik, míg a tardosi
általános iskola 2009-ben vált a tatai Vaszary János Általános
Iskola tagintézményévé.
A kistérség óvodáiban és általános iskoláiban folyó pedagógiai munkát szakmai munkaközösségek segítik. A munkaközösségek tanévre szóló munkaprogram alapján dolgoznak, a kistérségben működő pedagógusok számára szakmai
képzéseket, továbbképzéseket, tapasztalatcseréket, bemutató
órákat és konzultációkat szerveznek. A tatai intézmények
mellett a kocsi Vincze Imre Általános Iskola, a naszályi
Napköziotthonos Óvoda, valamint a baji Szent István Általános Iskola is székhelye egy-egy szakmai munkaközösségnek.
A kistérség óvodai és általános iskolai igazgatói számára a
társulás rendszeresen tart intézményvezetői értekezletet, ahol
az intézményvezetők tájékozódhatnak az aktuális országos,
regionális és kistérségi feladatokról.
2009-re megépült Tatán a kistérségi tanuszoda, amelyet a
kistérség minden óvodája és általános iskolája igénybe vehet.
Az óvodások nagycsoportosként ismerkedhetnek az úszással,
míg az általános iskolások másodikos és harmadikos, illetve ötödikes és hatodikos korukban vesznek részt szervezett
úszásoktatásban, egy-egy félév erejéig.
A dunaszentmiklósi gyermekek Szomódra történő bejárásának megoldására, valamint annak érdekében, hogy a községi
és a tatai gyermekek könnyebben jussanak el a kistérségi tanuszodába, a kistérségi társulás 2009-ben autóbuszt vásárolt
– az Önkormányzati Minisztérium 5,7 millió forint pályázati
támogatásának segítségével.
A kistérségi társulás megbízásából a tatai Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet nyújt logopédiai szolgáltatást az arra rászoruló óvodás korú gyermekek részére,

Maszlavér István
Naszály
polgármestere

Horváth Béla
Neszmély
polgármestere

Cellár József
Szomód
polgármestere

Az elmúlt négy évben Naszályon jelentősen megnőtt a lakosság száma, amelynek eredményeként mára közel 2500 lelkes
településsé fejlődött községünk. Az örvendetes lakosságszám
emelkedés mellett megnőtt a gyermekkorúak száma is, amelynek következtében a napközi otthonos óvodánk 4 csoportossá
bővült. 2008-tól bölcsődei csoport is működik az intézményünkben. A 8 évfolyamos általános iskolánk, mely 2007-től
ún. alapfokú művészetoktatási intézmény is, 9 osztállyal működik. Az elmúlt időszakban megújult az iskola vizesblokkja, óvodai csoportot alakítottunk ki az iskola épületében, és
2010-ben korszerű játszótér épült az iskola és óvoda között.
Településünkön aktív kulturális élet zajlik, melyhez igazodva
2008-ban felújítottuk a Művelődési és Ifjúsági Ház épületét és
körülötte parkot alakítottunk ki. Községünk pezsgő életében
aktívan vesznek részt a civil szervezetek, a klubok, egyesületek is. Az iskola szomszédságában szalonnasütő és pihenőpark
szolgál a közösségi élet színteréül. Felújítás keretében új aszfaltszőnyeget kapott a Dózsa utca, az Ady utca és a Jókai utca,
valamit négy új buszmegállót építettünk. Az eddigi koncepciót
folytatva építési telkeket alakítottunk ki az Arany utcában, és
a Fenyves utca új közvilágítást kapott. Községünk óvodájában
szép környezetben és korszerű játékok között folyik a nevelő
munka, megkezdődött a preventív korrekciós program, felkészült szakemberek biztosítják a gyermekeink fejlődését. Iskolánkban közel 180 gyermek esztétikus körülmények között, jól
felszerelt intézményben, megfelelően képzett pedagógusoktól
tanulhat. Különös figyelem irányul az átlagostól eltérő képességű gyermekekre. Az egészségügyi ellátás keretében háziorvos,
fogorvos és védőnő, 2009-től pedig már gyermek-szakorvos is
áll a lakosság rendelkezésére.

Sajnos az elmúlt négyéves ciklusban Neszmélynek nem
igazán volt lehetősége fejlesztéseket véghezvinni, mivel
2008 közepe óta az önkormányzat adósságrendezési eljárás mellett működik. Ez a helyzet az előző polgármester
tevékenységéből adódott, aki ellen bírósági eljárás folyik.
A jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy az alapfeladatok
ellátásán túl a településen más kifizetés nem történhet.
A szükséges állagmegóvó munkálatokat a középületeken
és az utakon elvégeztük. Ezen kívül sikerült megtisztítanunk a vízelvezető árkokat, körülbelül 10 millió forintos
költséggel. A sajnálatos pénzügyi helyzetben is támogattuk – erőnkhöz mérten – a kultúrát és a művészeteket.
2008-ban és 2009-ben kistérségi támogatással megrendeztük a Hídverő Napokat, valamint minden évben a
Dzsesszmély elnevezésű, a jazz hazai és külföldi élvonalbeli zenészeit felvonultató fesztivált. Ezekhez a rendezvényekhez az iskola épületét ingyenesen biztosítottuk.

Az elmúlt ciklusban számos, a község fejlődésében jelentős változás történt. A fejlesztések során kiemelt fontossággal kezeltük gyermekintézményeinket. Óvodánkat
egy 87 millió forintos beruházás keretében felújítottuk,
korszerűsítettük, s egy csoportszobával bővítettük, így
immáron százhúsz kisgyermeket tudunk ide befogadni.
Napközinket is korszerűbbé tettük, gázfűtést vezettünk
be, az étkező- és tálalóhelyiség új burkolatot kapott, és új
nyílászárókra cseréltük a régieket. Iskolánkat is megújítottuk, homlokzati hőszigeteléssel láttuk el az épületet, a
tetőszerkezetet teljesen felújítottuk és az elhasználódott
nyílászárókat újakra cseréltük. 7,5 millió forint értékben felújítottuk a sportöltözőt és asztalitenisz-eszközöket
is beszereztünk. 9,25 millió forint értékben az európai
szabványoknak megfelelő játszóteret alakítottunk ki. Az
elmúlt ciklusban elkészült a község rendezési- és településszabályozási terve is, melynek megvalósítása már a következő önkormányzatra vár.

valamint azoknak az általános iskolásoknak, akiknél még
nem fejeződött be a logopédiai terápia. Az általában hetente kétszer megtartott logopédiai foglalkozásoknak maguk
a községek adnak helyet, a neszmélyi gyermekeket pedig
Dunaalmáson fogadja a logopédus. A kistérségben öt főállású és egy óraadó logopédiai szakember dolgozik.
Kocs, Tardos és Naszály önkormányzata helyben biztosítja
az általános iskolás tanulóknak a gyógytestnevelés foglalkozásokat, a többi település iskolásai a tatai gyógytestnevelési
centrumba járnak be.
A kistérségi társulás éves költségvetésében meghatározott
összegben támogatja a sajátos nevelési igényű, vagy a részképességi problémával küszködő általános iskolás gyermekek
gyógypedagógiai, illetve fejlesztőpedagógiai foglalkozásait is.
A Tatai kistérség minden általános iskolájában a 7. osztályos
tanulók pályaválasztási tanácsadásban részesülnek, amely segítséget nyújt számukra a megfelelő középfokú iskola kiválasztásában.

biztosítsa a kistérségi települések könyvtáraiban a gyűjtemények gondozását és folyamatos fejlesztését. A tatai intézmény
szervezi a kistérségi könyvtárak közötti dokumentum és információ cserét is.
A Társulási Tanács döntése alapján a kistérség községeinek
több mint negyven kulturális és sportrendezvénye részesült
támogatásban az elmúlt négy évben a kistérségi társulás költségvetéséből. Évente kb. 5 millió forintot szánt erre a célra a
Társulás. Ez kétszerese az előző négy esztendős ciklusban erre
a célra szánt éves keretnek. Egy-egy rendezvényre 300 ezer
és 1 millió 200 ezer forint közötti összeg jutott. Évről-évre
kiemelt támogatásban részesült a két legnagyobb kistérségi
rendezvény, a kocsi Kocsitoló Fesztivál és a naszályi Kistérségi Napok, de a községi falunapok és egyéb közösségi események szervezői is mindig számíthattak a kistérség anyagi
segítségére.
A kistérség települései – alkalomról-alkalomra változó helyszíneken – közösen emlékeznek meg a nemzeti és állami ünnepekről is.
A kistérségi társulás tanácsának megbízásából a Tatai Televízió az elmúlt két év során nyolc magazinműsort készített a
községek életének aktuális eseményeiről, valamint a kistérség
településeinek részletes bemutatására egy közel egyórás referenciafilmet is összeállított, amelyet 2009 januárjában ismerhetett meg a közönség.

szakmai és civil szervezetek tapasztalatainak bemutatására. A
nagysikerű fórumon 56 szervezet képviseltette magát.
2009-ben a Társulás nagyszabású közös pályázati programot
indított a kistérség intézményeinek korszerűsítése céljából.
A felújítási programban a baji Szent István Általános Iskola,
a kocsi ÁMK Napköziotthonos Óvoda, a naszályi Angyalffy
Mátyás Általános Iskola, a tatai Polgármesteri Hivatal, a
tatai Időskorúak Otthona, és a szintén tatai Vaszary János
Általános Iskola és Logopédiai Intézet Jázmin utcai tagintézménye vesznek részt. A kiválasztott épületek mindegyikének
magasak az energiaköltségei és rendkívül rossz az energiahatékonysága. Ez nagy mértékben a fűtési rendszerük szabályozhatatlanságából adódik. A beruházást a szóban forgó
épületek jelentős kihasználtsága is indokolja.

Az összefogás energiája
Naszályi Művelődési Központ

Együttműködés
a kultúra területén is

2008-ban a kistérségi társulás pályázati támogatással megalakította a kistérségben dolgozó közművelődési és kulturális
szakemberek együttműködési fórumát, a Kistérségi Közkincs
Kerekasztalt. A kerekasztal 2009-re elkészítette a kistérség
kulturális értékleltárát. A fórum munkáját további pályázatok segítették, ezeknek köszönhető a kistérség kulturális stratégiájának kidolgozása is, amelyet 2010 tavaszán fogadott el
a kistérségi társulás tanácsa.
A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár feladata, hogy

A Társulási Tanács 2007 őszén döntött arról, hogy támogatja az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület szakértői
által már korábban javasolt, a fenntartható, megújuló energiákkal kapcsolatos energiagazdálkodási modellprogram elindítását a kistérségben. A modellprogram irányítását, folyamatos figyelemmel kísérését a Társulási Tanács megbízásából
2008 áprilisától 2010 februárjáig egy energetikai szakember
végezte, aki szakmai döntés-előkészítési munkát végzett a
kistérségi intézmények energiafelhasználási hatékonysága
növelése érdekében. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és
az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Települési
Energiagazdálkodási Szakosztálya 2009 márciusában energiagazdálkodási fórumot szervezett Tatán. A rendezvény lehetőséget teremtett az önkormányzatok és kistérségek energiagazdálkodási szakemberei, vállalkozói, az együttműködő

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás sikeres pályázatai
2007-2010
Benyújtás
éve

A pályázat tárgya

Támogatási
összeg (Ft)

2007

Régiós közmunkapályázat

2007

„Földön-vízen sokadalom” – Programkínálat
a Tatai Kistérségben

29.950.687

2007

Komplex Kistérségi Táboroztatási Program

2007

Szenior Szabadidősport Program

1.000.000

2008

Komplex Kistérségi Szabadidősport Program

1.200.000

2008

Tematikus Kistérségi Sporttáborozási Program

720.000

2008

Szenior – Aktív életmód – Egészségfejlesztő
Program

300.000

2008

Kistérségi Közkincs Kerekasztal létrehozása,
működésének támogatása

600.000

2008

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona felújítása

2009

Kistérségi Közkincs Kerekasztal további
működésének támogatása

2009

Kistérségi közösségi busz beszerzése

2009

Kistérségi települési intézmények energetikai
racionalizálása

2010

Kistérségi Közkincs Kerekasztal további
működésének támogatása

1.500.000
600.000

98.033.415
700.000
5.740.000
291.972.690
100.000

A program keretében mindegyik intézményben megvalósul
a nyílászárók cseréje, illetve felújítása, az épületek korszerű
homlokzati és tető- illetve födémszigetelést kapnak, valamint
korszerűsítik fűtési rendszerüket is. Az energetikai felújítás
nyomán a fenntartási költségek várhatóan 61%-kal csökkennek, így az éves megtakarítás 12 millió forintra becsülhető.
A program végrehajtásának várható összköltsége közel 384
millió forint, melynek finanszírozására a társulás 292 millió

Csabán Béla
Tardos
polgármestere

Harmados Oszkár
Vértestolna
polgármestere

Az elmúlt négy évet egy új időszak kezdetének is nevezhetjük. A korábbiakhoz képest rugalmasabb, hatékonyabb, nyitottabb rendszert igyekeztünk létrehozni, mert
úgy gondoltuk, hogy ezzel lehet csak továbblépni, fejlődni. Ezt az „Együtt egymásért, együtt Tardosért” programban fogalmaztuk meg. Önkormányzatunk az elmúlt négy
év során 65 millió forint pályázati támogatást nyert el
különféle forrásokból. A pénzt utcák felújítására, könyvtár fejlesztésre, óvoda átalakításra fordítottuk. Pályázati
támogatásból sikerült elindítani a Gorba Rádiót is. Saját
erőből közel 34 millió forintot tudtunk beruházásra fordítani. Úgy gondoljuk, községünknek inkább a turizmus
adta lehetőségekre kell koncentrálnia mint az iparra, ám
reméljük, hogy az ipari parkunkba vezető elkerülő utat is
meg tudjuk valósítani. Céljaink elérését a helyi Szlovák
Önkormányzattal való együttműködés is nagyban segíti.
Kiemelten fontosnak tartjuk az oktatási intézmények biztonságos és színvonalas működését. Ezért vált iskolánk a
tatai Vaszary János Általános Iskola tagintézményévé. A
csatlakozás azzal a feltétellel történt, hogy ha a helyzetünk
javul, ismét önállóak leszünk. Büszkék vagyunk a község sportéletére. A Tardos FC – melyet lehetőségeinkhez
mérten mindig támogattunk – idén bajnok lett a megyei
élvonalban. Nagy hangsúlyt fordítunk a kulturális rendezvényekre is, így például megrendeztük a Malomvölgyi
Nyár elnevezésű sorozatot, melybe a falunap, a búcsú, az
Építők Kupa és a Hangverseny a tónál tartozik.

Az elmúlt ciklusban sikerült megvalósítani a kultúrházunk felújítását, ami magában foglalja a nyílászáró-cserét,
a fűtéskorszerűsítést, a homlokzati hőszigetelést, a villamos-hálózat felújítását, új színpadi függöny felszerelését,
valamint térburkolat készítését, mely összességében 24
millió forintot jelentett. A sváb tájházat is teljes mértékben rekonstruálni tudtuk, s így múzeummá alakítottuk. A ráfordítás 7 millió forintos költséget tett ki. Az
óvodánk épületén a palafedést cseréltük le, és más kisebb
munkálatokat is végeztünk 2,5 millió forint értékben. A
templom belső felújításához önkormányzatunk 2 millió
forinttal járult hozzá. Folyamatban van egy edzőpálya
kialakítása, valamint sportszerek beszerzése, melyet pályázati forrásból biztosítunk. A polgármesteri hivatalban
több mint 2 millió forintos beruházással végeztük el a
fűtéskorszerűsítést, melynek következtében fűtésköltségeink csökkenni fognak a jövőben.

forint pályázati támogatást nyert, így a nagyszabású terv megvalósítására végül is 92 millió forint önerőt kell összességében
biztosítaniuk az érintett önkormányzatoknak. A beruházás
várható megtérülési ideje az önerőt tekintve 8 év.

a Társulási Tanács 2008 decemberében az Euronatur Bt-t
kérte fel a települési környezetvédelmi programok elkészítésére, illetve a meglévők felülvizsgálatára. A programkészítés
keretében a programok összeállítói bejárták a kistérség minden településének teljes bel- és külterületét, felmérték és dokumentálták a feltárt környezeti problémákat. Találkoztak a
települések döntéshozóival és áttanulmányozták a rendelkezésre álló dokumentumokat, adatokat, majd mindezek alapján kidolgozták a középtávú intézkedési terveket, melyeket a
Társulási Tanács 2009-ben fogadott el.
A 2010. tavaszi esőzések következtében a kistérségből két település – Tardos és Dunaszentmiklós – különösen nehéz helyzetbe került. Tardoson kiöntött a patak, két családot ki kellett
költöztetni. Ennél is nagyobb volt a kár Dunaszentmiklóson,
ahol a talaj annyira felázott, hogy megindult a felső rétege,
több tízmilliós kárt okozva a községben. A Társulási Tanács
júniusi ülésén úgy döntött, hogy általános tartalékából támogatást nyújt a két településnek a károk helyreállítására:
Tardos 262.400 forintot, Dunaszentmiklós 393.600 forintot
kapott a kistérségi kasszából.
A közterületek biztonsága érdekében végzett gyepmesteri
tevékenység ellátása, valamint az állati eredetű hulladék ártalmatlanítása is közösen, térségi szinten történik a Tatai kistérségben. E tevékenységek elvégzésére a Társulás 2007-től
a székesfehérvári telephelyű Alpha-Vet Kft.-vel kötött szerződést.
A Társulás munkaszervezetének pénzügyi szakemberei látják el az önkormányzatok polgármesteri hivatalaiban és az
önkormányzatok által fenntartott intézményeknél a jogszabályokban kötelezően előírt belső ellenőrzési feladatokat.
Ennek keretében ellenőrzik a költségvetési bevételek és kiadások tervezését, felhasználását és elszámolását, valamint az
eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodást.
A jogerős államigazgatási határozattal megállapított és önként nem teljesített adótartozás behajtását szintén a kistérségi társulás szervezi. A végrehajtásra egy bírósági végrehajtó
kapott megbízást a társulástól.
2008-tól a települési polgármesterek és a tatai rendőrkapitány részvételével Közbiztonsági Egyeztető Fórum működik
a kistérségben. Ennek keretében a rendőrkapitány rendszeres
tájékoztatást nyújt a kistérség közbiztonsági helyzetéről. A
fórum egyben lehetőséget biztosít a problémák felvetésére és
a közös megoldáskeresésre is.

Közösen a környezet
védelméért, a rendért és biztonságért
A Tatai kistérség települései közül mindössze Tata, Naszály és
Szomód rendelkezett korábbról települési környezetvédelmi
programmal. Annak érdekében, hogy a kistérség valamennyi
települése rendelkezzen a jogszabály által előírt – és egyes
környezetvédelmi, infrastruktúra-fejlesztési pályázatok benyújtásához is szükséges – környezetvédelmi programmal,

Tardos látképe

Michl József
Tata polgármestere,
a Tatai Kistérségi
Többcélú Társulás elnöke
A tíz település önkormányzatából álló kistérségi társulás
irányítása során az volt a célunk, hogy a falvak polgármesterei felé egyfajta biztonságérzetet nyújtsunk, a város
ne telepedjen rá a községekre. Inkább segítő és megerősítő kapcsolat kialakítására törekedtünk. Közös munkálkodásunk lényegét abban látom, hogy a város, amiben
csak tud, segítsen a falvaknak megerősödésük érdekében.
Példa erre a tardosi általános iskola és a zeneiskola megmentése a tatai intézményekbe történt betagosításukkal,
a kistérségi tanuszoda megépítése, a közösségi autóbusz
megvásárlása. De említhetnénk akár a szociális alapfeladatok közös ellátását, a kistérségi könyvtári hálózat működtetését vagy éppen az időskorúak otthonának társulási fenntartását is. A kistérségi gondolkodásmód abban
is megjelent az elmúlt időszakban, hogy amikor egy tatai
iskolába jelentkezett egy-egy kisgyerek valamelyik községből, akkor csak az adott település polgármesterének
hozzájárulásával iratkozhatott be Tatára. Ez alól a sporttagozat és a művészeti képzés volt csak a kivétel. Ezzel is a
kis falusi iskolák védelme, erősítése volt a célunk. – Az új
parlament megváltoztatta a közbeszerzési törvényt, s ennek köszönhetően ma már arra is lehetőség nyílik, hogy a
falvak segítsenek a városnak, mivel az intézmények konyhájára az őstermelőktől szerezhető be az alapanyag. Ezt
a lehetőséget a jövőben a mi kistérségünkben is érdemes
lesz kihasználni.
Remélem, hogy a járási rendszer tervbe vett kialakításával
tovább erősödnek a közigazgatási kapcsolatok településeink között, s Tata járási központként is hasznára válik a
kistérségi települések közösségeinek, lakóinak.
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