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BEVEZETÉS 
 
A képviselő-testület a 2007-2010. közötti időszakra vonatkozó városfejlesztési és gazdasági 
programját 2007. április 26-ai ülésén, a 142/2007. (IV. 26.) számú határozattal fogadta el.  
 
Munkánk során építettünk az előző időszak eredményeire, ugyanakkor folytattuk a 
megkezdett, előkészített beruházásokat, az elindított folyamatokat. A városfejlesztés és a 
közszolgáltatások biztosítása tervszerűen, a nagyatádiak szükségletei, igényei alapján alakult, 
figyelembe véve Nagyatád város közép és hosszú távú érdekeit is.  
Érvényesítettük, hogy a városunk adottságait és lehetőségeit az igényekkel összhangba hozó, 
céltudatos, a folyamatosságot biztosító önkormányzati munka valósuljon meg. 
 
Helyzetünket, lehetőségeinket két új körülmény befolyásolta. Az Európai Uniós pályázati 
források adtak lehetőséget arra, hogy ezeket elnyerve nagy léptékű fejlesztéseket valósítsunk 
meg. Élni tudtunk ezzel az új adottsággal. A gazdasági világválság és a magyarországi 
gazdasági nehézségek közvetlenül és közvetetten is érintették önkormányzatunkat, rontva a 
gazdálkodásunk mozgásterét, önkormányzatunk lehetőségeit, pozícióját. 
A tárgyalt időszakban megvalósultak nagy léptékű beruházások, gyarapodott a város vagyona, 
fejlődött a közszolgáltatások színvonala. Az önkormányzat valamennyi alapfeladatának, 
ellátási kötelezettségének eleget tett. Erősödött Nagyatád teljesítőképessége. 
A már elvégzett előkészítő munka alapján Európai Uniós támogatást nyertünk több olyan 
nagyléptékű fejlesztéshez, amiket megvalósítottunk, illetve amelyek kivitelezése egyrészt 
folyamatban van, másrészt a következő időszakban fognak megvalósulni. 
 
A városfejlesztés, az önkormányzati munka 2007-2010. közötti időszaka értékteremtő éveket 
hozott. Nagyatád az elmúlt időszakban is az itt élő emberek munkája, tudása, szorgalma; 
javaslatai és kezdeményezései alapján fejlődött. 
 
Köszönetünket fejezzük ki a nagyatádiaknak a városunk fejlesztésében való részvételért. 
 
 
 

Nagyatád Város Önkormányzata 
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1. GAZDASÁGI PROGRAM – GAZDASÁGI, GAZDÁLKODÁSI FELADATOK 

 
 
1.1. Vagyongazdálkodás 
 
A város tulajdonában álló ingatlanvagyont a városfejlesztési programunkban meghatározottak 
szerint – önkormányzati célú felhasználás, bérbeadás, értékesítés, illetve használati jog átadás 
formájában – hasznosítottuk. Az önkormányzati vagyongazdálkodásnál a gazdasági és 
településfejlesztési szempontokat kiemelten kezeltük. Kitűzött céljainknak megfelelően fő 
szempontként érvényesítettük, hogy az ingatlanok értékesítése, bérlete új beruházás, új 
vállalkozás beindítását, illetve a meglévő vállalkozások sikeres folytatását segítse.  
 
Az önkormányzati vagyon 2007. január 1. és 2009. december 31. közötti hasznosításából, 
amely során telkeket, beépített területeket, telephelyeket, értékpapírokat, részvényeket, 
ingóságokat értékesítettünk; mezőgazdasági és beépítetlen területeket, üzleteket és 
telephelyeket adtunk bérbe, összesen nettó 499.662 ezer forintos bevételünk származott. 
Az összbevétel 71 %-a értékesítésből, 29 %-a bérletből folyt be. 
 
1.1.1. Értékesítés 
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a továbbiakban is segítettük a magánszemélyek, vállalkozások 
telekvásárlásait. Lehetőséget biztosítottunk garázs és családi ház építésére alkalmas telkek 
megvételére. Tovább folytatódott a település érdekeit, valamint munkahelyteremtést is 
szolgáló ipari telephelyek, területek, területrészek értékesítése is. Ezen belül: 
 
1. Ösztönöztük és támogatóan fogadtuk a település érdekeit, valamint a munkahelyteremtést 

is szolgáló vállalkozói kezdeményezéseket. Ennek megfelelően került sor: 
- a Mező utcában lévő telephely célú ingatlan értékesítésére a Rózsa Mezőgazdasági 

Kft. részére meglévő telephelyének bővítése céljából, 
- a Nagyatádi Ipari Parkban lévő, a 68-as főközlekedési út melletti terület értékesítésére 

a TESCO GLOBAL Zrt. részére, 
- az Ipari Park északkeleti részén lévő ingatlan értékesére az Atádi Erdőterv Bt. részére, 

ahol a vállalkozás központi irodaházának megépítése folyik,  
- a Taranyi úton fekvő, volt laktanyák területén 15 db telephely értékesítésére 

magánszemélyek, egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok részére.  
    

2. Elősegítettük a magánszemélyek, vállalkozók lakótelek, valamint üzletek építésére 
alkalmas telekvásárlásait is. Így értékesítettük: 

- az Árpád utcában lévő ingatlant a KORI’96 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
részére a meglévő üzletük áthelyezése, valamint bővítése céljára, 

- a Korányi utca 6. szám alatti ingatlant a PSN Építőipari Kft. részére, ahol 
megépítésre került egy lakóház; földszinten bankkal, két emeleten 10 lakással.  

 
3. Az egységes városkép, az üresen álló ingatlanjaink beépítési százalékának javítása, 

valamint a fiatalok városunkban történő letelepedése érdekében továbbra is kiajánljuk a 
családi ház építésére alkalmas ingatlanjainkat, amely során értékesítésre került: 

- a Szabó Dezső utcában lévő telek egy házaspár részére, amelynek beépítése 
befejeződött.  
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4. A 68. sz. főút Nagyatádot elkerülő út megépítése érdekében öt ingatlanrészünk – összesen 

4.284 m2 – került értékesítésre. 
 
5. Önkormányzatunk több kisebb ingatlant értékesített beépítési kötelezettség előírása 

nélkül: 
- a Mező utcában lévő, építési lehetőség nélküli beépítetlen ingatlant 

mezőgazdasági célra, 
- Újkútpusztán található külterületi szántóterületet, 
- 4 db hobbykertet a Fogoly és a Fácán utcákban, amelyek korlátozott építési 

lehetősséggel bírnak. 
 

6. Több területrész értékesítésére került sor a településrendezési tervnek megfelelően, 
egységes arculat kialakítása céljából, illetve a Nagyatádon működő vállalkozások 
fejlesztési céljaik megvalósításához telekhatár-rendezés címén, így: 

- Coats Hungary Ltd. részére a Szabadkai utcai közterületből, 
- Dr. Pelyhe János és neje részére a Csokonai utcai közterületből, 
- a Torma Üzletház részére intézményi területből, 
- Czár Lajos és Czár Lajosné részére a Táncsics utcai telephelyből, 
- Rinyamenti Környezetvédelmi Kft. részére a volt laktanya területén lévő, 

0220/25 helyrajzi számú telephelyből. 
 
7. Az elmúlt években kettő olyan területünket értékesítettünk pályázati eljárás nélkül a 

Háromfai utcában, amelyek idegen tulajdonnal beépítettek voltak, ezzel rendezve az 
ingatlan tulajdonjog viszonyait. 

 
8. Társasházak földszintjén elhelyezkedő helyiségeink értékesítésére is sor került, mivel 

azok fenntartása, korszerűsítése önkormányzatunk részére nagy költséggel járt volna. Így 
került sor: 

- a Széchenyi tér 10. szám alatti nagy alapterületű üzlethelyiség,  
- az évek óta üresen áll Hunyadi utca 1. szám alatti iroda,  
- a Bajcsy-Zsilinszky utca 1/B. szám alatti kazánház értékesítésére. 
 

9. A S.A.P.I-Fa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által megvásárolt nagyatádi 2727/1 
helyrajzi számú, 10.819 m2 nagyságú és a nagyatádi 2727/2 helyrajzi számú, 62.378 m2 
nagyságú ingatlanokra előírt munkavállalási és beépítési kötelezettségek megváltására 
került sor az ügyvezető kérelmére, ahol vételár különbözetet, illetve nem teljesítési kötbért 
kellett a vállalkozásnak megfizetnie. 

   
10. Az önkormányzat a feleslegessé vált, használaton kívüli ingóságait térítésmentes 

tulajdonba-adással, illetve értékesítési eljárás keretében hasznosította. Így került sor a 
tanműhely épületében található nem hasznosított vagyontárgyak térítésmentes átadására 
intézményeink számára, illetve került értékesítésre pályázat útján egy Fiat Ducato 
személygépkocsi. 

 
11. 2007-2009. között 1 db lakást értékesítettünk a Hunyadi utca 1/C.-ben. 
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Az ingatlanértékesítésekből befolyó nettó bevételeket az alábbi táblázat részletezi: 

 
Megnevezés 2007. év 2008. év 2009. év 

Telekingatlanok értékesítése 18.309.664.- 81.366.275.- 84.884.086.- 
Nem lakáscélú beépített 
ingatlanok értékesítése 

43.294.166.- 27.239.835.- 25.673.450.- 

Lakások értékesítése* 4.200.000.- 5.024.601.- 1.055.168.- 
Értékesítési nettó bevétel 
összesen: 

65.803.830.- 113.630.711.- 111.612.704.- 

 
* 2007. évben került értékesítésre 1 db lakás, a többi bevétel az előző időszakban értékesített 

lakások részleteiből származott. 
 
1.1.2. Bérleti hasznosítás 
 
Az önkormányzat jelentős helyiségvagyonnal rendelkezik. Hasznosításuk elsősorban – az 
önkormányzat számára hosszú távon is jelentős bevételt eredményező – bérlettel történik. Az 
önkormányzat költségvetésébe 2007. január 1. és 2009. december 31. között bérletből 
befolyt nettó bevétel 147.104.- ezer forint volt. 
 
Bérbeszámítás engedélyezésével támogattuk a bérlemények felújítására, korszerűsítésére 
vonatkozó kezdeményezéseket. A felújítási, korszerűsítési munka jellegéből adódóan az 
önkormányzat 50-100 %-ig részt vett a költségek visszatérítésében. Így került sor: 

- a Bajcsy-Zsilinszky utca 1/a. szám alatti társasház földszintjén elhelyezkedő 
szőnyegbolt önálló fűtésrendszerének kialakítására, 

- a Kossuth utca 1. szám alatti társasház földszintjén elhelyezkedő fotóbolt 
szennyvízrendszerének korszerűsítésére, 

- a Széchenyi tér 18. szám alatti épület földszintjén elhelyezkedő húsbolt hűtőkamrája 
automatikus leolvasztó rendszerének kiépítésére, 

- a volt laktanyák területén lévő a Coats Crafts Hungary Kft. által bérelt volt legénységi 
étkezde épülete felújítási munkáinak elvégzésére, mely során kialakításra került egy 
jól megközelíthető, egylégterű zárható raktárhelyiség. 

 
A korábbi években a helyiségeink hasznosítása érdekében, a nagy alapterületűekre – a rossz 
gazdasági körülményekre való tekintettel – kedvezményes bérleti díjat biztosítottunk, mely 
során több helyiségünket sikerült hasznosítanunk. Folytattuk a kedvezményes bérleti díj 
biztosításának lehetőségét. 
 
Néhány helyiségünkre térítésmentes használatot biztosítottunk társadalmi szervezetek, orvosi 
vállalkozás és önkormányzati intézményeink részére. Így biztosítottunk: 

- Baross Gábor utca 1. szám alatti épületben a Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények 
részére irodát, 

- Baross Gábor utca 5/a. szám alatti, illetve a Széchenyi tér 7. szám alatti épületekben 
országgyűlési képviselők részére irodát, 

- Hunyadi utca 10. szám alatti társasház földszintjén a Művelődési Központnak 
raktárhelyiséget, 

- Korányi Sándor utca 4. szám alatti társasház földszintjén a Hajdú Dent Bt-nek önálló 
fogorvosi rendelő kialakítása céljából helyiséget, 
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- A NKI Bárdos Lajos Általános és Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
bővítése során elbontásra kerülő kazánház kiváltására a Somogyi TISZK Közép- és 
Szakiskola Nagyatádi iskolája részére térítésmentes használati jogot biztosítottunk a 
Dózsa György utca 100. szám alatti tanműhelyre és a Koch Róbert utcai garázssor egy 
garázsára. 

 
Önkormányzatunk vagyonának hasznosításáról szóló rendelete értelmében az alábbi 
egyesületeknek és állami szervnek biztosítottunk kedvezményes bérleti jogot: 

- Dél-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár részére ügyfélszolgálati iroda 
működtetése céljából, 

- Nagyatádi Városi Horgászegyesület részére, iroda létesítése céljából, 
- Rinyamenti Szabadidősport Egyesület részére, az Európai Ligetben RC modellező 

pálya létesítése céljából. 
 
A Nagyatád Város Polgárőr Egyesület részére a Kiszely utca 7. szám alatti épületben 
biztosított iroda használat joga meghosszabbításra került 2012. december 31. napjáig. 
 
A fentieken túl a Képviselő-testület – ahogy korábban az Ady Endre Gimnázium és 
Szakközépiskola tanulói részére – a NKI Bárdos Lajos Általános Iskola és Zeneiskola – 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületének bővítése és felújítása idejére az iskola 
tanulóinak és az elbontásra kerülő Éltes Mátyás Általános Iskola, Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó Szent István parki épületében működő egységeinek 
elhelyezéséhez biztosította a Baross Gábor utca 1. szám alatti épület szabad helyiségeit, ami 
az érintett terület bérleti hasznosítását nem teszi lehetővé.  
 
Az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola felújítása és bővítése, a Városi Könyvtár 
felújítása, és a jelenleg folyamatban lévő NKI Bárdos Lajos Általános Iskola és Zeneiskola – 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületének bővítése és felújítása, valamint az induló 
Művelődési Központ rekonstrukciója során felmerülő elhelyezési, szervezési, működtetési, 
kivitelezési feladat elvégzésében működött és működik közre hivatalunk, hogy valamennyi 
feladat zökkenőmentesen megoldásra kerüljön.  
 
Az épületeink és helyiségeink bérleti hasznosításán kívül, a jelenleg nem kiajánlott 
területeinket, valamint mezőgazdasági hasznosítású ingatlanjainkat haszonbérlettel 
hasznosítjuk.  
 
Elsősorban a tavaszi és a nyári hónapokra jellemező (előkert, rendezvények stb.) a közterület 
más célú használata, amit az ügyfeleknek szerződések alapján biztosítunk.  
 
Önkormányzatunk bérleti díj bevétele 4 tételből tevődik össze: a nem lakáscélú helyiségek 
hasznosításából befolyó díjból, a mezőgazdasági területeink haszonbérletéből, a közterületek 
más célú hasznosításából, valamint az egyéb területek bérleti hasznosításából befolyó 
bevételekből. 
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A bérleti hasznosításból befolyó nettó bevételeket az alábbi táblázat részletezi: 
 

Megnevezés 2007. év 2008. év 2009. év 
Nem lakáscélú helyiségek hasznosítása 39.003.212.- 30.931.571.- 30.731.477.- 
Közterület más célú hasznosítása 2.288.708.- 2.803.517.- 2.618.512.- 
Mezőgazdasági területek haszonbérlete 310.281.- 440.166.- 503.008.- 
Egyéb területek bérleti hasznosítása 12.759.206.- 15.261.309.- 9.452.586.- 
Bérleti díj nettó bevétel összesen: 54.361.407.- 49.436.563.- 43.305.583.- 
 
1.1.3. A volt laktanyák 
 
Nagyatád Város Önkormányzata a 2006-os év folyamán az INTERREG IIIA pályázaton 
támogatást nyert a laktanya területére tervezett Üzleti Park létrehozásához szükséges 
előkészítő munkák elkészítéséhez. A pályázat keretein belül a laktanya területének mintegy 
80 %-ára környezeti hatástanulmány, valamint az Üzleti Park tervezett 14 ha-os területére 
állapotfelmérés, illetve bontási és építési engedélyes tervdokumentáció készült el. 
 
Nagyatád Város Önkormányzata a volt laktanyák déli területére az INTERREG IIIA pályázat 
elnyerése kapcsán vállalt valamennyi kötelezettségét teljesítette. A projekt megvalósítás 
érdekében pályázatot nyújtottunk be a laktanya területére víz- és szennyvízhálózat kiépítésére. 
Mindezen túl folyamatban van az ingatlan elektromos hálózatának a szolgáltató által 
biztosított tervezése, kivitelezése, amelynek elkészülte 2010. év végére várható. 
 
A laktanyák őrzésére a Szegecs Patrol Security Kft-vel megkötött megbízási szerződést 2009. 
június 30. napjával felmondtuk. A laktanyák 24 órás őrzését azóta közfoglalkoztatott 
munkavállalókkal, a Városgondnokság szervezeti kereti között biztosítjuk. 
 
Az elmúlt időszakban befektetői kezdeményezésekre számos telephelyünket hirdettük meg 
értékesítésre. A laktanya 52 ha 192 m2 összterületéből összesen 11 ha 674 m2-t 
értékesítettünk, amelyből 55.268.-eFt bevételünk származott. Az értékesített ingatlanokat az 
1. számú melléklet mutatja be.  
A tárgyalt időszakban megkezdődött a terület Gazdasági Szolgáltató Udvar jellegű 
hasznosítása. 
 
1.1.4. Nagyatádi Ipari Park 
 
Az ipari parkban 2008. év folyamán tulajdonjogot nyert a TESCO-GLOBAL Zrt. 17.450 m2 
nagyságú beépítetlen területre, amelynek használatba vétele 2009. őszén meg is történt. A 
Tesco Áruházlánc részére történő értékesítést követően rövid időn belül befektetők 
érdeklődtek az ipari parki még szabad területeire. Így még 2008. év folyamán értékesítésre 
került az ipari park I. ütemből meglévő 9.982 m2-es terület is. A tulajdonjogot nyert Atádi 
Erdőterve Bt. is építési engedéllyel rendelkezik a területre. Ezen területek értékesítése során 
nettó 140.857.000.-Ft bevétele lett önkormányzatunknak 
  
A 2006. évben logisztikai raktárbázis létesítésére értékesített nagyatádi 2707/11 helyrajzi 
számú ingatlan 2008. nyarán jogerős használatbavételi engedélyt kapott. 
 
A folyamatos munkánk eredményeként a 2007-es év folyamán Nagyatád Város 
Önkormányzata ingyenesen tulajdonjogot nyert az állam tulajdonában álló nagyatádi 2539/2 
helyrajzi számú, 7.386 m2 alapterületű ingatlanra, amelyet a Nagyatádi Ipari Park déli irányú 
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bővítése céljára kaptunk meg, így a terület kiajánlása folyamatban van, ösztönözve a 
munkahelyteremtést. 
 
Jelenleg az ipari park területén belül önkormányzatunk tulajdonában a II. ütemet képező 
területek vannak, melyek összterülete 36.420 m2. Ezen túl rendelkezünk még a Képviselő-
testület döntése alapján visszavásárolt 2707/8 helyrajzi számú 3.427 m2 nagyságú ingatlannal. 
 
1.1.5. Városi Strand melletti 7 hektáros önkormányzati terület 
 
A terület alapvetően a strand bővítési lehetőségekén szerepel. Ezen ingatlanból 7.126 m2-t 
biztosítottunk 2008-ban a fedett uszoda építéséhez, ami átadásra került 2009. februárjában. 
A Strand és Termálfürdő környezetének fejlesztésére egy új befektető jelent meg, szálloda – 
SPA és Wellness központ – megvalósítása céljából. A beruházás megvalósítása érdekében 
tárgyalásokat folytatunk a befektetőkkel, amelyben önkormányzatunk elsősorban 
ingatlanával, másodsorban a létesíteni kívánt termálkútban, és harmadsorban meglévő 
létesítményeink felhasználásban érdekelt. 
 
1.1.6. Széchenyi tér és a Rinya patak közötti terület 
 
A 2007/2008-as évek folyamán a katolikus templomtól keletre eső területre az elmúlt 
időszakban kettő befektetői érdeklődés is volt. A két beruházó közül az egyikkel folyamatos 
tárgyalások folytak egy 120 ágyas gyógyszálló beruházás megvalósítása céljából, amely 
beruházásban önkormányzatunk partner lenne megfelelő források bevonása esetén. A 
lefolytatott egyeztetések és a testület által történt megtárgyalások során felmerülő nyitott 
kérdések és megoldásra váró feladatok kapcsán a tervezők a 2009-es évben a beruházást nem 
ösztönözték. A projektgazda az elmúlt időszakban újra jelentkezett azzal, hogy 
eredményesnek ígérkező tárgyalásokat folytat megfelelő befektetővel és üzemeltetővel a 
szálló megépítéséhez. 
 
1.1.7. Korányi utcai ingatlanok 
 
A Korányi utca fejlesztése a volt óvoda épületének eladásával, és az oda tervezett kétszintes 
lakóház megépítésével, valamint a földszintre az OTP Nagyatádi Fiókjának átköltözésével 
megkezdődött.  
Az OTP és a Posta nagyszámú látogatottságára való tekintettel elkészült a tervezett 
közlekedési célú fejlesztés, mely során 20 új parkoló került kialakításra.  
Az iskola kiköltözését követően a Baross Gábor utca 1. szám alatti épülethez tartozó 
udvarrész megosztását tervezzük, amely lehetővé teszi, hogy a Korányi utcai területrész 
jövőben önálló ingatlanként értékesítésre kerüljön elsősorban lakások és üzlethelyiségek 
építése céljából. 
 
1.1.8. Ingatlanvásárlások 
 
Önkormányzatunk 1.716 m2 területet vásárolt, hogy megfelelő nagyságú önkormányzati 
ingatlant tudjunk értékesíteni áruházlánc részére.  
 
A nagyatádi körforgalom beruházásnak megvalósulásához a Nagyatádi Evangélikus 
Leányegyházközségtől egy 44 m2 nagyságú ingatlanrészt vásárolt meg önkormányzatunk. 
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A Képviselő-testület a 2009. márciusi ülésén döntött a Nagyatád, Árpád utca 8. szám alatt 
található, közös tulajdonban álló családi házra vonatkozó elővásárlási jogának 
érvényesítéséről. Az adás-vételi szerződés aláírásra, a lakás átvételre került.  
 
A Képviselő-testület a 2008. májusi ülésén úgy határozott, hogy a Nagyatád és Vidéke 
ÁFÉSZ tulajdonában álló 1345/16 helyrajzi számú, 1.591 m2 nagyságú beépítetlen ingatlant 
visszavásárolja, amennyiben az önkormányzatunk által benyújtott DDOP-2007-4.1.1.A kódú 
„A nagyatádi városközpont többcélú fejlesztése a közösségerősítés jegyében” című pályázat 
pozitív elbírálásban részesül. A pályázatunk sikeresen szerepelt, mely során az első körben a 
támogatásra javasolt projektek közé került, így az ingatlan visszavásárlására sor került. 
 
A Képviselő-testület a visszavásárlási jogát érvényesítve tulajdonjogot szerzett az Ipari 
Parkban lévő 2707/8 helyrajzi számú, 3.427 m2 nagyságú beépítetlen ingatlanra. 
 
A fentieken túl önkormányzatunk kezdeményezett kettő szántóterület megvásárlását. Az 
egyik a Táncsics utcától nyugatra elhelyezkedő 3,0144 ha nagyságú, a Háromfai 
Önkormányzat által hirdetett szántó, erdő, gyep művelési ágú terület volt. A másik a Szalai 
dűlőben található 4.165 m2 nagyságú beépítetlen ingatlan volt. Az adás-vétel az egyik 
ingatlannál sem realizálódott. 
 
Önkormányzatunk kezdeményezte a MÁV Zrt. tulajdonában álló, Nagyatád, Baross Gábor 
utca 41. szám alatti üres szolgálati lakás megvásárlását. A fenti ingatlan bekerült a MÁV Zrt. 
értékesítésre szánt vagyontárgyai közé. Az értékesítés előkészítése után értesítést kapunk a 
MÁV-tól. 
 
A törvényi szabályozás változását kihasználva az alábbi három, a Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlant kértük ingyenes önkormányzati tulajdonba, mely kérelmeinek elbírálás alatt 
állnak: 

- a Baross Gábor utca 5/a. szám alatti épület 903/10000-ed tulajdoni hányadát 
okmányiroda működtetése céljából, 

- a nagyatádi 04/3 helyrajzi számú kivett árok megnevezésű ingatlant 
településfejlesztési, vízrendezés és csapadékvíz elvezetési önkormányzati feladatok és 
hatáskörök ellátása céljából, 

- a nagyatádi 016/2 helyrajzi számú kivett olajtermelő kút megnevezésű ingatlant 
településfejlesztési, valamint közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban célú 
önkormányzati feladatok és hatáskörök ellátása céljából.   

 
1.1.9. Homokbánya 
 
A Henészi városrészben található 0549/5 hrsz-ú területen 2000. október 1-én megkezdte 
termelését a „Nagyatád I. (Henészi homokbánya) – homok” védnevű bányatelek, melyet a 
testületi döntésnek megfelelően a Városgondnokság üzemeltetett. Az ingatlanon kitermelt 
homok a szállítási távolság és az elfogadható árfekvés miatt kedvező volt a helyi felhasználók 
számára. A 68-as főút Nagyatádot elkerülő szakasza érinti a bányaterületet. A szakhatósági 
engedélyek kiadásának feltételeként jelent meg, hogy az érintett területen bányászati 
tevékenység nem folyhat. Ennek megfelelően – figyelembe véve a bányászati jog 
fenntartásának következményeit – 2009 év végén a homokbánya bezárásra került. A 9 év alatt 
39.509 m3 kitermelt földmennyiséget és mintegy 32 millió forint bevételt realizáltunk. 
 
 



 12 

Összegezve 
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy az önkormányzat a tulajdonában álló vagyont a 
lehetőségeihez mérten, annak értékének megőrzése mellett hasznosította. A 
vagyongazdálkodás legfőbb célja az önkormányzat számára nem hasznosítható ingatlanok 
értékesítése, illetve a meglévő ingatlanok minél ésszerűbb kihasználása mellett, új értékek 
megteremtése. 
A jelenleg az önkormányzatunk tulajdonában álló forgalomképes vagyon megoszlását az 
alábbi táblázat mutatja be. A forgalomképes vagyon könyv szerinti értéke: 2.774.000 eFt. 
 

Megnevezés Darabszám Nagyság ha, m2 

Üzlethelyiségek 22 2.343 m2 
Telephelyek 22 37 ha   2.960 m2 
Beépített ingatlanok 33 50 ha      404 m2 
Beépítetlen területek 107 94 ha   9.023 m2 
Külterület/mg. területek  34 38 ha   7.591 m2 

  
1.2. Költségvetési politika 
 
A tárgyalt időszak költségvetéseinek elkészítésekor és azok végrehajtása során 
érvényesítettük, hogy az előirányzatok biztosításánál és a finanszírozásnál elsősorban a 
kötelező önkormányzati feladatok ellátásához adtunk forrásokat. Minden évben külön 
döntésekkel határoztuk meg, hogy milyen önként vállalt feladatokhoz adunk támogatást. 
Következetesen érvényesítettük, hogy az áthúzódó, megkezdett, pályázati támogatást elnyert 
beruházásaink megvalósuljanak, ami meg is történt.  
Biztosítottuk a városunk számára fontos, stratégiai jelentőségű fejlesztések, beruházások 
előkészítésének költségeire a forrásokat. 
Az önkormányzat költségvetési politikáját alapvetően meghatározó stratégiai álláspont az, 
hogy a költségvetésnek úgy kell biztosítania az önkormányzat kötelező és önként vállalt 
feladatainak ellátásához szükséges feltételrendszert és ennek összefüggésében a működési 
kiadások és bevételek egyensúlyát, hogy a működéshez felhalmozási bevétel ne kerüljön 
felhasználásra. Ezt a célt a 2007-2009. évek gazdálkodása során teljesítettük. 
 
Bevételeink és kiadásaink az értékelt időszakban a következők szerint alakultak: (*) 
                   eFt 

Bevételek 2007 2008 2009 
Működési célú 5 025 525 4 392 853 3 211 399 
- saját bevétel 872 908 782 730 600 639 
- állami támogatás, átvett pe. 3 496 178 2 963 723 2 273 479 
- pályázati bevétel 129 806 236 353 113 717 
- hitelfelvétel 167 089 410 047 223 564 
- kötvénykibocsátás 336 544 - - 
Fejlesztési célú 1 499 591 1 213 308 274 891 
- saját bevétel 175 564 236 729 163 548 
- hazai pályázati bevétel 530 097 867 699 28 903 
- EU pályázati bevétel 107 645 26 331 14 153 
- átvett pénzeszköz 72 060 26 775 68 287 
- hitelfelvétel 50 769 55 774 - 
- kötvénykibocsátás 563 456 - - 
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Kiadások 2007 2008 2009 
Működési célú 4 971 798 4 301 070 2 984 187 
- intézményi kiadások 4 565 869 3 931 205 2 636 366 
- szociális kiadások 124 420 139 348 116 686 
- pénzeszköz átadás 57 478 67 251 96 093 
- hiteltörlesztés 148 676 140 000 129 315 
- áll. támogatás visszafiz.köt. 75 355 23 266 5 727 
Fejlesztési célú 1 423 373 1 106 695 265 354 
- beruházás 914 056 941 910 155 584 
- felújítás 145 591 93 189 26 924 
- hiteltörlesztés 359 974 68 568 81 775 
- pénzeszköz átadás 3 752 3 028 1 071 

 
(*) A költségvetési főösszegeket jelentősen alakító, befolyásoló tényezők: 
 
- 2007-ben a bevételek és kiadások között egyszeri tételként szerepel a 900.000 eFt-os 

kötvénykibocsátás. 
- 2008. július 1-től működtetésbe és vagyonkezelésbe került a Kórház-Rendelőintézet, 

így 2008-ban fél évre, 2009-ben egész évre vonatkozóan a kiadásai és bevételei 
kikerültek a költségvetésből. (~1.800.000 eFt/év) 

- A 2007, 2008-as években teljesült a kollégium és a gimnázium felújítása. E két 
évben ez eredményezte a kiemelkedően magas fejlesztési előirányzatokat. 

 
Az önkormányzat 2007-ben több, a gazdálkodás egyensúlyát biztosító, esetenként stratégiai 
jelentőségű intézkedést hozott. Átalakítottuk az intézményi struktúrát. Ennek keretében a 
Szociális Szolgáltató Központot és a Bölcsődét fenntartásra és működtetésre a Rinyamenti 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának adtuk át, integrált közoktatási intézményt 
hoztunk létre.  
 
Fejlesztési programjaink közül befejeződött a József Attila Kollégium céltámogatással 
megvalósított rekonstrukciója, valamint a 3 éves szociális felzárkóztató program. Felújítottuk 
a gyógyfürdőt, megtörtént a Babay József Általános Iskola energetikai korszerűsítése, jelentős 
út és járda felújításokra került sor.   
 
2008-ban is jelentős változások történtek az intézményi struktúrában. Megalapítottuk a 
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények intézményt, a Kórház-rendelőintézetet 
vagyonkezelésbe és működtetésbe adtuk a Medical Investments Zrt-nek, az Ötvöskónyi 
Óvoda a Nagyatádi Közoktatási Intézmény tagintézménye lett.  
 
Fejlesztési feladataink közül befejeződött az Ady Endre Gimnázium céltámogatással 
megvalósított rekonstrukciója. Felújítottuk a Városi Könyvtárat, megépült a Látogató 
Központ, a Széchenyi parkban zenepavilon épült, fejlesztettük a játszótereket, utak, járdák 
felújítására került sor. 
 
2009-ben a Nagyatádi Közoktatási Intézmény tovább bővült, a háromfai óvoda és általános 
iskola feladatellátása került az intézményhez. A Művelődési Központhoz rendeltük a Városi 
Televízió működtetését.   
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Fejlesztési kiadásainkban megjelent a központi temető felújítása és elkezdődött a Bárdos 
Lajos Általános Iskola EU-s támogatással megvalósításra kerülő rekonstrukciója.  
 
A feladatok megvalósítása során minden esetben szem előtt tartottuk a gazdálkodás 
egyensúlyának megtartását. Az intézményi struktúra átalakításával a cél a többlet állami 
támogatás realizálása volt. Fejlesztési kiadásainkat fejlesztési bevételekből valósítottuk meg.     
 
1.3. Pénzügyi gazdálkodás 
 
Önkormányzatunk gazdasági, pénzügyi helyzete a 2007. év végére a kötvénykibocsátás 
eredményeként stabilizálódott. A 2007-ben kibocsátott kötvény 900 millió forintos bevételét 
az alábbiak szerint használtuk fel:  
 Meglévő hitelek kiváltása, visszafizetése: 341.242 eFt 
 Fejlesztés, beruházás: 264.425 eFt  
 Működési kiadásokra: 294.333 eFt 
  900.000 eFt 
 
A csökkenő állami finanszírozás, a saját bevételek növelésének korlátai, a gazdasági válság 
miatt bevezetett szigorító intézkedések az államháztartásban folyamatosan nehezítették a 
pénzügyi gazdálkodás egyensúlyban tartását.    
 
Mindezek ellenére mindent megtettünk azért, hogy megőrizzük az önkormányzat pénzügyi 
stabilitását. A helyi adók feltételeiben nem történt változtatás. Sem 2008-ban, sem 2009-ben 
nem került sor adóemelésre, az adómértékek a 2007. évi szinten maradtak.  A működési 
bevételek növelése érdekében, és a költségek növekedése miatt megemelésre kerültek az 
intézményi térítési díjak, a bérleti díjak és valamennyi szolgáltatási díj.  
A szociális kiadások csökkentése és a foglalkoztatás növelése érdekében jelentős létszámú 
közhasznú, közcélú és közmunka foglalkoztatást valósítottunk meg. Megteremtettük az új 
közcélú munka feltételeit, jelenleg 230 ember dolgozik e rendszerben. 
 
Az önkormányzat 2009. december 31-i hosszúlejáratú hitelállománya 307.617 eFt, 
kötvényállománya 1.033.323 eFt, összes hosszúlejáratú kötelezettsége 1.340.940 eFt. Az 
adósságállomány aránya 2007-ben 9,28 %, 2008-ban 8,74 % volt. 2009-ben a 
kötvényállomány felértékelése miatt 9,16 %, de még mindig alacsonyabb a 2007. évi 
mértéknél. Adósságállomány alatt az egy évet meghaladó, hosszú lejáratú kötelezettséget 
értjük. A mutató ebből következően azt fejezi ki, hogy az önkormányzat hosszabb távon 
milyen mértékben van eladósodva. Kedvező, ha a mutató értéke minél alacsonyabb. Az 
önkormányzat a következő években fizetési kötelezettségeinek eleget tud tenni. 
 
Az önkormányzat meglévő – a 2000-2008. közötti időszakban felvett (2009-ben nem volt 
hitelfelvétel) – fejlesztési hitelei és a kötvénykibocsátás az alábbi célok megvalósítását, az 
egyes beruházásoknak az elnyert pályázati támogatásához szükséges önrészének 
biztosítását szolgálták, szolgálják: 
 - Sportcsarnok építése 
 - Szociális bérlakások építése (30 lakás a Széchenyi téren) 
 - Élménymedence építése a Strandon 
 - A Baross Gábor u. 1. sz. alatti irodaház és telek megvásárlása 
 - Utak, járdák építése, felújítása 
 - Széchenyi tér, Gyógyfürdő, Régi Posta épülete felújítása 
 - Kollégium, Gimnázium rekonstrukció 
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1.4. Foglalkoztatás, befektetés 
 
A tárgyalt időszakban az önkormányzat rendelkezésére álló eszközökkel segítettük a 
gazdasági célú fejlesztéseket, a foglalkoztatás bővülését. Összességében megállapítható, hogy 
a gazdasági válság ellenére – egyes fejlesztések, programok hatására – nem nőtt a regisztrált 
munkanélküliek száma. Nagyatádon a 2009. júniusi 786 főről 2010. júniusára 617 főre, 21,5 
%-kal csökkent a munkanélküliek száma. Ez most 11,4 %-os munkanélküliségi mutatót jelent, 
ugyanez Somogy megyében 17,5 %-os. Önkormányzatunk segítette a gazdasági fejlesztési 
kezdeményezések megvalósítását. 
 
- A Coats Craft Kft. részére közterületből kivett ingatlanrészt értékesítettük, hogy megfelelő 

nagyságú terület álljon rendelkezésükre közép-európai logisztikai bázisuk megépítéséhez. 
 A Coats Kft. részére kiürítettük és bérbe adtuk a volt laktanya legénységi étkezdéje nagy 

alapterületű épületét raktározás céljára. 
 
- A tárgyalt időszakban felújítottuk a Taranyi útról nyíló iparterületi utat, az ottani 

vállalkozások közlekedési, áruszállítási nehézségeinek megoldása érdekében. 
 
- A volt laktanyák területén 15 vállalkozás számára értékesítettünk telephelyeket, 

gazdasági-szolgáltatási tevékenységük végzéséhez. 
 
- Az ipari park területén és más helyeken ingatlanokat értékesítettünk, amelyeket a 

vállalkozások, befektetők gazdasági célra használnak, ezzel új munkahelyet teremtve. 
 
- A nagyatádi vállalkozások számára tájékoztatást adtunk gazdaságfejlesztési pályázati 

lehetőségekről. 
 
- A tárgyalt időszakban évente átlagosan 68 főt alkalmaztunk közhasznú foglalkoztatás 

keretében. 
 Önkormányzatunk 7 közmunkaprogramban vett részt, és összesen 25 hónapon keresztül 

átlagosan 33 főt foglalkoztatott. 
 
- Közcélú munkavégzés keretében 2009. júliustól 210 fő foglalkoztatását biztosítjuk 

jelenleg is. 
 

1.5.  Városüzemeltetés 
 
A meglévő szolgáltatási szerződésekre alapozva, illetve a kialakult gyakorlat alapján az 
elmúlt időszakban is biztosítottuk a városüzemeltetési feladatok ellátását. Ennek során arra 
törekedtünk, hogy a biztonságos, jó színvonalú szolgáltatások, valamint a 
városüzemeltetéshez kapcsolódó munka feltételei meglegyenek. 

- A viziközművek koncessziós szerződés alapján történő üzemeltetésével biztosítjuk az 
egészséges ivóvízellátást a város teljes területén. Ebben a formában működtetjük a 
szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerét is. A szennyvízhálózatunk teljes körűvé 
válására – Kivadári városrész – és a szennyvíztelep technológiai fejlesztésére beadott 
pályázatunk – a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás gesztorságával – első 
fordulóban támogatást  nyert,  így a program  előkészítésének  anyagi  támogatása 
111.193 eFt összeggel a rendelkezésünkre áll. 

- Gondoskodunk a közvilágítás folyamatos működtetéséről, karbantartásáról. 
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- Nagyatádon szolgáltatási szerződés alapján ellátjuk a lakossági kommunális hulladék 
gyűjtését és kezelését, amit a szelektív hulladékgyűjtés egészít ki. A Mecsek-Dráva 
Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként részesei vagyunk annak a regionális 
hulladékgazdálkodási programnak, amely uniós források felhasználásával új alapokra 
helyezi városunkban a szilárd hulladék kezelését. E fejlesztés keretei között a Szarvas 
utcában hulladékudvar létesül. Megvalósul a hulladéklerakó rekultivációja. A 
beruházásokra a társulás a támogatást elnyerte. A fejlesztéshez szükséges 
tervdokumentációk rendelkezésre állnak, a támogatási szerződés aláírásra került. A 
szilárd hulladéklerakó telepünk a döntések és a jogszabályi kötöttségek alapján bezárásra 
került, így a hulladékok továbbszállítása érdekében a telephelyen a szolgáltató 
beruházásában átrakó állomás épül, amelynek a kivitelezése folyamatban van. 

- Gondoskodunk a közúti közlekedés alapfeltételeiről, annak szabályozásáról, jelzéseinek 
biztosításáról. Elvégeztük az utak kátyúzását és az útburkolati jelek felújítását. 

- Biztosítjuk a csapadékvíz elvezetés alapfeltételeit, a belvíz elleni védekezést. 
- Elvégezzük a közterületek gondozását, rendben tartását az előírt helyeken és módon, 

amely szolgáltatás humán erőforrásait a tavasz folyamán a közfoglalkoztatás keretei 
között jelentősen bővíteni tudtuk. 

- Gondoskodunk a rágcsálók és egyéb kártevők irtásáról, valamint a szúnyogok 
gyérítéséről. 

 
A városüzemeltetési feladatok ellátása során törekszünk a lehetséges jobb, korszerűbb 
megoldások, költségtakarékos módszerek, a hatékonyabb szolgáltatási formák 
megvalósítására. 
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2.  BERUHÁZÁSOK – FEJLESZTÉSEK 
 
 
2.1. Nagyberuházások 
  
A folyamatban lévő, választási ciklusokon áthúzódó beruházások megvalósítása meghatározó 
jelentőségű feladatot képviselt az elmúlt négy évben is. Több éves tervező és előkészítő 
munkát követően sikerült olyan támogatási, pályázati forrásokat elnyernünk, illetve olyan 
beruházási formákat találnunk, amelyek az utóbbi évtizedek legnagyobb jelentőségű építési 
tevékenységét eredményezték. Céljaink között szerepelt ezen kiemelkedő jelentőségű és 
nagyságrendű elkezdett beruházásaink szakszerű és eredményes befejezése, illetve 
továbbvitele. Jelenlegi munkánk része az elkészült beruházások lezárása, pénzügyi 
elszámolása, a folyamatban lévő projektek financiális és műszaki menedzselése, valamint 
olyan uniós források megszerzése pályázati úton, melyek a következő évek városfejlesztési 
programjaihoz nyújtanak megfelelő pénzügyi alapot.  
 
 
2.1.1. József Attila Kollégium rekonstrukciója 
 
A városközpont meghatározó, arculatformáló épülete került teljes felújításra 580.409 eFt-os 
beruházási összeggel. A kollégium rekonstrukciójának fő célkitűzéseként a modern 
kollégiumi elhelyezés biztosítását, és az épület korszerűsítését, üzemelési költségeinek 
csökkentését határoztuk meg. Ezek a célok az épület elkészültével teljesültek, amelynek 
eredményeként egy színvonalas, korunk igényeinek megfelelő épület-együttes jött létre. A 
felújítást követően a 2007/2008-as tanévet a diákok a nagyméretű hálószobák helyett, 
kétágyas fürdőszobás lakóegységben kezdhették meg. Újjáalakultak a közösségi terek, a 
tanulószobák, a konyha és az éttermi rész. Az épületet az akadálymentes közlekedés 
biztosításával alakítottuk ki, mely magában foglalta a lift telepítését is. A kivitelezés során az 
épület energetikai korszerűsítését is megoldottuk, amely során a homlokzat külső 
hőszigetelést kapott, a nyílászárók kicserélésre kerültek, a fűtési rendszer korszerűsítésre 
került, valamint a teljes elektromos hálózat kicserélése megtörtént. A program keretében a 
régi kazánházból sportolásra alkalmas helyiségeket alakítottunk ki. A kollégium teljes 
bútorzatának és berendezésének a cseréje megtörtént, valamint új konyhai gépek beszerzésére 
is sor került. A rekonstrukció nyomán az intézmény környezetében is folytak munkálatok, 
melynek eredményeként megújult a kollégium udvara és az épület előtti járdaszakasz, 
valamint a József Attila szobor körüli tér díszburkolatot kapott.  
A beruházás állami címzett támogatással valósult meg. 
(2. sz. melléklet / 1. sz. kép) 

 
 
2.1.2. Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola bővítése, rekonstrukciója 
 
A középfokú oktatás feltételeinek fejlesztésére (József Attila Kollégium és Ady Endre 
Gimnázium) elnyert 1.002.382 eFt állami címzett támogatás felhasználásával 2008. 
novemberében átadásra került a kibővített és felújított gimnázium épülete. Az intézmény a 
rekonstrukciót követően biztosítja egy modern iskola működéséhez szükséges feltételeket, és 
kielégíti a növekvő létszámigény teremtette elvárásokat. A teljesen megújult létesítmény hét 
új tanteremmel és nagyméretű aulával bővült, teret adva a közösségi diákélethez. Felújításra 
és bővítésre került a tornaterem, illetve a szabadtéri pályák új felületi záróréteggel lettek 
ellátva. Az épület energetikai jellemzői jelentősen javultak, új nyílászárók kerültek beépítésre, 
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külső hőszigeteléssel lett ellátva az intézmény, a gázkonvektoros fűtés helyett korszerű 
központi fűtést építettünk ki. Teljes körű gépészeti és elektromos átalakítás valósult meg. 
Mindezen munkálatok mellett az akadálymentes közlekedés lehetőségét is biztosítja az 
objektum. A korszerűsített gimnáziumban a felújítási, bővítési munkálatokon túl új bútorok és 
berendezések kerültek elhelyezésre. A felújítás és bővítés 740.254 eFt kivitelezési költséggel 
valósult meg. 
(2. sz. melléklet / 2. sz. kép) 

 
 
2.1.3. Fedett uszoda építése 
 
A nagyatádi úszósport, sportolási lehetőség – időjárástól független – korszerű feltételeinek 
biztosítása érdekében megkezdett uszodaépítési beruházás 2009. februárjában fejeződött be. A 
11 m x 25 m méretű úszómedencét és a 6 m x 12,5 m-es tanmedencét, szaunát és 4 öltözőt, 
valamint kiszolgáló egységeket tartalmazó létesítmény használatba vétele megtörtént. A PPP 
konstrukcióban elkészült beruházás kivitelezésének költségét – mintegy 410.000 eFt – , 
valamint az uszoda működési költségeit az egyedi szolgáltatási szerződésünk értelmében 15 
éves futamidő alatt fogjuk törleszteni az állam mintegy ötven százalékos 
társfinanszírozásával. Az uszodát működtető Tanusz Kft-vel intézményünk – a Nagyatádi 
Fürdők és Sportlétesítmények – szolgáltatási megállapodást kötött a működés gyakorlati 
munkáinak elvégzésére vonatkozóan. Az Uszoda folyamatosan, jól működik. 
(2. sz. melléklet / 3. sz. kép) 

 
 
2.2. Európai Uniós projektek 
 
Az Európai Uniós pénzügyi források elnyeréséhez az előző városfejlesztési program 
iránymutatása alapján megkezdődött egy szakmai előkészítő tevékenység. A támogatási 
formákat és a városban felmerült fejlesztési igényeket összhangba hozva alakult ki az a 
cselekvési terv, amely alapján a konkrét pályázatok elő- és elkészítésére sor került. A 
városfejlesztési és gazdasági programunkban szereplő fejlesztési célok a pályázati kiírások 
függvényében módosultak. Nagyatád Város számára stratégiai fontosságú és jelentőségű, 
hogy az Európai Uniós forrásból milyen fejlesztési, beruházási célokat tud megvalósítani. 
Ezen oknál fogva a források minél jobb kihasználása érdekében és az önkormányzat 
lehetőségeit figyelembe véve a Képviselő-testület a projektfejlesztési elképzeléseket 
pontosította, a költségvetési rendeletében az irányadó fejlesztéseket nevesítette.  
 
 
2.2.1. Dél-dunántúli Operatív Programból támogatást nyert projektek 
 
2.2.1.1. Látogatóközpont építése a Faszobrász Alkotótelepen (ROP-1.1.1-2004-11-006/33) 
 
Európai Uniós forrást felhasználva a Faszobrász alkotótelepen létrehoztunk egy 
Látogatóközpontot, amely lehetőséget biztosít a Dráva mente élővilágának bemutatására, 
képzőművészeti alkotások kiállítására, valamint előadások, szimpóziumok megtartására. Az 
558 m2 hasznos alapterületű, 134.678 eFt bekerülési költségű épület megvalósításához 
119.374 eFt támogatást nyertünk el. Az impozáns létesítmény berendezését és az állandó 
kiállítás kivitelezését a program továbbfejlesztésével kívánjuk megvalósítani, amelyre a 
beadott komplex turisztikai pályázatunk keretében kerülhet sor.  
(2. sz. melléklet / 4. sz. kép) 
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2.2.1.2. Kistérségi integrált oktatási intézményfejlesztés 

 
JÖVŐKÉP-zés – a Nagyatádi Közoktatási Intézmény átfogó fejlesztése integrált 
mikrotérségi központtá (DDOP-3.1.2/2F-2f-20009-0009) 

 
A projekt keretében a városközponti oktatási tömbben egy integrált, jövőorientált és 
költséghatékony intézményfejlesztés kerül megvalósításra, ami magában foglalja az óvodai és 
általános iskolai ellátást, alapfokú művészetoktatást, valamint pedagógiai szakszolgálati 
feladatok ellátását is. Ehhez a kistérség egyes települései is kapcsolódnak.  
Ezzel a programmal teljes körű felújítást, korszerűsítést és bővítést valósíthatunk meg a 
létrehozandó integrált közoktatási intézmény vonatkozásában. Az oktatási egység engedélyes, 
valamint kiviteli tervei, illetve a pályázat második fordulójának anyagai elkészültek. A 
meghatározott mérföldkövek teljesítését követően a program 999.185 eFt támogatásban 
részesült. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően 2009. nyár végén elkezdődtek a 
kivitelezési munkálatok, melyek jelenleg is folynak. A projekt lebonyolításához az európai 
uniós önerő alapból 91.951 eFt  támogatásban részesültünk. 
 
A  projekt megvalósulása az alábbi  tartalommal fog realizálódni: 
 
- A meglévő épület teljes homlokzati és belső felújítása, energiatakarékos, 

gazdaságosan üzemeltethető és környezetkímélő állapotfeltételeinek megteremtése. 
- Az épület komplex akadálymentesítése, alkalmassá tétele a fogyatékossággal élők 

befogadására. Az intézményi szolgáltatások teljes körű elérhetővé tétele minden típusú 
fogyatékossággal élő személy számára. 

- Az épület bővítésével kiscsoportos oktatásra (csoportbontásra) is alkalmas tantermek, 
szaktantermek, közösségi tér (aula), tornacsarnok kialakítása.  

- Sportudvar kialakítása szabványos méretű és kialakítású sportpályákkal. 
- 21. századi, korszerű IKT komplex eszközrendszerének fogadásra alkalmas oktatási 

épület.  
- A tervezett bővítéshez kapcsolódó berendezések, eszközök, valamint a színvonalas 

művészetoktatás megvalósításához szükséges, illetve fejlesztő és sporteszközök 
beszerzése. 

- Az egészséges és korszerű tanulási feltételeket biztosító, innovatív, fejlesztésre nyitott, 
befogadó intézményi környezet kialakítása, illetve továbbfejlesztése.  

 
Infrastruktúra-fejlesztés főbb mutatószámai: 
 
- Felújítás 2.886 m2 hasznos alapterületen 

• 4.835 m2 felújított/hőszigetelt homlokzat 
• 1.588 m2 beépített, energiatakarékos, hő- és hangszigetelő homlokzati 

nyílászáró (a régiek cseréjével) 
• 16 tanterem és 8 szaktanterem – IKT-eszközök fogadására kialakított 

kábelezéssel (CAT6), végpontokkal 
• felújított vizesblokkok szintenként 
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- Bővítés 4.117 m2 új épületrésszel - emeletráépítéssel és új építéssel - kialakítva: 

• 1 szabványos méretű tornaterem: 1135 m2 
• 7 szabványos méretű tanterem 
• 4 fejlesztő szoba 
• 1 egyéni fejlesztő szoba 
• 1 olvasóterem 
• 8 hangszerterem 
• 2 hangszergyakorló terem 
• 2 hangszerraktár 
• 3 szertár 
• 1 közösségi tér (aula): 682,5 m2 
• 1 kamaraterem: 157 m2 
• 2 öltöző 

A projekt kivitelezési munkálatai a vállalkozói szerződésünkben foglaltak alapján 2010. 
október 15-én fejeződnek be, amely program 1.184.000 eFt beruházási költséggel és összesen 
1.092.136 eFt támogatás mellett valósul meg. (EU pályázati + EU Önerő Alap) 
(2. sz. melléklet / 5. sz. kép) 

 
 
2.2.1.3. Városközpont közösségi célú rehabilitációja  
 

 

A nagyatádi városközpont többcélú fejlesztése a közösségerősítés jegyében (DDOP-
4.1.1/A-2f-2010-0007) 
 
A projekt egy közösségi funkciójú városrehabilitációt tartalmaz, amely keretében a 
Művelődési Központ külső rekonstrukciója és belső funkcionális átalakítása, 
akadálymentesítése valósul meg. A Kollégium udvarán a fiatalok számára egy skate park 
kerül kialakításra, amely görkorcsolyával, gördeszkával, BMX kerékpárral és snake-boarddal 
is használható. A projekt része a város központi területén elhelyezkedő, elhasználódott, 
barnamezős terület újrahasznosítása, a vásárcsarnok külső, belső felújítása, a csarnok 
szomszédságában igényes piac- és vásártér, valamint nyilvános illemhely kialakítása, továbbá 
a Kolozsvári utcai árok lefedésével parkolók kialakítása.  
Az építési engedélyes terv, valamint a végleges akcióterületi terv kidolgozása megtörtént. A 
projekt a második fordulós bírálatot és a kivitelezési közbeszerzési eljárást követően a 
kivitelezési szakaszba lépett. Befejezési határidő:  2011. június. 
A projekt tervezett költségvetése összesen 602.457 eFt, támogatása 480.690 eFt. A program 
Művelődési Központ korszerűsítésére vonatkozó része esetében pályázati lehetőség van az 
Európai Uniós önerő alap forrás kiegészítésére, mellyel élni kívánunk.  
(2. sz. melléklet / 6. sz. kép) 
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2.2.1.4. Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális 

fejlesztése, bölcsőde rekonstrukció (DDOP-3.1.3/D-09-2010-0006) 
 
A projekt keretein belül megvalósul a nagyatádi bölcsőde épületének felújítása 
létszámbővítéssel, belső funkcionális átalakításokkal. A támogatást elnyertük, így az épület 
modernizálása megvalósulhat, amely a tetőszigetelés felújítását, nyílászárók cseréjét, 
homlokzati hőszigetelés elhelyezését, akadálymentesítést, fűtéskorszerűsítést, vizesblokk 
felújítást és padozat javítást foglal magában. A korszerűsítés és a jogszabályi környezet 
megváltozása alapján a jelenleg 50 férőhelyes kapacitást 72 főre növeljük.  A kivitelezést a 
gyerekek felújítás alatti legcélszerűbb elhelyezésének biztosítása érdekében 2011. nyarára 
tervezzük. 
 
A projekt tervezett összköltsége 85.500 eFt, a projekt támogatása 70.000 eFt. 
 
 
2.2.1.5. Közlekedés, közúthálózat fejlesztése 
 
Nagyatád, 68. sz. főút, 6809 sz. ök. út és 6814 sz. ök. utak (Dózsa Gy. u., Baross G. u. és 
Szomogyszobi u.) csomópont korszerűsítése, körforgalommá alakítása a 
közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében. (Sebességcsökkentés, gyalogos 
védelem.)  
 
A projekt keretein belül megvalósításra került a 68-as számú főút (Dózsa Gy. u.), a 6809 
számú Nagyatád–Berzence, valamint a 6814 sz. Nagyatád–Segesd összekötő utak 
csomópontjának korszerűsítése, négyágú körforgalmi csomóponttá történő átépítése, a 
közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében. A fejlesztés célja a gépjárművek sebességének 
csökkentése, a közlekedésbiztonság fokozása a gyalogosok védelmének növelése érdekében 
kialakított gyalogos átkelőkkel, védőszigetekkel, valamint a mozgáskorlátozottak 
esélyegyenlőségének biztosítása a gyalogos átkelőknél kialakított rámpákkal a mai kor 
minőségi követelményeinek megfelelően. 
 
A program kivitelezése 2009. júniusa és novembere között magvalósult. A projekt 
megvalósításához szükséges forgalomba helyezések megtörténtek. A Támogatási Szerződés 
alapján a pénzügyi elszámolások folyamata zajlik.  
 
A projekt költségvetése összesen 121.184 eFt, támogatása 109.066 eFt. 
(2. sz. melléklet / 7. sz. kép) 

 
 
2.2.2. Társadalmi Megújulás Operatív Programból támogatást nyert projekt 
 
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben, a 
nagyatádi közoktatás átfogó innovációja (TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0086) 
 
A város három általános iskolájában és a gimnáziumban az oktatás szakmai-minőségi 
fejlesztése érdekében olyan új oktatási módszerek erősítése kerül bevezetésre, melyek az 
oktatás hagyományos kereteit háttérbe szorítják (tantárgyak, csak frontális osztálymunka). A 
projekt keretein belül megvalósításra kerül az élethosszig tartó tanulásra felkészítő 
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kompetencia alapú oktatási programok bevezetése, folytatása, kipróbálása, és terjesztése, 
ezáltal a piacképes munkaerő biztosítása, az alapkompetenciák elsajátíttatása olyan szinten, 
mellyel a tanulók képesek lesznek rugalmasan alkalmazkodni a folyamatos változásokhoz, 
valamint az intézményekben a tanítási-kultúra fejlesztése, az oktatás elveiben és 
módszertanában való megújulás biztosítása (differenciálás, kooperativitás, modularitás, 
integráció).  
 
Jelenleg is folyamatban vannak a képzések. A projekt tervezett költségvetése összesen: 
91.291 eFt. A projekt támogatása: 91.291 eFt. 
 
 
2.2.3. Államreform Operatív Programból támogatást nyert projekt 
 
A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése, Nagyatád Város Önkormányzatának 
szervezetfejlesztése (ÁROP-1.A.2/A-2008-0201) 
 
A projekt során megvalósul Nagyatád Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése, a 
döntési mechanizmusok korszerűsítése, a költségvetési gazdálkodás eredményességének 
növelése és a partnerségen alapuló működés érdekében. A projekt keretein belül beszerzésre 
kerül egy elektronikus iktató, irat- és dokumentumkezelő szoftver, mellyel nagy mértékben 
javítható a hivatal hatékonyága. Felülvizsgálatra és átalakításra kerülnek az eljárásrendek, 
valamint a hivatal munkatársai számára a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos képzések 
kerülnek lebonyolításra. 
 
A közbeszerzési eljárás lebonyolításának befejeztével jelenleg is zajlanak a képzések. A 
projekt tervezett költségvetése összesen: 16.221 eFt. A projekt támogatása: 14.924 eFt. 
 
 
2.2.4. Környezet és Energia Operatív Programból támogatást nyert projekt 
 

Nagyatád és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás érdekében a Nagyatád és környéke 
csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése című program (KEOP-
7.1.2.0-2008-0224) 
 
A kistérségi szennyvízelvezetést és tisztítást, illetve a nagyatádi szennyvíztisztító 
rekonstrukcióját egy fejlesztési projektként lehet megvalósítani. A pályázati kiírás 
megjelenésével és a szakemberekkel való konzultációt követően olyan többváltozatú 
megvalósítási program készült, amelynek letisztult, megvalósítható változata a támogatottak 
közé került.  A projekt keretein belül Nagyatád térség szennyvízelvezetése és 
szennyvíztisztítása, valamint a nagyatádi Szennyvíztelep rekonstrukciója kerül megvalósításra 
kilenc település együttműködésével. A szennyvíztisztítón elvégzendő beruházás célja, hogy 
biztosítsa a szennyvíz előírt határértékekre történő tisztítását, illetve megszüntesse a 
tisztítómű környezetet zavaró bűz- és zajhatását.  
A projekt a második fordulóba lépett, a támogatási szerződés 2009. júliusában aláírásra került. 
Jelenleg folyamatban van az előkészítési fázisba tartozó dokumentumok kidolgozása 
(műszaki tervek, kivitelezési tervek, a megvalósíthatósági tanulmány, a közbeszerzési 
dokumentáció), a szükséges engedélyek beszerzése, továbbá a tervező közbeszerzési eljárás 
keretében történő kiválasztása, illetve a projektmenedzsment szervezet felállítása. Az 
előkészítő szakasz 2011. nyarán fog befejeződni, melyet követően a kilenc társult településen 
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elkezdődhetnek a munkálatok mintegy 3150 ingatlan bekötéssel számolva, ami kilencezer 
lakost érint. 
  
A projekt tervezett költségvetése összesen forgalmi adó nélkül 4.245.700 eFt, Nagyatád – 
Kivadár ág tekintetében tervezett költség 148.719 eFt, a Szennyvíztelep Nagyatádra eső 
tervezett költsége 430.203 eFt. A projekt előkészítési fázisának támogatása 111.194 eFt.  
Az elérhető pályázati támogatási arány 85 %-os. 
 
 
2.2.5.  Európai Uniós forrásokra beadott pályázatok  

 

2.2.5.1.  Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 
 
Az oktatási infrastruktúra fejlesztése, a nagyatádi Városi Múzeum iskolabarát 
fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése (TIOP) 
 
A projekt keretein belül beépítésre került volna a múzeum tetőtere. A gondolat az volt, hogy a 
múzeumpedagógiai foglalkozások megtartásához 15 fő befogadására, leültetésére és egyidejű 
foglalkoztatására alkalmas terem kerül kialakításra, az ehhez szükséges berendezésekkel, 
eszközökkel. Az oktató- vagy foglalkoztató teremben a pedagógiai szolgáltatásokhoz 
kapcsolódóan informatikai pontok kerülnek kialakításra, amelyek a különböző korosztályok 
számára nyújtanak új ismereteket, biztosítva a digitális tartalmakhoz való hozzáférést, ezzel 
segítve az informális oktatást és kompetenciafejlesztést. 

Elkészült az építési tervdokumentáció, a pályázat beadásra került, azonban támogatásban nem 
részesült.  

Elképzeléseink szerint a komplex turisztikai projektünk keretein belül sort tudunk keríteni a 
múzeum épületének külső felújítására és a tetőtérben raktár kialakítására. 
 
A nagyatádi Ady Endre Gimnázium informatikai infrastruktúrájának fejlesztése 
(TIOP-1.1.1/09/1-2010-00009) 
 

 A pályázat célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, 
egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése, a közoktatási intézmények 
számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai feladatok igényeinek megfelelően. 

 A konstrukció közvetlenül hozzá kíván járulni az IKT-val támogatott 1:1 (1 diák/1 
számítógép) oktatási környezet bevezetéséhez és elterjesztéséhez a közoktatásban, valamint 
az elektronikus mérés- értékelés és oktatási adminisztráció elterjesztéséhez. 

 A támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100 %-a. Nagyatád Város 
Önkormányzata 24.013.150 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A Támogatói Okirat 
aláírásra került, a megvalósítás határideje 2011. 03.01. 

 A projekt keretén belül tanulói laptopot, valamint a tárulásukra, töltésükre szolgáló 
szekrények beszerzésére kerül sor. A közbeszerzési eljárás kiírásának előkészítése 
folyamatban van. 

 
 Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Nagyatádi Közoktatási Intézményben 
 (TIOP-1.1.1/07/1) 
 
 A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra 

fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai 
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fejlesztése, az un. „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai 
infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. A fejlesztések a közoktatási intézmények számára 
egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosítanak, mely nélkülözhetetlen feltétele a 
kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez 
és kiegyenlítéséhez. 

 A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a, a várható támogatás 
Önkormányzatunk esetében 36.650 eFt. 

 A projekt célja a Nagyatádi Közoktatási Intézmény három feladat-ellátási helyének 
számítógép-állományának korszerűsítése a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint 
adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő kialakítása érdekében, tantermeik 40%-ának 
ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközzel 
(„interaktív tábla”), mérés-értékelési programok futtatásának lehetővé tétele a szükséges 
eszközpark biztosításával, valamint egyes nevesített problémával küzdő (gyengénlátó, hallás- 
illetve mozgássérült) sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását segítő speciális IKT 
eszközök biztosítása.  

 A pályázat beadásra került. 
 
 
2.2.5.2. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása, komplex 

turisztikai fejlesztés a Rinyamenti kistérségben (DDOP-2.1.1/A-09-1f) 
 
2009. évben beadásra került az a turisztikai projekt, amely keretein belül nagyatádi, valamint 
kaszói projektelemek kerültek volna megvalósításra. A tervezett projektelemek Nagyatádon a 
következők: a szoborpark szobrainak felújítása; a meglévő alkotóműhely komfortosítása, 
korszerűsítése; a faszobrászati állandó kiállítási hely létrehozása, valamint foglalkoztató 
műhelyek kialakítása; a „Talpasház” felállítása, és kiállítás megvalósítása; a Szoborparkban 
épült látogatóközpont a tájegységek élővilágát bemutató kiállítás megvalósítása; turistautak, 
pihenőhelyek és tájékoztató táblarendszer kialakítása; a  Csónakázó tó funkcionálisan 
csónakházzal, csónakokkal és híd építéssel való teljessé tétele; fejlesztések Kaszóban: 
multifunkcionális ökoturisztikai látogatóközpont kialakítása; a Baláta-tó, mint turisztikai 
látványosság; a már meglévő tanösvényt látogatók aktív tanításra való ösztönzése; vadaspark 
létrehozása; élménypark kialakítása. 
 
A program sajnos nem került a támogatottak körébe, ezért – mivel a pályázat újból kíirásra 
került – áttekintve és újragondolva a projektet ismét tervezzük a megvalósítást. A fejlesztés 
átértékelése a pályázat módosítását igényelte. Eszerint városunk önállóan indul a támogatás 
elnyeréséért. Új elemként jelenik meg a Haditechnikai Park bevonása, a Városi Múzeum 
integrálása, valamint kulturális  programok szervezése, lebonyolítása. 
 
A projekt tervezett összköltsége: 609.946 eFt, a projekt várható támogatása 457.457 eFt. 
 
2.2.5.3. Fürdő- és tematikus vonzerőfejlesztés, a Gyógy- és Termálfürdő bővítése 

(DDOP) 
 
A gyógyfürdő bővítésének programja elkészült, funkciói rögzítésre kerültek. Ez alapján 
elkészült a létesítmény műszaki tervdokumentációja, amelynek készültségi foka az elvi 
engedélyezési terv. A program egy új épületszárny építésével 3 új fedett gyógymedencét, 
öltözőket, jelentős számú új kezelőhelyiséget, valamint új szolgáltatásokhoz szükséges 
területet irányozott elő.  
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A pályázati kiírás, a forrás összetétel, a támogatási intenzitás és a kivitelezési költségek 
elemzése azt eredményezte, hogy e program beadásának nincsenek meg a reális feltételei. 
 
Ezt követően a projekt áttervezésre, átalakításra került. Az eddigi elképzeléseinket - a szakmai 
csoportokkal egyeztetve - átalakítottuk a területileg a programhoz kapcsolható strand 
fejlesztéssel. Ez a feladat bővítés új termálkút fúrását, a vizesblokkok kapacitás növelését, a 
gyermekpancsolóhoz árnyékoló szerkezet építését és esztétikai jellegű felújításokat 
eredményezhet. A gyógyfürdő tekintetében egy visszafogottabb fejlesztést irányoztunk elő, 
amely az udvari pancsoló medence komplex átalakítását eredményezi fedett-nyitott ülő 
medencévé, mintegy két és félszeres vízfelülettel. 
 
A beruházás 205.000 eFt költségvetéssel és 50 %-os támogatással számolt, azonban e 
programunk nem kapott pozitív elbírálást. 
 
2.2.5.4. Egészségügyi rehabilitációs fejlesztések támogatás, a pszichiátriai rehabilitációs 

intézet felújítása (DDOP) 
 
A nagyatádi városi kórház pszichiátriai-rehabilitációs részlegének fejlesztése a kórház 
területén belül kerül megvalósításra. A projekt keretében a nagyatádi Városi Kórház 
pszichiátriai részlegének komplex fejlesztése kerül sor, amely magában foglalja a nővérszálló, 
valamint a volt infúziós labor épületének összekötését, bővítését, a volt mosoda 
mozgásterápiás helyiséggé történő átalakítását, parkolók kialakítását, továbbá az új 
épületrészhez tartozó zöld terület fejlesztését.  
A kivitelezés (mintegy 4000 m2) folyamán egy egység keretein belül kerül kialakításra a 
nappali – 9 férőhely –, valamint a fekvőbeteg – 86 férőhely – pszichiátriai ellátás. A 
foglalkoztatók kialakításával megoldottá válik az intézményben lévő gondozottak nappali 
foglalkoztatása, továbbá a pszichiátriai rehabilitációt szolgáló mozgásfejlesztés egy 
tornaterem és kapcsolódó létesítmények kialakításával. Mindezen kívül sor kerül a 
rehabilitációs tevékenységeket szolgáló eszközállomány beszerzésére, amely biztosítja a 
rehabilitációs fekvőbeteg szakellátás, továbbá a kórházhoz integrált rehabilitációs járóbeteg 
szakellátás hatékonyságának növelését, a folyamatos és rugalmas ellátást, valamint a 
munkafeltételek javítását.  
Jelenleg rendelkezésre áll a projekt megvalósításához szükséges engedélyes műszaki 
tervdokumentáció, a Megvalósíthatósági Tanulmány, valamint a szükséges engedélyek, 
állásfoglalások, melyek feltételei voltak a pályázat beadásának. 
A projekt tervezett költségvetése összesen 1.070.814 eFt. A projekt várható támogatása 
800.000 eFt. A program lehetőséget biztosít az EU Önerő Alapból történő forrás 
kiegészítésre, melyet a rekonstrukciós pályázatunk pozitív elbírálása esetén ki szeretnénk 
használni, ennek összege 135.000 eFt. 
 
 
2.2.5.5.  A nagyatádi laktanya vonalas infrastruktúrájának fejlesztése  
 (DDOP-2009-1.1.1/C-09) 
 
A projekt keretében a barnamezős területek fejlesztésével megvalósul a Nagyatád területén 
elhelyezkedő laktanya alap közműellátásának biztosítása. A szennyvízelvezetés, valamint az 
ivóvíz ellátás kialakításának, korszerűsítésének tervezéssel érintett területe 39 hektár. A 
projekt megvalósítása során körülbelül 3200 méter szennyvízvezeték, valamint egy 
szennyvízátemelő kerül kiépítésre. Az elvezetésre kerülő szennyvíz jellege kommunális, 
amelynek a tervezési területen összegyűjtött teljes mennyisége a területi adottságoknak 
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megfelelően (domborzat, beépítettség) gravitációs szennyvízelvezető rendszeren keresztül a 
nagyatádi szennyvíztisztító telepre kerül.  
A volt laktanyák biztonságos ivóvízellátását három meglévő  gerincvezeték felhasználásával 
kerül kivitelezésre. A körvezetékes ivóvízhálózat kiépítése során körülbelül 3130 méter 
vezeték kerül felhasználásra. Az ipari területen a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően a 
hálózaton föld feletti tűzcsapok kerülnek kialakításra, továbbá a többlet oltóvíz mennyiség 
biztosítása érdekében kivitelezésre kerül egy 100 m3-es tűzi-víz tároló medence. Mindezeken 
kívül megvalósul egy környezetirányítási rendszer kiépítése, továbbá a vállalkozások 
betelepülését ösztönző marketing tevékenység. 
Jelenleg rendelkezésre áll a projekt megvalósításához szükséges műszaki tervdokumentáció, 
továbbá egy Üzleti és Marketing Terv. Az infrastruktúra kiépítésére vonatkozó pályázat 
beadásra került. 
A projekt  tervezett  költségvetése  összesen  186.060 eFt, a projekt várható támogatása 
87.260 eFt. 
 

Előkészített és beadásra került, még el nem bírált  
EU-s pályázatok 

eFt 

Címe, témája 
Teljes 
összeg 

Megpályázott 
támogatás 

Kivitelezés 
tervezett 
időszaka 

Komplex turisztikai fejlesztés 609.946 457.457 2012-2013 
Pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés 1.070.814 935.000 2011-2012 
Laktanya terület infrastruktúra fejlesztése 186.060 87.260 2011-2012 
Informatikai fejlesztés NKI-ban 36.650 36.650 2010-2011 
Összesen 1.903.470 1.516.367  
 
 
2.2.5.6. Desztináció menedzsment szervezetek kialakítása a régióban, a belső-somogyi 

TDM szervezet létrehozásának szakmai megalapozása (DDOP) 
 
A projekt a TDMSZ égisze alatt szakmai fejlesztési program kidolgozását támogatta, amely 
alapján koncepcionálisan kerülnek meghatározásra a fejlesztési irányok, termékcsomagok, 
arculat, marketingmunka, az értékesítési csatornák kiválasztása és rendezvényszervezés. 
Beszerzésre kerültek volna látogatóbarát IKT eszközök, berendezések. 
A TDMSZ projektek szakmai regisztrációs adatlapja, valamint a szakmai támogató 
nyilatkozat a rendelkezésünkre állt, azonban a kiírási feltételek olyan kedvezőtlenül változtak 
meg – elsősorban támogatási intenzitási oldalról -, amely nem adott reális alapot a pályázat 
benyújtáshoz. 
 
 
2.2.5.7. A bentlakásos intézmények korszerűsítése, az Idősek Otthonának bővítése 

(TIOP) 
 
A projekt keretein belül megvalósítani terveztük a jelenlegi Idősek Otthonának minőségi 
fejlesztését, bővítését az Idősek Otthona északi telekrészén a rendelkezésre álló műszaki 
tervek alapján. Megfelelő pályázati kiírás hiányában ezen projekt nem került további 
kidolgozásra. 
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2.2.5.8. Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-

szakellátásban II.,  Infrastrukturális fejlesztések a Városi Kórházban  (TIOP) 
 
A projekt keretein belül meg kívánjuk valósítani a kórház épületének időszerű és szükséges 
energetikai, gépészeti és komfort növelő modernizációját. E program indításának 
elengedhetetlen feltétele egy olyan pályázati lehetőség, amely komplexen kezeli az ilyen 
jelentős, nagy horderővel bíró fejlesztéseket. Megfelelő kiírás megjelenése esetén a pályázatot 
előkészítjük. 
 
2.2.6.  Hulladékgazdálkodás (KEOP 1.1.1 és KEOP 2.3.0)  
 
A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozással lehetőséget 
teremtettünk egy hosszú távon is korszerű hulladékkezelési tevékenységhez. A program 
keretében aláírásra került a rekultivációkra vonatkozó támogatási szerződés, amely a 
nagyatádi hulladéklerakó rekultivációját is tartalmazza. Szintén aláírásra került a 
hulladékkezelési program támogatási szerződése. Mindkét beruházás esetében folyamatban 
van a kivitelező közbeszerzés útján történő kiválasztása.  
 
A hasznosítási célok teljesítése érdekében a szelektív gyűjtés minden településen bevezetésre 
kerül. Nagyatádon 16 db alternatív hulladékgyűjtő sziget kerül kialakításra.  
A program nagyatádi elemeként a Városgondnokság telephelyének K-i oldalán egy 
hulladékudvar létesítése fog megvalósulni, amely magában foglalja a Szarvas utca kétsávos 
közlekedésre alkalmas szilárd útburkolattal történő ellátását is. A hulladékudvar 
kialakításának kalkulált költsége 106.440 eFt.  A hulladékudvarokban a lakosságnál keletkező 
szelektíven gyűjthető hulladékok (papír, fém, műanyag, zöldhulladék stb.), a nagyméretű 
hulladékok (bútor, lom) háztartási készülékek és veszélyes hulladékok helyezhetők el a 
lakosság számára díjmentesen. 
A projektben bevezetésre kerül a házi komposztálás, amelyhez a programban házi 
komposztáló edények kerülnek kihelyezésre a kertes, családi házas területeken. 
 
A felszíni és felszín alatti vizek további szennyeződésének megakadályozása és a 
környezetterhelés csökkentése érdekében, térségi szinten rekultiválni kell a környezetet és 
lakosságot is folyamatosan veszélyeztető régi, műszakilag nem megfelelő bezárt, illetőleg 
felhagyott települési szilárd-hulladék lerakókat. 
Mivel 2009. július 15-től jogszabályi előírás alapján a szigeteléssel nem rendelkező lerakókon 
nem lehet kommunális hulladékot elhelyezni, a nagyatádi lerakót meg kellett szüntetni. A 
Nagyatádi Hulladéklerakó – meghosszabbított – hatósági engedélye szintén 2009. július 15-én 
lejárt. Ettől az időponttól a kommunális hulladék elszállításra kerül. 
 
A meglévő hulladéklerakó telepünk rekultivációja is a program részét képezi, melynek 
beruházási költsége az előzetes számítások szerint 252.847 eFt. Mindkét beruházás költségeit 
a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program pályázati támogatása fedezi. 
 
2.2.7. A 68-as főközlekedési út 11,5 tonna tengelyterhelésre történő átépítése 
 
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ irányításával megkezdődött a 68-as főközlekedési út 11,5 tonna tengelyterhelésre 
történő átépítésének engedélyezési és kiviteli tervezési tevékenysége. A tervezési fázist 
követően az engedélyek beszerzése után a kivitelezés várhatóan 2010. II. félévében veszi 



 28 

kezdetét és tart 2012-ig. Ezzel gyorsabbá és biztonságosabbá válik városunkból az M7-es 
autópálya elérése. 
 
 
2.2.8. A 68-as főközlekedési út Nagyatád elkerülő szakaszának megépítése 
 
A várost elkerülő, tehermentesítő 68-as főközlekedési útra vonatkozó engedélyezési tervek 
elkészültek. A 4,594 kilométer hosszú beruházás állami feladatként és finanszírozásban 
valósul meg. Az útszakasz kiviteli terveinek véglegesítése, a tulajdonjogok tisztázás illetve 
megszerzése folyik szinkronban a földhivatali záradékolási eljárással. A beruházás 2010-ben 
megkezdődött a lőszer mentesítési és régészeti előmunkálatokkal. A 2.335.000 eFt értékű 
állami beruházás műszaki kivitelezése 2010. őszén kezdődik. 
 
Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a jelentős önkormányzati megvalósult, illetve 
folyamatban lévő beruházásokat, fejlesztéseket: 
 

eFt 

Beruházás 
Befejezési 
időpont 

Beruházás 
összege 

Támogatás 

József Attila Kollégium felújítása 2007.08.17. 580.403 
Ady Endre Gimnázium bővítése, felújítása 2008.10.31. 740.254 

1.002.382 

Látogató Központ építés 2007.12.20. 134.678 119.374 
Uszoda építés * 2008.11.07. 410.000 205.000 
Körforgalom építés 2009.11.20. 121.184 109.066 
Városi Könyvtár felújítása 2010.05.06. 26.116 12.990 
Központi Temető felújítás, ravatalozó építés 2010.09.30. 164.000 140.000 
NKI Bárdos Lajos Iskola bővítése, felújítása 2010.10.15. 1.184.000 1.092.136 
Városközponti felújítások 2011.04.30. 602.457 505.690 
Bölcsőde felújítás, bővítés 2011.09.30. 85.500 70.000 

Mindösszesen: 4.048.592 3.256.638 
 
* Magánbefektetői és állami részvétellel 
 
 
2.3. Közterületek fejlesztése 
 
2.3.1. Játszóterek  
 
A város játszótereinek folyamatos átépítése, felújítása, a játszóeszközök, berendezések 
cseréje, bővítése a célunk úgy, hogy az összes játszótér feleljen meg a vonatkozó 
előírásoknak. Ennek érdekében folyamatosan dolgozunk egy játszótér korszerűsítési program 
megvalósításán, amely magában foglalja a korszerűtlen játszó eszközök, játszóterek 
megszüntetését ill. a területi adottságok figyelembevételével a meglévő és megtartandó 
játszóterek korszerűsítését, valamint lehetőségeinkhez mérten új játszóeszközök, játszóterek 
telepítését. Az elmúlt évben erre a fejlesztési feladatra 9.800 eFt-ot fordítottunk, a 
megvalósítás megtörtént. A korszerűtlen, nem szabványos kis játszóterek közül 
megszüntetésre került 9 db, a Koch Róbert utca, a Kossuth utca, az Aradi utca, a Jókai utca, 
az Árpád utca, a Kiszely utca egy-egy területén, valamint a Hunyadi utca három helyén. 
Szabványossá tételre és bővítésre került 6 db, melyek a Honvéd, a Háromfai, az Ámor utcai, a 
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Petőfi és Kápolna téri, valamint a Kossuth utcai tömbbelsőben elhelyezkedő játszótereket 
érintették. Új játszóteret építettünk a Hunyadi utcai tízemeletes épületektől északra 
elhelyezkedő területen. A tizenéves korosztály hasznos szabadidő eltöltését szolgáló extrém 
sportpálya kialakítása szerepel a városközpont rehabilitációs pályázatunkban.  
 
2.3.2. Közterületi létesítmények 
 
A Gyógyfürdő mellett elkészült a nagyatádiak és a turisták által kedvelt gyógyvizet biztosító 
új Ivókút, ami 8.562 eFt ráfordítással, és 4.200 eFt pályázati támogatással került 
megvalósításra. A Széchenyi téri parkban átadásra került a Zenepavilon, ami új minőségű, 
jellegű közterületi fejlesztést jelentett. A létesítmény kedvelt találkozási helyévé vált a 
fiataloknak, a nagyatádiaknak. 
Teljes körűvé vált a városban az információs táblarendszer: egyrészt a tájékoztató, útirányt 
jelző táblákat, a térképeket helyeztük el; másrészt pedig új utcanév táblák kerültek 
kihelyezésre. 
A feladatként jelzett nyilvános WC építése a városközpont rehabilitációs nyertes 
pályázatunkban szerepel.  
 
2.3.3. Utcabútorok 
 
A város területén folyamatosan pótoltuk az utcabútorokat, az igényeknek megfelelően 
helyeztünk el padokat, hulladékgyűjtőket, illetve a használathoz igazodva telepítettünk új 
kerékpártárolókat.  
 
2.3.4. Zöldterületek 
 
A városunkban hagyományosan magas színvonalú zöld terület telepítési és karbantartási 
munkálatait továbbra is fontos szempontnak tartottuk. A fásítással elsősorban a meglévő 
parkok, fasorok pótlását, kiegészítését valósítottuk meg, ugyanakkor egy-egy terület 
növényzetének megújítását is elvégezzük évről évre. Megőrizve értékeinket a virágosítás 
során ugyanezen célokat valósítottuk meg, elvégezve a meglévő virágágyásaink folyamatos 
beültetését. A zöldterületeink karbantartásához a közfoglalkoztatási program keretében 96 főt 
foglalkoztatunk. 
 
2.3.5. Építészeti, művészeti értékek 
 
A közterületeken álló szobrok, köztéri alkotások állagának védelme és felújítása továbbra is 
olyan folyamatos feladatot jelent, amelyet minden évben elvégzünk anyagi lehetőségeinkhez 
mérten.   
 
 
2.4. Közlekedési fejlesztések 
 
Az egyes beruházásaink függvényében, illetve a hozzájuk kapcsolódó kivitelezések folyamán 
alapvetőnek tartjuk és folytatjuk a gyalogátkelőhelyeknél a mozgásukban korlátozottak 
számára az akadálymentes közlekedést biztosító átépítéseket. 
 
A járdafelújításokat az eddigi gyakorlatnak megfelelően ütemezetten folytatjuk. Kivitelezésre, 
megvalósításra került a Hunyadi utcában, az Erzsébet téren, a Kiszely utcában, a Kolozsvári 
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utcában, a Somssich utcában, a Rozsnyói utcában, az Aradi utcában, Szabó Dezső utcában és 
a Beregszászi utcában lévő gyalogjárdák felújítása  
 
A Városgondnokság dolgozói az elmúlt időszakban jelentős nagyságú felületen javítottak és 
építettek betonjárdát a következő utcákban:  
 
2007. évben: 2008. évben: 2009. évben: 2010. évben: 
 
Zrínyi u. Ny-i oldal Honvéd u. Aradi u. Vasút u. Ny-i old. 
Tavasz u. Napfény u. K-i old. Ady Endre u. Mező u. 
Munkácsi u. Mártírok u. K-i old. Petőfi u. Eperjesi u. 
 Árpád u. Temesvári u. Ny-i, É-i old. Pozsonyi u. D-i 
 Kolozsvári u. Ny-i Bocskai u.  
  Honvéd u. 
 
Új járda épült az Árpád utca déli oldalán, illetve kivitelezés alatt áll a Háromfai utcában, 
melyek finanszírozását pályázati forrás felhasználásával valósítottuk, valósítjuk meg.  
 
A beszámoló időszakában végrehajtott járda építési, felújítási munkák naturális mutatóit az 
alábbi táblázatokban foglaljuk össze: 
 

Betonjárda felújítás év m2 eFt 

2007   672   2.505 
2008 1.230 4.951 
2009 2.342 9.427 

 

Mindösszesen: 4.244 16.883 
 

Aszfalt, térkő járda 
felújítás 

év m2 eFt 

2007 741 * 5.390 
2008 2.021 6.713 
2009 445 2.182 

 
 
 
 Mindösszesen: 3.207 14.285 
 
* ebből 310 m2 a kollégium beruházás kereti között valósult meg. 
 

Pályázati forrásból megvalósuló járdaépítés, felújítás 
eFt 

2008. 
 Hely m2 Bekerülési költség  Támogatás 

1. Árpád utca D-i rész járdaépítés 293 3.455 2.418 

        2009-2010. 

2. Koch R. – Bajcsy-Zs. u. 164 2.518 2.014 
3. Háromfai u. 864 9.489 7.591 
4. Alkotmány u.  887 8.911 7.129 
 Mindösszesen: 2.208 24.373 19.152 
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A Képviselő-testület 2009. évben jelentős út és járda rekonstrukciós programot indított el. A 
közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a támogatási szerződések megkötésre kerültek, a 
fejlesztések kivitelezése most van folyamatban. Az alábbi táblázatban a járdákra vonatkozó 
adatok összefoglalását mutatjuk be: (2. sz. melléklet 8., 9., 10., 11. kép) 

 
Kivitelezés alatt lévő járdafelújítások 

eFt 

2009-2010. 

 Hely m2 Bekerülési költség  
1. Koch R. nyugati oldal 237 4.887 
2. Kolozsvári u. nyugati oldal 391 6.911 
3. Kolozsvári u. (temető D-i old.) 261 4.008 
4. Kolozsvári É- nyugati oldal 261 7.531 
5. Aradi u. keleti oldal 388 1.885 
6. Aradi u. nyugati oldal 516 7.329 
7. Zrínyi u. nyugati oldal 289 1.691 
8. Beregszászi u. északi oldal 379 4.787 
9. Somogyszobi u.  85 632 
10. Somogyszobi u. nyugati oldal 168 1.118 
11. Széchenyi tér 18. 58 1.396 
 Mindösszesen: 2.772 42.175 
 
 
Szintén pályázati támogatás felhasználásával végeztük el a Bajcsy-Zsilinszky és a Koch 
Róbert utca közötti belső út, a Zrínyi utca, az Ady- köz, a Kiszely utca és a Gyár utcai 
ipartelepi bekötő szakasz útjainak felújítását. Az alábbi táblázatban az utakra és a kapcsolódó 
létesítményekre vonatkozó adatok összefoglalását mutatjuk be: 
 
 
 

Pályázati forrásból megvalósult útfelújítások 
eFt 

2008. 

 Hely m2 Bekerülési költség  Támogatás 

1. Nagyatád - Kivadár buszöböl  336 5.629 3.940 
2. Tallián utcai parkoló 431 4.620 3.234 
3. Zrínyi utca útfelújítás 4.530 12.137 6.068 
4. Koch R. - Bajcsy-Zs. u. átkötő út 691 2.945 1.472 
5. Kiszely utca É-i rész útfelújítás 1.772 6.957 3.478 
6. Ady Endre köz útfelújítás 1.300 5.244 2.622 
7. Gyár utca Ipartelep bekötőút 825 3.415 1.708 
 Mindösszesen: 9.885 40.947 22.523 
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Megvalósulás alatt lévő útfejlesztések 
 

eFt 
2009-2010. 

 Hely m2 Bekerülési költség  Támogatás 

1. Kolozsvári u. 1604 7.492 5.994 
2. Kápolna u.  2800 11.566 9.253 
3. Kossuth – Aradi 1099 4.897 3.918 
4. Liget u. és Tölgyfa u. 1681 23.989  
5. Rókus köz 516 10.275 8.220 
 Mindösszesen: 7700 58.220 27.385 
 
 
A megnövekedett gépjármű szám maga után vonta a város néhány területén a parkolók 
bővítésének szükségességét. Beadott pályázatunk pozitív elbírálását követően az 
Egészségügyi Központnál lévő parkolók bővítésre kerületek, ezzel az intézménynél a 
várakozóhelyek száma 16 hellyel nőtt. A Hunyadi utcai tízemeletes házak északi oldalán 
szintén parkoló bővítést, illetve felújítást hajtottunk végre. A parkolók kialakításánál már terv 
szinten figyelmet fordítunk az akadálymentes megvalósításra. Meglévő parkolóinknál a jelzett 
igényeknek megfelelően a mozgásukban korlátozott személyek számára is alakítunk ki 
várakozó helyet. Közös – vállalkozói, szolgáltató és önkormányzati – munka eredményeként 
került kialakításra a posta és a Korányi utca közötti területen húsz parkoló, amely 
nagymértékben javította a városközpont parkolási lehetőségeit. Az elmúlt évek parkoló építési 
munkáit az alábbi táblázat összegzi: 
 

Új parkolók építése Hely db 
Hunyadi u. 10. északi oldal 5 
Egészségügyi  Központ 16 
Posta – Korányi között 20 
Rókus köz 20 
Zrínyi u. (uszoda) 37 

 

Mindösszesen: 98 
 
 
Forgalmi rend változást valósítottunk meg, összekötve a közlekedési, fejlesztési, kivitelezési 
munkáinkkal a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Koch Róbert utca közötti területen. Hasonló 
elképzelést kívánunk megvalósítani a Rókus közben, amelyre vonatkozó műszaki tervek a 
rendelkezésünkre állnak, a pályázati forrást elnyertük, a kivitelezés folyamatban van. Mindkét 
esetben az érintett útszakaszok egyirányú forgalmi rendjének kialakításával, parkolók 
kiépítésével és jelölésével, valamint a Rókus köz esetében új járda építésével javítunk a 
közlekedési nehézségeken.  
 
A tömegközlekedés körülményeinek és a gyalogosforgalom biztonságosabbá tételének 
érdekében pályázati támogatás igénybevételével megépítésre került a Háromfai utca jobb és 
bal oldalán autóbusz öblözet pár, valamint új autóbuszváró mintegy 6,5 millió Ft értékben.  
 
A földutjaink karbantartásáról, felújításáról a szakfeladatunkban meghatározott összeg erejéig 
gondoskodtunk, javítva ezzel a Zagrada dülői, a döbrögi, illetve a kiserdei, kivadári, temetői 
útjainkon való közlekedés minőségét.  
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A városban forgalomlassítás és a biztonságos közlekedés jegyében valósítottuk meg a Baross 
Gábor utca, Dózsa György utca, Somogyszobi utca csomópontjában a körforgalmat. 
 
A Csónakázó-tó szigetére bevezető két gyalogos hidat terveztettünk meg, mely továbbra is 
része a komplex turisztikai pályázatunknak.  
 
 
2.5. Közműhálózatok fejlesztése 
 
Az Európai Unió Pályázat Előkészítő Alap támogatásából korábban elkészíttettük a város 
ivóvízhálózata teljes körű rekonstrukciójának a tervdokumentációját. Ez alkalmas arra, hogy a 
kivitelezésre vonatkozó pályázaton részt vegyünk, azonban a mostani kiírás szerint a pályázat 
benyújtására jelenleg nem vagyunk jogosultak, mert a vízminőség minden mutatója az 
előírásoknak megfelel. 
 
A viziközművek rekonstrukciós munkálatait az üzemeltető szakmai javaslata alapján 
végeztetjük el. A koncessziós díjból 33.143 eFt-ot fordítottunk erre a feladatra. 
 
A szennyvízelvezetés és kezelés feltételeinek fejlesztését a már az előbbiekben említett 
kistérségi szennyvízprogram megvalósításával kívánjuk megoldani.  
 
A csapadékelvezető árkok felújítását ütemezetten el kívánjuk végezni, e jelentős, komplex 
megoldást igénylő feladatok előkészítését ebben az évben végezzük el. A városközpont 
rehabilitációs pályázatunkban szerepeltetjük a Kolozsvári utca északi szakaszának csapadék 
csatorna kiépítését, amely felett parkolók kialakítását terveztük. Az utóbbi idők csapadékos 
időjárása megmutatott néhány vízelvezetési problémát, melyet az önkormányzat és a lakosság 
közös feladat vállalásával meg lehet és kell oldani. Erre vonatkozó javaslatainkat előkészítjük. 
 
A közvilágítás bővítését a felmerült igényekhez igazodva terveztük és hajtottuk végre 
lehetőségeinkhez igazodva a Zrínyi utca közvilágítási hálózatának bővítésével, illetve a Mező 
utcai lámpatest telepítésével.  
 
 
2.6. Eszközök, gépek, járművek beszerzése  
 
Az eredményes és hatékony feladatellátáshoz nélkülözhetetlen a megfelelő feltételek 
biztosítása.   
A Városgondnokság által végzett közterület-karbantartási munkálatokhoz 3 önjáró fűnyíró 
beszerzésére került sor. 
A gimnázium a szakképzéshez szükséges eszközöket, berendezéseket vásárolt mintegy 25.000 
eFt értékben. Az oktató munkához két számítástechnikai terem informatikai eszközökkel, 
számítógépekkel történő felszerelése valósult meg. 
Valamennyi intézményünknél a tényleges szükségleteknek megfelelően fejlesztettük a 
számítástechnikai eszközparkot úgy, hogy a munkavégzés korszerű feltételeit biztosítsuk.  
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A Nagyatád Város Önkormányzata fenntartásában működő Hivatásos Tűzoltóság munkájához 
a következő eszközök kerültek beszerzésre, nagyrészt pályázati támogatással: 
 
 Megnevezés érték (eFt) 
 
 Iveco Magirus magasból mentő gj. 150.000 
 Renault Kerax vízszállító gj. 89.000 
 Daewoo Locetti szgk. 3.850 
 Toyota szgk. 3.700 
 Szakmai berendezések, eszközök, védőeszközök 29.538 
 
 
2.7. Felújítások 
 
Évről-évre elvégezzük intézményeinkben a karbantartási és kisebb felújítási munkálatokat a 
költségvetési rendeletben meghatározottak szerint.  
A legnagyobb felújítási munkát a Városi Könyvtárnál végeztük el. Sor került a nyílászárók 
teljes körű cseréjére, a fűtés korszerűsítésére (konvektoros helyett központi fűtés), a riasztó és 
tűzjelző rendszer kiépítésére, a falak nedvesedés elleni kezelésére, illetve második ütemként a 
homlokzat rekonstrukciójára. (2. sz. melléklet 12. sz. kép) 

Ezen túl az NKI Babay József Általános Iskola kazáncseréje, és az NKI felújítási munkálatai 
emelendők ki. 
 
 
2.8. Energia-megtakarítást eredményező beruházások 
 
Az energiaárak emelkedésével egyre fontosabb feladatként jelenik meg az elavult, magas 
üzemelési költségű szerkezetek, berendezések kiváltása, illetve olyan alternatív energiák 
felhasználása, amely intézményeink vonatkozásában költséghatékony működést eredményez.  
 
Az elmúlt időszakban végrehajtott fejlesztéseink esetében a kollégiumnál a napenergia 
hasznosítása, az uszodánál a fűtési és használati melegvíz ellátása a termálvíz 
felhasználásával valósult meg. A gimnáziumnál és a könyvtárnál a gázkonvektoros fűtést 
váltottuk ki új, korszerű központi fűtés kialakításával. Mind a négy beruházásnál kiemelt 
célként valósult meg az épületek hőszigetelése. 
 
A kivitelezés alatt, illetve előtt álló projektjeinknél – NKI Bárdos Iskola és a Művelődési 
Központ felújítása – alkalmazzuk az alternatív energiahordozók által nyújtott lehetőségeket, 
illetve az épület energetikai jellemzőit már terv szinten a korszerű igényekhez alakítottuk 
(homlokzati hőszigetelés, energetikailak korszerű falazat és nyílászárók, magas hatásfokú és 
üzemelésében költség takarékos gépészeti és elektromos berendezések, szerkezetek).  
 
Az energetikai megtakarításoknak alapvetően két megoldási lehetősége van: 
  

1. az energia beszerzési árának csökkentése 
2. az energiát szolgáltató berendezések megváltoztatása 
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Ez utóbbi a jelentős azonnali anyagi befektetés miatt – még ha hosszú távú megtérülése 
biztosított is – megnehezíti a beruházások realizálását. Ezen oknál fogva az elmúlt időszakban 
az energia beszerzésének alternatív lehetőségeit próbáltuk kiaknázni. 
 
Az elektromos energia szolgáltató szerződéseink megváltoztatásával intézményi szinten 12-
15%-os megtakarítást értünk el. A közvilágítási piac szereplőinek megversenyeztetése éves 
szinten 5,6 millió forint megtakarítást jelent önkormányzatunknak. 
 
Több fogyasztói helyen (polgármesteri hivatal, volt laktanyák, gimnázium, stb.) a 
rendelkezésre álló kapacitást a valós felhasználáshoz igazítottuk, amely az egyes helyeken 
több százezer forintos megtakarítást eredményezett. 
 
Külső szakemberek és beruházó bevonásával javaslatot dolgozunk ki az önkormányzati 
intézmények energetikai szempontból történő költséghatékonyabb üzemelésére. Fontosnak 
tartjuk az alternatív energiahordozók vonatkozásában a már meglévő tapasztalatok 
megismerését, illetve folyamatosan keressük a lehetőségét ezek helyi adaptálására. 
 
2.9. Temetők  
 
Önkormányzatunk kiemelt céljai között szerepelt a temetők fejlesztése, a központi temetőben 
a feltételek érdemi javítása. Itt a régi ravatalozó épülete funkcionálisan nem volt megfelelő, 
műszaki állapota leromlott, gazdaságos felújításra alkalmatlanná vált.  A temető kialakítása, 
használhatósága nem felelt meg a kor követelményeinek, az új elvárásoknak. Felmerült 
továbbá az igény új urnafalak, urnasírhelyek, sírhelyek létesítésére. 
 
A központi temetőben szükséges beruházáshoz, rekonstrukciós munkák elvégzéséhez az 
Önkormányzati Minisztériumtól 140 millió forint támogatást kaptunk. Összességében 
mintegy 164 millió forintos beruházási értéket valósítunk meg. 
 
A temető rekonstrukciója tartalmazza urnasírhelyek és urnafal kialakítását a nyugati részen 
elhelyezkedő, még kihasználatlan területen, továbbá téglakerítés építését a temető keleti, déli 
és nyugati oldalán a közúti, közterületi zaj és más zavaró tényezők megszűntetése, az 
intimitás megteremtése érdekében és esztétikai szempontok miatt. A meglévő belső utak 
burkolását, a szemétgyűjtő konténerek építészeti és kertépítészeti elemekkel történő 
eltakarását és a temetőben lévő vízvételi helyek egységes kialakítású kútfejjel történő ellátását 
2009. évben megvalósítottuk.  
 
A beruházás második üteme kiterjed a meglévő ravatalozó épület bontására és új ravatalozó 
építésére, amely tartalmaz nyitott ravatalozó teret, búcsúztató teret, az igényeknek megfelelő 
nagyságú kiszolgáló helyiségeket és a temető látogatói részére létesítendő WC-t. Az új 
ravatalozó épület a város lakói számára a végtisztesség megadásához, búcsúzáshoz méltó 
szakrális épület lesz. A kivitelezés megkezdődött, ez év őszén a létesítmény átadásra kerül. 
(2. sz. melléklet 13., 14. sz. kép) 

 
Előkészítés alatt van továbbá a simongáti és a henészi temető ravatalozójának előtetővel 
történő kibővítése, illetve ezen temetők áramellátásának kialakítása. 
  
A tárgyalt időszak jelentős, pályázati támogatásokkal megvalósuló programjait, 
beruházásait mutatja be a 3. sz. melléklet. 
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3. SZAKMAI CÉLPROGRAMOK 
 
3.1. Oktatás 
3.2.  
Egy város szellemi erőforrásait, gazdaságának versenyképességét meghatározó módon 
befolyásolja az oktatási intézményhálózatának kiépültsége, oktatási kínálatának sokszínűsége 
és minősége. 
 
Városunkban a nevelést-oktatást végző intézmények minden szintje megtalálható. 
Önkormányzati fenntartású a Nagyatádi Közoktatási Intézmény, az Ady Endre Gimnázium 
és Szakközépiskola és a József Attila Kollégium.   
Megyei fenntartású, az Éltes Mátyás Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
és Nevelési Tanácsadó, a Nagyatádi Szakképző Iskola. Középfokú oktatást folytat még a TIT 
Alapítványi Közép és Szakiskola. 
 
Nagyatád Város Önkormányzata a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és annak 
végrehajtási rendeletei alapján látja el a közoktatással kapcsolatos feladatait, melyeket a 
megyei fejlesztési tervvel összehangolt Kistérségi Fejlesztési Terv, a Kistérségi Közoktatási 
Intézkedési Terv, valamint Nagyatád város és a Nagyatád Központú Nevelési és Oktatási 
Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Terve, továbbá a helyi 
társadalom, illetve az iskolahasználók igényeinek figyelembevételével érvényesít. 
 
Városunk közoktatási intézményeiben a 2009/2010. tanévben az ellátottak száma az alábbiak 
szerint alakult: 
 

INTÉZMÉNYEK 
GYERMEK/TANULÓ 

(fő) 
Nagyatádi Közoktatási Intézmény 1501 
Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola 523 
József Attila Kollégium       120 

 
 
3.1.1. Nagyatádi Közoktatási Intézmény 
 
Nagyatád Város Önkormányzata az óvodai nevelést biztosító intézménye és az alapfokú 
oktatási intézményei körében, 2007 tavaszán átfogó szervezeti átalakítást végzett. Az 
integráció során létrejött 2007. július 1-jétől a Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Rövidített 
neve: Nagyatádi Közoktatási Intézmény/NKI), mely Bolhás és Ötvöskónyi községekkel kötött 
intézményfenntartó társulási megállapodás keretében látta el feladatait többcélú, közös 
igazgatású közoktatási intézményként. 
Az intézmény szervezeti kerete tovább bővült a 2008/2009. nevelési év kezdetétől oly módon, 
hogy az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda a Nagyatádi Közoktatási Intézmény tagóvodájaként 
működik. 
További intézményi integrációról született döntés alapján, 2009. július 1-jétől a háromfai 
Tarkarét Óvoda és a Móricz Zsigmond Általános Iskola is a Nagyatádi Közoktatási Intézmény 
tagintézményeként biztosítja az óvodai nevelést és az alapfokú oktatást. 
A többcélú intézmény – óvodai nevelési és alapfokú oktatási feladatok – ellátási területe 
Nagyatád város, Bakháza, Bolhás és Háromfa, valamint Ötvöskónyi községek közigazgatási 
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területe. Az NKI alaptevékenysége az alapfokú oktatás biztosítása – ezen belül óvodai 
nevelés, általános iskolai oktatás-nevelés, alapfokú művészetoktatás, sajátos nevelési igényű, 
valamint a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai-iskolai 
nevelése, oktatása, szorgalmi időben napközi otthoni és tanulószobai foglalkoztatás, valamint 
pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása és pedagógiai szakmai szolgáltatások biztosítása.  
 
A Nagyatádi Közoktatási Intézmény megalakulásakor már létrehozásra került az Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, melynek szakemberei látják el a logopédiai és gyógytestnevelési 
szolgáltatásokat városi és kistérségi területen is. A pedagógiai szakszolgálatok ellátásának 
szélesebb körét biztosítja a városunkban működő Somogy Megyei Önkormányzat Éltes 
Mátyás Általános Iskolájának Egységes Pedagógiai Szakszolgálata és Nevelési Tanácsadója.  
A fenti két pedagógiai szakszolgálat szervezeti összekapcsolásáról hozott döntés alapján 
2010. augusztus 1-jétől a Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményének szervezeti keretébe 
integrálódik az Éltes Mátyás Általános Iskolával jelenleg közös igazgatás alatt álló, 
szakmailag önálló vezetésű intézményegység, az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és 
Nevelési Tanácsadó. A Nagyatádi Közoktatási Intézmény Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
intézményegységének struktúraváltozása az egész Rinyamenti Kistérség területén biztosítja a 
speciális nevelési igényű gyermekek színvonalas, szakszerű ellátását.  
 
A Nagyatádi Közoktatási Intézmény intézményegységeiben magas színvonalú szakmai 
munka, jól képzett, motivált és eredményes munkát végző pedagógusok nevelnek és oktatnak.  
Az integrált intézmény szervezeti keretei jó lehetőséget biztosítanak az oktatás szakmai-
minőségi tartalmának jövőbeli fejlesztésére is. A tartalmi és módszertani háttérnek további 
biztosítéka az NKI Bárdos Lajos Általános Iskola és Zeneiskola – Művészetoktatási 
Intézmény épületének komplex fejlesztésére, a DDOP – 2007 – 3.1.2/2/F pályázattal elnyert 
támogatás. Az épület energiatakarékos és környezetbarát felújítása és bővítése a kompetencia-
alapú, a speciális nevelési igényű, valamint hátrányos helyzetű tanulókat integráló, 21. 
századi, minőségi oktatás feltételeinek megteremtésére ad majd lehetőséget.  
 
A fenntartó és az iskola sikeresen pályázott a TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás 
bevezetése” elnevezésű támogatásra. A 91.291 eFt pályázati összegből – az NKI tekintetében 
– a projektbe bevont 28 pedagógus 774 tanulóval, 4 kompetenciaterület (szövegértés-
szövegalkotás, matematika, idegen nyelv, szociális életviteli és környezeti) 
programcsomagjának alkalmazását kezdte meg. Így beépítésre került ez az oktatás-
módszertani forma a pedagógiai programba is, és a 2009/2010-es tanévtől folyamatosan 
vezetik be. A támogatási összegből beszerzésre kerültek továbbá laptopok, CD- és DVD-
lejátszók, pendrive-ok, nyomtatók, tanulói és tanári technikai eszközcsomagok. 
Az intézmény pedagógusai már a kompetencia alapú oktatáshoz kapcsolódó 
eszközrendszereket, módszereket, új eljárásokat alkalmazzák a tanórákon és a tanítási órákon 
kívüli tevékenységekben is. 
 
A 2006/2007- es tanévtől vesz részt az intézmény az Oktatási Minisztérium által indított, 
Arany János Tehetséggondozó Programban, amelyben a különösen nehéz anyagi, szociális 
vagy egyéb hátrányos helyzetű tanulók színvonalas oktatását támogatja.  
A 2008/2009-es tanévtől valósítják meg a gyermekek/tanulók egyre nehezebbé váló szociális 
hátteréből adódó nevelési/tanulási nehézségek enyhítésére az – OM által kiadott program 
szerint – Integrált Pedagógiai Rendszerben (IPR) történő oktatási formát, első osztálytól, 
felmenő rendszerben. 
 



 38 

 
A tanulók közti különbségek elfogadására, az esélyegyenlőség biztosításának 
megteremtéséhez nyújt lehetőséget társadalmi integráció megvalósulásán alapuló MAG 
(Megelőzés-Alkalmazás-Gondoskodás) program, melynek kiterjesztése folyik az egész NKI-
ra. 
A törvényi változásoknak megfelelően a 2008/2009-es tanévtől bevezetésre került a nem 
szakrendszerű oktatás az 5. osztályokban. 
Az intézményben elkészítették – a 2006-ban módosított közoktatási törvény 40. § (11) 
bekezdésének megfelelően – a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 
teljesítményértékelésének szempontjait és azt beépítették az intézményi minőségirányítási 
programjukba (IMIP). 
A korszerű nevelési és oktatási módszerek, bevezetése megköveteli az intézmények info-
kommunikációs infrastruktúra (IKT) fejlesztését is. A fenntartó ennek érdekében nyújtott 
be támogatási igényt a TIOP-1.1.1/07/1 pályázati kiírásra, melyen 36 650 500 Ft-ot nyert el. 
A projekt megvalósítása során multimédiás számítógépek, interaktív táblák, projektorok, 
szoftverek kerülnek beszerzésre. A pályázati keret biztosítja a pedagógusok számára az új 
eszközök használatához szükséges továbbképzések finanszírozását is.    
Ezek a támogatási konstrukciók hozzájárulnak az egyenlő hozzáférést biztosító IKT 
infrastruktúra megteremtéséhez, a közoktatási intézmények számítógép-állományának 
korszerűsítéséhez, a pedagógiai feladatok igényes végzéséhez.  
Az intézmény innovatív tevékenysége jó biztosítéka a korszerű tanulási feltételeket 
megteremtő, esélykülönbségeket kompenzáló, demokratikus és gyermekközpontú nevelés-
oktatás megvalósításának. 
 
Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként látja el a pénzügyi-
gazdasági tevékenységét. 
  
A Nagyatádi Közoktatási Intézmény térségi szemléleten alapuló, helyi szükségletekre, 
továbbá együttműködésekre, partnerségre épülő, racionálisan és költséghatékonyan 
szervezett, a közoktatási feladatellátás teljes körét magába foglaló nevelés-oktatás 
megvalósítását tudja biztosítani.  
 
3.1.1.1. Óvodai nevelés 
 
A Nagyatádi Közoktatási Intézmény szervezeti keretében az Egyesített Óvoda 
intézményegysége jelenleg működő csoportjaival teljes körűen biztosítja a 3-7 éves nagyatádi 
lakhelyű gyermekek óvodai ellátását. 
 
Továbbra is támogatjuk az elmúlt évek során kialakult hagyományok, értékek, nevelési 
sajátosságok megtartását, erősítését, fejlesztését. Megtörtént a 2004-ben indított, HEFOP 
3.1.2. nyertes pályázat során bevezetett Óvodai Programcsomag teljes körű kiterjesztése az 
intézményegység minden részegységére. Ezáltal még nagyobb hangsúlyt kapnak a Helyi 
Nevelési Programba is beépített kompetencia alapú fejlesztési tartalmak. Az 
óvodapedagógusok egyre sikeresebben alkalmazzák a kompetenciaalapú nevelési gyakorlatot, 
a gyermekek jól érzik magukat az életkori jellemzőikhez igazodó, fejlesztő attitűdben.  
Az NKI Egyesített Óvoda intézményegysége a KONTAKTUS Dél-dunántúli Hálózattal 
együttműködve, a TÁMOP 3.2.2. pályázat keretei között készül arra, hogy minősített 
referencia intézménnyé váljon a kompetencialapú oktatás területén. Egyik feltételét már 
teljesítette is, három „JÓ GYAKORLAT” (szakmai anyag) ismertetésére került sor az 
EDUTACIO honlapján keresztül, melyet 18 másik óvodai intézmény vett át alkalmazásra.   
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Az óvodában is egyre nő a hátrányos/halmozottan hátrányos és sajátos nevelési igényű 
gyermekek száma. Az ő ellátásukat képzett szakemberek (fejlesztőpedagógus, 
gyógypedagógus, gyógytestnevelő) biztosítják. Az egészséges életmódra és a testi képességek 
fejlesztése iránti igény megalapozását segítette, hogy három óvodai intézményegység-rész 
gyermekei is igénybe vehették a nevelési év során a Városi Tanuszodát. 
 
Az Egyesített Óvoda intézményegységére vonatkozóan is kidolgozásra került az 
óvópedagógusokra vonatkozó teljesítményértékelés, mely a még szakszerűbb és hatékonyabb 
nevelőmunkát segíti elő. 
 
Az NKI Egyesített Óvoda intézményegység-részeiben gondozott, gyermekbarát, a mai kornak 
mindenben megfelelő környezetben folyik a nagyatádi óvodás korúak nevelése. 
    
 
3.1.1.2. Alapfokú közoktatás 
 
A Nagyatádi Közoktatási Intézmény alapfokú nevelést-oktatást biztosít 1-8. évfolyamon 
Nagyatád város, Bakháza, Bolhás és Háromfa, valamint Ötvöskónyi községek teljes 
közigazgatási területén élő tanulók számára.  
 
• Az intézményegységek erősségeikre, hagyományaikra építve az egyéni arculat 

megőrzésére törekednek. 
• Az alapfeladatok magas színvonalon történő ellátását biztosítják. 
• Lehetővé teszik, hogy a tanulók a képességeiknek megfelelő tanulmányi és 

sportversenyeken városi, területi, régiós, országos szintű megmérettetéseken is részt 
vehessenek.  

• Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges gyermekek nevelése a céljuk.  
• Azoknak a kulcskompetenciáknak az ellátását biztosítják, amelyek által az intézménybe 

járó gyermekek számára megalapozzák az egész életen á tartó tanulást. 
• Környezettudatos magatartás és életvitel kialakítására törekszenek.   
• Folyamatos az intézményegységekben megkezdett innovációs folyamatok átadása és 

továbbfejlesztése.  
• Minden gyermek számára a szükséges szakszolgálati ellátást biztosítják. 
• Folyamatosan alkalmazzák az adaptív tanulásszervezési eljárásokat, folytatták a korábban 

bevezetett MAG-program alkalmazását és kiterjesztését az egész intézményre 
vonatkozóan. 

• Az intézményben az 1-6. évfolyamon a kulcskompetenciák megalapozása, 
megszilárdítása, a folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés megvalósítása folyik. 

    Megkezdődött a szövegértés-szövegalkotás, matematika, idegen nyelv, szociális és 
életviteli kulcskompetenciák programcsomagok alkalmazása. 

• Megteremtették a megfelelő szakmai feltételeket és bevezették a nem szakrendszerű 
oktatást az 5. osztályban. 

• A HH/HHH és SNI-s tanulók iskolai kudarcának, lemorzsolódásának megelőzésére, 
valamint a középfokú oktatási intézményekben való továbbtanulásuk elősegítésére, a 
tehetséggondozás megvalósítására került bevezetésre az Integrált Pedagógiai Rendszer 
(IPR), az első osztályoktól felmenő rendszerben. 

• Folytatják a sportiskolai oktatást. 
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• Alapfokú művészetoktatás folyik képző- és iparművészeti, valamint zeneművészeti ágon, 
bevezetésre került felmenő rendszerben a néptánc művészeti ág is.  

• Biztosítják az intézményben a 100%-os pedagógus szakos ellátottságot. 
 
A Nagyatádi Közoktatási Intézmény általános iskolai intézményegységei/ tagintézménye: 
 

• Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola (székhely 
intézményegység) 

• Babay József Általános Iskola és Sportiskola 
• Bárdos Lajos Általános Iskola és Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény (a zeneiskolai oktatás külön telephelyen folyik) 
• Móricz Zsigmond Általános Iskola (háromfai feladat-ellátási hellyel)   

 
3.1.1.3. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
 
2010. augusztus 1-jétől kezdi meg működését a Nagyatádi Óvoda, Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény 
keretében, önálló intézményegységként az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. 
Az intézményegység biztosítja az egységes pedagógiai szakszolgáltató tevékenységi körbe 
tartozó ellátásokat: nevelési tanácsadás, logopédiai és gyógy-testnevelési ellátás, konduktív 
pedagógiai ellátás, gyógypedagógiai tanácsadás, iskola-pszichológiai feladatok ellátása, korai 
fejlesztés és gondozás, utazó tanári szolgáltatás, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás. 
 
3.1.2. Középfokú oktatás 
 
Az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskolában a tanulói létszám a tárgyalt időszakban 
folyamatosan nőtt. A 2007/2008. tanévben 471, a 2008/2009. tanévben 502, a 2009/2010. 
tanében 523 diák kezdte meg tanulmányait az iskolában. Az intézmény ötosztályos, 
hatosztályos, a 2010/2011. tanévtől kezdődően hagyományos négyosztályos gimnáziumi 
képzést és szakképzést folytat. Az iskola ismertségének növelése, valamint a pályaválasztás 
megkönnyítése érdekében az elmúlt években három digitális prezentáció készült, továbbá a 
gépész és a vendéglátó szakmákról kettő filmet készítettek. A TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia 
alapú oktatás bevezetése” című pályázat alapján 2009. szeptemberétől bevezetésre került a 
kompetencia alapú oktatás. 
A szakképzés hatékonyabb formában történő megszervezése, a fejlesztési források 
hatékonyabb felhasználásának biztosítása, valamint a szakképzési profil munkaerő-piaci 
igények szerinti alakítása érdekében új típusú térségi integrált központ jött létre Marcali, 
Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás néven. A Társulásban 
városunkból az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola vesz részt. 
Az elmúlt időszakban, 2007. és 2009. között a gimnázium a pályázati lehetőségek 
kihasználásával mintegy 20 millió forint többletforráshoz jutott. Közel ugyanekkora összegű 
szakképzés fejlesztési hozzájárulást fordíthattak a szakképzés korszerűsítésére. 
Az intézmény 2007-ben ISO minősítést szerzett, melyet a 2008. évi auditálás megerősített.  
Az IKT eszközök jelen vannak a tanítási órákon, általánossá vált a számítógép használata a 
pedagógus munkában. A tantestület az elmúlt években közös továbbképzéseken vett részt. 
A gimnázium épületének rekonstrukciója, bővítése 2008. novemberében fejeződött be. Az új 
létesítmény hét tanteremmel bővült, új könyvtár, olvasóterem, aula, tágasabb tornaterem, és 
szertárak, új tornaszoba, nagyobb tanári szoba, szülői fogadó, tárgyaló áll a diákok, 
pedagógusok, szülők rendelkezésére. Helyet kapott egy orvosi szoba és egy portahelyiség is. 
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A pince teljes rehabilitációjával ifjúsági klub, raktárak, szociális helyiségek, irattár és 
kazánház is kialakításra került. 
 
Az iskola korszerű, a modern technikai eszközöket alkalmazó, jó képzési szerkezetű 
intézménnyé vált. A minőségi nevelési-oktatási feltételek biztosítottak. A pedagógusok 
szakmai elismertsége a rendszeres továbbképzéseknek köszönhetően folyamatosan nő. Évről-
évre növekszik a felsőoktatási intézményekbe jelentkezők és a felvettek száma. 
 
A József Attila Kollégium felújított, 2007-ben átadott épületben, a kor követelményeinek 
megfelelő körülmények között továbbra is biztosítja az Ady Endre Gimnázium és 
Szakközépiskolába és a Nagyatádi Szakképző Iskolába járó vidéki tanulók kollégiumi 
ellátását. Folyamatosan nő az intézmény elfogadottsága nemcsak a kollégiumi ellátás, hanem 
a szálláshely-biztosítás vonatkozásában is. A korszerűen kialakított konyhájának, valamint a 
tágas különtermének köszönhetően több, nagy létszámú rendezvénynek is helyt ad az 
intézmény. Visszatérő vendégek az edzőtáborozáson részt vevő sportolók is. 
Megőrizték hagyományaikat. A kollégiumi ellátásban részesülők körében nagyon népszerű az 
évente megrendezésre kerülő kollégiumi diáktalálkozó. Jól felkészült pedagógusok segítik a 
diákok tanulását, szabadidejük hasznos, tartalmas eltöltését. Az intézmény évente mintegy 
120 vidéki tanuló kollégiumi ellátásáról gondoskodik. 
  
 
3.2.  Kultúra 
 
3.2.1.  Közgyűjtemények  
 
Elkészült a Városi Múzeum szakmai és infrastrukturális fejlesztési koncepciója.  
Mivel az intézmény ingyenesen látogatható, 2009 őszétől bevezették a támogatójegy 
vásárlásának lehetőségét, mellyel egyre gyakrabban élnek a látogatók. 
A szakmai fejlesztés egyik fő iránya az oktatási intézményekkel együttműködve a közös 
múzeumpedagógiai tevékenység erősítése. 
Az intézmény az „Év Múzeuma, 2007.” pályázaton a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi 
Egyesület és az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága közös különdíját kapta közösségi, 
közművelődési és kiállítási tevékenységéért. A díjjal járó támogatást számítástechnikai 
fejlesztésre fordították. 
A múzeumban szervezett állandó és színvonalas, változatos tematikájú időszaki kiállítások 
hozzájárulnak a múzeum látogatottságának folyamatos növekedéséhez. Programokat adnak a 
nagyatádiaknak, az idelátogatóknak, iskolai csoportoknak. 2007-ben 2690 fő, 2008-ban 2937 
fő, 2009-ben 3017 fő látogatója volt a múzeumnak. 
Felajánlásokkal folyamatosan gyarapodik a múzeum gyűjteménye, melynek szakszerű 
tárolásához a raktározási feltételek az elmúlt években nagy mértékben javultak. 
 
Átadásra került 2007-ben a Szoborpark területén, a „Dráva projekt” keretein belül 
megvalósított Látogatóközpont és Kiállító terem. Elkészült az itt berendezésre kerülő, a 
Dráva-mente és Belső-Somogy élővilágát bemutató állandó kiállítás terve. Befejeződött 
Amemiya Issei: „Meditáció” című alkotásának teljes rekonstrukciója. 
Az intézmény évek óta jó kapcsolatot ápol két hazai egyetemmel: a Pécsi 
Tudományegyetemmel és a budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetemmel. Mindkét 
oktatási intézmény szobrász hallgatói rendszeresen részt vesznek az itt szervezett 
alkotótáborokban. A hallgatók mellett felnőtt alkotókat is rendszeresen fogad az intézmény, 
melynek eredményeként az elmúlt időszakban több új szoborral gyarapodott a szoborpark. 
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A kulturális programok mellett 2009. nyarától megkezdődött a létesítmény bevétel-orientált 
hasznosítása is. Az épületek közötti szabad területen tűzrakóhely padokkal és egy filagória 
épült, valamint kerti bútorokkal több mint 50 fő befogadására is alkalmassá vált az intézmény. 
Évente mintegy 2500-3000 fő látogatója van Szoborparknak. 
 
A Városi Könyvtár Nagyatád város és a Rinyamenti Kistérség legnagyobb gyűjtőkörű 
nyilvános könyvtára, évről-évre a gyermekek, tanulók, felsőoktatási hallgatók, nyugdíjasok, 
mint potenciális könyvtárlátogatók igényeinek figyelembevételével gyarapítja könyvtári 
állományát. A könyvtár katalógusának elektronikus feldolgozása befejeződött.  Megvalósult 
az olvasók elektronikus nyilvántartásba vétele, a számítógépes kölcsönzés beindítása. 
Jelenleg 93.656 könyv és más dokumentum áll az olvasók, érdeklődők rendelkezésére. A 
beiratkozott olvasók száma évente mintegy 2.100 fő. A fenti adatok a bodvicai 
fiókkönyvtárral együtt értendők. 
A hagyományos nyilvános könyvtári tevékenységen kívül könyvekhez, évfordulókhoz, 
olvasáshoz kapcsolódó rendezvényeket, író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat 
szerveznek, kiállításokat rendeznek. A központi könyvtárban és a bodvicai fiókkönyvtárban is 
számítógépek és ingyenes internet elérés áll az olvasók rendelkezésére. A megújult 
könyvtárban a könyvtári szolgáltatáson túl felkészült munkatársak, tanácsadók segítik a 
lakossági elektronikus ügyintézést. A Foglalkoztatási Információs Ponton pedig munkaügyi 
kérdésekről adnak tájékoztatást. 
A Városi Könyvtár két konzorcium tagjaként részt vett Európai Uniós pályázatokon. A 
TÁMOP pályázati alapból az olvasás népszerűsítésére, rendezvényekre; bútorok, eszközök 
beszerzésére 8.724 eFt támogatást kapott. A TIOP pályázati alapból a látogatókat kiszolgáló 
informatikai eszközökre 4.370 eFt-ot nyert. 
2009 januárjában befejeződtek az intézmény felújítási munkálatai. Ennek eredményeként új 
nyílászárók kerültek beépítésre, korszerűsítették az intézmény fűtésrendszerét, a külső és 
belső vakolat festése, javítása egy korszerű technológiával és anyaggal készült. A világítás 
korszerűsítése mellett tűzjelző és riasztórendszer is kiépítésre került.  
 
Az intézmény 13 településen biztosít mozgókönyvtári ellátást. 
 
3.2.2.  Közművelődés 
 
Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a Nagyatádi 
Művelődési Ház tevékenységi köre egy újabb intézmény, a Nagyatádi Városi Televízió 
működtetésével bővült, ezzel a művelődési ház megnevezése Nagyatádi Művelődési 
Központra változott. A televízió 2009. július 8-tól az ORTT-től megkapta a 
műsorszolgáltatási jogosultságot, és mint közműsorszolgáltató került bejegyzésre. 
 
A Nagyatádi Művelődési Központ műsor kínálatában a hagyományos programelemek 
mellett 2009-től, változatlan költségvetési feltételek mellett, újak is megjelentek: Simongáti 
Leányvásár, Töklámpás Fesztivál, Magyar Dalok Versenye, Múzeumok éjszakája, Nagyatádi 
Szüreti Fesztivál.  
A tradicionális programok mellett kiemelkedő volt a 10. Országos Faszobrászati Kiállítás 
megrendezése 2008. őszén. 
Sikeresek a felnőtt- és gyermekszínházi előadások, a SZTÁR-HÁZ rendezvénysorozat és a 
könnyűzenei koncertek is. A statisztikai adatok alapján a leglényegesebb előrelépés a 
szórakoztató és a közösségi rendezvények tekintetében történt. A művelődési központ 
tevékenységére jellemző adat, hogy a 2009. évben 278 rendezvény, esemény, kiállítás, 
program megtartására került sor, amelyeken 47.470 regisztrált látogató vett részt.  
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A művelődési központ továbbra is közösségi színteret biztosít a kulturális csoportoknak, 
közösségeknek, akik rendszeresen találkoznak, próbálnak. A civil klub kialakításával és 
üzemeltetésével tovább bővült a találkozások, próbalehetőségek helyszínkínálata.   
Az intézmény helyet biztosít intézményeink kulturális bemutatóinak, iskolai ünnepségeinek. 
A művelődési központ munkatársai rendszeresen részt vesznek a városi ünnepségek, 
rendezvények előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában. Kiállítások szervezésével 
gazdagítják városunk kulturális életét. 
A Pécs Megyei Jogú Város és Nagyatád Város Önkormányzata által létrejött együttműködési 
keret-megállapodás aláírását követően az intézmény sikeresen pályázott a „Pécs 2010 Európa 
Kulturális Fővárosa” keretében kiírt foglalkoztatási pályázatra, így 3 éves időtartamra két fő 
foglalkoztatására és képzésére nyílt lehetőség. 
A „nagyatádi városközpont többcélú fejlesztése a közösségerősítés jegyében” című pályázat 
keretében 251.867 eFt fordítható a Nagyatádi Művelődési Központ rekonstrukciójára. Ez év 
május hónapban az előkészületi munkák megkezdődtek, a felújítási munkálatokat a nyár 
folyamán kezdi a kivitelező. 
 
A Nagyatádi Városi Televízió az integrációt követően heti egyszeri egy órás hírműsort 
szolgáltat és ezt kiegészítő magazinműsorokat készít, valamint a testületi üléseket élőben 
közvetíti. Eleget tesz a helyi tájékoztatási kötelezettségének. A kialakított műsorstruktúrájával 
naprakész, időszerű információkat közvetít a nagyatádiaknak. Nagyatád Város 
Önkormányzata rendszeres és folyamatos támogatásával működik. 
 
3.2.3.  Alkotó, művészeti közösségek 
 
Rendszeresen segítjük az önszerveződő művészeti, művelődő csoportok tevékenységét. 
Támogatást biztosítunk fellépő ruhák vásárlásához, működésükhöz, lehetőséget teremtünk 
számukra a városi rendezvényeken, ünnepségeken történő bemutatkozásra, testvérvárosi 
fellépésekre. 
Városunkban az alábbi alkotó, művészeti közösségek működnek: 
 

• Czindery Szépmíves Céh 
• Haditechnikai Park 
• Képeslapgyűjtők Baráti Köre 
• Nagyatádi Bélyeggyűjtők Baráti Köre 
• Nagyatádi Fürjecske Néptánc Egyesület 
• Nagyatádi Obsitos Dalárda  
• Nagyatádi Vegyeskar 
• SZÍN-FOLT Kör 
• Vadvirág Néptánccsoport 
• Fúvószenekar 

 
 
3.3. Egészségügy 
 
3.3.1. Egészségügyi Alapellátás 
 
Önkormányzati alapfeladatként a kötelező egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások 
működtetése hét háziorvosi, három gyermekorvosi, négy fogorvosi és az ifjúság-egészségügyi 
szolgálattal, valamint a kistérségre is kiterjedően a hétközi és hétvégi sürgősségi háziorvosi 
ügyeleti szolgálattal teljes körűen biztosított. 
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A Dr. Szabó Fogászati Betéti Társaság által a Nagyatád, Bajcsy-Zs. u. 1. szám alatt 
működtetett 2. számú fogászati rendelő felújításához adtunk támogatást. 
A Hajdú Dent Bt. részére önálló fogorvosi rendelő kialakítása céljára a Nagyatád, Korányi 
Sándor u. 4. szám alatti társasház földszintjén elhelyezkedő, 69 m2 nagyságú helyiséget 
biztosítottuk. 
 
2008. év második felében kivitelezésre került az Egészségügyi Központ előtti gépkocsi 
parkoló bővítése, felújítása. 16 db új parkolóhelyet létesítettünk. 
Az Egészségügyi Központ első emeletén, az északi folyosóról nyíló felnőtt háziorvosi 
rendelőkhöz tartozó váróterem szellőzésének javításával a várakozó betegek kényelmét, 
komfort érzetét kívánjuk javítani. Ennek érdekében a folyosó végén lévő bukó ablak 
nyithatóra történő cseréje folyamatban van. Ezzel egyidejűleg a rendelők előtt négy ventillátor 
kerül kiépítésre. 
 
Az iskolafogászati feladatokat önálló körzetben ellátó orvos távozását követően arra 
törekszünk, hogy az ellátás változatlan formában, hatékonyan valósuljon meg, ezért az önálló 
körzet megtartásával az iskola fogorvosi feladatok ellátására pályázat került kiírásra. Az 
eljárás lefolytatásáig a körzet helyettesítésére megbízási szerződést kötöttünk a négy 
fogorvosi szolgálat képviselőivel. 
 
Javítottuk az iskola-egészségügyi ellátás feltételrendszerét. Az iskolaorvosi rendelők 
jogszabálynak megfelelő minimumfeltételeinek biztosításával 2010 januárjában jogerős 
működési engedélyt kaptunk a Babay József Általános Iskola és az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola iskolaorvosi rendelőjének működéséhez. Azóta helyben, a nevelési-oktatási 
intézményekben biztosítható a tanulók orvosi ellátása. 
 
3.3.2. Kórház-Rendelőintézet 
 
A Nagyatádi Városi Kórház-Rendelőintézet által biztosított közszolgáltatások valós 
szükségleten alapulnak. A betegforgalom, az ellátottak száma, az intézmény szakmai mutatói 
azt jelzik, hogy az ellátási területeken élők számára fontos és nélkülözhetetlen ezen 
egészségügyi szolgáltatásokat biztosítani. 
Az intézmény gazdálkodásával, a koncepcionálisan és tervszerűen történő vezetésével 
kapcsolatos hiányosságok és nehézségek miatt is szükséges volt új erőforrások bevonása a 
feladatellátásba. Ezt az intézmény működtetésbe adásával valósítottuk meg. Ennek során azt a 
célt érvényesítettük, hogy Nagyatádon hosszú távon széles körű egészségügyi 
szolgáltatásokat, aktív ellátást biztosító kórház működjön. Kerüljön sor a kórház pénzügyi 
konszolidálására, ugyanakkor középtávon olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek 
biztosítják a betegellátás és a hatékony működés feltételeit. 
 
Ezen célkitűzéseket érvényesítve egy nyílt pályázati eljárás eredményeként 2008. július        
1-jétől a Kórház-Rendelőintézet feladatainak ellátásával és a feladatellátást szolgáló vagyon 
kezelésével, illetve használatával a Medical Investments Zrt.-t bíztuk meg. 
 
A szükséges dokumentumok elkészítése, a munkajogi intézkedések elvégzése, a működtetés 
és a vagyon kezelésének átadása megtörtént. Az egészségügyi szolgáltatást, az intézmény 
működtetését a NagyatádMed Kft. végzi, a vagyonkezelő a Medical Investments Zrt. 
 
 



 45 

 
A működtető beszámolója alapján az intézmény gazdálkodása stabilizálódott. A 
foglalkoztatási, munkaügyi helyzet kiegyensúlyozott. 
A vagyonkezelő és a működtető a tárgyalt időszakban mintegy 50.000 eFt-ot fordított 
orvostechnikai eszközök, berendezések, műszerek beszerzésére, illetve az intézmény épületei 
felújítására. A kórház munkáját segítő Paracelsus Alapítvány mintegy 30 millió forint 
ráfordításával járult hozzá a gyógyító, ápoló munka feltételeinek javításához. 
 
Önkormányzatunk a működtető-vagyonkezelővel közösen pályázatot adott be pszichiátriai 
rehabilitáció feltételrendszerének fejlesztésére. A programban a teljes ellátási forma – 95 ágy 
– új, korszerű körülmények közötti elhelyezése szerepel. A beruházás tervezett összege 
1.070.000 eFt, amelyhez 935.000 eFt támogatásra adtuk be pályázatunkat. 
 
A működtetővel történő konstruktív együttműködésünk célja, hogy a kórház működését, 
fejlesztését lehetőségeink szerint segítsük, hozzájárulva az aktív fekvőbeteg ellátás, a 
szakrendelések, az egészségügyi szolgáltatások Nagyatádon történő biztosításához. 
 
3.3.3. Védőnői Szolgálat 
 
A Védőnői Szolgálat feladatellátásának felülvizsgálatát követően módosítottuk a védőnői 
körzethatárokat, egy körzet megszüntetéséről döntöttünk. Hat védőnői körzet működtetésével 
biztosítjuk a területi védőnői szolgálatot Nagyatádon, valamint társulás keretében Bolhás, 
Ötvöskónyi és Tarany községekben. 
 
A védőnők tevékenységüket elsősorban a tanácsadóban, a családok otthonában és a nevelési-
oktatási intézményekben végzik, de a közösségi programok keretében történő ellátási formára 
is kiemelt figyelmet fordítunk. A harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakításának 
segítése, az egészséges életmódhoz szükséges információk nyújtása céljából folyamatosan, 
havonta egy alkalommal, szervezzük a Baba-Mama Klubot és igény szerint szakember 
részvételével babamasszázsra tanítjuk a szülőket. A várandós anyák szülésre való felkészítése 
érdekében évente két alkalommal tanfolyamot indítunk. Az anyatejjel való táplálás 
ösztönzését erősítjük az Anyatejes Világnapi rendezvényünkön kínált programjainkkal. 
 
Az idei évben beszerzésre került egy modern audiométer, mely a hallásszűrő vizsgálatok 
gyors, pontos elvégzésének feltételeit javítja. 
 
Az egészséges életmódra nevelés, az egészségmegőrzés érdekében, a preventív szemlélet 
megvalósításának eszközeként támogatjuk a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök 
kialakulásáért elsősorban felelős humán papilloma vírus (HPV) elleni védekezést. A 
tárgyévben a 13. életévüket betöltő leányok részére a törvényes képviselő kérelmére az 
önkormányzat adómentes természetbeni juttatásként, teljes önkormányzati finanszírozás 
mellett – mintegy 3.000 eFt ráfordítással – biztosítja HPV elleni védőoltást. A juttatás 
feltételeit rendeletben szabályoztuk. 
Az önkormányzat – a lehetőségeit meghaladó igényeket is figyelembe véve – az MSD 
Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel és a nagyatádi gyógyszertárak 
közreműködésével közösen felzárkóztató programot szervez azért, hogy a nagyatádi lakosú és 
a rendelet hatálya alá nem tartozó, 13 évesnél idősebb korosztály számára lehetőséget 
biztosítson a védőoltás kedvezményes áron történő megvásárlásához. Az érintettek ezen 
önkormányzati program keretében 90.000 Ft helyett 63.000 Ft-os áron vásárolhatják meg a 
vakcinát. 
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3.4. Szociális gondoskodás 
 
A szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, valamint 
a helyi közösségnek a tagjaiért viselt felelősségén túl – az állam központi szerveinek és a 
helyi önkormányzatoknak a feladata. 
 
A szociális ellátások formáit és intézményrendszerét a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv., a gyermekvédelmi gondoskodás 
rendszerét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 
1997. évi XXXI. tv., valamint önkormányzatunk szociális tárgyú rendeletei szabályozzák.  
 
A hatályos jogszabályok a szociális ellátási módszereket pénzbeli, természetbeni és szociális 
szolgáltatások formájában határozzák meg. Az önkormányzat ezen ellátási módszereket – a 
komplexitás elvét követve – együttesen vagy felváltva, de egymás hatásait kiegészítve 
alkalmazza. A szociális kiadásokra rendelkezésre álló pénzeszközök olyan módon kerülnek 
elosztásra, hogy az a leghatékonyabban, a legszükségesebb helyen nyújtson támogatást.  
 
A beszámolási időszakban – 2007-2010. május 31-ig – az önkormányzat által folyósított 
szociális ellátások összege 427.862 eFt volt. Ezen ellátások – a finanszírozás szempontjából – 
két csoportba sorolhatók. Az egyik csoportba az állami támogatásból 80, 90, illetve 100%-ban 
visszaigényelhető szociális ellátások tartoznak, a másik csoportba a 100%-ban önkormányzati 
forrásból finanszírozott szociális ellátások sorolhatók. Ilyen támogatás az átmeneti segély, a 
szociális kölcsön, a temetési segély, a köztemetés, a helyi közlekedés támogatása, a 
méltányossági alapon megállapított lakásfenntartási támogatás és a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás. Az önkormányzat a beszámolási időszakban 24.984 eFt összegű 
saját forrást biztosított ezen kiadások finanszírozására. 
 
Az munkára képes és tartósan munkanélküli személyek 2008. december 31.-ig egy típusú 
ellátásban, aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesültek A város 2007-ben 
átlagosan 419 fő, 2008-ban pedig 331 fő részére biztosított ilyen típusú ellátást, az erre 
felhasznált összeg 205.884 eFt volt. 2009. január 1-jétől differenciálódott az aktív korú 
személyek ellátó rendszere. Az aktív korúak ellátására jogosult személyeknek (volt 
rendszeres szociális segélyezettek), amennyiben saját maga és családjának megélhetése más 
módon nem biztosított, és a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelnek két 
csoportja jött létre. Az egyik a rendszeres szociális segélyre jogosultak köre, a másik kör a 
rendelkezésre állási támogatásra jogosultak, akik az illetékes állami foglalkoztatási szervvel 
kötelesek együttműködni, velük álláskeresési megállapodást kötni, illetve részükre az 
önkormányzat biztosítja a közcélú foglalkoztatásban történő részvételük feltételeit. 2009-ben 
aktív korúak ellátásában részesülő személyek száma 399 fő, ebből rendszeres szociális 
segélyezett 35 fő, rendelkezésre állási támogatásban részesülő pedig 364 fő volt.  
 
Az elmúlt években a foglalkoztatási feszültségek enyhítésére a Rinyamenti Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulása a kistérség települései számára több közmunkaprogram 
lebonyolítását végezte el, az önkormányzat pedig 2009. januárjától megszervezte a város 
területén a közcélú munkavégzést, amely az intézkedéssel érintett célcsoport zömét alkotó, 
alacsony iskolai végzettségű munkavállalók számára a nyílt munkaerőpiacra való 
visszakerülés első lépcsőjét jelentette.  
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2009-2010. évben kiemelt hangsúlyt kapott a városban a közcélú foglalkoztatás szervezése. 
A munkaszervezés alapja az állami foglalkoztatási szervvel – a Somogy Megyei Munkaügyi 
Központ Nagyatádi Kirendeltségével – és a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztallal egyeztettet 
és véleményeztetett, valamint Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
elfogadott közfoglalkoztatási terv volt.  
 
A közcélú foglalkoztatásban legfontosabb szerepe az önkormányzatnak van, Nagyatád Város 
Önkormányzata a 2009. évi közfoglalkoztatási tervében 170 fő, majd az intézményi 
pótigényeket figyelembe véve 2009. június 1-től 210 fő foglalkoztatását vállalta és teljesítette. 
Az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervében figyelembe véve az önkormányzat és  
intézményei munkaerő szükségletét a foglalkoztatotti létszámot 220 főben határozta meg, 
amelyből 2010. május 31-ig 210 fő közcélú alkalmazása valósult meg. 
 
A foglalkoztatottak többsége szakképzettséget nem igénylő feladatokat lát el, de dolgoznak 
közcélúak szakképzettséghez kötött munkakörben is. A közfoglalkoztatottak többsége 
közterületen városüzemeltetési, parkgondozási, fűkaszálási feladatokat végez, míg egy kisebb 
része önkormányzati intézményeknél adminisztrációs, takarítói, konyhai kisegítői, 
karbantartói, porta szolgálati és őrzés-védelmi feladatokat lát el. 2009-ben az önkormányzati 
intézmények mellett – megállapodás alapján – a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató 
Kft-nél 3 fő, a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete Családok Átmeneti 
Otthonában 3 fő, a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központban pedig 6 fő közcélú dolgozó 
állt alkalmazásban. 2010-től a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete Családok 
Átmeneti Otthona 4 fő, a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ pedig 14 fő közcélú 
dolgozó foglalkoztatására kötött megállapodást, továbbá csatlakozott a programhoz – 1 fő 
közcélú dolgozó alkalmazásával – a Somogy Megyei Önkormányzat Éltes Mátyás Általános 
Iskolai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadója. 
 
A közcélú munkaformánál az önkormányzatot terheli a kifizetett bér és járulékainak 5%-a, de 
egyéb költségek is felmerülnek (például munkaszervezés költsége, személyi és dologi 
feltételeinek biztosítása, közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalóknak munkaruha, 
védőruha költségei, a munkaeszközök, szerszámok, anyagok költségei), amelyet nem lehet a 
központi költségvetés aktív korúak ellátására rendelkezésre álló forrásból igényelni. 
 
Az alábbi táblázat a közcélú foglalkoztatás 2009. évi tényleges költségeit mutatja: 
 

A felhasznált tényleges összeg: 143.179.024.-Ft 
Az igényelt támogatás összege: 136.020.071.-Ft 
A saját forrás összege:     7.158.953.-Ft 
A dologi kiadások összege:     2.000.000.-Ft 

 
Az önkormányzat a jogszabályban meghatározott feltételek alapján – természetbeni 
ellátásként – lakásfenntartási támogatást nyújt a lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres 
kiadások viseléséhez. A beszámolási időszakban évente, átlagosan 103 család részesült 
normatív lakásfenntartási támogatásban, a támogatásra összesen 14.070.976.-Ft került 
kifizetésre. A Szociális és Egészségügyi Bizottság méltányossági alapon ebben az időszakban 
54 család számára állapított meg lakásfenntartási támogatást 2.435.700.-Ft összegben.  
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A szociálisan rászorult személy egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához 
kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében közgyógyellátásra jogosult. A 
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma évente, átlagosan 368 fő volt. A 
méltányosságból megállapított közgyógyellátási igazolványokra az önkormányzat a 
beszámolási időszakban 3.567.326.-Ft-ot használt fel. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek – természetbeni 
ellátásként – az intézményi térítési díjakat tekintve kedvezményre vagy mentességre 
jogosultak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2007-ben 370 gyermek, 2008-ban 
324 gyermek, 2009-ben 380 gyermek, 2010. május 31.-ig pedig 386 gyermek részesült, ez 
átlagosan évente 365 gyermeket jelent, amely a városban átlagosan 170 családot érint.  
Annak a gyermeknek, illetőleg fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsága a tárgy év július 01. és november 01. napján fennáll, a tárgy 
év július és november hónapjában egyszeri támogatást kell folyósítani. A támogatás mértéke 
2007. évben gyermekenként 5.000-5.000.-Ft, 2008-ban 5.500-5.500.-Ft, 2009. évben pedig 
5.800-5.800.-Ft volt. 2007-2009. évben erre az ellátásra összesen 11.160.000.-Ft-ot fizetett ki 
az önkormányzat, amely támogatás a központi költségvetésből 100 %-ban visszaigényelhető.  
 
A rendkívüli élethelyzetbe került családok részére az önkormányzat rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást nyújt. A beszámolási időszakban átlagosan, évente 110 
gyermek részesült ebben az ellátásban, az erre felhasznált összeg összesen 1.598.000.-Ft volt.  
 
2009. évtől új ellátási formaként jelenik meg az óvodáztatási támogatás. Az ellátást a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek szülője részére állapítja 
meg a jegyző, ha azok a három, illetve négy éves gyermeküket beíratták az óvodába és 
gondoskodnak rendszeres óvodába járatásukról, továbbá önkéntesen nyilatkoznak arról, hogy 
gyermekük három éves koráig legfeljebb az általános iskola 8. évfolyamán fejezték be 
sikeresen tanulmányaikat. Az ellátás kifizetésére első alkalommal 2009. június hónapban 
került sor 2 fő jogosult részére, 40.000.-Ft összegben.  
 
A beszámolási időszakban az önkormányzat – a családsegítő szolgálat közreműködésével – a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára napi egyszeri 
meleg étkeztetést biztosító szociális nyári gyermekétkeztetést szervezett. Az étkeztetés a 
nyári szünidő alatt folyamatosan, 30-54 munkanapon keresztül történt. A programban 
résztvevő gyermekek részére az egyszeri, meleg ebédet a József Attila Kollégium biztosította. 
A Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális- és Gyámhivatala által 
megállapított előirányzat alapján 2007. évben 117, 2008-ban 105, 2009-ben 142, 2010-ben 97 
gyermek ingyenes étkeztetését biztosította az önkormányzat. 
 
A beszámolási időszakban az egyéb pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra – 
köztemetés, időskorúak járadéka, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, átmeneti 
segély, temetési segély, ápolási díj, szociális kölcsön, helyi közlekedés támogatása – 
63.947.000.-Ft-ot fizetett ki az önkormányzat az arra jogosultak részére.  
 
Városunkban, 2007-2010. május 31-ig az önkormányzati bérlakások száma változott, mivel 
2008 évben egy bérlakás értékesítésre került a korábbi bérlő részére. 2007. évben hat, 2008-
ban szintén hat, 2009-ben pedig 10 esetben került sor megüresedett szociális jellegű bérlakás 
pályázat útján történő bérbeadására. A kiírt lakáspályázatokat a Képviselő-testület Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága bírálta el. 
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A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ a Rinyamenti Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás közigazgatási területén végez személyes gondoskodás keretébe 
tartozó szociális és gyermekjóléti alap-és szakosított ellátást. A Rinyamenti Szociális 
Szolgáltató Központ a feladatellátást kistérségi és intézményegység szinten végzi.  
A nagyatádi és a bölcsődei intézményegység a kistérség valamennyi településén ellátja a 
támogató szolgálat, a közösségi ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek otthona 
és a bölcsőde feladatait.  
A beszámolási időszakban változó jogszabályi környezetben végezte munkáját az intézmény, 
célul tűzve a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő esélyeinek megteremtését és 
fejlesztését. 2007-2010. évben jelentősen átalakult az önkormányzat feladatellátása, a 
szociális alapszolgáltatások szervezése, valamint módosult a feladatok finanszírozása is. 
2009-től két alapellátási forma - a támogató szolgálat és a közösségi ellátás - állami feladat, a 
működtetéshez szükséges támogatásra 2008. évben pályázatot nyújtott be az intézmény, 
amely eredményesen zárult. 2010-től a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is állami feladat 
ellátás kertében, pályázati támogatás igénybevételével látja el a szolgáltató központ. A 
támogatási szerződés mindhárom szolgáltatásnál 3 éves időtartamra, 2012-ig biztosítja a 
szolgáltatások működési költségeinek feladatmutatós finanszírozását.  
A felnőtt- és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátások szervezése, 
koordinálása, irányítása a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ keretében történik. A 
családsegítő szolgálat a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet 
miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújt szolgáltatást. 2007-ben a 
családgondozásban részesülők száma 636 fő, 2008-ban 601 fő, 2009-ben 575 fő, a 
beszámolási időszakra vonatkozóan a szolgálat forgalma összesen 9662.  
 
Az elmúlt három évben a családsegítő szolgálat forgalmát nagymértékben növelték a romló 
gazdasági helyzet következményei.  A létbizonytalanság miatt lelki krízisbe jutott egyének és 
családok halmozott problémái a szociális munkában egyre összetettebb esetkezelést, 
szerteágazó szociális háló kiépítését kívánta meg a szakemberektől. Az intézmény a 
polgármesteri hivatal szociális igazgatási feladatokat ellátó munkatársaival együttműködve 
segítséget nyújtott a többszörösen hátrányos helyzetű személyek szociális problémáinak 
megoldásában (tüzelő beszerzése, meleg ruha biztosítása, gyógyszer kiváltása, élelmiszer 
utalvány biztosítása stb.). 2009-ben az Élelmiszerbank - a kialakított hatékony együttműködés 
eredményeként - két alkalommal nagy mennyiségű tartós élelmiszert, 2010. évben egy 
alkalommal új ruhákat, továbbá 1330 fő részére élelmiszer adományt juttatott a 
rászorulóknak.  
 
A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési–
oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási, és gondozási 
feladatokat végez. 2007. évben a gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevők száma 1580 fő, 
2008. évben 1491 fő, míg 2009. évben 2107 fő. A gyermekek veszélyeztetettségének 
megszüntetése érdekében 2007-ben 94 jelzésre, 2008-ban 72 jelzésre, míg 2009. évben 172 
jelzésre kellett a szolgálat munkatársainak intézkedni. 
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Az alapellátások és a védelembe vett gyermekek száma a 
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A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ részeként működik az 50 férőhelyes Árpád utcai 
Bölcsőde, amely a három éves kor alatti gyermekek, napközbeni ellátását végzi.   A 
Kistérségi Társulás településeiről évente átlagosan 12 kisgyermek vette igénybe a bölcsődei 
szolgáltatást. A kisgyermekek ellátása három gondozási csoportban történik. A bölcsőde 
kihasználtsága a beírt gyermekekhez viszonyítva éves átlagban 133 %, a gondozott 
kisgyermekekhez viszonyítva 90 %-os volt. 
2008. és 2009. évben a bölcsőde tárgyi feltételei fejlesztésre kerültek, (konyhai eszközök, 
informatikai eszközök).  Az amortizálódott épület külső és belső felújítása a fenntartó által 
benyújtott pályázat kedvező elbírálása következtében 2011. évben megvalósulhat.  
 
A támogató szolgálat segítséget nyújt a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő 
ellátásához, továbbá az ellátottak egészségügyi és közintézményekbe történő szállítását végzi. 
A beszámolási időszakban összesen 236 fő vette igénybe a személyi segítést és a szállító 
szolgáltatást. 2010-ben tárgyi eszközök fejlesztésére kiírt pályázat keretében 500 000 Ft 
értékben került sor a szolgáltatás tárgyi feltételeinek javítására, mobil rámpa és informatikai 
eszközök vásárlásával. 
 
A közösségi pszichiátriai ellátás célja és feladata szakszerű segítségnyújtás biztosítása a 
pszichiátriai betegek részére saját lakókörnyezetükben. Ennek keretében a beszámolási 
időszakban összesen 202 gondozott részére nyújtott segítséget az intézmény az önálló 
életvitel fenntartásához, a meglévő képességek megtartásához és fejlesztéséhez. A támogató 
szolgálathoz hasonlóan 2010-ben ezen ellátási forma esetében is – 500.000 Ft – értékben, 
informatikai eszközök beszerzésével került sor a tárgyi eszköz fejlesztésre. 
 
A város népességének korösszetétele eltolódott az időskorúak irányába, ezért az 
önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az időskorúak ellátására, segítésére. 
 
Étkeztetés keretében a beszámolási időszakban összesen 854 fő részére napi egyszeri meleg 
étkezést biztosított a város azon rászoruló személyek részére, akik egészségügyi állapotuk, 
szociális helyzetük és/vagy életkoruk miatt nem tudták megoldani élelmezésüket. Az 
étkeztetés a hét minden napján biztosított, amely történhet helyben fogyasztással, elvitellel, 
vagy kiszállítással. 
 
A házi segítségnyújtást, mint kötelező szociális alapszolgáltatást minden településen 
kötelező biztosítani azon rászoruló személyek részére, akik önálló életvitelük fenntartásához 
igényelnek segítséget. Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást az igénybevevő személy 
részére saját lakókörnyezetében kell biztosítani. Az ellátás igénybevételét megelőzően 
szakértői bizottság állapítja meg a gondozási szükségletet és erről szakvéleményt ad ki. Az 
ellátottak gondozási szükségleteiknek megfelelően naponta, heti kétszer, heti háromszor, vagy 
naponta többször is gondozásban részesülnek. A házi segítségnyújtás keretében – a 
beszámolási időszakban – naponta, átlagban 87 időskorú számára biztosítja az intézmény az 
életvitel minden területére kiterjedő, teljes körű gondozást.  
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást a Rinyamenti Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás valamennyi településén biztosítja az intézmény. Az ellátást a 
kistérség településein élő időskorú ellátottak, fogyatékkal élők, pszichiátriai betegségben 
szenvedők vehetik igénybe. Az igénybevevőknél a vizsgálni kell a szociális rászorultságot a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően. Városunkban 2007-ben és 2008. évben 21, 2009. 
évben 26, 2010. május 31-ig 27 ellátott részesült jelzőrendszeres házi gondozásban.  
 
Az időskorúak nappali ellátását biztosítja az idősek klubja, amely a klubtagok számára 
tartalmas programokat, és napi egyszeri meleg ebédet nyújt. Nagyatádon két klub, 60 
férőhelyen biztosít az idősek szociális és egészségügyi állapotának megfelelő preventív 
ellátást. 2007-ben 56, 2008-ban 61, 2009-ben 64, 2010. május 31-ig 59 időskorú részesült 
ilyen ellátásban. 2008-tól az Ezüstkor Idősek Klubja hétvégén is biztosít ellátást, 2010-től 
pedig az étkezést igénylők számára lehetőség van az étel helyben fogyasztására.  
 
Szakosított ellátást nyújt 40 férőhelyen az idősek otthona. Az idősek otthonába felvételre 
kerülő időskorú személyek fokozott – 4 órán túli – gondoskodást, és ápolást igényelnek. 2007. 
évben 40, 2008-ban 41 fő, 2009. évben 41, 2010. május 31-ig 40 fő ellátásáról gondoskodott 
az intézmény. Az intézmény kihasználtsága évek óta meghaladta a 100%-ot, az otthonba 
történő elhelyezésre várakozók száma 39 fő, ebből 26 fő nagyatádi lakos. A beszámolási 
időszakban sor került az idősek otthona tárgyi eszközeinek fejlesztésére, a pályázat forrásból - 
365.000.-Ft összegű támogatás felhasználásával - javult az otthon lakóinak életminősége. 
 
A beszámolási időszakban megvalósult az egyéni szükségletekre épülő, lépcsőzetes ellátást 
biztosító, személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátás. Az egymásra 
épülő szervezeti egységek biztosítják a rászorulók differenciált ellátását. Legfőbb cél, a 
szociális alapszolgáltatások fejlesztése, hogy a rászorulók elsősorban saját otthonukban, 
megszokott környezetükben kapjanak ellátást, kiváltva a költségigényesebb bentlakásos 
ellátást. 
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2009. évben elfogadásra került a Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója, amely 
meghatározza a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások rövid és hosszú távú fejlesztési 
szükségleteit, irányait és prioritásait. A koncepciót a Somogy Megyei Önkormányzat 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményezte és megállapította, hogy illeszkedik a 
Somogy Megyei Szolgáltatástervezési Koncepcióhoz. 
 
A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal működése során 2009-ben és 2010-ben véleményezte és 
támogatta Nagyatád Város Közfoglalkoztatási Tervét. 
 
Az elmúlt években a hagyományokhoz hűen a város idős polgárait az Idősek Világnapján és 
az Idősek Karácsonya rendezvényen köszöntöttük. Ezen programokon fokozott figyelmet 
fordítottunk a generációk együttműködésére a közös programok szervezése útján.  
Az Idősügyi Fórum a beszámolási időszakban is rendszeresen, negyedévente ülésezett. Az 
Idősügyi Fórum tagjai aktívan képviselik idős társaikat a fórum munkájában, javaslattal élnek 
várospolitikai, szociálpolitikai kérdésekben, véleményezik a városfejlesztési elképzeléseket. 
A városban működő nyugdíjas klubok állandó szereplői, aktív résztvevői településünk 
rendezvényeinek és a művészeti bemutatóknak. 
 
 
3.5. Fiatalok 
 
Teljes körű alapfokú közoktatási ellátást és a középfokú továbbtanulás sokoldalú lehetőségeit 
biztosítjuk a nagyatádi gyerekeknek, fiataloknak. E vonatkozásokban a korszerű feltételek 
kialakítása a középiskolában megvalósult, az alapfokú oktatásban pedig az NKI Bárdos Lajos 
Általános Iskola rekonstrukciójával és bővítésével megkezdődött.  

A fiatalok elhelyezkedését a munkatapasztalat szerző támogatással megvalósuló 
foglalkoztatással segítjük. 
 
Az elmúlt tanévekben is 8 kollégiumi férőhellyel segítettük a Pécsett tanuló nagyatádi 
főiskolás, egyetemista diákok lakhatását, s ezzel hozzájárultunk a tanulmányukkal 
kapcsolatosan felmerülő költségek csökkentéséhez.  
 
A Nagyatádi Diákokért Alapítvány az önkormányzat támogatásával évenként 900-1.000 eFt 
összegből évi két alkalommal nyújtott mintegy 40-50 nagyatádi egyetemi-főiskolai 
hallgatónak támogatást, alkalmanként 8.000.- Ft – 15.000.- Ft közötti összegben. 
A Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért Közalapítvány, valamint Nagyatád Város 
Önkormányzata támogatásával évente 50-60 fő részesült egyszeri ösztöndíjban. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra évről-évre 1 MFt 
keretösszeget biztosít az önkormányzat. A pályázaton évente 70-80 pályázó kap havi 1.000.-
Ft – 3.000.- Ft közötti támogatást, amely a megyei önkormányzat és az Oktatási Minisztérium 
kiegészítésével havi 2.000.- Ft – 8.000.- Ft ösztöndíjat jelent a diákok számára.  
 
Segítjük a fiatalok művészeti csoportjait, akik szívesen vesznek részt városi ünnepségeken, 
rendezvényeken, színvonalas, hangulatos műsoraikkal részévé váltak a város kulturális 
életének. Sokféle sportágban, szervezett keretek között sportolási lehetőséget biztosítunk a 
sport iránt érdeklődő fiataloknak. Használhatják a Városi Sportcsarnokot, az Uszodát, a 
Strandfürdőt és a szabadtéri sportlétesítményeket. Az EU Városközpont rekonstrukciós 
pályázatunk részeként a Szent István parkban BMX – gördeszka pálya létesítésére kerül sor. 
A Nagyatádi Művelődési Központ rendszeresen biztosított szórakozási, művelődési 
lehetőséget a fiataloknak. 



 54 

 
3.6.  Sport 
 
A 2008. őszén átadott Uszoda új lehetőségeket teremt mind az oktatási intézmények, mind a 
sportolók, mind a szabadidejüket aktívan eltölteni kívánók számára is. A 25 méteres 
úszómedence és a speciális tanmedence kifejezetten a gyermekek úszásoktatását és az 
úszósportot szolgálják. 
Az általános iskolás és a középiskolás képzésben is elindultak a sportosztályok, amelyek 
felmenő rendszerben érdemben segíthetik az utánpótlás nevelést, az egyes sportágak 
bázisának kiválasztását. 
 
Az elmúlt időszakban eredményesen és sikeresen működtek a város sportegyesületei. 
Tevékenységük alapját az önkormányzat által biztosított létesítmények és támogatások adják. 
E feltételek megléte tette lehetővé, hogy valamennyi sportágban jó eredményeket értek el a 
nagyatádi sportolók. Kiszélesedett a labdajátékok utánpótlás bázisa, versenyrendszere. Sok 
gyermeket-fiatalt vontak be a rendszeres sportolásba a ritmikus gimnasztika, a judo, a 
kézilabda és labdarúgó egyesületek. Az egyesületi keretek között bajnoki és 
versenyrendszerben, a korosztályi szinteket biztosító módon megvalósuló sporttevékenység, a 
diáksport eredményes Nagyatádon. 
Eredményesen használtuk ki a sport hasznos szabadidő eltöltést, egészséges életmódot, 
közösségformálást szolgáló szerepét. 
 
A Nemzeti Csapatbajnokságokban részt vevő nagyatádi sportszervezetek: 
 

• Nagyatádi Női Kézilabda Klub   NB I./B 
• Rinyamenti Kézilabda Club    NB I./B 
• EEE Teke Klub      NB II.  
• Nagyatádi Sakk Egylet     OB II. 
• Nagyatádi Futball Club     NB III. 

 
Más versenyrendszerekben résztvevő nagyatádi sportszervezetek: 
 

• Nagyatádi Jazz-balett és Ritmikus Gimnasztika SE 
• Nagyatádi Judo Club 
• Nagyatádi Triatlon és Szabadidősport Egyesület 
• Nagyatádi Úszó és Kerékpáros Sportegyesület 
• Öregfiúk FC 
• Rinyamenti Szabadidősport Egyesület Asztalitenisz Szakosztály 
• Rinyamenti Szabadidősport Egyesület Kosárlabda Szakosztály 
• Rinyamenti Szabadidősport Egyesület Kötélugró Szakosztály 
• Vitalitás Mozgáskorlátozottak Nagyatádi Sportegyesülete 
• Utánpótlás csapatok 

 
A tárgyalt időszakban az önkormányzat évente átlagosan 32.100 eFt-ot fordított a 
sportszervezetek tevékenységének, működésének támogatására, és biztosította a 
sportlétesítmények térítésmentes használatát. 
 
A tárgyalt időszakban a Sportcsarnok éves átlagos látogatóinak, használóinak száma 68.400 
fő volt, míg működésének első évében, 2009-ben az uszodát 22.538 fő látogatta. 
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3.7.  Turizmus 
 
Városunk legfontosabb turisztikai vonzereje a Gyógyfürdő, valamint a Városi Strand. A 
Gyógyfürdő vendégforgalmában egyrészt az egészségügyi ellátást igénybe vevők, másrészt 
pedig a szállodákba érkező vendégek játszanak meghatározó szerepet. A Gyógyfürdő 
vendégeinek száma a felújítás után jelentősen megnőtt, évente átlagosan 87.100 fő veszi 
igénybe szolgáltatásait. A Strandfürdő éves átlag látogatóinak száma 54.300 vendég. Közülük 
sokan a kempingben laknak, illetve jelentős a horvát fürdőturisták száma. 
 
Pályázati forrás felhasználásával a Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények „Együtt 
egymásért, az élményért, a pihenésért” címmel turisztikai kiadványt jelentetett meg a 
nagyatádi fürdőkről. A kiadványban helyet kaptak a kistérség turisztikai vonzerővel bíró 
helyei is. A város nevezetességeit bemutató képeslapok is készültek. 
 
Az önkormányzati kapcsolatnak köszönhetően a gyógyfürdőbe rendszeresen érkeznek 
gyógyító kúrára, gyógykezelésre svéd csoportok is. 
 
Új helyen, megújult környezetben, eredményesen végzi munkáját a Tourinform Iroda. A 
Magyar Turizmus Zrt. negyedévente elemzi, értékeli az országban működő mintegy 150 
Tourinform Iroda tevékenységét, ahol az utóbbi években a nagyatádi iroda kiváló eredményt 
ért el. A tárgyalt időszakban évente átlagosan 2310 fő személyesen, 1428 fő telefonon, 2379 
fő írásban (levél, fax, e-mail) érdeklődött az irodában Nagyatád turisztikai kínálatáról.  
 
Nagyatádon 92 szállodai szoba***, 8 apartman, valamint 60 db kétágyas, 10 db négyágyas 
fürdőszobás kollégiumi szoba és 150 egység befogadására alkalmas kemping**** áll a 
vendégek rendelkezésére. 
A kereskedelmi szálláshelyeken az elmúlt időszakban évente átlagosan 14.879 
vendégéjszakát regisztráltak.  
 
A magántulajdonban lévő Mándl kastély és parkja szállodává történő átalakítása és bővítése 
programja EU-s pályázati támogatást kapott. A Termál Strandfürdő – Uszoda mellett, 
valamint a templom mögötti területen hotel építését kezdeményezték befektetők.  
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4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATRENDSZERE 
 
4.1. Lakossági kapcsolatok 
 
A városi rendezvények, programok, a társadalmi és civil szervezetek összejövetelei is 
alkalmat teremtenek városunk közérdekű dolgainak megbeszélésére, a tájékoztatásra. Ezt 
szolgálták a lakossági fórumok, ahol megismertettük a nagyatádiakkal az önkormányzat 
céljait, feladatait, megismerhettük véleményüket. 
 
Az évente rendszeresen megtartásra kerülő közmeghallgatásos testületi ülésen kérünk 
javaslatokat, véleményeket az önkormányzat költségvetési koncepciójának elkészítéséhez. 
 
A nagyatádiak tájékoztatását és az önkormányzattal való kapcsolatot erősítik a Somogyi 
Hírlapban megjelenő információk, tudósítások. Ugyanígy fontos kapcsolattartási lehetőség a 
Városi Televízió, ahonnan folyamatosan tájékozódhat a város lakossága a közérdekű 
témákról. 
A korszerűsített, megújított honlapunk „Fórum” menüpontján keresztül is leírhatják 
véleményüket, kérdezhetnek közérdekű témákról az érdeklődők. 
 
 
4.2. Együttműködés a civil szervezetekkel, közösségekkel 
 
Támogattuk a városban működő civil szervezetek működését, tevékenységét. A városi 
rendezvények, programok, események állandó résztvevői és segítő közreműködői. Kölcsönös, 
sokoldalú együttműködés alakult ki valamennyi szervezet és az önkormányzat között. 
Tevékenységük, rendezvényeik több száz nagyatádi embernek adnak rendszeres 
elfoglaltságot, programot. Kezdeményezéseikkel, az általuk szervezett eseményekkel 
jelentősen hozzájárultak városunk társadalmi, közösségi, kulturális életének gazdagításához. 
 
A városunkban működő civil szervezetek, közösségek: 
 

• Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 
• Cérnagyári Nyugdíjas Klub 
• Aranykör Nyugdíjas Klub 
• Konzervgyári Nyugdíjas Klub 
• Rendőrkapitányság Nyugdíjas Klubja 
• Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület 
• ÁFÉSZ Nyugdíjas Klub 
• Városi Polgárőr Egyesület 
• Kanizsai Dorottya Honvéd Nőegylet 
• 69. Harckocsi Ezred Baráti Köre Egyesület 
• Bajtársi Egyesület 
• 56-os Szövetség Nagyatádi Szervezete 
• Városszépítő Egyesület 
• Nagyatádi Erdélyi Kör 
• Mozgáskorlátozottak Nagyatádi Csoportja 
• Cukorbetegek Nagyatádi Egyesülete 
• Vakok és Gyengénlátók Nagyatádi Csoportja 
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• Rákellenes Liga Nagyatádi Szervezete 
• Nagyatádi Szív Egyesület 
• Nagyatádi Kertbarátkör 
• MEOE Nagyatádi Szervezete 
• Galamb,- Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete 
• Természet és Állatvédő Egyesület 

 

4.3. Együttműködés az egyházakkal 
 
Rendszeres és kiegyensúlyozott a kapcsolattartás a Nagyatádon működő történelmi 
egyházakkal. Kölcsönösen részt veszünk egymás ünnepi, egyedi programjain, alkalmain. 
Támogatjuk a város építészeti értékeit, emlékeit jelentő templomok felújítását. A 
lehetőségeink és igényeik alapján segítjük tevékenységüket. 

A hitoktatás feltételeit valamennyi oktatási intézményünkben biztosítjuk. 

 
 
4.4. Együttműködés a Megyei Önkormányzattal 
 
A Somogy Megyei Önkormányzattal eredményes és konstruktív volt az együttműködésünk. 
 
- A Megyei Önkormányzat által fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó 

Nagyatád városban végzett szakmai munkája célirányosan, magas szakmai színvonalon 
valósult meg, az intézményeinkkel jó együttműködésben. 
Az intézményegység ideiglenes elhelyezése zökkenőmentesen megtörtént a Bárdos Iskola 
átalakítása idejére. 

 Az intézményegység városi önkormányzati fenntartásba vételének előkészítése, a 
döntések meghozatala rendben, ütemezetten zajlott. 

 
- A Megyei Önkormányzat a Bárdos Iskola rekonstrukciójához a megyei feladatokat ellátó 

Pedagógiai Szakszolgálat az új épületben történő elhelyezése alapján 12.500 eFt átadott 
pénzügyi támogatást biztosított. 

 
- A városi fenntartásban működő Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a 

József Attila Kollégium működési költségeihez a Megyei Önkormányzat minden évben 
biztosított pénzügyi támogatást, a tárgyalt időszakban összesen 87.267 eFt-ot. 

 
- Segítette, pénzügyileg támogatta a Határtalan Játék Testvérvárosi Sportfesztiválok és az 

Ifjúsági Strandkézilabda Európa Bajnokság nagyatádi megrendezését. 
 

4.5.  Kistérségi kapcsolatok 
 
A közösen vállalt szociális, egészségügyi, belső ellenőrzési, mozgókönyvtári és a sport 
feladatokat a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás keretében a korábban 
kialakított szervezeti rendszerben végeztük.  
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A közoktatási feladatok vonatkozásában Bolhás, Ötvöskónyi településekkel kötött 
intézményfenntartó társuláshoz 2009. július 1-jétől csatlakozott Bakháza, Háromfa község is. 
Az öt település a megállapodás módosítását elfogadta, így a Nagyatádi Közoktatási Intézmény 
az ötvöskónyi óvoda mellett további két tagintézménnyel, a háromfai iskolával és óvodával 
bővült. Az NKI tevékenysége 2010 augusztusától a nevelési tanácsadó feladataival bővül, 
kistérségi szintű szolgáltatással. 
A Társulási Tanács munkája során meghozta mindazon döntéseket, melyek a vállalt 
szolgáltatási feladatok jogszabályszerű, hatékony és eredményes ellátásához szükségesek 
voltak. Napjainkra a kistérség valamennyi közoktatási intézménye társulásos fenntartásba 
került. A kistérségi feladatellátás növekvő normatív finanszírozásából a feladatokat végző 
önkormányzati társulások számára, arányos és jelentős többlettámogatást biztosított.  
Az elmúlt években több, a fejlesztés alapját szolgáló kistérségi szintű program készült 
(Közoktatás-fejlesztési terv, Közoktatási Intézkedési terv, Esélyegyenlőségi terv, Kistérségi 
sport stratégia). 
 
A Rinyamenti Kistérségi Fejlesztési Tanács a kistérség fejlesztési elképzeléseinek 
összehangolása, programjainak megvalósítása, kistérségi cselekvési terv kidolgozása, 
aktualizálása érdekében tevékenykedett. A kistérség fejlesztéséhez szükséges források 
megszerzése érdekében több sikeres pályázatot nyújtottak be, illetve hajtanak végre. 
Kitűnő és eredményes a települések és a Többcélú Társulás kapcsolata az egyes 
közmunkaprogramok szervezése és a lebonyolítása terén. A tárgyalt időszakban a társulás a 
teljes kistérségre vonatkozóan 6 közmunkaprogram pályázati támogatását nyerte el, ami 28 
hónapon keresztül átlagosan 70 fő foglalkoztatását tette lehetővé.  
  
A Tourinform Iroda az új szervezeti keretek között eredményesen vesz részt a város és a 
kistérség turisztikai szolgáltatásainak, programjainak, látványosságainak népszerűsítésében.  
 
A somogyi városok együttműködése tovább erősödött a tanuszoda program kivitelezésének 
szervezésével, mely során az érintett városok önkormányzatai – Lengyeltóti, Marcali, 
Nagyatád, Tab – folyamatosan együtt gondolkodtak, összehangolták feladataikat. 
 
Barcs, Kadarkút, Marcali településekkel megkötöttük a térségi integrált szakképzési központ 
(TISZK) társulási megállapodását, mely lehetővé tette, hogy az Ady Endre Gimnázium és 
Szakközépiskola is kaphasson szakképzési hozzájárulást. 
 
Közös feladataink, céljaink között szerepel a 68-as főút felújítása. Ennek kivitelezése 
várhatóan 2013-ig megvalósul. A kistérségi szennyvízprogram megvalósításában jelentős 
előrelépés történt. Kilenc település együttműködésében megalakult a Nagyatádi Regionális 
Szennyvíztársulás, és sikeres pályázaton támogatást nyert a projekt teljes előkészítésére. 
Jelenleg folynak a műszaki előkészítés munkálatai, a lakosság szervezése is jó ütemben halad. 
A projektben szennyvízvezeték építés és a szennyvíztelep megújítása valósul meg. 
 
A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási programban való együttműködésünk során azt a célt 
valósítjuk meg, hogy a kistérség területén korszerű, hatékony, költségtakarékos 
hulladékgazdálkodási gyakorlat valósuljon meg Európai Uniós támogatás felhasználásával.   
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4.6. Városi hagyományok, ünnepek 
 
A hagyományos városi programjainkat minden évben megrendeztük: a Magyar Kultúra 
Napja; az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója; Városi ünnepség a Város 
Napja alkalmából; Majális; Városi Gyermeknap; Hősök Napja; Pedagógusnap; 
Köztisztviselők Napja; Szent István napi rendezvény; Idősek Világnapja; az 1848-49-es 
Forradalom és Szabadságharc hőseinek napja; Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
évfordulója; Idősek karácsonya; Városi Karácsonyi hangverseny. 
 
A Múltidéző című helytörténeti kiadvány sorozatunk újabb részekkel bővült. 2007-ben jelent 
meg „A Nagyatádi Állami (Reál) Gimnázium alapítása és első négy éve” című XX. kötet, 
2008-ban került kiadásra a „Kraumann Erik 1907-1978” című XXI. kötet. 
 
A Városi Múzeum gyűjtő, feldolgozó és kiállító munkájával eredményesen töltötte be a 
helytörténettel kapcsolatos feladatait. Tovább fejlődött és bővült a Haditechnikai Park 
gyűjteménye. Gondoskodtunk a helyi védett épületek, szobrok, növények megóvásáról. 

4.7. Nemzetközi kapcsolatok 
 
Tovább működtek testvérvárosi kapcsolataink Kézdivásárhely, San Vito al Tagliamento, 
Krizsevci, Nussloch városokkal. Élő a kapcsolatunk a szlovákiai magyar lakta Tardoskedd 
településsel. 
Önkormányzatunk és a Hivatásos Tűzoltóság egy tűzoltólétrás gépjárművet adományozott 
Kézdivásárhely testvérvárosunk önkormányzatának. 
Valamennyi testvérvárosunk küldöttsége részt vesz a Határtalan Játék Nemzetközi 
Sportfesztiválon, ami jól szolgálja a fiatalok számára Nagyatád városa, illetve egymás 
megismerését, ugyanakkor a kapcsolatok erősítését.   
A svéd Westernorland megyével a gyógykezelésekre vonatkozó együttműködésünk az elmúlt 
időszakban is eredményes volt. 
 
4.8. Városmarketing, sajtó 
 
Az elmúlt időszakban érvényesítettük, hogy a korszerű kommunikációs eszköznek számító 
honlapunkon aktuális és hasznos információkat nyújtsunk a nagyatádiak és a településünk 
iránt érdeklődők számára. A hagyományos kommunikációs eszközöket is felhasználtuk a 
minél jobb tájékoztatás, informálás érdekében. Ennek leghatékonyabb eszköze a Városi 
Televízió, ami kifejezetten a nagyatádiak tájékoztatását szolgálta rendszeres és folyamatos 
tevékenységével. 
 
A Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények új városi prospektust és képeslapokat jelentetett 
meg Nagyatádról. Részt vettünk több turisztikai kiállításon, valamint megjelentünk ilyen 
jellegű kiadványokban is (Hungaro Guide, Somogy Foto Album, Fürdővárosok Szövetsége 
kiadványa, Kaszói Körpanoráma). 
Turisztikai pályázaton nyert pénzeszközök felhasználásával Nagyatád és a Rinyamenti 
Kistérség turisztikai értékeit bemutató kiadványt jelentettünk meg, „Séta Nagyatádon. 
kirándulás a Rinyamenti Kistérségben” címmel.  
  
A településünkről, a közérdekű eseményekről, folyamatokról, döntésekről megadtuk a 
szükséges információkat a sajtó számára. 
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ÖSSZEGZÉS 
 
Nagyatád Város, a nagyatádiak számára értékteremtő éveket hozott az elmúlt időszak. A 
városfejlesztésben, a beruházások megvalósításában és a közszolgáltatások biztosításában, az 
önkormányzati feladatok ellátásában is eredményes évek vannak mögöttünk. 
 
A 2007. áprilisában elfogadott városfejlesztési és gazdasági program alapján, az abban 
megfogalmazott célokra figyelemmel végeztük munkánkat. A megvalósuló beruházások 
vonatkozásában léptékváltás történt; jelentőségük, stratégiai – hosszú távú szerepük és a 
pénzügyi nagyságrendjük alapján lehet ezt megállapítani. Megvalósult, hogy az Európai Unió 
pénzügyi alapjaiból nagy összegű támogatásokat sikerült Nagyatádra hozni. Nagyatád jövője 
szempontjából meghatározó intézmények, létesítmények épületek-újultak meg, épülnek most 
is. 
 
Az előző időszak áthúzódó beruházásait befejeztük, teljesítettük. Új, nagyléptékű 
fejlesztéseket indítottunk el, készítettünk elő. Párhuzamosan valósítottunk meg 
nagyberuházásokat és gondoskodtunk a lakosság mindennapjaihoz kapcsolódó felújítási, 
fejlesztési feladatok elvégzéséről is. 
 
Erősítettük, gazdagítottuk Nagyatádot. Javult a város versenyképessége, a közszolgáltatások 
minősége, színvonala, fejlődtek a nagyatádiak életfeltételei. 
 
Az önkormányzat szerteágazó feladatellátása során jól tudott együttműködni városunk 
lakosságával, a gazdasági élet szereplőivel, a közszolgáltatásokat végzőkkel, a társszervekkel, 
az önkormányzatokkal. 
A 4 éves program teljesítése, ez idő alatt a feladatok elvégzése, a fejlesztések megvalósítása 
köszönetet érdemlő, közös munka eredménye. 
 
A program egyes elemei, a szakmai munka, a beruházások folytatódnak. Vannak konkrét 
tennivalók, középtávú feladatok. Van mit folytatni – az értékteremtő évek tovább tartanak. 
 
 
Nagyatád, 2010. június 18. 
 
 
 
 
 Ormai István 
 polgármester 
 
Záradék: 
 
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városfejlesztési és gazdasági 
program megvalósításáról szóló beszámolót a 127/2010. (VI. 24.) számú határozatával 
elfogadta. 
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2. sz. melléklet 
1. sz. kép: József Attila Kollégium 
 

 
 
2. sz. kép: Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola 
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3. sz. kép: Fedett Uszoda 
 

 
 
 
4. sz. kép: Látogatóközpont 
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5. sz. kép: Bárdos Lajos Általános Iskola (látványterv) 
 
 

 
 
 
 
 
 
6. sz. kép: Művelődési Központ (látványterv) 
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7. sz. kép: Körforgalom 
 

 
 
 
8-11. sz. képösszeállítás: Járdák, utak, parkolók 
 

                        
 
Kolozsvári utca Alkotmány utca 
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8-11. sz. képösszeállítás: Járdák, utak, parkolók 
 

 
 
 Koch Róbert  u. – Bajcsy-Zsilinszky u. átkötő járda 
 

 
 

 Háromfai utca (Kivadár) 
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8-11. sz. képösszeállítás: Járdák, utak, parkolók 
 

 
 
 Kossuth u. – Aradi u. átkötő út 
 
 

 
 
 Kápolna utca 
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8-11. sz. képösszeállítás: Járdák, utak, parkolók 
 

 
 

 Iparterület 
 

 

 
 
 Ady-köz 
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8-11. sz. képösszeállítás: Járdák, utak, parkolók 
 

 
 
 Rókus-köz 
 
 

 
 
 Tallián A. utca – Egészségügyi Központ 
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12. sz. kép: Városi Könyvtár 
 

 
 
 
13-15. sz. kép: Központi Temető 
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13-15. sz. kép: Központi Temető 
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3. sz. melléklet 
Pályázati támogatások, állami és Európai Uniós források  

felhasználásával Nagyatád városban megvalósuló  
közösségi beruházások, programok 2007 – 2010. (2012.) 

eFt 

Beruházás 
Beruházás 

összege 
Támogatás 

József Attila Kollégium felújítása 580.403 
Ady Endre Gimnázium bővítése, felújítása 740.254 

1.002.382 

Látogató Központ építés 134.678 119.374 
Uszoda építés * 410.000 205.000 
Körforgalom építés 121.184 109.066 
Városi Könyvtár felújítása 26.116 12.990 

 

Központi Temető felújítás, ravatalozó építés 164.000 140.000 
NKI Bárdos Lajos Iskola bővítése, felújítása 1.184.000 1.092.136 
Városközponti felújítások 602.457 505.690 

 

Bölcsőde felújítás, bővítés 85.500 70.000 
 

Ivókút építése 8.562 4.200 
 

Árpád utca D-i rész járdaépítés 3.455 2.418 
Koch R. – Bajcsy-Zs. u. járdaépítés 2.518 2.014 
Háromfai u. járdaépítés 9.489 7.591 
Alkotmány u. járdaépítés 8.911 7.129 

 

Nagyatád – Kivadár autóbusz öblözet építés 5.629 3.940 
Tallián utcai parkolók építése 4.620 3.234 
Zrínyi utca útfelújítás 12.137 6.068 
Koch R. – Bajcsy-Zs. u. átkötő út felújítása 2.945 1.472 
Kiszely utca É-i rész útfelújítás 6.957 3.478 
Ady Endre köz útfelújítás 5.244 2.622 
Gyár utca Ipartelep bekötőút felújítás 3.415 1.708 
Kolozsvári u. útfelújítás 7.492 5.994 
Kápolna u. útfelújítás 11.566 9.253 
Kossuth – Aradi u. útfelújítás 4.897 3.918 
Rókus köz út, parkoló, járda építés 10.275 8.220 

 

Kompetencia alapú oktatás TÁMOP 91.291 91.291 
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés ÁROP 16.221 14.924 
Városi Könyvtár EU-s támogatások 13.094 13.094 
Gimnázium informatikai fejlesztés TIOP 24.013 24.013 

 

Tűzoltó járművek, eszközök beszerzése 259.000 207.201 
 

Hulladékudvar építése 106.440 106.440 
Hulladéklerakó rekultivációja 252.847 252.847 

 

Regionális szennyvízprogram előkészítése 130.000 111.194 
Regionális szennyvízprogram 4.245.700 3.608.845 

 

68-as út Nagyatád elkerülő szakasza építése 2.335.000 2.335.000 
 

Összesen 11.630.311 10.094.746 
 * Magánbefektetői és állami részvétellel. 


