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I.  FEJEZET: BEVEZETÉS 
 
A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján kerül sor , mely szerint: 
A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési 
tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 
A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó 
időszakra szólhat. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat 
képviselő-testülete egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a 
lehetőségek figyelembe vétele mellett fejlődjön is. 
A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon 
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei térségi 
koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt 
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. 
A képviselő-testület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi 
minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó 
döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása 
során. 
 
A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a képviselő-testületnek az alábbiakra 
kell koncentrálnia: 

• a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, 
• a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére. 

 
Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl. 
állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van: 

• a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására, 
• az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresésére, 
• a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására. 

 
A gazdasági program összeállítását befolyásoló tényezők: 

• a kormányzat gazdaságpolitikája, 
• a megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program, 
• nemzeti és EU-s pályázati források, 
• a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei, 
• az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói, 
• a képviselő-testület, polgármester  és a bizottságok elképzelései, javaslatai,  
• a településen működő intézmények és szervezetek javaslatai, elvárásai. 

 
Az Önkormányzatok helyzete, feladatrendszere, belső működése az elmúlt négy évben 
megváltozott. Számos feladat, hatáskör került más szintre, a közigazgatás rendszerébe 
bekerültek a járások, az oktatás szervezésébe a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(KLIK). Azonban ez közel sem jelenti azt, hogy az Önkormányzatoknak kevesebb feladata 
lenne, hanem más jellegű, a helyi, települési feladatok és az ehhez kapcsolódó központi 
elképzelések végrehajtása és ennek megszervezése került előtérbe. Mindenképpen fontos 
feladat azonban megfogalmazni minden olyan célkitűzést, feladatot, mi szükséges ahhoz, 
hogy előrébb mozdítsuk településünket több tekintetben is. Azt is látni kell, hogy annak 
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ellenére, hogy jelenleg az Önkormányzatnak likviditási gondjai nincsenek, pénzügyileg 
kiegyensúlyozott nagyobb léptékű fejlesztésre, beruházásra csak akkor nyílik lehetőség, ha 
arra központi vagy pályázati forrás van. Az önkormányzat saját bevételei csak kisebb munkák 
finanszírozására valamint a pályázati önerők biztosítására elegendők. 
 

1.Általános adatok 
 
Terület: 10,68 km2 
Jogállás: Város 
Járás: Bonyhádi 
Megye: Tolna 
Régió: Dél- Dunántúli régió 

Teljes népesség 2280 fő (2014. jan. 1.) 

Népsűrűség 215,07 fő/km² 

 
 
Nagymányok város a Mecsek hegység keleti 
kiágazásának északi oldalán – szép természeti 
környezetben – Tolna megye déli peremén a 
Bonyhádi járásban fekszik, a járásközpont 
Bonyhád Városa mellett városi ranggal 
rendelkezik. Területe határának déli része hegyes-
dombos, a többi irányban nagyrészt síkság. Határa 
keleten Kismányok, északon Aparhant és Izmény, 
nyugaton és délnyugaton Váralja, délen és 
délkeleten a Baranya megyéhez tartozó Mecseknádasd és Hidas községekkel érintkezik. A 
település lakóinak száma 2370 fő. Nagymányok a fővárostól, Budapesttől 170, a 
megyeszékhelytől, Szekszárdtól 27 és Pécstől pedig 45 km-re található. A település 
mikrotérségi szerepet tölt be. A városban német, valamint roma nemzetiségi önkormányzat 
működik. A lakosság jelentős része német nemzetiségűnek vallja magát. 
 
Mindhárom nagyváros felől a 6-os számú főközlekedési útról közelíthető meg, a Bonyhád-
Kaposszekcső közötti 6534. sz. úton. A települést átszeli a MÁV 50-es számú Dombóvár–
Bátaszék-vasútvonala. A megállóhely Váralja és Hidas-Bonyhád között található. 
 

2.Településtörténet 
 
Nagymányok község története az 1000-1100-as évekig nyúlik vissza. Belőle válik ki a 
későbbiekben Kismányok. Az első írásos emlék 1015-ből maradt fenn, amikoris Damaslaus 
herceg „Manek”-et a pécsváradi kolostornak adományozza. A település neve a későbbiekben 
többször változott, Manky, Meneke, Manyk, Manyuk, Mányok és Nagymányok elnevezések 
váltak ismertté. 1526-ban a török szinte elpusztította a falut, a lakosok a Mecsekbe 
menekültek. A lakosságszám ezt követően nagyon alacsony, mintegy 100-110 lélekre tehető. 
A községet 1664-ben török pusztította, melynek következtében szinte teljesen kihalt. 1703-
ban Nagymányok a pécsi püspök tulajdonába kerül. A megmaradt lakosok visszaszivárogtak, 
új lakók is betelepültek, lassacskán újra visszatért az élet, az 1720-as években a német 
lakosság betelepülése meghatározó volt a népességszám alakulására. 
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A szénbányászat kezdeti lépései 1840-től tapasztalhatók. 1890-ben Troll Ferenc zárdát alapít, 
mely szintén lényeges momentum a település életében. A bányászat jelentősebb szerepet 
1890-től kap, amikor megépítik az első üzemi épületeket és munkáslakásokat. 1873-ban kerül 
sor a vasút kiépítésére.  
A község hármas településtagoltsága szintén a szénbányászathoz kötődik. A falusi rész az 
előzőekben leírtak alapján 1015-től ismert, ehhez szervesen csatlakozott a Csalapuszta 1299-
től, mely két utcából állt. A Bányatelep − melyet a bánya hozott létre és tett komfortossá − 
1891-től kerül be a község vérkeringésébe. Az Újtelep 1958-tól kezdődően épült, szintén 
bányászlakásokból álló településrész.  
Az 1980-as években megkezdődött a Bonyhád-Dombóvári út mellett a községközpont 
kiépítése, mely napjainkban is folyamatban van. 
 
Nagymányok 1965-ben közös tanácsú község lett, Nagymányok és Kismányok községek 
tanácsa társult. 1970. július 1-jén Nagymányok és Kismányok községek közös tanácsához 
társult Váralja tanácsa is, mely azonban 1990. január 1-ével a közös tanácsból kivált és önálló 
tanáccsá lett. 
1971. május 1-jei hatállyal a Tolna Megyei Tanács 10/1971. számú határozatával a 
Nagymányoki Községi Közös Tanácsot "nagyközségi" rangra emelte. 2009. július 1. napjával 
a Magyar Köztársaság Elnöke Nagymányoknak 76/2009. (VI. 30.) KE-határozatban városi 
címet adományozott. 
A már hatálytalan, helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. rendelkezései alapján a 
két község (Nagymányok, Kismányok) 1990-től önálló önkormányzattal rendelkezik, azonban 
közös hivatalt tartott fenn, mely körjegyzőségként működött. A körjegyzőséghez 2004. január 
1-én csatlakozott Váralja Község Önkormányzata is. 2009.január 1. napjával a körjegyzőség 
megszűnt, önállóan működteti a polgármesteri hivatalt. Magyarország helyi önkormányzatiról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései értelmében önálló hivatalt tart fenn. 
2013. január 1-től a járási rendszer felállításával a Bonyhádi Járáshoz tartozik.  
 

3. Gazdaságfejlesztés nemzeti színtéren 
 
Nagymányok Város Önkormányzata gazdasági stratégiája az Európai Unió és a magyar 
kormány által meghatározott stratégiák útmutatásaival, azok céljaihoz, prioritásaihoz 
illeszkedik, úgy, hogy összhangban áll a város gazdasági, kulturális és társadalmi 
hagyományaival, és a jelen változások kihívásaira előremutató, a fejlődés irányába ható 
választ ad. 
Az „Európa 2020” az Európai Unió 2010-ben útnak indított, 10 évre szóló növekedési és 
foglalkoztatási stratégiája.  A stratégia öt kiemelt cél, prioritás formájában határozza meg a 
beavatkozási területeket, és egyúttal rögzíti az elérendő eredményeket: 
1. Foglalkoztatás 
Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. 
(Magyarország: 75%) 
2. K+F/innováció 
Az EU (köz- és magánforrásból származó) GDP-jének 3%-át a kutatás/fejlesztés és az 
innováció ösztönzésére irányuló beruházásokra kell fordítani. (Magyarország: 1,8%) 
3. Éghajlatváltozás/energia 
Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez 
képest (vagy akár 30%-kal, ha adottak az ehhez szükséges feltételek) (Magyarország: 10%). 
A megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni. (Magyarország: 14,65%) 
Az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani. (Magyarország: 2.96%) 
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4. Oktatás 
A lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. (Magyarország: 10%) 
El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezzen. (Magyarország: 30,3%) 
5. Szegénység/társadalmi kirekesztés 
Legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi 
kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt 
jelent. 
Az Európai Bizottság a hosszú távú növekedéssel kapcsolatos prioritásokat beépítette az EU 
következő 7 éves - 2014-2020 -, pénzügyi keretének felhasználására irányuló javaslatába. 
Ugyanakkor felülvizsgálta a 2010 óta eltelt 4 évet, melynek következményeként részben 
módosította az „Európa 2020” stratégiai céljait. Az összes tagállamnak e 11 célhoz kell 
igazítania saját fejlesztési terveit: 
1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése.  
2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák 
használatának minőségének javítása.  
3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági, a halászati és akvakultúra-ágazat   
versenyképességének javítása.  
4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása  
 minden ágazatban.  
5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és –kezelés 
előmozdítása.  
6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása.  
7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati 
infrastruktúrákban.  
8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése.   
9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem.   
10. Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás.  
11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás. 
  
Magyarország e fenti célok mentén készítette el nemzeti stratégiáját, melyet a Széchenyi 2020 
programban fogalmazott meg, 6 fő fejlesztési területet megjelölve: 
Munkahelyteremtés 
A vállalkozások versenyképességének javítása 
Szegénység elleni küzdelem és oktatás 
Energiahatékonyság javítása, környezetvédelem 
A közlekedés korszerűsítése 
Kutatások, fejlesztések támogatása 
A Széchenyi 2020 programban megfogalmazott fejlesztési területek céljait a Magyarország 
számára 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós forrásokból, tíz operatív program 
keretében tervezi megvalósítani. 
Az operatív programok illeszkednek az EU2020 stratégiához. 
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsődleges célja a közlekedés 
hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton keresztül 
a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig. 
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, azaz az EFOP elsődleges célja, hogy a 
humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és 
népesedési kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni 
küzdelemből fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az 
egészségügyi beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a 
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korai iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának 
növelésére és a kutatás-fejlesztésre. 
 
  
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célja, hogy a magas 
hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az 
emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – 
védelmével összhangban valósuljon meg. 
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, azaz a GINOP egyik legfontosabb 
célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt új 
munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni. 
A program további két fontos célkitűzése az ország innovációs képességeinek és 
kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése. 
A TOP, azaz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fő küldetése, hogy kereteket 
biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. 
Fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és 
környezetre irányuló fejlesztések is. 
A VEKOP, azaz Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program  - térségünkre nem 
vonatkozik. 
A közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztéseit a Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) nyomán hajtjuk végre. Az operatív 
program ad egyben helyet a 2014-2020 időszakban az ESB alapok végrehajtásához szükséges 
tagállami funkciók finanszírozásához felhasználható technikai segítségnyújtás forrásoknak. 
A VP, azaz Vidékfejlesztési Program elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások 
versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és 
közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági 
fejlődés támogatása. 
A Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) a halászati ágazat támogatási lehetőségeit 
tartalmazza. 
Az RSZTOP, azaz a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program elsődleges célja, 
hogy a leginkább rászoruló személyeket – a szegénységben élő gyermekeket, a 
hajléktalanokat, valamint a rendkívül alacsony jövedelmű személyeket – megfelelő 
étkezéshez és alapvető fogyasztási cikkekhez juttassa. 
 
Az Európai Unió által még nem elfogadott, és ezáltal még nem véglegesített operatív 
programok szakmai tartalma, prioritásai változóban vannak, a hivatalosan megjelenő 
felhívások tartalmazzák majd a konkrét pályázati kereteket, megvalósítandó tevékenységeket. 
A kormányzat szándéka szerint nyilvánosságra hoznak egy úgynevezett éves fejlesztési 
keretet, melyben részletesen, mindenki számára látható módon teszik közzé, hogy egyes 
programokra, konstrukciókra milyen keretösszegek állnak a rendelkezésre.  

II.  FEJEZET:HELYZETELEMZÉS 
 
 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos 
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján Nagymányok nem tartozik a társadalmi-gazdasági 
és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott települések közé. A bonyhádi kistérség nem sorolható az ország 
hátrányos helyzetű kistérségei közé, de Nagymányok Városa mérete és anyagi lehetőségek 
szűkössége miatt is fejlesztést igényel. A városfejlesztés húzóerőként hathat és  fontos 
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szerepet játszhat a környék fejlődésének tekintetében. Nagymányokon kistérségi szerepkörű 
intézmény nem működik, kistérségi, megyei és regionális intézményekhez való hozzáférés 
tekintetében elhelyezkedése kedvező, hiszen Bonyhád közvetlen közelében, és Pécs, mint 
pólus város és Szekszárd mint növekedési zóna-város között félúton található. 
 

1. Demográfiai jellemzők 
 
A városban (hasonlóan az országos folyamathoz) az állandó népesség száma fokozatosan 
csökken. 2010-től 2015-ig  27 fővel esett vissza ez a szám. A lakónépesség számának 
csökkenése az országos tendencia alatt van.  
 

A népesség kor szerinti megoszlása a következő(2014): 
Kor szerinti 
csoportosítás Fő Korcsoport Fő 

 
Megoszlás %-a 

0-2 57 
Gyermek- és 
fiatalkorú 

265 11,18 3-5 46 
6-13 162 
14-17 106 Munkaképes 

korú 
1432 60,42 

18-59 1326 
60- 673 Időskorú 673 28,40 
Összesen: 2277      Összesen: 2370 100,0 
 
A 2014-es adatok alapján a 60 év felettiek aránya jóval meghaladja a 0-14 évesek arányát, 
ami elöregedő népességszerkezetre utal. Ez pár évtized múlva súlyos következményekkel fog 
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járni, mert a jövedelemtermelő csoportnak nehézséget fog jelenteni az idősebb korosztály 
eltartása. A mutatószám alakulását befolyásolja a természetes szaporodás/ fogyás, valamint a 
migráció, mely gyakran negatív irányban tolja el ezt az arányszámot, ugyanis jellemzően a 
termelőképes fiatal lakosok költöznek el, és az idősebbek maradnak helyben. 
Természetes szaporodás/ fogyás az élveszületések és halálozások számának különbözete. 
Magyarországra jellemző a természetes fogyás, azaz a halálozások száma magasabb, az 
élveszületéseknél. Nagymányokon a természetes fogyás mértéke 2010-től folyamatosan az 
országos szint alatt marad, 2013-ban a természetes fogyás mértéke (2010: 13, 2011: 11, 2012: 
9, 2013:5, 2014:6)jóval kedvezőbb képet mutatott az országos és Tolna megyei 
járásközpontokra jellemző mértéknél. 
 

2. Foglalkoztatottság  
 
Nagymányok lakosságának túlnyomó része a korábbi időszakban ipari munkás volt, egy 
kisebb része a helyi termelőszövetkezetben dolgozott. Jelenleg a lakosság jelentős része 
nyugdíjas. A munkaképes lakosság önkormányzati alkalmazásban, vagy a helyi 
vállalkozásokban talál megélhetési forrásra, illetőleg a járásközpont Bonyhádon dolgozik. Az 
önkormányzat és intézményei jelenleg 37 főt foglalkoztatnak. Az iparterület kiépítéséhez 
kapcsolódóan az ott letelepedő vállalkozások jelenleg 203 főt foglalkoztatnak. A munkaképes 
lakosság egy része Bonyhád városban dolgozik. 
A település bányász jellege megszűnt, azonban az új bányanyitások kapcsán a bányászat ismét 
meghatározó lehet a település életében. 
 
A mezőgazdaságban dolgozók nagy része magángazdálkodóként végzi tevékenységét. 
 
A település a foglalkoztatottságot tekintve viszonylag szerencsés helyzetben van. A regisztrált 
munkanélküliek aránya lényegesen elmarad az országos átlagtól, a lakosság jelentős hányada 
ellátottnak tekinthető.  

A településen működő vállalkozások száma: 
 Vállalkozások száma 
Ipar 24 
Mezőgazdaság 22 
Kereskedelem 33 
Szolgáltatás 98 
Egyéb 10 
Összesen: 187 

 
A település regisztrált munkanélküliekkel kapcsolatos adatai (2014.december 20.): 

Megnevezés Mutatószám 
Regisztrált munkanélküliek száma 65 
Gazd. aktív népesség (becsült) 835 
Munkaképes korú lakosság száma 1432 
Munkanélküliségi ráta 4,0 % 
 
 
A regisztrált munkanélküliek közül a legtöbben szakmunkás végzettséggel, illetve 
szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi végzettséggel rendelkeznek.  2013-as adatok 
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alapján a regisztrált 65 fő munkanélküli közül 15 fő pályakezdő, valamint 14  fő 50 év feletti  
nyilvántartott álláskereső. 

3. Oktatás, nevelés 
 
A 2011-es adatok szerint a 7 éves és idősebb népesség 28,86%-a legfeljebb 8 osztályt végzett, 
49 %-a középfokú végzettséggel, 8,2 %- a egyetemi, főiskola, egyéb oklevéllel rendelkezett.  
A 7 éves és idősebb lakosok körét vizsgálva Nagymányokon élők iskolázottságának aránya a 
2011-es adatok alapján az országos szintnél alacsonyabb értékűek.  
 

Képzettség mértéke a 7 éves és idősebbek arányában (%) 2011 

 

  

legfeljebb 
általános 
iskola 8. 
osztályát 
végzettek  

érettségivel mint 
legmagasabb 

iskolai 
végzettséggel 
rendelkezők 

érettségi nélküli 
középfokú 

végzettséggel, mint 
legmagasabb iskolai 

végzettséggel 
rendelkezők 

egyetemi, főiskolai, 
egyéb oklevéllel, 
mint legmagasabb 

iskolai 
végzettséggel 
rendelkezők  

Nagymányok 28,86 22,9 25,98 8,2 
Bonyhád 
járásközpont 

26,4 25,5 23,9 12,3 

országos átlag 
25 27,5 19,5 15,5 

 
A városban jelenleg a Nagymányoki Pitypang Óvoda működik. A nők munkába állását segíti, 
hogy 2011. szeptemberétől egységes óvoda-bölcsődeként funkcionál. A Nagymányoki II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola keretén belül az általános 
iskolai nevelés és  zeneművészeti nevelés zajlik, az alapfokú nevelésen túlmenően kétnyelvű 
nemzetiségi nevelés, oktatás és nyelvoktató nemzetiségi nevelés és oktatás is folyik, az 
óvodában szintén nemzetiségi nyelvű óvodai nevelés biztosított. Az általános iskolában és 
óvodában sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése integráltan történik. 
Középfokú oktatási intézmény a településen nem működik, a továbbtanulásra a bonyhádi 
Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (TISZK) Jókai Mór Szakképző 
Iskolai Tagintézménye, valamint Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézménye, illetve a 
színvonalas gimnáziumi oktatást nyújtó Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban 
és Kollégium nyújt közeli lehetőséget. 

Az intézmények gyermeklétszámának alakulása: 
Nagymányoki 
Pitypang Óvoda 

Nevelési év/ 
Tanév 

Nagymányoki II. 
Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola 
és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

82 2010/2011 203 
78 2011/2012 205 
83 2012/2013 201 
73 2013/2014 200 
73 2014/2015 185 

 



 

11 
Nagymányok Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020 

4. Kultúra, közélet 
 
Nagymányokon hagyományosan erős a civil közösségi élet. A szervezetek jelentős hányada a 
kultúra, hagyományőrzés és a sport területén tevékenykedik.  
Az Önkormányzat minden évben pályázat alapján támogatja a helyi civil szervezeteket, 
ezáltal hozzájárulva a különböző rendezvények, előadások, kiállítások megrendezéséhez, 
vagy éppen egy szervezet működési feltételeinek megteremtéséhez. 
 
Közművelődési intézmény Nagymányokon a Nagymányoki Közművelődési Központ. 
Intézményegységei:  
• Művelődési Ház  
• Sportcsarnok 
• Városi Könyvtár 

A Közművelődési Központ nem csak a város, hanem a mikrotérség kulturális életének egyik 
fő színtere. Az intézményben szakkörök, klubok, alkotó- és művészeti csoportok működnek. 
A Közművelődési Központ, illetve civil szervezetek a Közművelődési Központ segítségével 
rendezik a hagyományőrző és nemzetiségi, valamint városi programokat, fesztiválokat. 
Színházi előadásokat, bálokat, kiállításokat bonyolít le, ezen kívül tanfolyamok szervezésében 
is a város rendelkezésére áll. 

A városban a következő tájházak, emlékszobák, gyűjtemények tekinthetők meg: 

• Nagymányoki Német Nemzetiségi Tájház  
• Széchenyi emlékszoba   

5. Egészségügyi ellátórendszer 
 
1. Alapellátás 
a.)A háziorvosi alapellátást két háziorvos biztosítja:  

• 1.körzet: dr. Klausz Irén (ellátási terület: Nagymányok, Kismányok) 
• 2.körzet: dr. Fekete László (ellátási terület: Nagymányok, Váralja) 

b.)Házi gyermekorvosi ellátás 
A házi gyermekorvosi ellátást dr. Varjú János gyermekorvos biztosítja Nagymányok, 
Kismányok, Váralja vonatkozásában. 
 

Egy háziorvosra jutó lakosok számának változása: 
 2010 2011 2012 2013 2014 

dr. Klausz Irén háziorvos 1329 1337 1339 1324 1354 

dr. Fekete László 
háziorvos 

780 776 773 752 810 

dr. Varjú János házi 
gyermekorvos 

311 284 273 297 318 
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c.) Fogorvosi alapellátás 

A lakosság fogorvosi alapellátásának biztosítására az önkormányzat a Mühl Kft-vel 
rendelkezik szerződéssel. 
Iskolafogászatot a Mühl Kft. látja el az egészségügyi szolgáltatási szerződése alapján. 
 
2. Járó- és fekvőbeteg-szakellátás 
A járóbeteg szakellátást, a 24 órás sebészet-traumatológiai ellátást, az ápolást, szakápolást, a 
krónikus belgyógyászati ellátást és a krónikus tüdőgyógyászati ellátását a Bonyhád Városi 
Kórház és Rendelőintézet biztosítja területi ellátási kötelezettsége alapján. A kórház 2012. 
május 1-től állami fenntartásban működik. Fenntartója az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ.    
 
A járóbeteg szakellátás szakrendelései: Anyagcsere betegségek gondozója, Belgyógyászat, 
Bőrgyógyászat, Család és Nővédelmi tanácsadó, Csontsűrűség mérés, Felnőtt ideggondozó, 
Fiziotherápia, Foglalkozás egészségügy, Fül - orr – gégészet, Gasztroenterológia, 
Gyógymasszázs, Gyógytorna, Ideggyógyászat, Kardiológia, Központi betegfelvétel, 
Laboratórium, Nőgyógyászat, Ortopédia, Proktológia, Reumatológia, Röntgen, Sebészet-
Traumatológia, Szemészet, Tüdőgondozó, Tüdőszűrés, Ultrahang, Urológia. 
 
Egynapos ellátások: egynapos nőgyógyászat, egynapos ortopédia, egynapos sebészet, 
egynapos traumatológia. 
 
3. A városban Főnix gyógyszertár szolgálja ki a lakosságot. 

6. Szociális ellátórendszer 
 
Nagymányok Város Önkormányzata a Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként 
Működő Gondozási Központ Fenntartó Társulás által fenntartott Bonyhádi Szociális 
Alapszolgáltatási Központként Működő Gondozási Központ (székhelye: Bonyhád, Perczel u. 
29. rövidített neve: Bonyhádi Gondozási Központ) és a Váralja Község és Nagymányok 
Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása által fenntartott Őszikék 
Szociális Intézmény (székhelye: 7354, Váralja Kossuth Lajos u. 129.) keretein belül biztosítja 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat.  
A Bonyhádi Gondozási Központ intézményegységei: 
a) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat   (rövidített neve: CSK)  Bonyhád, Perczel Mór u. 
27. 
b.) Gondozási Központ Idősek Otthona, Bonyhád, Szabadság u. 2. 
A Szociális Intézményfenntartó Társulás intézményegységei:  
a.) Váraljai Őszikék Szociális Intézmény (7354, Váralja Kossuth Lajos u. 129.) 
b.) Nagymányok Szociális Intézmény (7355 Nagymányok József A. u.8/c) 
 
1. Alapszolgáltatások: 
• szociális étkeztetés  (Őszikék, Nagymányok József A. u.8/c) 
• házi segítségnyújtás (Őszikék, Nagymányok József A. u.8/c) 
• családsegítés (CSK Bonyhád, Perczel Mór u. 27.) 
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  (GK Bonyhád, Szabadság u. 2.) 
• támogató szolgáltatás (GK, Perczel Mór u. 29.) 

 
2. Szakosított ellátás: 
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ápolást, gondozást nyújtó ellátás (Őszikék Szociális Intézmény telephely7355 Nagymányok 
József A. u.8/c) 

3. Alapellátás 

gyermekjóléti szolgáltatás (Bonyhád, Perczel Mór u. 27.) 

7. Lakásállomány 
 
Nagymányokon  2013-ban a lakóingatlanok száma: 919 db. Ez a 2001. évi adatokhoz (910 
db) képest 0,98% - növekedést jelent.   Országos szinten ez az emelkedés 8,1 %-os.   
 
Nagymányok Város Önkormányzatának célja, hogy az építkezni szándékozóknak többféle és 
állandó lehetőséget tudjon biztosítani. Jelenleg 6 db építési telkek értékesítésére van 
lehetőség, 2005 óta 4 db értékesítésére került sor. Az építési telkek számának növelésére van 
szükség, a betelepedés ösztönzése mellett. 
 

8. Önkormányzati ingatlanok helyzete, állapota 
 
Az önkormányzat tulajdonában 7 db lakás van, ebből 1 db üres, a többi lakásbérleti szerződés 
alapján bérlők lakják. 
Nagymányok Város Önkormányzatának tulajdonában összesen 28 db épület van.  
Az önkormányzati tulajdonú épületekre jellemző, hogy nincsenek jó állapotban, túlnyomó 
részt felújításra szorulnak, de forráshiány miatt sok esetben csak az állagmegóvásra telik az 
önkormányzat erejéből. Több régi, frekventált helyen lévő épület nagymértékű felújításra 
szorul, mellyel a város összképét is javítaná. Ilyen például a korábban hétközi otthonként, és 
nevelőotthonként működő két épület. 
Célszerű lenne a leromlott állapotú épületek régóta szükségszerű felújítását felújítási alap 
képzésével is biztosítani a befolyó bérleti díjak bizonyos mértékével, így egy esetlegesen 
megvalósuló felújítás alkalmával már lenne bizonyos pénzeszköz, ami segíthetné a 
kivitelezések megvalósítását. 

9. Ipar, mezőgazdaság, kereskedelem, turizmus 
 
Nagymányok gazdasági életében különösen fontos szerepet játszik az ipar, a mezőgazdasági 
szektor is jelentős, a kereskedelem csekélyebb mértékben van jelen. 
Ipar 
Az iparszerkezet kialakulását és fejlődését évtizedeken keresztül a bányászat és a brikettgyár 
határozta meg, leépülésével a nehézipari ágazat lényegében megszűnt Nagymányokon. 
Kisebb üzemek, vállalkozások működtek és működnek valamennyi ipari területen.  
Az elmúlt évtizedben az ipar fellendülése figyelhető meg, ez elsőként könnyűipari cégek 
megjelenését jelentette (cipőipar), amely 70-80%-ban a nők foglalkoztatására építette 
termelésüket. Az iparterület kialakítása további nagy munkáltatók letelepedését hozta 
(nyílászáró-gyártás, kábeltechnika, cipőipar), mely folyamat jelenleg is zajlik, és a 
munkahelyteremtés tekintetében a mikrotérség és a járás szempontjából is meghatározó 
településsé tette Nagymányokot.  
A mezőgazdaság a nagyarányú gépesítés következtében már a 80-as években is csak kisszámú 
munkaerőt alkalmazott. A privatizáció és a kárpótlás következtében ebben a szférában is 
megnőtt a vállalkozók száma.   
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2013-ban a regisztrált vállalkozások száma 187 db volt, melyek méret (foglalkoztatott 
személyek száma alapján) szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja. 
 

Regisztrált vállalkozások méret (alkalmazottak száma) szerinti megoszlása(2014) 
1-9 fő 10-49 fő 50-249 fő 
176 8 3 

 
Jól látszik, hogy legnagyobb arányban az 1-9 főt foglalkoztató mikrovállalkozások vannak 
jelen a városban.  Bízató, hogy az elmúlt években (2011-2013) megjelent az 50-249 főt 
foglalkoztató vállalat kategóriája.  
A városban 2014-ben a Stucco Kft 98 főt,  Hobasch Kft 83  főt, a Pemac Kft 82  főt,  Terc-co 
Kft 19 főt, Nagymányok TK Kft 22 főt, a Kromer-Fa Kft 31 főt, Klem Kft 13 főt, Agromann 
Kft 10 főt, a Bozofer kft 10 főt .alkalmazott. A település gazdasági helyzete kedvező, kilátásai 
meghaladják a térség kistelepülésein megszokottakat.  
A regisztrált vállalkozások közül legtöbben a szolgáltatás szektorban tevékenykednek(74%).  
A mezőgazdasági ágazatban dolgozó cégek aránya 2013-ban Nagymányokon (12,5%) az 
országos (27,3 %) szint alatt van. Járási szinten a Bonyhádi járásban ez az arány 38%. Az ipar 
és építőipar területén regisztrált vállalkozások száma Nagymányokon viszonylag magas (13,5 
%). Az országos átlag: 10,1 %, megyei járásközpontokat nézve ez az arány: 12,6% míg 
Nagymányokon: 13,5%.  
 
Az iparűzési adó formájában történő önkormányzati bevétel alakulását az alábbi táblázat 
mutatja. Az előző évekhez képest, 2012-ben nőtt meg jelentősebben a bevétel, majd 2013-ban 
kis mértékben lecsökkent. 2014. évben a jelentős iparűzési adó bevétel növekedés látható. A 
növekedés egyrészt az iparterületen letelepedett vállalkozások befizetéseiből, illetve a 
behajtásokból adódott.  
 
2011 2012 2013 2014 
17372 eFt 18735 eFt 17372 eFt 24218eFt 
 
Mezőgazdaság 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
 

 
 
forrás: Tolna Megye Területrendezési Terve 
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Nagymányok az Országos Területrendezési Terv (OTrT) és ennek megfelelően a Tolna 
Megyei Területrendezési terv besorolása alapján kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, jó 
termőhelyi adottságú szántóterület, valamint kiváló termőhelyi adottságú erdőterületi 
övezetbe sorolt város, bár külterülete viszonylag csekély. A mezőgazdasági ágazatban 
növénytermesztéssel egyéni gazdaság és  gazdasági szervezet formájában is foglalkoznak a 
településen.Az állattenyésztés az elmúlt 20 évben minimálisra csökkent. 
 
Kereskedelem 
2014-es adatok alapján 21 kiskereskedelmi üzlet, 1 üzemanyag töltő állomás, heti egyszeri 
piac, 1 bankfiók látja el a kereskedelmi funkciókat a városban. 
 
Turizmus, vendéglátás 
A vendéglátóhelyek száma  2014-ben 6 volt, a 3 kereskedelmi szálláshelyek 
szállásférőhelyeinek száma 36.  Vendégéjszakák száma: 1419 volt. 
 

10. Infrastruktúra 
 
Intézmény 
Nagymányok Város lakossága a Polgármesteri Hivatalt helyben, egyéb közintézményeket, 
hivatalokat Bonyhád Városában tudja igénybe venni. 2015. január 30-án Bonyhád, Szabadság 
tér 1. sz. alatt megnyílt kormányablak biztosítja a járásban élők számára, hogy lakóhelyükhöz 
minél közelebb, egyablakos rendszerben, igényeikhez igazodó ügyfélfogadási rendben 
intézhessék hivatalos ügyeiket. Az újonnan kialakított környezet országosan egységes 
arculatú, gyors, hatékony és ügyfélbarát.  
 
Közlekedési hálózat 
A településen található gyalogos felületek nagysága (2013-ban 14,241 km járda) az országos 
átlaggal nagyjából megegyező mértékű és emelkedő tendenciát mutat. 
A forgalom 15,526 hosszú belterületi utakon (ebből szilárd burkolatú 12,742 km) és 
közterületeken bonyolódik le. A településen a szilárd burkolatú utak vonatkozásában - néhány 
kisebb útszakasztól eltekintve - szinte teljes mértékű kiépítettség biztosított, az utak 
minőségét a lehetőségekhez mérten folyamatosan javítja az önkormányzat.  
A városközponton halad át  a Bonyhád-Kaposszekcső közötti 6534. sz. út,. A  6. sz. I. rendű 
főút, mely kapcsolatot teremt a megyeszékhellyel Szekszárddal, valamint a régióközponttal, 
Péccsel, a várostól 6 km-re halad el. 
 
Tömegközlekedés 
A helyi autóbuszos közlekedést a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. bonyolítja le.  
 
Vasúti közlekedésnek szintén jelentősége van a város életében, hiszen a települést átszeli a 
MÁV 50-es számú Dombóvár–Bátaszék-vasútvonala, a megállóhely Váralja és Hidas-
Bonyhád között található 
 
Ivóvíz 
Nagymányok vízellátása a Nagymányok-Kismányok-Váralja települések kistérségi 
vízművéről biztosított. A közmű az érintett önkormányzatok tulajdonát képezi. 5 db vízkút 
közül 2 db Váralján, 1 db Kismányokon, 2 db Nagymányokon található. A nagymányoki A/3 
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jelű mélyfúrású ivóvíz kút felújítására 2015-ben kerül sor, vis maior eseményt követőn 
melléfúrásos módszerrel.  
2012. július 1-től Nagymányok Város Önkormányzata az ivóvíz és csatornaszolgálat 
ellátására, a vízmű üzemeltetésére a Mezőföldi Regionális Vízmű Kft-vel (7030, Paks, 
Kölesdi út 46.) kötött szerződést. 
A mára kialakított rendszerek folyamatos fejlesztése összhangban van az EU elvárásaival, 
hiszen egyrészt ivóvízminőség javító programokkal, másrészt vízbázis-védelemmel, 
harmadrészt környezetvédelmi intézkedésekkel tesz eleget a Kft. a szolgáltatási 
kötelezettségeinek és a jogszabályi elvárásoknak. Nagymányokon,- mint ahogy egész Tolna 
megyére általában jellemező-  a rétegvizek vasban gazdagok, határérték feletti tartalmúak. 
Ezen ok miatt épültek a vas- és mangán eltávolítását szolgáló tisztító művek, így 
összességében elmondható, hogy az ivóvíz minősége mindenben megfelel a minőségi 
követelményeknek.  
Nagymányok éves vízfelhasználási igénye 115.800m3, az átlagos napi vízigény 584m3 . A 
vízmű jelenlegi állapotában, az A/3 jelű kút felújítása előtt, nem biztosítja a biztonságos 
vízellátást Nagymányokon és a két másik településen sem. 
 
Csapadékvíz-elvezetés 
A csapadékvizek elvezetése burkolt és burkolatlan árkokban történik, illetve szűkebb 
utcákban a közlekedési funkciót is ellátó vápás burkolatok biztosítják. A jelenlegi árok- és 
csatornarendszerrel távlatban is megoldott a felszíni vizek elvezetése, természetesen 
folyamatos karbantartást feltételezve. A karbantartás során a szakszerűtlenül megépített és 
szűk keresztmetszetű, a kapubehajtókban elhelyezett átereszek átépítéséről/felbővítéséről 
szükséges intézkedni. A felszíni vizek befogadója a györe-izményi vízfolyás, illetve Völgység 
patak.  
 
Szennyvíz 
Nagymányok 2004. év végéig csak részben volt csatornázott, az „Újtelep” csatornahálózata és 
szennyvíztisztító telepe az 50-es években épült, a „Bányatelep” csatornázottsága is csak 
részleges volt. 2004-ben elkészült a csatornahálózat a csatornázatlan területeken, illetve a 
„Bányatelepi” csatornahálózat is átépítésre került.  
A nagymányoki szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetését és karbantartását, valamint a 
befogadó bonyhádi szennyvíztelep működtetését a Mezőföldvíz Kft. 2012. július 1. óta végzi. 
Nagymányok belterületi szennyvíz elvezetését  18,826 km csatorna gerinc vezeték, 2,850 
nyomóvezeték és 9 db átemelő biztosítja. Az elfolyó szennyvíz befogadója a Völgységi- 
patak. 
A hálózaton 2013-ban összesen 7 alkalommal (házi bekötésen 4, gerincen 3 alkalommal) 
történt dugulás-elhárítás. Ez 10 %-kal kevesebb, mint 2012-ben volt. A hálózaton előforduló 
dugulásokat a csatornarendszer nem rendeltetésszerű használata okozza. A csővezetékek 
átmérője 150-500 mm között változik. 
Közcsatornán elvezetett szennyvíz mennyisége 2014-ben Nagymányok közigazgatási 
területére vonatkozóan 57,956 m3. A befogadott szennyvíz mennyisége 2012 óta nőtt. Ennek 
oka a csapadékos hónapok számának növekedése. A regionális szennyvíz-csatornamű a 
csapadékvíz-elvezetéstől elválasztott rendszerű, ennek ellenére vannak olyan ingatlanok ahol 
bizonyos oknál fogva a csapadékvíz a szennyvízhálózatba kerül.  
A regionális csatornarendszer 2004. évi megépítésével Bonyhád, Cikó, Kakasd, Kismányok 
és Nagymányok települések szennyvízelvezetését és - tisztítását valósítja meg a Bonyhádi 
Regionális Rendszer. A szennyvíztisztító telep napi 80 m³ szippantott és 3 175 m3 
csőhálózaton érkező szennyvíz fogadására alkalmas.  
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A szennyvíztisztító telep 1-es, 1986-ban átadott üteme nitrogén és foszforeltávolításra nem 
alkalmas. Ezen paraméterek általában határérték felett vannak az elfolyó szennyvízben. A 
telep 1. üteme kb. 50 %-ban üzemképes a csövek és egyéb gépészeti berendezések 
elöregedése miatt. Ezek korszerűsítésére, valamint új szennyvíztisztító telep kialakítására 
nyújt lehetőséget a KEHOP Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, 
szennyvízkezelés fejlesztése című pályázat. 
 
Gázellátás  
A település gázellátása 1997. évben épült ki.   A nagyközépnyomású Bonyhád-Nagykónyi 
távvezeték a településtől északi irányban halad, arról való leágazással egy gázátadón keresztül 
történik a település gázellátása, ellátási szempontból az  E-ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt 
területe. Az elosztóvezeték a településen teljeskörűen kiépített, alkalmas az összes ingatlan 
gázellátását biztosítani.  
 
Villamos energia, közvilágítás 
A települést a bonyhádi 120/20 kV-os alállomásból két távvezeték látja el. A vasúttól északra 
eső területet „Majos”, a vasúttól délre eső területet a „Máza” 20kV-os gerinc látja el, ellátási 
szempontból az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. területe.  
A közvilágítás kiépítettsége lakott területen teljes körű. A közvilágítás terén 2009-ben történt 
korszerűsítés, a várost átszelő 6534. számú út belterületi szakaszán újtípusú fényforrással 
működő kandelláber-sor települt 27 db kandelláberrel. A közvilágítás karbantartására és 
üzemeltetésére szerződést kötött az önkormányzat (Lux-Invest Kft), a település területén  343 
db lámpatest található. Tervben van a teljes közvilágítási rendszer korszerűsítése,  fontos 
szempontot kell hogy képezzen a megújuló energia, valamint energiahatékony technológiák 
alkalmazása. 
 
Telefon, internet, kábeltv 
A távbeszélő hálózat 1993-ban került kiépítésre, elérése bárki számára biztosított. A kábeltévé 
hálózat ugyancsak teljeskörűen kiépített, ezt a szolgáltatást a szekszárdi Tarr Kft. biztosítja a 
lakosság részére. Az internet-hozzáférés lehetősége a településen 100%-os. A térségben 
valamennyi vezeték nélküli táv- és műsorszóró szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud 
biztosítani. A Vodafon a város területénállomást üzemeltet. 
 

11. Városüzemeltetés 
 
A városkép alapján úgy ítélhető meg, hogy a városüzemeltetés a rendelkezésre álló 
lehetőségek kihasználásához mérten megfelelő, bár fejlesztésre szorul. Az anyagi lehetőségek 
nem teszik lehetővé a humán-erőforrás fejlesztését, illetve a műszaki feltételek fejlesztését. Ez 
az a terület, melyre a jövőben kiemelt figyelmet kell fordítani, és a racionálizált 
munkaszervezés mellett jól működő városüzemeltetési csoportot kell létrehozni, mely 
feltételezi az anyagilag is megbecsült, jó szaktudású munkaerőt és a megfelelő műszaki és 
eszközellátottságot is. 
 
Köztisztaság 
A köztisztaságért (közterületek és zöldfelületek rendben tartása) a Építő- és 
Karbantartó/Városüzemeltetési Csoport  a felelős. A tiszta, rendezett városkép fenntartásában 
az önkormányzat által foglalkoztatott közmunkásoknak nagy szerepe van, illetve kellene 
legyen. Kötelezően ellátandó feladataik közé tartozik a város területén található 25 darab utcai 
hulladékgyűjtő edény folyamatos ürítése, a település járdáinak és útpadkáinak tisztántartása, a 
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téli síkosság mentesítés, valamint a városban található zöldterületek takarítása és a lehullott 
falevelek gereblyézése, elszállítása.  
  
Útfenntartás 
Az útfenntartási munkák minden évben jelentősen megterhelik a város költségvetését, ennek 
ellenére minden évben a kátyúzási, festési és tábla-kihelyezési munkák a szükséges szinten 
megvalósulnak. Éves szinten átlagosan 50 m2 kátyú (kb.5-80 db) kerül kijavításra. 
 
Temetőkezelése, karbantartása 
A Nagymányoki Köztemető önkormányzati és egyházi tulajdonban van, de a temetőgondnoki 
feladatokat üzemeltetési szerződés keretében a Klem Kft (Nagymányok, Zrínyi u. 4/A) látja 
el. 
 
Hulladékgazdálkodás: 
Városunk közigazgatási területén a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság(7632.Pécs, Siklósi út 52.) látja el a 
hulladékszállítással kapcsolatos tevékenységet. Nagymányok Város közigazgatási területén 
2014-ben  

− 919 lakossági 
− 51 intézményi, közületi 

ügyfelet regisztrált a cég. 
 
Hulladékudvar  
A Dél-Balaton-Sió völgye Regionális Kommunális Hulladékgazdálkodási Rendszer (ISPA-
Projekt) keretében Szászváron hulladékgyűjtő udvar épült (437/4. hrsz.). A terület tulajdonosa 
Szászvár Nagyközség Önkormányzata, üzemeltetője Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális 
Szolgáltató NKft. 
A lakossági hulladékudvar a háztartásokban keletkező nem veszélyes, és veszélyes hulladék 
átvételét végzi. A hulladékudvarban a hulladék átadás Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális 
Szolgáltató NKft szolgáltatási területén élő lakossági ügyfelek számára ingyenes a legutolsó 
befizetett számla, illetve személyigazolvány és lakcímkártya felmutatása esetén.  A 
Hulladékudvar kapacitását a benne elhelyezett konténerek száma adja meg, ugyanis a 
hulladékokat csak szelektíven elkülönítve, azaz konténerenként lehet gyűjteni. 
 
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
Nagymányok Város közigazgatási területén belül 5 db gyűjtősziget létesült, amelyek lehetővé 
teszik a hulladékok szelektív gyűjtését.  
 
Zöldhulladék 
A lerakóra szállított hulladék mennyiségének és szervesanyag tartalmának csökkentése a 
biológiailag lebomló hulladékok elkülönítésével és feldolgozásával, komposztálásával érhető 
el. A lakosságtól és a közterületekről származó zöldhulladékokat (ág, nyesedék, falevelek, 
venyige, fűkaszálék, kerti kultúrnövények szármaradványai) házhoz menő zöldhulladék 
járattal szállítja el a Közszolgáltató évente két alkalommal, előre meghirdetett időpontokban.  
A zöldhulladékon kívüli a további gyűjtött hulladékfrakciók teljes mennyiségét a 
közszolgáltató a hulladékgazdálkodási rendszeren belül a Cikói Regionális Hulladéklerakóba 
szállítja.  
 
Parkok, zöldterületek, városkép  
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A települési zöldterületek (parkok, játszóterek) több szempontból is lényegesek egy élhető 
település kialakításánál. Kikapcsolódási, sportolási, rekreációs lehetőséget biztosítanak a 
lakosság számára, ezzel elősegítve az egészségmegőrzést illetve a környezet minél jobb 
állapotának fenntartását. A fák segítenek a levegőminőség javításában, kellemesebb 
mikroklímát biztosítanak a városi környezetben. Az üvegházhatású gázok egy részét is 
képesek megkötni. A megfelelően kialakított parkok szivacsként szívhatják magukba a 
hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékot, hozzájárulva a károk megelőzéséhez. Az 
esztétikus látvány javítja a városképet, emeli a környező ingatlanok értékét. A parkok, 
zöldterületek aránya kedvező. Nagymányok belterületén összesen 74.342 m2 alapterületen 24 
közpark található.  A két legnépszerűbb parkban átadásra került két EU-s előírásoknak 
megfelelő, korszerű játszótér, mely sok kisgyermekes családot vonz a parkok területére 
 
Megújuló energia 
KEOP-os támogatással 2015-ben elnyert pályázat alapján 3 közintézmény energetikai 
korszerűsítése az alábbiak szerint valósult meg: 
napelemek típusa: Renesola 250 Wp 
 
1. Polgármesteri Hivatal (Dózsa Gy. u. 28.):  36 db  
2. Pitypang Óvoda (Arany J. u. 1.):        32 db  
3. Konyha (József u. 8/C).:     96 db 
Összesen:            164 db 
 

12. Gazdasági helyzet 
 
Az Önkormányzat nemzeti vagyona 2014. évi zárómérleg alapján  1.608.701 e Ft volt. 

 
Nemzeti Vagyonszerkezet: 

Vagyonelem megnevezése Az összes vagyonból a vagyon részaránya 
/ezer forintban/  

Immateriális javak 0 
Tárgyi eszközök 1606321 

    Befektetett pénzügyi eszközök 2380 
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 

1608701 

 
 

Pénzügyi helyzet: 
 
Az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt 4 évben az alábbiak jellemezték: 

- az önkormányzat a  működőképességének fenntartásához külön állami támogatást vett 
igénybe 2013. évig bezárólag.(ÖNHIKI), 2014. évben az önkormányzat nem volt 
jogosult a támogatás igénylésére. 

- működési, fejlesztési hitel felvételére került sor 2013. december 31-ig 
- az önkormányzatnál 100% mértékű adósságkonszolidáció valósult meg 130 millió 

forint összegben 
- 2014. december 31-én az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett. 

 
Az önkormányzat költségvetésének kiadási és bevételi főösszegei (ezer forintban) 
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2012 2013 2014 2015 
386633 253293 244886 255547 

 
A költségvetési kiadások közül: 
 
A személyi jellegű és a járulék kiadások emelkedő tendenciát mutatnak.  
 
A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy a dologi kiadások 
nagysága a fejlesztések hatására csökkenő tendenciát mutat.  
 
A költségvetés kiadási oldalát csökkentheti az energetikai épület-felújításokból eredő  
megtakarítás. 
 
Bevételek: 
                                               
A költségvetési bevételek közül: 
 
- Stagnálnak az önkormányzatok sajátos működési bevételei (helyi adó bevételek: iparűzési 
adó, magánszemélye kommunális adója), de az iparűzési adó bevételek növekedése várható az 
iparterületre betelepülő vállalkozások kapcsán, melynek kezdeti hatása a 2014. évben is 
látható. 
 
- 2014. évtől kezdődően jelentősen megváltozott az önkormányzatok feladatainak köre. Az 
önkormányzat csak a kötelezően ellátandó feladatokra kap állami támogatást, melyekkel 
tételesen el kell számolni.  
 
- az önkormányzat az önként vállalt feladatot úgy vállalhat, hogy ne veszélyeztesse a kötelező 
feladat ellátást, és saját bevételből kell biztosítani a pénzügyi forrást hozzá. 
 
A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési 
támogatások reálértéke csökken és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati 
források bevonására lesz szükség. 

III.  FEJEZET: A GAZDASÁGI PROGRAM ANYAGI FORRÁSAINAK 
MEGTEREMTÉSE 

 
A gazdasági programban meghatározottak megvalósításához szükséges anyagi források 
biztosítása érdekében az alábbi feladatok rögzíthetők. 
 

• A pályázati források figyelése, igénylése és megszerzése. 
 

• Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell 
keresni olyan adórendszer megteremtésével, mely megfelel a helyi adópolitika 
elvárásainak és hatékony eszköze az önkormányzat saját forrás növelésének. 

 
• Közteherviselés (indokolatlan mentességek megszüntetése, helyi adók racionalizálása, 

hátralékok behajtása, adómorál javítása) biztosítása.  
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• A képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert és az 
elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a rendszer által nyújtott 
lehetőségeket (legkedvezőbb összegű támogatás megkeresése). 

 
• Az önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módját és 

lehetőségeit, a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát.  
 

• Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő kihasználására, a jogi 
eszközökkel történő értéknövelő beruházásokra, az értéknövelő telekalakításokra, a 
felesleges vagyontárgyak hasznosítására, valamint az egyes vagyontárgyak 
értékesítésére.  

 
• A település szerkezeti és szabályozási tervét a helyi építési rendelettel összhangban 

úgy kell végrehajtani, hogy az önkormányzati beruházások megvalósítására, családi 
lakóházak építésére, partnerszervezetek beruházásaira (térség, közműszolgáltató 
cégek, vízügyi- és természetvédelmi beruházások, stb.), gazdasági, a mezőgazdasági 
és turisztikai vállalkozások számára vonzó legyen. 

IV.  FEJEZET: A TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI 
 
 
Cél a barátságos, biztonságos, szép kisváros ideáljának további folyamatos közelítése, a 
települési vonzerő növelése az ipari munkahelyteremtés lehetőségeinek kihasználásával. 
Erősíteni kell Nagymányok gazdasági alapját a helyi kis- és közepes vállalkozásokra 
támaszkodva. 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok 
az igények kerüljenek előtérbe, melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére 
irányulnak, melyek alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz 
kapcsolódnak. 

A humán közszolgáltatások területén alapvető feladat az oktatási-, nevelési-, 
kulturális-, közművelődési-, szociális- és egészségügyi intézményeink 
kiegyensúlyozott, színvonalas működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 
folyamatos biztosítása.   
Lehetőleg minél többféle oktatási-, kulturális-, egészségügyi-, szociális-, 
közigazgatási- és kereskedelmi szolgáltatás legyen helyben elérhető.  
A szociális ellátások terén fontos szempont a pénzben nyújtott ellátások mellett a 
természetben nyújtott ellátások alkalmazása, a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások biztosítása, valamint a szociális ellátással együtt a közfoglalkoztatási 
lehetőségek maximális kihasználása.  
A fejlesztések területén ipar-fejlesztés a munkahely-teremtés érdekében kiemelt 
jelentőségű. 
Fontos feladat a város közterületeink további szépítése, fejlesztése (terek, parkok), a 
közlekedési infrastruktúra további fejlesztése (szilárd burkolatú utak, járdák, parkolók, 
kerékpárutak.), valamint a közmű-hálózat fejlesztése.  
A tárgyi fejlesztések mellett legalább olyan fontos a közösség fejlesztése, a város 
polgárai közötti összetartás erősítése, elsősorban a városi rendezvények, a kulturális 
programok és a hagyományápolás eszközeivel.  
A műveltség, a kultúra, a művészetek és a sport fejlesztése, nemzetiségi 
hagyományaink megőrzése és ápolása érdekében lehetőség szerint biztosítani a 
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szükséges forrásokat a városi rendezvényekhez és kulturális programokhoz, a 
nemzetiségi önkormányzatok és a civil egyesületek támogatásához.  

 
A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves 
költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a 
ciklus évei alatt. 
A településüzemeltetés során az Önkormányzat Képviselő-testületének figyelemmel kell 
kísérnie az egyes közfeladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat és a vele szemben 
keletkező bevételeket adott évben, illetve több év viszonylatában. 
A növekvő költségvetési kiadással és a csökkenő költségvetési bevétellel járó közfeladatok 
esetében rendszeresen vizsgálni kell azt, hogy közszolgáltatás biztosítása más szolgáltatóval, 
illetve más módon nem lehetséges-e. 
A településüzemeltetés során biztosítani kell a megalapozott költségvetéssel, és a likviditás 
folyamatos figyelemmel kísérésével azt, hogy az üzemeltetéshez szükséges pénzügyi fedezet 
rendelkezésre álljon. A pénzügyi problémák bekövetkezésének lehetőséget előre kell jelezni, 
hogy a szükséges átcsoportosítás végrehajtható legyen. 
A testület támaszkodik a belső ellenőrzés, és a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzés (FEUVE) rendszer által, az üzemeltetés gazdaságosság, hatékonyság, 
eredményesség tekintetében tett megállapításaira, észrevételeire. 
 
A település jövőjét, hosszú távú fejlődését és fejlesztését szolgáló településfejlesztési tervek 
megvalósítása az alábbi alapelvek mentén: 
 

• a térségi kapcsolatok erősítése,  
• a település fejlesztésének összehangolása a megyei és térségi fejlesztési 

elképzelésekkel, 
• a munkahelyteremtés, 
• az építészeti arculat, a még meglévő építészeti értékek megőrzése,  
• városközpont pályázati forrásából történő továbbfejlesztése,  
• a népesség számának szinten tartása ill. lehetőség szerinti emelése, 
• a település megtartóerejének, a település potenciáljának növelése, ifjúságmegtartó, 

családbarát programok kidolgozása és megvalósítása, ennek keretében kedvezményes 
áron építési telkek biztosítása (kiemelt figyelemmel a több gyermekes családokra), 

• a szolgáltatások fejlesztése, 
• a természeti környezet fejlesztése, a belterületi zöldfelületek igényes kialakítása, 
• az idegenforgalom, a turizmus fejlesztése (ipari turizmus), kerékpárút kiépítése, 

 
A településfejlesztés legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a képviselő-testület 
ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. A szükségessé vált fejlesztéseket a képviselő-testületnek 
fel kell vállalnia, melyeknek a finanszírozását zökkenőmentes működés mellett biztosítani 
kell. 
 
Követelmény a településfejlesztés széles nyilvánossága, ezzel kapcsolatosan  

• a település honlapjának folyamatos fejlesztése, 
• a képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatok nyilvánossága, 
• az intézményeknek, a civil szervezeteknek a településen rendezett programjainak 

nyilvánossága, 
• a települési kiadvány készítése, mely a honlapon is megjelenik 
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A településfejlesztésbe be kell vonni a lakosságot, a vállalkozásokat és az önszerveződő 
közösségeket. 
 
A településfejlesztés során figyelembe kell venni azokat a fejlesztéseket, programokat, 
melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként 
az önkormányzat tartósan a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb 
kiadással számolhat. 
 
Az elkövetkezendő években jelentős pályázati források nyílnak meg, fontos, hogy a 
településfejlesztés egyik eszközévé váljon a pályázati tevékenység. 
Ennek érdekében 

• fontos a pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése, 
• amennyiben szükséges, a sikeres pályázat reményében megfelelő szakértelemmel 

rendelkező személyt kell keresni és megbízni, 
• a pályázatokhoz megfelelő önerőt kell biztosítani.  

V. FEJEZET: FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 
 

1. Városüzemeltetés 
a) Nagymányok Petőfi S. u. „falusi” szakaszának teljes rekonstrukciója 

A nevezett út a település egyik fő közlekedési útja. Jelenlegi állapotában már nem 
képes betölteni a funkcióját. Csapadékvíz-csatornák, vezetékek 50 évesek, az 
útburkolat és a kísérő létesítmények teljes mértékben elhasználódtak, gyalogjárók 
használhatatlanok. Vezetékes infrastruktúra elhasználódott. Mindezekért csak 
komplex rekonstrukció lehetséges. 
 
Célja a lakókörnyezet élhetővé tétele és a vezetékes infrastruktúra 
üzembiztonságának megteremtése. 
 
A projekt megvalósulásának helyszíne: 634. hrsz 
 
A projekt becsült költsége: 454.000.000,-Ft 
 
b) Nagymányok Város Önkormányzata tulajdonában lévő kőbányához és a 

tervezett szénbányához („Máza-Dél”) vezető, települést elkerülő út 
megépítése 

A bányák engedélyeztetési eljárása során környezetvédelmi szempontból és a 
lakosság zajvédelmi szempontú védelme, nyugalmának érdekében az 
önkormányzat elkötelezett abban a tekintetben, hogy a tervezett bányák elérése az 
érdekeltek számára ne a településen keresztül történjen meg, ezért a várost elkerülő 
út engedélyes tervét elkészítette, az út megépítéséhez szükséges kisajátítási eljárás 
lezajlott.  
 
Célja a meglévő mészkővagyon hasznosítása, ezáltal az önkormányzat saját 
bevételeinek növelése, munkahely-teremtés. A szénbánya nyitásához és a 
szénbányászathoz kapcsolódó ipar számára közlekedési utat bizotsít.  
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A projekt megvalósulásának helyszíne: nagymányoki 056/34,056/14, 050/2, 
kismányoki 042/34, 042/27, 042/37, 061/8, 065/16, 065/18, 065/20, 039/12 hrsz. 
 
A projekt becsült költsége: 710.000.000,-Ft 
 
c) Nagymányok műemlékvédelmi környezet rehabilitációja 

A város egyik központi részén (templom, iskola, könyvtár, orvosi rendelő) lévő 
műemlék, műemlék jellegű épület és helyi védett épületek eredeti formáben történő 
helyreállítása, a meglévő közpark és a környező területek helyén méltó templom és 
iskola tér kialakítása. Az intézmények parkolóigényének megfelelő parkolási 
lehetőségek kialakítása, a város lakosságát vonzó, esztétikus tér kialakítására igény 
mutatkozik, egyben a műemléknek minősülő katolikus templom állagmegóvására is 
lehetőséget teremtene. 
 
Célja a Petőfi S. u., Dózsa Gy. u.,Táncsics u. által körülhatárolt műemlékvédelmi 
környezet helyreállítása. 
 
A projekt megvalósulásának helyszíne: 390/1, 347/1., 335., 348., 383., 390/2..hrsz 
 
A projekt becsült költsége: 650.000.000,-Ft 
 
d) Nagymányok iparterület infrastruktúra-fejlesztés 

A kialakításra került iparterületen vonalas létesítmények, közművek tervezés és 
megépítése a betelepült vállalkozások számára kiemelten fontos, a későbbiekben 
betelepülő cégek számára  pedig vonzó lehet. 
 
Célja a meglévő, részben betelepült iparterület infrastruktúrájának bővítése, 
megépítése (vízvezeték, szennyvíz-csatorna, gyalogjárók, közvilágítás, helyi közút) 
 
A projekt megvalósulásának helyszíne: 047/26., 040/26., 040/34..hrsz 
 
A projekt becsült költsége: 669.000.000,-Ft 
 
e) Petőfi u. átmenő úthoz való becsatlakozásától a helységnév-tábláig történő 

felújítása -tulajdonba kerülést követően 
 
A projekt megvalósulásának helyszíne: kismányoki 0119/2.hrsz 

 
f) Gyalogjárók 80 %-ának felújítása 

 
g) Ady utcai védett pincesor utcaképbe illeszkedő útburkolattal való ellátása 

(macskakő, térburkoló) és csapadékvíz-elvezetés megoldása 
 

A projekt megvalósulásának helyszíne: 248.hrsz 
 

h) Építő- és Karbantartó Csoport új telephelyének kialakítása és géppark-
fejlesztés, rendelkezésre álló eszközrendszer szüksége szerinti bővítése 
 
A projekt megvalósulásának helyszíne: 1223/1.hrsz 
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i) József A. u. felújítása 
 
A projekt megvalósulásának helyszíne: 690., 669/1.hrsz 

 
j)  Béke u. rekonstrukciója, vízrendezése 

 
A projekt megvalósulásának helyszíne: 582.hrsz 

 
k) Új lakótelkek kialakítása 

 
A projekt megvalósulásának helyszíne: 396-411.hrsz 

 
l) Béke u- Hunyadi u. közötti terület teljes parkosítását  

 
A projekt megvalósulásának helyszíne: 661/13.hrsz 

 
m) Megújuló és hasznosítható geotermikus energiák kiaknázási 

lehetőségeinek keresése, hasznosítása 
 

n) A Várf ő utcában a Völgység-patak felett, az elbontásra került vasúti híd 
helyén gyaloghíd létesítése  

Közvetlen átjárási lehetőség a József A. utca és  a Várfő utca között, ezáltal a 
gyalogos forgalom egy részének elvezetése az ipari övezetből, valamint  már 
meglévő és tervezett sportlétesítmények közötti átjárás biztosítása céljából. 

 
A projekt megvalósulásának helyszíne: 949..hrsz. (Völgység-patak) 

 

2. Ingatlanhasznosítás 

a) Volt brikettgyári területek teljes rekultivációja, rehabilitálása  
Az állam által okozott károk felszámolása, ennek keretében az évtizedek alatt 
felhalmozott hulladékok elszállítása, szükséges talajcserék végrehajtása, kőolaj 
származékokkal, nehézfémekkel szennyezett területek kármentesítése, védett 
épületek állagmegóvási munkálatai. 

 
Célja Nagymányok belterületének élhetőbbé tétele, mivel ezek a területek a város 
középső részén helyezkednek el, elválasztva a városrészeket. Az ott található 
veszélyes anyagok eltávolításán túl a városkép is pozitívan változna,  a városrészek 
elkülönültsége megszüntethető lenne, a települési környezet pedig rendezetté válna. 
Emellett lehetőséget teremtene a rekultiválásra kerülő területek egy részének ipari, 
más részének pedig a idegenforgalom és turizmus körébe eső hasznosítására. 
 
A projekt megvalósulásának helyszíne: 673., 1066., 1076., 1227., 1230., 1231.hrsz 
 
A projekt becsült költsége: 3.000.000.000,-Ft 
 
b) Nagymányok Város Önkormányzata tulajdonában lévő vasúti 

pályaudvaron vasúti és közúti logisztikai központ kialakítása az ipari 
terület és a bányák kiszolgálására  
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A logisztikai központ a tervezett egyéb fejlesztésekhez kapcsolódna. Az iparterület 
kialakításával az ipar települési fejlesztése, fejlődése megindult, nagyobb  
vállalkozások betelepülésével.  A logisztikai központ további nagy vállalkozások, 
nemzetközi cégek letelepedését segítené elő, fellendítve a település, a kistérség 
iparát, munkahely-teremtő képessége megyei szinten is megmutatkozna.. 
 
Célja logisztikai központ létrehozása az iparterület és a bányák kiszolgálására,  
mezőgazdaság és a feldolgozó ipar logisztikai feladatai kiszolgálására. 
 
A projekt megvalósulásának helyszíne: 1223/2 hrsz 
 
A projekt becsült költsége: 400.000.000,-Ft 
 
c) Várf ő utcai Sportpálya épület és környezetének felújítása 
 
A projekt megvalósulásának helyszíne: 953.hrsz 

 
d) A József A. u. 8/C szám alatti ingatlan és környezete felújítása, az ingatlan 

kertjében  található korábbi atlétikai pálya felújí tása és bővítése 
Az ingatlan teljes felújítása keretében az önkormányzat általi, teljes körű 
vendéglátás lehetőségét megteremtő  önkormányzati szálláshely kialakítása ( 
felszerelt szobák, vizesblokk, konyha, étkező, közösségi helyiség)  
A régi salakos atlétikai pálya felújítása, műfüves sportpálya kialakítása 
térvilágítással, tenisz-pálya kialakítás. 
A beruházás célja, a legszélesebb kör számára lehetőséget biztosítani a sportolásra, 
elsősorban az óvodai, iskolai, valamint a versenysport részére biztosítana teret, 
emellett a település lakosságának nyújtana lehetőséget többféle sportolási 
lehetőség igénybevételére (atlétika, futball, tenisz, futás stb.). A felújítás 
táboroztatásra (ifjúsági tábor, edzőtábor stb.), kulturális és sportrendezvények 
tartására és az önkormányzati vendéglátás céljára tenné alkalmassá az épületet és 
parkját. 

 
A projekt megvalósulásának helyszíne: 685. hrsz 
 
e) Volt Brikettgyári ingatlanok hasznosítása: szálláshely kialakítás, volt 

Irodaház hasznosítása Idősek Otthona céljára, környezetének 
helyreállítása, park létesítése 

 
A projekt megvalósulásának helyszíne: 1227., 1230., 1231.hrsz 

 
f) Dózsa Gy. u. 28. szám alatti ingatlan melléképületében önkormányzati 

szálláshely kialakítása 
 

A projekt megvalósulásának helyszíne: 594. hrsz 
 

g) Bartók B. u. 1/A. szám alatti ingatlan felújítása 
 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére az épület felújítása, fűtéskorszerűsítése, az 
önkéntes tűzoltók felszereléseinek tárolás céljára megfelelő helyiségek kialakítása. 
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A projekt megvalósulásának helyszíne: 1051. hrsz 
 

3. Közszolgáltatások (részben ingatlanhasznosítás) 
 

a) Nagymányok városközpont kialakítása 
Nagymányok 2009-ben városi rangot kapott, a címnek megfelelő városi 
infrastruktúra megteremtése, a város tagoltságának megszüntetése, központi 
területen elérhető városi létesítmények az itt lakók kényelmét és igényeit szolgálná 
ki. A kulturális és művelődési létesítmények fejlesztése nem csak a város 
lakóssága, hanem a környező települések lakóinak kulturális és művelődési 
igényeinek kielégítését is szolgálná. 
Célja városközpont kiépítése, Városháza, kulturális és művelődési létesítmények 
létrehozása, parkosítás 
 
A projekt megvalósulásának helyszíne: 661/13.hrsz 
 
A projekt becsült költsége: 550.000.000,-Ft 
 
b) Egészségügyi centrum kialakítása 

A jelenlegi orvosi rendelő és védőnői tanácsadó a törvényi előírásoknak nem felel 
meg, elavult. A fogorvosi rendelő nem központi helyen található, 
magántulajdonban van. 
 
Célja, hogy az új centrum kialakításával egy épületben háziorvosi, fogorvosi 
rendelők, védőnői tanácsadó és minden kiszolgáló helyiség helyet kapjon és 
megvalósulna a törvényben meghatározott komplex akadálymentesítés is.  
 
A projekt megvalósulásának helyszíne: 685.hrsz 
 
A projekt becsült költsége: 94.000.000,-Ft 
 
c) Ivóvíz-minőség javítása 
Nagymányok-Kismányok-Váralja közös vízmű fejlesztése mindhárom település 
érdeke, a vízkutak jelenleg nem nyújtanak biztonságos vízellátást, a víz minősége 
(vastartalom magas) miatt megfelelő tisztítás, vastalanítás után kerülhet a 
lakossági vízhálózatba. Új, egészséges ivóvíz-bázis megteremtése új kutak 
fúrásával, új víztisztító-mű, vas- és mangántalanító megépítésével lehetséges. Az 
újtelepi városrészben az egészségkárosító azbeszt csövek cseréje szükséges.  
 
Célja biztonságos vízbázis és víztisztító mű létrehozása, valamint azbeszt csövek 
cseréje 
 
A projekt megvalósulásának helyszíne: Nagymányok közigazgatási területe 
 
A projekt becsült költsége: 629.000.000,-Ft 

 
d) Szennyvíz-hálózat rekonstrukciója az Újtelepen 

 
e) 1. és 2. számú orvosi rendelő akadálymentesítése 
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A projekt megvalósulásának helyszíne: 685., 333. hrsz 

 
f) Közvilágítás korszerűsítése 
Meglévő fényforrások cseréje új, korszerű, energiatakarékos fényforrásokra, 
közvilágítás kibővítése 

 
g) Zöldhulladék feldolgozás 
Településen keletkező lakossági és közterületi zöldhulladék feldolgozására 
komposztáló létrehozása, amely lehetővé teszi az újrahasznosítást. 

 

4. Oktatás, nevelés 
 

a) Arany J. u.  1. szám alatti Nagymányoki Pitypang Óvoda félemeletén 
található szárny felújítása, teljes épület hőszigetelése, parkoló kialakítása 
A felújításra szoruló szárnyban a gyermekek környezeti neveléséhez szükséges 
bemutató termek kerülnek kialakításra. 
 
A projekt megvalósulásának helyszíne: 762. hrsz 

 
b) Nagymányoki Pitypang Óvoda korszerű kültéri játékokkal való 
felszerelése 
 
A projekt megvalósulásának helyszíne: 762. hrsz 
 
c) Táncsics u. 2. szám alatti Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének akadálymentesítése, 
hőszigetelése, fűtéskorszerűsítése, nyílászáró-cseréje, villamos-hálózat 
korszerűsítése 
 
A projekt megvalósulásának helyszíne: 348. hrsz 
 

5. Közművelődés 
a) Bányászmúzeum kialakítása, ipari tanösvény 
A település bányász múltjának bemutatása tárlat keretében , lehetőség szerint a 
korábbi Brikettgyár területén, összekapcsolva egy ipari tanösvénnyel, amely 
életszerűen mutatja be a korabeli technikákat és módszereket, a bányászok életét. 

 
A projekt megvalósulásának helyszíne: 632/1. hrsz 
 

b) Fedett szabadtéri színpad kialakítása a városközpontban 
 
A projekt megvalósulásának helyszíne: 661/13. hrsz 

 
c) Nagymányoki Közművelődési Központ épületei fűtéstechnikai és 

rekonstrukciós munkáinak az elvégzése, a régi nyílászárók cseréje, 
vizesblokk felújítása, akadálymentesítés, az épületek elektromos 
hálózatának teljes korszerűsítése   
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A projekt megvalósulásának helyszíne: 661/13. hrsz 

 

d) Városi Könyvtár épületének felújítása 

Tető-felújítás, akadálymentesítés, fűtéskorszerűsítés és a bútorzat teljes cseréje 
 
A projekt megvalósulásának helyszíne: 348. hrsz 

 

6. Sport 

a) Brikettgyári területeken fejlesztés: sportcentrum kialakítása 

A terület jellege alkalmassá teszi olyan modern sportlétesítmények kialakítására. A 
Rezső-táróban fedett, nemzetközi versenyek rendezését is lehetővé tevő lőtér 
kialakítása. Az erős területen erdei kötélpálya és kalandpark kialakítása, melyben a 
különböző nehézségi szintek valamennyi korosztály aktív kikapcsolódására 
lehetőséget nyújtanak. A kalandparkban mászófalak, íjászpálya, kerékpáros 
ügyességi pálya kialakítására is nyílik lehetőség. 

A sportcentrum kialakításával összefügg a 2. e) pontban említett szálláshely 
kialakítás. 
 
A projekt megvalósulásának helyszíne: 1227., 1230., 1231., 072/23.hrsz 

 

VI.  FEJEZET: M ŰKÖDTETÉSI ELKÉPZELÉSEK 
 

1. Városüzemeltetés 
 

a) Utak, járdák karbantartása karbantartása, állagmegóvása, takarítása 
b) Közterületek  gondozására, tisztán tartására 
c)  Közterületek fásítása, az elöregedett, veszélyes fák kivágása és pótlása 
d) Játszóterek  üzemeltetése, karbantartása 
e) Évente lomtalanítás, elektronikai hulladék és zöldhulladék gyűjtés 

megszervezése 
f) Biztosítani kell, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő 

számban legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre 
kerüljenek 

g) Közterületen tartandó ünnepi rendezvények előtt és utáni takarítás 
h) Helyi közutak téli hó eltakarítása 
i)  Zöldterületek  gondozása, 
j)  Csapadékvíz- elvezető árkok éves tisztítása a közterületeken, átereszek 

tisztítása, veszélyes árkok lefedése, balesetveszély elhárítása (Ady utcai árok) 
k) Balesetveszélyes fák gallyazása, kivágása, tuskóinak kifúrása 
l) Buszmegállók takarítása és téli csúszásmentesítése 
m) Parlagfű-irtás 
n) Városi lobogózás ünnepekre 
o) Városközpontba az átmenő út fölé állandó molinó-tartó telepítése 
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p) Testvértelepülések távolságát és irányát mutató tábla felállítása a 
városközpontba 

q) Fontos az ár- és belvíz-védekezési tervvel kapcsolatos feladatok teljesítése, 
melynek – a terv tartalmi elemeinek függvényében – fejlesztési vonzata is 
lehet.  

r)  Gondoskodni kell a települési környezetvédelmi programban megjelölt teendők 
elvégzéséről, a program felülvizsgálatáról, és intézkedési terv elkészítéséről. A 
bányanyitásokhoz kapcsolódóan mérőeszközök, berendezések telepítésének 
kötelezővé tétele (por, ülepedő por, szeizmikus mozgások) és a jelenlegi 
állapotot rögzítő (épületek) tanulmány elkészítetése, 

s) Gondoskodni kell az intézmények tárgyi feltételeinek folyamatos 
biztosításáról, az eszközbeszerzési ütemtervben előírtak szerint, a pályázati 
lehetőségek igénybevételével és saját erő felhasználásával egyaránt 

 

2. Ingatlanhasznosítás, -kezelés 
 

a) Önkormányzati ingatlanok állagmegóvása,  karbantartási  feladatai 
b) Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal úgy kell gazdálkodni, hogy azok a 

lehető legésszerűbben szolgálják az önkormányzati feladatok ellátását, a város 
polgárai életminőségének minél magasabb szintre emelését.  

• A szükséges közszolgáltatások (közmű-infrastruktúra, közúthálózat, 
alapvető közintézmények) számára megfelelő helyszínek álljanak 
rendelkezésre.  

• Az ésszerű ingatlangazdálkodás érdekében a forgalomképes 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok bizonyos része (amelyekre hosszú 
távon nincs szüksége az önkormányzatnak, pl. üresen áll)) a 
vagyonrendelet előírásainak megfelelő módon értékesíthető (pl. 
önkormányzati lakások egy része, önállóan hasznosíthatatlan 
töredékterületek stb.). Az ilyen ingatlaneladásból származó bevételeket 
lehetőleg fejlesztésre, illetve olyan stratégiai ingatlanok megvásárlására 
kell fordítani, amelyekre viszont szükség van a jövőben.  

• Az önkormányzat saját feladatainak ellátásához átmenetileg nem 
szükséges ingatlanok a vagyonrendelet előírásainak megfelelő módon 
bérbe adhatók. A bérbe adásnál mérlegelni kell, hogy az önkormányzat 
érdekeit a határozott vagy a határozatlan idejű szerződés szolgálja 
jobban, ill. hogy az ingatlan felújításához szükséges forrásokat milyen 
konstrukcióban lehet az önkormányzat szempontjából legkedvezőbb 
módon biztosítani. 

3. Közszolgáltatások 
 

a) Minél magasabb színvonalú szolgáltatás biztosítása ill. megszervezése a 
polgárok számára,  

b) Minden lehetséges eszközzel képviselni a város polgárainak érdekeit a 
közszolgáltatók irányában. 

c) Hulladékgazdálkodás körében szelektív hulladékgyűjtés „házhoz menő” 
rendszere tekintetében a lakosság folyamatos tájékoztatása, 
környezettudatosságra nevelése  
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d) Fontos a szolgáltató jellegű közigazgatás, és ennek tárgyi feltételeinek 
megteremtése, elhasználódott számítógépek, eszközök lehetőség szerinti 
cseréje. 

 
4. Oktatás, nevelés 

 
a) óvoda: 

- folyamatos konzultációt kell folytatni az intézmény vezetőjével és 
munkaközösségével, mely segít jelezni az esetleges felmerülő problémákat és azokat a 
kéréseket, melyek színvonalasabbá tehetik, élvezhetőbbé teszik a gyermekek számára 
az ottlétet. 

- meg kell próbálni a gyermekek számára legmegfelelőbb szolgáltatásokat, mint például 
az étkezést, a lehető legrugalmasabban megoldani. 

- udvart és magát az intézményt olyan játékokkal lássuk el, ami mind a balesetvédelmi, 
mind a gyerekek és szüleik elvárásainak megfelel. 

b) általános iskola: 
- az iskola épületének állagmegóvása 
- a pedagógusoknak továbbra is aktívan be kell kapcsolódniuk a település kulturális 

életébe. 
 

5. Közművelődés 
 

a) Nagymányok társadalmi- és kulturális életének folyamatos fejlődése, az összetartozás-
érzés fenntartása és megerősítése, valamint a települési vonzerő növelése a 
nemzetiségi gyökerek ápolásával, a hagyományos közösségi rendezvényekre alapozva, 
aktív marketingtevékenységgel. 

b) A Nagymányoki Közművelődési Központ-Művelődési Ház és Sportcsarnok keretein 
belül zajló programokat a lakosság igényeinek figyelembevételével kell megszervezni. 
Kiemelten kell kezelni a hagyományőrzés kérdéskörét. Figyelembe kell venni a 
fiatalok, valamint a nyugdíjas korú lakosság szórakozási, kulturálódási igényeinek 
kielégíthetőségét is.  

c) A közművelődéssel kapcsolatos feladatok ellátásába továbbra is szükséges bevonni a 
civil szervezeteket 

d)  Pályázati lehetőségek kihasználása, 
e) Bemutatkozási lehetőségek biztosítása (kiadványok, honlap stb.) 
f) A könyvtár működtetésének fejlesztése a lakossági igények széleskörű kiszolgálása 

érdekében, 

6. Sport  
 

a) Pályázat felkutatása a Sportcsarnok felújítására, szigetelésére 
b) Gondoskodni kell a település sportéletének helyet adó épületek és pályák folyamatos 

karbantartásáról, rendbe hozataláról. 
c) Segíteni és szorgalmazni a sportegyesületek pályázati tevékenységeit. 

 
7. Egészségügyi ellátás, egészséges életmód 

 
a) sportos mozgásszokások kialakulása helyi sokszereplős rendezvények tartásával a 

lakosság egészségmegőrzésének elősegítése érdekében. 
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b) háziorvosi és gyermekorvosi rendelés megfelelően működik 
c) A képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése 

érdekében arra törekszik, hogy a képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal, a 
szociális és egészségügyi ellátást végző intézmények és személyek folyamatosan 
együttműködjenek egymással az egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében, 

d) támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az 
egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe 
került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre 
irányulnak, 

 

8. Szociális ellátás 
 

a) a rászorultak elérése, ellátása, emberhez méltó helyzetbe segítése a fő célkitűzés (házi 
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés) 

9. Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás 
 

b) a rendeletmódosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett 
jelzéseket, észrevételeket. 

c) az Önkormányzat biztosítja az egységes óvoda- bölcsődét, Társulás útján a 
gyermekjóléti szolgálatot 

d)  és támogat minden olyan programot, rendezvényt, amely az ifjúság kulturált 
szabadidő eltöltését, nevelését, művelődését szolgálja. 

 

10. Adópolitika 
 

a) Az adóztatást úgy célszerű kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, 
állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, 
ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően 

b) Cél, hogy hatáskörünkön belül javítsuk a vállalkozók versenyképességét. Az iparűzési 
adó mértékét ezért a jövőben is kedvező szinten célszerű tartani, amellyel nemcsak a 
helyi vállalkozókat segítjük, hanem más illetékességi területen adózókat is ide tudunk 
vonzani, különösen a kialakított iparterület tekintetében. 

c) A magánszemélyek kommunális adójának mértékét is lehetőleg alacsonyan kell 
tartani, de mégis olyan szinten, hogy az fedezetet nyújtson a szükséges 
fejlesztésekhez.  

d) Az adóbevételek ésszerű, célszerű, takarékos és átlátható felhasználásával növelni az 
adózási morált.  

e) Folyamatosan nagy figyelmet kell fordítani az adók szabályszerű kivetésére, 
beszedésére, behajtására, az adót meg nem fizetők bírságolására, az adókintlévőség 
csökkentésére. 

f) A szociálisan nehéz helyzetben lévőket nem az adórendszeren, hanem a szociális 
rendszeren keresztül kell segíteni. 

11. Befektetések ösztönzése, munkahelyteremtés 
 

a) A meglévő vállalkozások bővülési lehetőségeinek biztosítása, minél több új 
vállalkozás ide vonzása a városfejlesztési célok világos, közérthető megfogalmazása, a 
vonzó és stabil jogi- és szabályozási környezet biztosítása, a lehetőségekhez mérten 
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gyors és hatékony adminisztráció, ügyintézés és engedélyezés révén. 
b) Olyan befektetéseket támogatni, engedélyezni, idevonzani, amelyek munkahelyeket 

teremtenek, növelik az adóbevételeket és az egyéb bevételeket 
c) A befektetési ajánlatok mérlegelésénél a pillanatnyi érdekek mellett mindig 

érvényesíteni kell a hosszú távú szempontokat is. 
d) A befektetési ügyekben egyedi döntéseket kell hozni, a döntéseket pedig konkrét 

megállapodásban vagy a településrendezési tervben kell rögzíteni.  
e) A gazdaságossági szempontokkal együtt a környezetvédelmi és az egyéb emberi-társa-

dalmi szempontokat is mindig mérlegelni és érvényesíteni kell. 
f) A település népességmegtartó képességének biztosítása tárgyában testület célként 

jelöli meg a Rendezési Tervben szereplő iparterület folyamatos közművesítését, 
fejlesztését. 

g) Kedvezményes ipari terület biztosítása a vállalkozásoknak. 
h) Kiemelt feladat az önkormányzati kőbánya megnyitása a munkahelyteremtés mellett 

az önkormányzati bevételek növelése érdekében is. 
i) Szénbánya-nyitás támogatása munkahelyteremtés és önkormányzati bevétel-fokozás 

érdekében. 
j)  Önkormányzat célja a helyi a munkanélküliség megszüntetése. 
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az önkormányzat  

1. - aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, 
2. - rendszeresen együttműködik az illetékes munkaügyi hatósággal 
3. - munkahelyeket teremt, 
4. - adópolitikájával ösztönzi a munkahelyek teremtését, 
5. -a befektetők számára kedvező feltételeket biztosít. 

 

12. Idegenforgalom, turizmus 
 

a) feladatunk a marketing tevékenység erősítése, illetve a szálláshelyek kialakításának 
ösztönzése. 

b) eligazító táblák kihelyezése a településen, utcanév-táblák telepítése 
c) a nagy rendezvények felvétele a Tourinform programfüzetébe 
d)  állandó kiállítás összeállítása – a település értékeinek, múltjának, tárgyi és szellemi 

kultúrájának bemutatása, gyűjtése 
e) Az idegenforgalmi szempontból fontos közterületeken megfelelő pihenőhelyek 

kialakítása (pad, asztal, szeméttároló). 
f) Kerékpárút kiépítésének támogatása 
g) Az önkormányzat honlapján szerepeltetni kell a turisztikai lehetőségeket, megjelenési 

lehetőséget kell biztosítani az idegenforgalommal foglalkozó vállalkozók számára is. 
h) Ipari és bányászati tanösvény kialakítása  
i) Információs adatbázis kialakítása programokról a település honlapján, szórólapokon, 

kiadványokban  

13. Kommunikáció 
 

a) az Önkormányzat korszerű honlappal rendelkezzen, melyen az Önkormányzattal és 
intézményeivel kapcsolatos fontosabb tájékoztatás biztosítható, és a tartalma 
folyamatos fejlesztés alatt áll. 

b) a település honlapján biztosítani kell helyet a Képviselő-testület működésével 
kapcsolatos közérdekű adatoknak, a Vállalkozói térképnek, Nagymányokon működő 
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vállalkozások adatainak, turisztikai kiadványoknak, helyi civil szervezeteknek, a 
településen megrendezésre kerülő programoknak. 

c) a „Nagymányok Tv”-n futó képújságon helyet kell kapni az önkormányzati híreknek, 
lakossági felhívásoknak, intézmények ismertetőanyagainak, civil és egyházi 
szervezetek cikkeinek, vállalkozók hirdetéseinek.  

d) az internet hozzáférés biztosítva legyen a lakosság széles köre számára. A 
hozzáférést biztosítani kell a könyvtárban 

 
14. Települési együttműködés 

 
a) A település élete csak akkor lesz teljes, ha az egyházak működését, a közösségeket 

támogatja a település, megosszák egymással gondjaikat, örömeiket, segítik egymást. 
Ezért az egyházközségekkel, azok vezetőivel továbbra is szoros kapcsolatot kell 
fenntartani. 

b) A nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködés kiemelt feladata az 
önkormányzatnak. 

c) A képviselő-testület további lényeges feladatának tekinti a civil szervezetekkel 
történő együttműködést. Ennek megvalósítása érdekében, éves költségvetésében – a 
rendelkezésre álló anyagi lehetőségek függvényében – részükre esetlegesen 
támogatást biztosít. 

d) Lényeges feladat a külföldi partnerekkel való együttműködés, lehetőség szerint a 
képviselő-testület a közös rendezvények megtartására pénzeszközt biztosít. 

 

15. Közbiztonság, tűzvédelem 
 

a) a KMB munkacsoport megerősítésének szorgalmazása 
b) a helyi Önkéntes Tűzoltóság az elmúlt idők nagy esőzéseiben kiemelkedő munkát 

végzett, munkájukat a jövőben is támogatni szükséges 
c) a rendőrség, polgárőrség munkájának koordinálása, összehangolása, közös 

szolgálatok, segítő programok, tájékoztatók szervezése 
d) KRESZ és egyéb táblák karbantartása, célszerűségük átvizsgálása 
e) közre kell működni a helyi tűzoltó egyesület és polgárőrség eszközeinek 

korszerűsítésében, bővítését célzó pályázati tevékenységben. 
f) ügyelni kell a tűzvédelmi feladatok ellátására valamennyi intézmény esetén 

 

16. Felkészülés a pályázatokra 
 

a)  Igény és cél felmérése, szükséges tervek, előtanulmányok megalkotása, és pályázati 
forrás felkutatása, pályázat készítés. 

b) lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi/járási, illetve régiós 
fejlesztési programba való illesztéséhez. 

c) a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre 
terveket célszerű készíteni. 

 
 

VII.  FEJEZET: MEGVALÓSÍTÁSI ÜTEMTERV 
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Működtetés területén a leglényegesebb a település-ellátás szinten tartása és színvonalának 
emelése. Feladatként jelentkezik a jelenlegi ellátottság minden vonatkozásban történő 
megtartása, cél a fejlesztés. 
Fejlesztési célkitűzések nagy részének megvalósítása csak pályázati forrásokból lehetséges. 
 
2015.évtől folyamatosan: 
VI.fejezet (1-16. pont) működtetési elképzelések  
V. fejezet 1. pont .f), m) 
 
2015. évtől pályázati lehetőség esetén: 
V. fejezet  1. pont a), b), c), d), e), i), k) n) ,   

2. pont a), b), c), d), e), f) 
3. pont a), b), c), d), g) 
4. pont a), c) 
5. pont a),b), d) 
6. pont a) 

 
2015. évben 
V. fejezet  l. pont l), 2. pont g) 
 
2015-2016. évben 
V.fejezet  1.pont g.), h.), j.), 3 pont e) 
 
2017-2018. évben 
V. fejezet  3. pont f) 
 
2017. évig 
V. fejezet  4. pont b) 

5. pont c) 
 

VII. FEJEZET: ZÁRSZÓ 
 
 

Az önkormányzat alapvető célja az, hogy a városi infrastruktúra fejlesztésével, a 
közszolgáltatások színvonalának emelésével javítsa a város polgárainak életminőségét.  
Ebben a törekvésében az önkormányzat számít a város polgárainak, az itt működő 
vállalkozásoknak, a civil szervezeteknek és az itt érdekelt közszolgáltatóknak és 
önkormányzati intézmények minden munkatársának aktív részvételére és konstruktív 
együttműködésére. Az önkormányzat törekszik arra, hogy a különböző erőket és 
tevékenységeket a lehető legnagyobb mértékben összehangolja, közös mederbe terelje, 
minden itt élő, itt dolgozó vagy ide látogató ember közös java érdekében. 
 
Nagymányok, 2015. április 23. 
 
 
 Karl Béla sk.        dr. Klausz Judit sk. 
         polgármester              jegyző 
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Nagymányok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 71/2015.(IV.23.) határozatával 
fogadta el a 2015-2020. évekre vonatkozó Gazdasági Programot. 
 
Nagymányok, 2015. április 24. 
 
         Dr. Klausz Judit sk. 
                  jegyző 

 
 

 
 


