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A Móri Kistérséget alkotó 13 település 
érdekeit képviselô Móri Többcélú Kis-
térségi Társulás Tanácsa és a Kistér-
ségi Iroda dolgozói nevében üdvözöl-
jük Önt az Ezerszó újság különszámán 
keresztül. Szeretnénk, hogy a kiadvány 
segítségével a kistérség több, mint 35 
ezer fônyi lakossága közvetlen tájé-
koztatást kapjon sokrétû tevékenysé-
günkrôl, fela da tainkról.

A MÓRI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA

A móri kistérség Fejér megyében, Székesfehérvár 
megyeszékhelytôl észak-nyugatra található.
Földrajzi elhelyezkedését tekintve két szomszéd me-
gye - Komárom-Esztergom és Veszprém - területével 
is határos. Az ország 7 nagy régiója közül a Közép-
Dunántúli Régióhoz tartozik. 
A térség két hegység: a Vértes nyugati és a Bakony 
keleti szélén fekszik, és észak-nyugat – dél-kelet 
irányban átszeli az ún. Móri árok, az említett két hegy-
ség közötti völgyvonulat. A kistérséget alkotó telepü-
lések: Bakonycsernye, Balinka, Bodajk, Csákberény, 
Csókakô, Fehérvárcsurgó, Isztimér, Kincsesbánya, 
Magyaralmás, Mór, Nagyveleg, Pusztavám, Söréd. 
A térségközpont Mór, jelenleg egyetlen városi rangú 
településünk. Itt él a népesség több, mint kétötöde, 
ami jelzi a város meghatározó szerepét. A kistérség 
munkaerôpiaci vonzáskörzete mintegy 30 km sugarú 
körzetre terjed ki.

MÓRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

A Mór Kistérségi Területfejlesztési Társulást 1999. jú-
niusában 14 települési önkormányzat hozta létre a te-
lepülések összehangolt fejlesztése, koncepciók, stra-
tégiák, programok kidolgozása céljából. 2005. május 
10.-én a területfejlesztési társulás jogutódlással több-
célú társulássá alakult át. A társulás központja Mór 
város, jelenlegi elnöke Fenyves Péter, Mór város pol-
gármestere. Mivel 2007. szeptemberében Bakonykú-
ti település a társulásból kivált és a székesfehérvári 

kistérséghez csatlakozott, így a társulás 13 települést 
foglal magában. A társulás döntéshozó szerve a Társu-
lási Tanács, melynek tagjai az érintett önkormányzatok 
polgármesterei: Fenyves Péter - Mór (elnök), Merkatz 
László -  Pusztavám (elnökhelyettes), Bajkai János – 
Kincsesbánya (Pénzügyi Bizottság elnöke), Turi Balázs 
– Bakonycsernye (Oktatási Bizottság elnöke), Wéninger 
László – Balinka (Területfejlesztési Bizottság elnöke), 
Szloboda Istvánné – Nagyveleg (Egészségügyi Bizott-
ság elnöke), Végh Konrád – Csókakô, Oszlánszki Zsolt 
– Bodajk, Lóderer Miklós – Csákberény, Bernáth Péter  
– Fehérvárcsurgó, Fiedler Albertné – Isztimér, Vas  
Istvánné – Magyaralmás, Takács Mártonné – Söréd. 

Jelenleg ez az együttmûködés a területfejlesztési, 
közoktatási, közmûvelôdési, település- és terület-
rendezési, mûemlékvédelmi, természet és környe-
zetvédelmi, közlekedési, vízgazdálkodási, szolgálta-
tás-szervezési, katasztrófavédelmi, polgári védelmi, 
tûzvédelmi, közrendi és közbiztonsági, gyermek- és 
ifjúságvédelmi, szociális, pénzügyi-gazdasági ellen-
ôrzési, idegenforgalmi, egészségügyi feladatok kö-
zös ellátására terjed ki.

2005. novemberében a társulás feladatainak hatéko-
nyabb ellátása céljából megalakult a társulás munka-
szervezete, majd 2006. januárjában a kistérségi iro-
da. A Kistérségi Iroda munkatársainak létszáma 6 fô: 
Varga Péter – irodavezetô, Nochtáné Sulyok Mariann 
– gazdasági vezetô, Skuba Antalné – pénzügyi ügy-
intézô, Farkas Eszter – területfejlesztési ügyintézô,  
Andavölgyi Ferenc – tanügy-igazgatási referens,  
Dévényi Mária Anna – humán referens. 

A területfejlesztési feladatok megfelelô színvonalon 
történô megvalósításában egy fô regionális tanács-
adó és 1 fô önkormányzati és térségi koordinátor is 
közremûködik. A munkaszervezet Móron, a Szent Ist-
ván tér 2. szám alatti épület második emeletén ka-
pott elhelyezést. Ugyanezen az épületben, a Kistér-
ségi Iroda közvetlen szomszédságában dolgoznak 
a területfejlesztési hálózatok kistérségi szakemberei 
(önkormányzati és térségi koordinátor, kistérségi ta-
nácsadó). 
A Kistérségi Iroda címe: 
8060 Mór, Szent István tér 2., 
telefonszáma: 06/22/562-126 
fax száma: 06/22/407-694

FELADATELLÁTÁS

A Móri Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátása 
2007-tôl már számos, jogszabályok által elôírt és a 
társulás tagjai által önként vállalt területre terjed ki. A 
feladatellátás minden esetben térségi összefogás-
sal valósul meg. A társulás törekszik arra, hogy mind 
együttesen, mind külön-külön érvényesülni tudjanak 
a települések.

DIÓHÉJBAN AZ EDDIG ELÉRT 
EREDMÉNYEKRÔL:

Közoktatási témakör:
A vállalt feladat a közoktatás területén a mikro térsé-
gi intézményfenntartói társulások létrehozása, illet-
ve a szakszolgálati feladatok közül a logopédia és a 
gyógy-testnevelés – gyógy-úszás keretében - heti egy 
alkalommal történô ellátása, ehhez szakemberi háttér 
biztosítása.
2007. év jelentôs változásokat hozott a Móri Többcélú 
Kistérségi Társulás közoktatási feladatokkal kapcso-
latos szerepvállalásban. 
A 2007. évi állami költségvetés közoktatási norma-
tívái és a gyermeklétszám folyamatos csökkenése 
arra kényszerítették településeink képviselôtestületeit, 
hogy intézményeik fenntartását a legtöbb pénzügyi 
normatíva megigénylésre feljogosító intézményrend-
szer keretei között végezzék, bízva abban, hogy a 

kistelepülések elkerülhetik óvodájuk, illetve iskolájuk 
bezárását. Erre a települési közoktatási intézmények 
többcélú kistérségi fenntartás alá helyezése jelentette 
a legmegfelelôbbnek tûnô szervezeti formát. 
A Móri Többcélú Kistérségi Társulás az országban is 
elsôk között vállalta, hogy nemcsak a közoktatási fel-
adatok koordinátoraként, hanem intézmény fenntar-
tóként is szerepet vállal ezen a területen. 
Móri Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási In-
tézményhálózata 4 gesztorintézménnyel mûködik.  

Radnóti Miklós Általános Iskola - Mór (Tagintézmé-
nyei: Csákberényi Tagiskola, Gróf Károlyi József Tag-
iskola – Fehérvárcsurgó, Kazinczy Ferenc Tagiskola 
– Kincsesbánya, Pusztavámi Tagiskola), Bodajki Ál-
talános Iskola (Tagintézménye: Báró Nádasdy Tamás 
Tagiskola – Csókakô) Bakonycsernyei Általános Isko-
la, Zengô Óvoda – Bodajk (tagintézményei: Puszta-
vámi Tagóvoda, Etalon Sport Tagóvoda – Csákberény, 
Mesevár Tagóvoda – Csókakô, Eszterlánc Tagóvoda 
– Fehérvárcsurgó, Napraforgó Tagóvoda – Kincses-
bánya, Nagyvelegi Tagóvoda, Sörédi Tagóvoda,  
Bakonycsernyei Tagóvoda).

A nem lakóhelyükön iskolába járó gyermekeket isko-
labusz szállítja az intézményekbe (Isztimér-Kincses-
bánya, Nagyveleg-Mór, Csákberény-Mór, Csákbe-
rény-Csókakô, Magyaralmás-Székesfehérvár). Több 
településrôl a bejáró tanulók menetrend szerinti jára-
tokkal jutnak el az iskolába (Söréd, Balinka, Balinka-
Mecsér).

Területfejlesztési témakör:
Az elmúlt évek során több pályázati támogatást is 
elnyert a társulás. 2006. évben EU-s pályázati prog-
ramon 124 millió Ft támogatást nyertünk szélessávú 
Internet kiépítésére. A beruházás a kistérség 6 tele-
pülését érinti: Bakonykútit, Mór-Felsôdobost, Nagy-
veleget, Pusztavámot, Balinkát, Sörédet. A pályázat 
megvalósítása 2008. februárjában ér véget, azaz erre 
az idôpontra a teljes kistérség területén elérhetôvé vá-
lik a szélessávú Internet hálózat.

Ezen kívül kétnyelvû kistérségi turisztikai kiadvány 
készítésére, a kistérséget bemutató CD készítésére, 
vidékfejlesztési menedzser foglalkoztatására, külön-
bözô fejlesztési koncepciók összeállítására nyertünk 
pályázati forrásokat. Az elkészült bemutató anyago-
kat azóta több százan forgatták kezükben, hogy meg-
ismerhessék kistérségünket. 
A vidéki kistelepülések fejlesztési lehetôségei közül 
fontos megemlíteni a LEADER + programot, mely 
az önkormányzati, civil, és vállalkozói szférát is érin-
ti. E program tekintetében településeink két pályázó 
közösséghez csatlakoztak. Csókakô, Csákberény, 
Söréd, Magyaralmás, Pusztavám a Vértes-Gerecse 
Helyi Közösség tagja, míg Nagyveleg, Bakonycser-
nye, Balinka, Bodajk, Isztimér, Kincsesbánya, Fehér-
várcsurgó és Mór külterületi része pedig a Bakonyért 
Helyi Közösség része. Mindkét közösség pályázata 
sikeres volt, így jelentôs összegû pénzforrást hasz-
nálhatunk fel községeink terveinek megvalósítására 
(pl.: faluközpont kialakítás, turizmusfejlesztés, mûem-
lékvédelem, környezetvédelem, munkahelyteremtés, 
rendezvényszervezés). 
Munkánk nyilvánosságának biztosítása és a lakosság 
tájékoztatása céljából a társulás együttmûködik az 
Ezerjó Rádióval. Az együttmûködés különbözô térsé-
gi mûsorok szerkesztésére, a kistérségi közéleti ese-
mények bemutatására terjed ki. 

Egészségügyi témakör:
A kistérségi egészségügyi alapszolgáltatáson belül a 
központi háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogásza-
ti ügyelet a korábbi szolgáltatótól Mór Városi Kórház 
és Rendelôintézethez, mint új szolgáltatóhoz kerül 
át 2008. január 1-tôl. Így a sürgôsségi betegellátás, 
a központi orvosi ügyelet valamint a mentôszolgálat 
egy helyen, egy kézben mûködhet. Társulásunk az 
ügyelet mûködését eszközbeszerzéssel és ügyeleti 
gépjármû beszerzésével segítette, valamint a 2008. 
január 1-jétôl üzemelô mentô-esetkocsi kötelezô fel-
szereléseihez defibrillátort vásárolunk. 
2007. év során a Kórház fennmaradásának érdeké-
ben 14 millió Ft mûködési forrást biztosítottunk. Eb-
ben az évben kezdôdött el az Egészségügyi Fejlesz-
tési Terv elkészítése is, mely várhatóan 2008. évben 
készül el. Bízunk benne hogy az egészségügyi ellátó-
rendszer érdekében tett lépéseink nem hiábavalóak, 
és a betegellátás színvonalát növelik.

Szociális és gyermekjóléti témakör
A kistérség szociális és gyermekjóléti feladatait két 
szolgáltató bevonásával végzi. A Jobb Otthon Ala-
pítvány Nagyveleg, Bodajk, Bakonycsernye, Balin-
ka, Kincsesbánya, Isztimér, Magyaralmás, Söréd, 
Csókakô községekben a Szociális Alapszolgáltatási 
Központ pedig Csákberény, Fehérvárcsurgó, Puszta-
vám, Mór településeken látja el. A kistérségi szociális 
alapellátási feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési célú 
támogatások felhasználása az elôzetes terveknek 
megfelelôen megtörtént. A támogatásból a társulás 
üzemeltetésre adott át a Jobb Otthon Alapítványnak 

egy 15 személyes akadálymentesített kisbuszt, vala-
mint két robogót és egy elektromos kerékpárt. A Móri 
Szociális Alapszolgáltatási Központ részére egy hét-
személyes személygépkocsit, valamint hat robogót 
biztosított.  Mindkét szolgáltató a közlekedési eszkö-
zöket jelenleg is a szociális alapellátás biztosítására 
használja. A szociális alapellátás 2007-ben folyama-
tos és a megkötött megállapodásnak és szolgáltatá-
si szerzôdésnek megfelelô volt. A hajléktalanok át-
meneti szállójának üzemeltetése a Kistérségi Iroda 
feladata. A szállón dolgozó szakembereink segítik a 
perifériára szorult emberek mindennapi életben való 
boldogulását, munkahelyen való elhelyezkedését, lét-
fenntartását. Folyamatos pályázati tevékenységüknek 
köszönhetôen támogatást nyertünk a lakók élelmezé-
sére, eszközbeszerzésre, komfort javításra, különbö-
zô programok lebonyolítására. Célkitûzésünk, hogy 
minél többet segítsünk nehéz élethelyzetbe került em-
bertársainkon. A szálló a kistérség egészérôl érkezô 
rászorulóknak menedéket nyújt.

Pénzügyi-gazdasági feladatkör:
A Kistérségi Iroda pénzügyi-gazdasági feladatait ál-
lamháztartás mûködési rendjérôl szóló kormányren-
deletben meghatározottak szerint végzi. Gazdálko-
dását és könyvelését tekintve naprakész, munkáját 
megfontolt és takarékos szemlélet szerint végezte és 
végzi.

Belsô ellenôrzési feladatkör:
2006. január 1-tôl egy fôállású belsô ellenôr látja el a 
Társulási Tanács által elfogadott ütemterv szerint a kis-
térség önkormányzatai és intézményei belsô ellenôrzé-
sét. Munkájában segíti a jegyzôi kollégium. 2008. janu-
ár 1-jétôl ezt a tevékenységet külsô cég látja majd el.

Reméljük, hogy ismertetônk hozzájárult ahhoz, hogy 
egy kis ízelítôt kapjanak munkánkról. Szeretnénk, ha 
a polgármesterekhez, valamint a Kistérségi Iroda dol-
gozóihoz továbbra is bizalommal fordulnának annak 
érdekében, hogy a kistérség fejlesztései, tervei az 
Önök véleményének figyelembe vételével valósulhas-
sanak meg. 

Kellemes Ünnepeket és 
Boldog Új Évet Kívánunk!

Móri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, 
Kistérségi Iroda munkatársai
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