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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 324/2018. (IX. 27.)  Kt. 
határozatában hozzájárult a Kapos-hegyháti Natúrpark teljes területét bemutató 
térképpel kapcsolatos előkészítő munkálatok megkezdéséhez, az árajánlatok 
beszerzéséhez a térképészeti munka, a nyomdai előkészítés és nyomtatás kapcsán, 
továbbá előírta a térkép elkészítésével kapcsolatos költségvetés összeállítását 

 
A natúrpark teljes területét ábrázoló, tartalmilag kibővített térkép elkészítése fontos 
lépés ahhoz, hogy a natúrpark érdemben elő tudja segíteni a térségi turizmus 
fejlesztését. A térkép kiadása különösen fontos Dombóvár számára, hiszen így 
lehetőség nyílik rövidebb-hosszabb túrák kiajánlására a Gunarason üdülők számára.  
 
A Gyulaj Zrt. által korábban készített és kiadott térkép csak részben fedi le a Kapos-
hegyháti Natúrpark területét, hiszen a Tolnai-Hegyhát déli részét, az állami 
erdőgazdaság által kezelt erdőket ábrázolja csupán. Dombóvár és Mágocs jelölése 
teljes egészében hiányzik róla, Döbrököz, Nagyhajmás, Lengyel és Kalaznó 
települések pedig részben találhatók meg a térképen. Mindezek mellett hiányoznak a 
meglévő térképről a tavalyi évben újonnan felfestett turistautak is. 
 
A térkép szakmai előkészítését önkormányzatunk tudja felvállalni, együttműködve a 
natúrparki munkaszervezettel, hiszen nálunk halmozódott fel az a szakmai tudás, ami 
szükséges egy, a természetjárók igényeinek is megfelelő, így jól értékesíthető térkép 
elkészítéséhez, melyre két fajta árajánlatot kértünk be az alábbi paraméterek alapján: 

• Kétoldalas, B1méretű (707 x 1000 mm) íven nyomott, 600x957mm vágott 
méretű kiadvány térképi része  

• a térkép állománya jogtiszta, saját szellemi termék 
• a méretarány 1: 30000 
• terepen történő tájékozódást segítő, fokhálózati adatokat is tartalmazó részletes 

turistatérkép 
• a térkép tartalmazza a Kapos-hegyháti Natúrpark településeinek közigazgatási 

határokkal lefedett, teljes területét 
• a térképi tartalomba bedolgozásra kerülnek a turisztikai, illetve névanyagi 

anyagok 
• Dombóvár Város Önkormányzata a térkép készítők részére külön szakértő 

bevonásával biztosítja  
o az új turistautakat ábrázoló, szerkeszthető állományokat 
o a feltüntetendő látnivalók koordinátáit 
o a feltüntetendő régi földrajzi neveket 
o a címlapra kerülő fényképeket és szövegeket 

 
Az egyik ajánlat egy új térkép elkészítését tartalmazza, mely ábrázolja a Kapos-
hegyháti Natúrpark teljes területét a fenti adatokkal ellátva. E termék díja nettó 
2.900.000 Ft+ áfa. A másik típusú ajánlat a Gyulaj Zrt. által kiadott térkép felújítását, 
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aktualizálását tartalmazza, valamint annak kiegészítését azon natúrparki települések 
jelölésével, melyek teljesen vagy részben hiányoznak a Gyulaj Zrt. térképéről. Ennek 
összege nettó 1.500.000 Ft +áfa. 
 
Az utóbbi esetben a Gyulaj Zrt. a tulajdonában lévő térképállomány felhasználásának 
jogát térítésmentesen egy megállapodás keretében átadná önkormányzatunk számára, 
cserébe pedig a Gyulaj Zrt. által átadott, általunk feljavított és kibővített 
térképállomány felhasználási jogát önkormányzatunk is díjmentesen biztosítaná a 
Gyulaj Zrt. számára úgy, hogy a saját térképrészeinek nyomtatásáról, a térkép 
hátoldalának információkkal való ellátásáról már a Zrt. gondoskodna. 
 
A költséghatékonyságot szem előtt tartva javaslom az utóbbi megoldás megvalósítását. 
A térkép készítésének költsége várhatóan megtérül, mivel a nyomtatott példányokat – 
terveink szerint önköltségi áron – árusítani fogjuk a natúrparki partnerszervezeteken 
keresztül, kiemelten Dombóváron (Tourinform Iroda, Földi István Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény), valamint a natúrparki települések is megvásárolják egy 
részét, hogy azt Dombóvárhoz hasonlóan értékesíteni tudják a településükön, továbbá 
bizományosi szerződéssel is átadásra kerül részükre bizonyos példányszám értékesítés 
céljából. 
  
A térkép elkészítéséhez a vállalkozónak szakértői segítséget nyújtana az 
önkormányzat, aki felel az új turistautakat ábrázoló, szerkeszthető állományok 
tartalmáért, a feltüntetendő látnivalók koordinátáiért, a régi földrajzi helynevekért, a 
címlapra kerülő fényképekért és szövegért.  
 
Az előkészítő munkálatok során a natúrparki települések képviselői és helytörténettel 
foglalkozó szakemberei egyeztettek a tervezett térképről. Az egyeztetések során 
közösen átnézték a kataszteri térképeket, melyeket összehasonlítottak a Gyulaj Zrt. 
által korábban kiadott térképpel. Az elemzések alapján minden település kiválasztotta 
azokat az elnevezéseket, melyeket szerepeltetni kíván az új térképen. Ezek lehetnek 
régi, feledésbe merült, valamint új, a mai szóhasználatban kialakult nevek. Minden 
település először a Képviselő-testülete, majd azt követően a natúrpark Tájegységi 
Értéktári Bizottsága elé terjeszti javaslatait. Ha mindkét szinten elfogadásra kerültek, 
akkor a Kapos-hegyháti Natúrparki Egyesület a Földrajzinév Bizottság elé terjeszti 
javaslatát az új helyiségnevekkel kapcsolatban, mely jóváhagyása után kezdődhet meg 
a térképi feldolgozás. Mivel a Gyulaj Zrt. által kiadott térképen nem található 
Dombóvár, így az új térképen feltüntetni kívánt elnevezéseket a Dombóvári Értéktár 
Bizottság vitatta meg januári ülésén. A döntésük alapján javaslom az alábbi 
elnevezések felvételét a térképre: 

• Banya völgy - és/vagy Banya-völgyi tölgyes természetvédelmi terület 
• Vajgyári-tavak 
• Dáró-szőlőhegy  
• Lucza – hegy 
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A fentiek alapján kérem Képviselő-társaimat, hogy támogassák a határozati javaslat 
elfogadását! 

 
Határozati javaslat 

a Kapos-hegyháti Natúrpark teljes területét bemutató turisztikai térkép 
készíttetéséről 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kapos-

hegyháti Natúrpark teljes területét bemutató turisztikai térkép elkészítését azzal, 
hogy a Gyulaj Zrt. tulajdonában lévő térképet újítja meg és mellé a natúrpark 
hiányzó területeinek elkészítését rendeli meg a két állomány 
egybeszerkesztésével. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gyulaj Zrt.-vel 
megállapodást kössön a Zrt. tulajdonában lévő térképanyag térítésmentes 
felhasználási jogának átadásáról azzal, hogy cserébe az önkormányzat 
aktualizálja a Gyulaj Zrt. birtokában lévő térképállományt, valamint 
felhasználásra átadja számára díjtalanul a hiányzó natúrparki településekkel 
kiegészített teljes térképanyagot. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 

vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) 
önkormányzati rendelet 31. § (9) bekezdés 3. pontja értelmében a felhasználási 
jogokra és a termék egyedi sajátosságaira való tekintettel közbeszerzési 
eljáráson kívüli beszerzési eljárás lebonyolítása nélkül vállaljon kötelezettséget 
a térkép elkészítésére. 
 

4. A Képviselő-testület továbbá hozzájárul, hogy Dombóvár vonatkozásában az 
alábbi helynevek és területek jelölésre kerüljenek a térképen a Dombóvári 
Értéktár Bizottság javaslata alapján:  
- Banya völgy - és/vagy Banya-völgyi tölgyes természetvédelmi terület 
- Vajgyári-tavak  
- Dáró-szőlőhegy  
- Lucza - hegy  

 
5. A Képviselő-testület felkéri a Kapos-hegyháti Natúrpark Tájegységi Értéktár 

Bizottságát, hogy az új helyiségnevek használatával kapcsolatos javaslatokat 
felterjessze a Földrajzinév Bizottság elé. 
  

Határid ő: 2019. április 30. – térkép elkészítésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 

Szabó Loránd 
polgármester 


