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A 2007-2013-as programozási időszakban a magyarországi városok kétharmada készítette el az
Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS), a 2007-ben megjelenő, majd 2009-ben felülvizsgált, a
várospolitikáért felelős minisztérium által kiadott Városfejlesztési Kézikönyv útmutatásai alapján. Az
azóta eltelt 5-7 év után több szempontból is aktuálissá vált ennek felülvizsgálata, településfejlesztési
koncepció és stratégia készítése:






a korábbi, 2007-2013-as stratégia megvalósulásának tapasztalatai,
a társadalmi és gazdasági környezetben bekövetkezett változások, s az ezek elemzését
lehetővé tevő új, 2011-es népszámlálás alapján elérhető adatok,
az európai szakpolitikai környezet és szabályozás változásai – az Európai Unió 2020-ig
érvényes átfogó stratégiájának (Európa 2020) végrehajtásában kiemelt szerepet kap a városok
fejlesztése, s az EU a stratégia céljainak szolgálatába állította a kohéziós politika
eszközrendszerét.
a hazai jogszabályi környezet változása
o a Kormány jogszabályba foglalta a településfejlesztési koncepció és az integrált
településfejlesztési stratégia tartalmi és eljárási követelményeit a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (továbbiakban TR Rendelet)
o a 2014-2020-as időszakra vonatkozó országos és megyei szintű fejlesztéspolitikai
elképzelések megfogalmazása – az Országgyűlés által elfogadott Országos Fejlesztési
és Területfejlesztési Koncepció (1/2014. (I.3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés
2030 – az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról), valamint a megyei
területfejlesztési stratégiai tervek (koncepciók és programok)

A településfejlesztési koncepció „ a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó,
a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszú távra meghatározó
dokumentum”, az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) „a településfejlesztési koncepcióban
foglalt környezeti, társadalmi és gazdasági célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló középtávú
fejlesztési program”, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(Étv.) szerinti meghatározásban.
Míg az első Dombóvár döntéseinek irány ad, a második az elkövetkező 6-8 év városfejlesztési
tevékenységeinek eredményességét alapozza meg, ezen belül









hozzájárul ahhoz, hogy a település a lehető legnagyobb mértékben használja ki adottságait és
fejlődési potenciálját a 2014–2020 közötti időszakban a koncepcióban meghatározott jövőkép
elérése érdekében,
reális célokat fogalmaz meg, így a stratégiában meghatározott projektek jelentős része
megvalósul 2020-ig,
lehetővé teszi, hogy a városban folyó fejlesztési tevékenységek – függetlenül azok
finanszírozóitól illetve tulajdonosaitól – egymással térben és időben összehangoltan
valósuljanak meg, erősítve ezzel a beavatkozások hatását,
a közszféra fejlesztései mellett ösztönzi a magánszféra befektetéseit is,
a város korlátos forrásaira tekintettel törekszik más források bevonására, ezen belül az EU
2014–2020 közötti időszakának támogatási lehetőségeit,
a város különböző szereplői közti kommunikációs eszközzé válik, ezáltal nemcsak egy
várospolitikai döntés, hanem folyamatában a város társadalmi és gazdasági szereplőinek
közös akarata.
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A városok stratégiáinak kidolgozását illetve felülvizsgálatát elősegítendő, a Belügyminisztérium 2014
júniusában közbeszerzési eljárást írt ki a járásszékhely városok IVS-nek felülvizsgálatára. A DélDunántúli Régióban az eljárást a Terra Studio Kft. nyerte meg. A nyertes ajánlattevő, szakemberek
bevonásával, 2014 decemberében megkezdte a munkát. Dombóvár Város Önkormányzata 2015.
Január 29-i testületi ülésén úgy döntött, hogy hosszútávú városfejlesztési koncepcióját is
felülvizsgálja.
A településfejlesztési dokumentumok komplex módon felölelik a város fejlesztésének ágazati
területeit, integrálja a települést érintő fő ágazati és tematikus stratégiák illetve koncepciók
megállapításait és céljait, emellett illeszkedik az EU 2014-2020 kohéziós politikájának céljaihoz és
beavatkozási logikájához.
A megalapozó vizsgálat tartalma követi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet
(továbbiakban: TR rendelet) mellékletében foglaltakat, így helyzetfeltáró, helyzetelemző és
helyzetértékelő munkarészt tartalmaz.
A helyzetfeltáró munkarész fogja át Dombóvár város térségi kapcsolatait, az országos és térségi
tervekben, koncepciókban való megjelenését, a területrendezési tervekkel kapcsolatos
magállapításokat, a szomszédos településekkel terveinek a vizsgált településre vonatkozó
észrevételeit, valamint a hatályos fejlesztési dokumentumokat. Részletes elemzések mutatják be a
település társadalmát, a gazdasági szerkezet jellemzőit és annak változásait. Az önkormányzati
gazdálkodás és a településüzemeltetési szolgáltatások vizsgálatánál az önkormányzati
kompetenciába és tevékenységbe tartozó településfejlesztési, gazdaságfejlesztési feladatok kerültek
hangsúlyba.
Az épített és táji-természeti környezet elemzése a települési adottságokon túl bemutatja az
elmozdulásokat, változásokat, amelyek a település fejlesztésében az elmúlt évtizedben lezajlottak,
kitérve a szakági (közlekedés, közmű, stb.) fejezetekre. Az értékvédelmi fejezet az örökségvédelmi
hatástanulmány vizsgálati tartalmi követelményei szerint készült.
Elemzési szemléletünk volt, hogy a várostérségre is kitekintettünk, bemutatva Dombóvárral való
kapcsolatát, annak szolgáltatási-gazdasági-munkaerőpiaci összefüggéseit.

Budapest, 2015. április 2.

Beleznay Éva, felelős tervező
Kukely György, Terra Studió Kft., projektvezető
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1 HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
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1.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN,
TÉRSÉGI KAPCSOLATOK
Dombóvár a Dél-Dunántúli Régióban található, Tolna megye harmadik legnagyobb települése,
járásközpont. Dombóvár Tolna megye nyugati határán, Tolna, Baranya és Somogy megyék
találkozásánál helyezkedik. Míg a megyében és járásban szélső, a dél-dunántúli régióban központos
helyzetben van. Vonzáskörzete túlterjed a megye határain. Dombóvár a Dél-Dunántúli Régió
meghatározó városa Pécs, Kaposvár és Komló mellett.
A város területe 78,48 km2. 2014. január 1-én a lakónépesség 18 849 fő, a lakások száma 8 382. A
népsűrűség 240,18 fő/km2, lakássűrűség 106,80 lakás/km2.
Helység
Település
neve

Település jogállása

Terület
(hektár)

Lakónépesség

Lakások
száma

Népsűrűség
(fő/km2)

Lakássűrűség
(lakás/km2)

Tolna

Bonyhád
Dombóvár
Paks
Szekszárd
Tamási
Tolna megye

város
város
város
megyeszékhely, megyei jogú város
város

7 213
7 848
15 408
9 628
11 196
370 316

13 630
18 849
19 387
33 373
8 209
227 996

5 567
8 382
8 354
15 176
3 784
98 125

188,96
240,18
125,82
346,62
73,32
61,57

77,18
106,80
54,22
157,62
33,80
26,50

Somogy

Balatonföldvár
Barcs
Csurgó
Fonyód
Kadarkút
Kaposvár
Lengyeltóti
Marcali
Nagyatád
Siófok
Tab
Somogy megye

város
város
város
város
város
megyeszékhely, megyei jogú város
város
város
város
város
város

1 532
12 290
5 942
5 355
3 974
893
3 957
10 440
7 060
12 466
2 586
606 506

2 205
11 025
5 150
4 776
2 494
64 872
3 082
11 697
10 761
25 355
4 446
315 512

1 171
4 537
2 093
2 588
960
29 154
1 197
5 165
5 006
13 488
1 895
141 759

143,93
89,71
86,67
89,19
62,76
7 264,50
77,89
112,04
152,42
203,39
171,93
52,02

76,44
36,92
35,22
48,33
24,16
3 264,73
30,25
49,47
70,91
108,20
73,28
23,37

Baranya

város
város
megyeszékhely, megyei jogú város
város
város
város
város
város
város

4 655
11 223
16 277
3 603
1 488
2 518
5 092
2 781
3 951
442 959

23 889
17 612
146 581
4 027
3 124
2 672
9 402
6 577
10 728
373 984

11 265
8 415
72 386
1 523
1 366
1 109
4 048
2 552
4 440
167 322

513,19
156,93
900,54
111,77
209,95
106,12
184,64
236,50
271,53
84,43

242,00
74,98
444,71
42,27
91,80
44,04
79,50
91,77
112,38
37,77

Komló
Mohács
Pécs
Pécsvárad
Sásd
Sellye
Siklós
Szentlőrinc
Szigetvár
Baranya megye

1.1—1. Dél-Dunántúl megyei és járásszékhely főbb adatai
(Forrás: Magyarország közigazgatási helynévkönyve, KSH 2014. január 1.)

A Dél-Dunántúli Régió Magyarország délnyugati részén, a Zalai-dombságtól a Dunáig húzódik. Északi
határa a Balaton és a Mezőföld, déli részén a Dráva folyik. A tervezési-statisztikai régió Baranya,
Tolna, valamint Somogy megyéket foglalja magában.
A Dél-Dunántúli Régiót 656 település alkotja, amelyből 41 városi jogállású (6,25%) A városi népesség
az ország összes régióját tekintve Észak-Magyarország után ebben a régióban a legalacsonyabb, a
lakosság mindössze 58,3 %-a él városokban. A régió településszerkezete kedvezőtlen: jellemző
egyrészt az aprófalvak- és kistelepülések nagy aránya, másrészt a városhálózat fejletlensége.
Városhiányos területek Tolna megye középső részének vidékei, a Zselicség, az Ormánság vagy a
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Somogyi dombvidék, amelyek nagyrészt megegyeznek az aprófalvas területekkel. A régió
településhálózatának körülbelül 55 %-át aprófalvak alkotják, ezekben él a lakosság 10 %-a. Az falvak
közül 361 számít aprófalunak, vagyis itt az 500 főt sem éri el a lakosság száma. Az aprófalvas
településszerkezetet rendszerint kedvezőtlen gazdaságföldrajzi környezetben találjuk. A kimondottan
aprófalvas Baranyában a községek közel 70 %-a 500 lakos alatti falu, Tolnában valamivel 30 %,
Somogyban 50 % alatt van.
A régió társadalmi-gazdasági életében, a lakossági szolgáltatások biztosításában meghatározó
jelentősége van a megyékben központi szerepet betöltő megyei jogú városoknak (Pécs, Szekszárd,
Kaposvár), továbbá a régió városhálózatának gerincét képező, tizenegy 10-30 ezer fő közötti
lakosságú városnak. A régióban a tízezer főnél kisebb népességű, 27 város ellátó intézményrendszere
hiányos, a nem mindennapos szolgáltatásokat az ott élők kénytelenek máshol igénybe venni. E
városok saját települési infrastruktúrájának kiépítettsége is elmarad a nagyobb városok színvonalától.
Ezáltal Dombóvárnak és hasonló nagyságrendű városoknak nemcsak a falvakkal, hanem a térségi
kisvárosokkal való együttműködése fontos a térség jólétének megteremtésében.

1.1—2. A városi ranggal rendelkező települések (balra) és az aprófalvak elhelyezkedése (jobbra) a DélDunántúli Régióban (Adatok forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013.)

Tolna megye Magyarország déli részén, közelebbről a Dunántúl dél-keleti részén terül el. Területe
3 703 km2, ezzel a nagysággal az ország tizenkilenc megyéje közül a tizenötödik helyet foglalja el.
Népességszáma 2014. január 1.-én 228 ezer fő volt, ezzel a második legkevésbé népes megye.
Népsűrűsége ennek megfelelően alacsony, 62 fő/km2. A településhálózat szerkezete viszonylag
kedvező, nem olyan elaprózott, mint a régió másik két megyéjében.
A megye településhálózata a Dél-Dunántúl karakterének megfelelően erősen tagolt: a megye
településeinek több mint fele (60 község) kisfalu, ezekben 1000-nél kevesebben élnek. 31 település
aprófalu, ahol a népesség az 500 főt sem éri el.
A megye városhálózata természetföldrajzi és történelmi alapja, hogy a városok elsősorban különböző
tájtípusok határmezsgyéjén alakultak ki. Sűrű városhálózat kíséri a Duna árterét (a megyén belül:
Dunaföldvár, Paks, Tolna, Szekszárd, Bátaszék), Dunaföldvár és Simontornya, valamint két jelentős
tájegység, a Mezőföld és a Tolnai-dombság, határán kialakult „várvonal” kisvárosai. A Mecsek északiészakkeleti határnyúlványait kíséri Dombóvár, Bonyhád és Bátaszék.
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1.1—3. A városi ranggal rendelkező településekTolna megyében
(Forrás: KSH, Tolna Megye Területrendezési Terv Módosítása – Vizsgálati anyag 2011.)

A megye városhálózatának jellegzetessége a nagy- és középváros hiánya. A megyék között legkisebb
megyeszékhellyel rendelkezik, Szekszárd népessége 33 373 fő (KSH, 2014. január). Másik fontos
sajátossága a kiegyensúlyozottság: a megyeszékhelyen kívül még két közel 20 ezer lakosú városa van,
melyek – Paks mint foglalkoztatási központ és Dombóvár mint közlekedési csomópont –
túlszárnyalják a megyeszékhely jelentőségét. Harmadik jellemző a városhálózat excentrikussága: a
városok a megye peremén helyezkednek el. Jelentősebb megyehatáron is túlnyúló (Somogy és
Baranya megye) vonzással Dombóvár rendelkezik.
Az elmúlt évtized városodási hulláma Tolna megyét is elérte: a legújabban várossá vált települések
népessége a 3 ezer főt sem éri el, miközben nagyobb és jelentősebb mikroközponti szerepkörrel
rendelkező községek nem folyamodtak vagy nem kaptak városi címet. A várossá nyilvánításokban a
városhálózat-fejlesztési, térségfejlesztési szempontok nem, vagy alig játszottak szerepet.
Helység
megnevezése
Szekszárd
Paks
Dombóvár
Bonyhád
Tolna
Dunaföldvár
Tamási
Bátaszék
Fadd
Simontornya

Járás
jogállása

neve

megyeszékhely, MJV
város
város
város
város
város
város
város
nagyközség
város

Szekszárdi
Paksi
Dombóvári
Bonyhádi
Tolnai
Paksi
Tamási
Szekszárdi
Tolnai
Tamási

Terület
(hektár)
9 628
15 408
7 848
7 213
7 107
11 142
11 196
6 368
6 754
3 383

Lakónépesség
33 373
19 387
18 849
13 630
11 198
8 646
8 209
6 307
4 131
4 100

Lakások
száma

Népsűrűség
(fő/km2)

15 176
8 354
8 382
5 567
4 514
4 063
3 784
2 523
1 593
1 852
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346,62
125,82
240,18
188,96
157,56
77,60
73,32
99,04
61,16
121,19

16
Decs
Hőgyész
Bölcske
Iregszemcse
Nagydorog
Dunaszentgyörgy
Őcsény
Nagymányok
Szedres
Pincehely
Tengelic
Bogyiszló
Zomba
Gyönk
Megye összesen

nagyközség
nagyközség
község
község
nagyközség
község
község
város
község
nagyközség
község
község
község
város

Szekszárdi
Tamási
Paksi
Tamási
Paksi
Paksi
Szekszárdi
Bonyhádi
Szekszárdi
Tamási
Paksi
Tolnai
Bonyhádi
Tamási

9 468
3 714
5 878
5 833
4 144
3 763
7 261
1 068
4 631
5 009
7 093
5 593
5 730
3 812
370 316

3 807
2 896
2 771
2 671
2 584
2 564
2 349
2 280
2 258
2 252
2 239
2 167
2 069
2 057
227 996

1 503
1 113
1 261
1 054
1 078
1 031
945
918
789
1 049
1 000
914
853
683
98 125

40,21
77,98
47,14
45,79
62,36
68,14
32,35
213,48
48,76
44,96
31,57
38,74
36,11
53,96
61,57

1.1—4. Tolna megye 2000 főnél nagyobb településeinek főbb adatai
(Forrás: Magyarország közigazgatási helynévkönyve, KSH 2014. január 1.)

A területi együttműködést alapvetően befolyásolja, hogy a megye területét az észak-déli irányban
fekvő Tolnai-hegyhát kettéosztja és bizonyos szempontból akadálya a kapcsolatok fejlődésének. A
megye nyugati és keleti része közötti együttműködés viszonylag csekély. A megyeszékhelyhez kötődő
adminisztratív funkciók ugyan Dombóvár és térségét Szekszárdhoz kötik, azonban az elérhetőség
tekintetében (idő- és költség) Kaposvár és a jelentős vasutas lakosság miatt Pécs és Budapest kerül
előtérbe a szolgáltatások tekintetében. A lakosság Kaposvárra és Pécsre jár nagyobb bevásárlásokat
intézni, ezzel egybekötve kulturális-szórakoztató funkciókat igénybe venni.
A Dombóvári járást 16 település alkotja: Dombóvár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand,
Döbrököz, Gyulaj, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szakcs, Várong.
Dombóvár az egyedüli városi rangú település, 18 849 lakossal. A tizenöt településből 4 aprófalu (500
lakosnál kevesebbel), 11 nagyobb falu. A kistérség legkisebb községe Várong, 157 lakossal,
legnagyobb település Döbrököz 1980 lakossal. (KSH, 2014)
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 a járás települései az alábbiak szerint érintettek:
A társadalmi-gazdasági
és infrastrukturális
szempontból
elmaradott települések

Település
Attala
Csibrák
Csikóstőttős
Dalmand
Dombóvár
Döbrököz
Gyulaj
Jágónak
Kapospula
Kaposszekcső
Kocsola

–
+
–
+
–
+
+
+
–
–
+

Az országos átlagot legalább
1,75-szörösen meghaladó
munkanélküliségű
települések
–
+
+
+
–
–
+
+
–
–
+
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Kurd
Lápafő
Nak
Szakcs
Várong

+
+
+
+
+

+
+
–
+
+

1.1—5. Járási települések érintettsége a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott,
illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet szerint

1.1.1 A település vonzáskörzete
A vonzáskörzet „egy térelem - település (általában város) vagy intézmény, szolgáltató egység stb. körül lehatárolt térség, melyben egy vagy több társadalmi, gazdasági mozgás, áramlás konkrét céllal
az adott térelem felé irányul (ingázó munkaerő, vásárolni vagy éppen eladni bejárók stb.). A
regionális kutatások során leggyakrabban a városok vonzáskörzetét szokták kijelölni, mely azonban
többféle is lehet a különböző ismérvek alapján (munkaerő-piaci, oktatási, kulturális stb.), emiatt
nehéz ma már egy város általános (több tényezős) vonzáskörzetét konkrétan lehatárolni. ... A
területfejlesztésben a vonzáskörzet a térszervezés révén kap főleg jelentőséget: a területfejlesztési
egységek határainak meghúzásakor igyekeznek a vonzáskörzeteken alapuló térbeli szerveződések
határvonalait figyelembe venni.” (Forrás: http://www.terport.hu/fogalomtar/vonzaskorzet, szerző
által tipológiai hibák javítva.)
A város és térsége a helyi szolgáltatások és gazdaság egységét képezik, közigazgatási határokon
átnyúló kapcsolatrendszerek jellemzik. Jellemzően Dombóvár jelenti a munkaerő és fogyasztói bázist
(ipar, kereskedelem, szolgáltatások, turizmus), azonban ellenkező irányú kapcsolatok is megjelennek
(iskolábajárás, Kaposszekcsői Ipari Park munkahelyei, stb.)
Míg a megye keleti részén levő városai távolabb esnek a Dunántúl meghatározó jelentőségű
központjaitól, nagyobb vonzáskörzettel rendelkeznek. Dombóvár – Kaposvár és Pécs közelségében –
a nagyságrendjénél kisebb régiós hatással, azonban közvetlen térségében jelentős központként
működik. Fontos kiemelni Dombóvár vasúti központi, egészségügyi, valamint a hagyományos fémipar
maradványaként erős fémipari szerepét, amely azonban nagyobb területi vonzáskörzetet jelent.

1.1.2 A település dinamikája
A város kialakulását és fejlődését geopolitikai helyzete határozza meg. A Kapos folyó átkelőhelyeként,
a déli irányban vezető országutak és vasúti vonalak fontos csomóponti helyeként a városba jelentős
logisztikai, közlekedési bázis települt, amely maga után hozta az ipar, feldolgozóipar, kereskedelem,
szolgáltatóipar fejlődését. A régió középpontjában, három megye kistelepüléseinek központját
jelentő csomóponti szerep olyan adottság, amely a város és térsége népesség megtartásának és a
gazdaság fejlesztésének alapja.
A dombóvári ipart a központi irányítású vállalatok telephelyeként működő nehéz- és könnyűipari
gyáregységek és üzemek, valamint a helyi mezőgazdasági feldolgozó ipar jelentette. A rendszerváltást
követően a piaci folyamatok a főváros környéki fejlesztéseket preferálták, a gyárak bezártak, egy
részük – fém- (lakatos, gép és csavaripar) és textilipari vállalkozások – a privatizációt követően
felaprózódtak, magántulajdonba kerültek. A helyi munkahely kapacitások leépültek. A város életében
a mezőgazdaság fontos szerepet töltött be. A környező jó minőségű termőföldeken magas színvonalú
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nagyüzemi termelés folyt, ennek termékeit részben helyben dolgozta fel az idetelepített hús-, tej- és
malomipar. Sajnos mindhárom ágazat megszüntette tevékenységét a 2000-es években. A magas
aranykorona értékű termőföld és a számos felhagyott állattartási telep továbbra is adottságkent van
jelen, amelyek a mezőgazdasági termelés alapját jelentik.
Dombóvár kedvező természeti adottságú város. A természeti környezet rekreációs lehetőséget nyújt
az itt élőknek, és idegenforgalmi lehetőséget hordoz magában. Az idegenforgalom, mint gazdasági
ágazat az elmúlt évtizedekben lendületet vett, köszönhetően Gunarasfürdő fejlesztésének.

1.1—6. A szolgáltatási kínálat alapján meghatározó városi központok és elméleti vonzáskörzetük
1
(Forrás: Dr. Nagy Gabor, KSH 2011 )

Számos kutatás foglalkozik a térségek dinamikájának mérésével, meghatározásával. A vizsgálatok
heterogén, egyedi módszertannal, széles indikátorlistával leíró jellegűek, inkább a fejlettségi szintet,
mint a versenyképességet mutatják2.
Egyik legtöbbett hivatkozott tanulmány3 a kistérségek társadalmi, gazdasági és infrastrukturális
fejlettségét a korábbi 9 mutatós rendszert tovább fejlesztve, a fejlettséget a demográfia, oktatási,
foglalkoztatási, gazdasági és infrastrukturális témakörök 40 mutatója eredőjeként faktorelemzéssel
határozza meg, és az alábbi öt összevont fejlettségi térségtípust alakítja ki:

1

http://www.ksh.hu/docs/hunx/ftp/terstat/2011/06/nagy_g.pdf

2

Lukovics Miklós: Térségek versenyképességének mérése, JatePress, Szeged, 2008. http://www2.eco.uszeged.hu/region_gazdfejl_szcs/konyv9.html
3

Faluvégi Albert: A társadalmi-gazdasági jellemzők területi alakulása és várható hatásai az átmenet időszakában,
Műhelytanulmányok 2004/5, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Budapest 2004.
http://econ.core.hu/doc/dp/dp/mtdp0405.pdf
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Dinamikusan fejlődő a jelzőszámok többsége legalább 10%-kal meghaladja a vidéki átlagot
Fejlődő
a mutatók többsége a vidéki átlag felett van, de mértéke 10% alatt marad
Felzárkózó
a mutatók többsége közelíti a vidéki átlagot, és a növekedés jeleit is mutatják
Stagnáló
a vidéki átlagtól való elmaradás a jelzőszámok többségénél eléri a 10%-ot
Lemaradó
a jelzőszámok többségénél a vidéki átlagtól való elmaradás legalább 15%

A kistérségek listája fejlődési típusaik és megyék szerint:
Tolna megye
Dinamikusan fejlődő

Somogy megye

Pécsi

Fejlődő

Szekszárdi

Felzárkózó

Bonyhádi, Dombóvári,
Paksi

Stagnáló
Lemaradó

Baranya megye

Tamási

Fonyódi, Siófoki
Komlói, Mohácsi, Siklósi,
Pécsváradi

Kaposvári

Szigetvári

Barcsi, Marcali, Nagyatádi,
Tabi

Sásdi, Sellyei

Csurgói, Lengyeltóti

A kistérségek listája 2012. évi fejlődési típusaik és régiók szerint (2004-es prognózis):
Tolna megye
Dinamikusan fejlődő

Baranya megye

Somogy megye

Pécsi

Fejlődő

Paksi, Szekszárdi

Felzárkózó

Bonyhádi, Dombóvári

Komlói, Mohácsi, Siklósi,
Pécsváradi

Marcali

Stagnáló

Tamási

Sásdi, Szigetvári

Barcsi, Csurgói, Lengyeltóti,
Nagyatádi, Tabi

Lemaradó

Fonyódi, Kaposvári, Siófoki

Sásdi, Sellyei

1.1—7. A kistérségek komplex fejlettsége, 2002 tényleges és 2012 becslés (Faluvégi Albert, 2003.)
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A legfrissebb tanulmány4 egy a Lettországban alkalmazott, a nemzeti támogatások alapjául szolgáló
mutató, a Territory Development Index (TDI) továbbgondolásával vizsgálta Magyarország
fejlettségbeli különbségeit és annak változását a 2003 és 2012 közötti időszakban. A mutató
kistérségi szinten négy alaptényező standardizálásával keletkezett: a munkanélküliségi ráta, egy
lakosra jutó éves jövedelem, 1000 eltartóra jutó eltartottak száma és a lakosságszám-változás az
elmúlt öt év során.
1. kategória (12 db): az átlagos átlagnál 2003-ban és 2012-ben is fejlettebb volt, relatív pozíciója
javult, azaz fejlettségbeli előnye tovább nőtt
2. kategória (37 db): mindkét évben fejlettebb volt az átlagos átlagnál, de relatív pozíciója romlott
3. kategória (4 db): 2003-ban fejletlenebb, 2012-ben viszont már fejlettebb volt a magyarországi
átlagnál
4. kategória (10 db): az EU-csatlakozás előtt még az országos átlagnál fejlettebb, 2012-ben már
fejletlenebb volt
5. kategória (75 db): az átlagos fejlettségnél rosszabb érték jellemzi mindkét évben, de a relatív
pozíciója javult. Ennek oka az, hogy az amúgy is rossz értékek már nem
romlottak számottevően a válság hatására, miközben az ország többi részén a
recesszió következtében az átlagos fejlettségi szint kedvezőtlenül alakult
6. kategória (37 db): mindkét időpontban fejletlenebb volt az országos átlagnál, és relatív pozíciója
tovább romlott. A válság jobban érintette ezeket a területeket, mint az előző
kategória tagjait, sőt az elvándorlás is komolyabb problémát jelent.
Tolna megye kistérségei és kapcsolódó Somogy és Baranya megyei kistérségek fejlettségi mutató
változásai:
Kistérségek

TDI 2003

TDI 2008

TDI 2012

Bonyhádi

–0,297

–0,289

–0,456

Dombóvári

–0,571

–0,644

–0,659

Paksi

0,299

0,343

0,491

Szekszárdi

–0,017

–0,072

–0,158

Tamási

–1,054

–1,071

–0,894

Kaposvári

–0,078

–0,343

–0,433

Tabi

–0,928

–1,102

–0,888

Sásdi

–1,271

–1,119

–0,866

Komlói

–0,455

–0,411

–0,538

5

4

Németh Ádám – Vercse Tímea – Dr. Dövényi Zoltán A fejlettség térbeli egyenlőtlenségei Magyarországon az európai uniós
csatlakozás után, KSH Területi Statisztika, 2014, 54(4): 308–332.
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2014/04/nemeth_vercse_dovenyi.pdf
5

A TDI növekedése nem feltétlenül jelenti az adott térség tényleges fejlődését, csak az átlagtól való lemaradás
mérséklődését jelzi.
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1.1—8. Territory Development Index (TDI) – Tolna megye kistérségei és kapcsolódó Somogy és Baranya megyei
kistérségek fejlettségi mutató változásai

A statisztikai adatok elemzése megerősíti a tényt, hogy a korábban virágzó település ma stagnál, az
elmúlt évtizedre általánosságban Dombóvár és térségének gazdaságának visszaesése, munkaerőpiaci
leépülése, lakossági elvándorlás és elöregedés jellemző.

1.2 A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
1.2.1 EU2020 Stratégia, koháziós politika és támogatási eszközrendszere
Az Unió 2020-ig érvényes átfogó stratégiájának (Európa 2020)6 végrehajtásában kiemelt szerepet kap
az európai városok fejlesztése. A stratégia Európa intelligens („smart”), fenntartható („sustainable”)
és befogadó („inclusive”) növekedésének céljaira összpontosít, és ezen célokhoz az Európai Unió
egészére vonatkoztatva konkrét célértékeket is társít, az alábbiak szerint:




6

Foglalkoztatás: biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya
elérje a 75%-ot.
Kutatás, fejlesztés: az Európai Unió GDP-jének 3%-át a kutatásba és a fejlesztésbe kell
fektetni.
Éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás: 20-20-20-as vállalás, nevezetesen az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez képest,

http://ec.europa.eu/europe2020
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a megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni, és az energiahatékonyságot 20%-kal
kell javítani.
Oktatás: a korai iskolaelhagyók arányát 10% alá kell csökkenteni, valamint el kell érni, hogy a
30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezzen.
Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen: legalább 20 millióval csökkenjen
azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a
szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.

Az EU a stratégia céljainak szolgálatába állította a kohéziós politika eszközrendszerét. A 2014–2020
évi kohéziós politika megvalósítását szolgáló ún. Közös Rendelkezéseket tartalmazó rendelet7 9. cikke
határozza meg a 11 tematikus célkitűzést, amelyek az ESB-alapok támogatási rendszerét képezik:












a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése;
az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása;
a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és
akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése;
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden
ágazatban;
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása;
a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának
előmozdítása;
a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban;
a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása;
a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos
megkülönböztetés elleni küzdelem;
az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek
fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében;
a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony
közigazgatáshoz történő hozzájárulás.

Az EU alapjainak felhasználását további rendeletek szabályozzák. Ezek közül a városfejlesztési
stratégiák finanszírozása szempontjából a legfontosabbak az ERFA8, az ESZA9 és az EMVA10
rendeletek, amelyek az egyes tematikus célokhoz kapcsolódó – alaponként különböző – ún.
beruházási prioritásokat fogalmaznak meg. A beruházási prioritások alkalmazása kötelező, tehát nem
finanszírozható olyan tevékenység az ESB alapokból, amely nem illeszkedik a beruházási prioritások
valamelyikéhez. A rendeletek közvetlenül alkalmazandóak minden tagállamban.

7

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.), http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=CELEX:32013R1303
8

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap működését szabályozó 1301/2013/EU rendelet (az ún. ERFA-rendelet),
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_hu.cfm
9

Az Európai Szociális Alap működését szabályozó 1304/2013/EU rendelet (a továbbiakban: az ESZA-rendelet), ugyanott

10

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap működését szabályozó 1305/2013/EU rendelet (az ún. EMVA-rendelet),
ugyanott
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1.2.2 A Nemzeti Reform Program vállalásai az EU 2020 stratégiához kapcsolódóan
A fenti fejezetben részletezett, az EU egészére vonatkozó célokhoz való hozzájárulás a tagállamok
feladata. Ehhez kapcsolódóan a Nemzeti Reform Program (NRP)11 tartalmazza a hazai célértékeket.
Magyarország számára a legfontosabb fejlesztéspolitikai célkitűzés az ország gazdasági
teljesítményének (GDP), valamint a foglalkoztatás szintjének, minőségének növelése, amelyek révén
az életminőség és az életkörülmények érdemi javulása érhető el. Mindehhez kapcsolódva a Nemzeti
Reform Program vállalásai a következők:








a 20–64 évesek foglalkoztatási rátájának a jelenlegi 60%-ról legalább 75%-ra növelését;
a kutatás-fejlesztési ráfordítások bruttó hazai termékhez viszonyított szintjének 1,8%-ra
növelését;
az üvegházhatású gázok kibocsátásának legfeljebb 10 százalékos növekedését a 2005. évi
szinthez képest; a teljes energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások
részarányának 14,6 százalékra történő növelését; a 10 százalékos energia megtakarítás
elérését;
a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának 30,3 százalékra
növelését a 30-34 éves népességen belül; az oktatásban, képzésben nem részesülő, legfeljebb
alsó középfokú végzettséggel rendelkezők arányának 10 százalékra csökkentését a 18-24 éves
népességen belül;
a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség számának 450 000 fővel
való csökkentését, amely 5 százalékpontos csökkentést jelent.

1.2.3 NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
(OFTK)
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció elkészítéséről a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény rendelkezik. A Koncepció az egyes ágazatokat,
szakpolitikákat irányító minisztériumok, illetve államtitkárságok, valamint a megyei önkormányzatok
és Budapest által jelzett megyei, illetve fővárosi fejlesztési igényeket és elképzeléseket figyelembe
véve, azokat összehangolva adja meg az ország fejlődésének irányait. Az OTFK az ország társadalmi,
gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva hosszú távú jövőképet,
valamint fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg. Ezek alapján kijelöli a 2014–2020-as
fejlesztési időszak nemzeti, szakpolitikai súlypontjait és megalapozza a 2014-2020-as fejlesztési
prioritásokat. Bár a Koncepció jövőképe és célrendszere 2030-ig szól, magában foglalja az Európa
2020 Stratégiához illeszkedő, hazai prioritásokat is. A koncepcióban foglaltak szerint Magyarország
2030-ban Kelet-Közép-Európa egyik vezető gazdasági és szellemi központja lesz, lakosságának
biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható használatára épülő versenyképes
gazdasággal, azzal összefüggésben gyarapodó népességgel, megerősödött közösségekkel, javuló
életminőséggel és környezeti állapottal.
Ennek érdekében az OFTK 4 hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt, valamint 13, az átfogó
célokénál egyenként jóval szűkebb tárgykörű ágazati és területi specifikus célt fogalmaz meg.

11

http://www.kormany.hu/download/e/cb/d0000/Nemzeti%20Reform%20Program%202013.pdf
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Az OFTK négy átfogó célja a társadalom és gazdaság egészének szól, beleértve a társadalom és a
gazdasági környezethez való viszonyulást és a környezeti szempontokat is. Az átfogó célok a
gazdasági és társadalmi fordulatot célozzák meg, az alábbiak szerint:





értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés,
népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom,
természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk
védelme,
térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet.

1.2—1. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció célrendszere(Forrás: OFTK)

Az OFTK tizenhárom specifikus célkitűzései nemzeti jelentőségű ágazati és területi tématerületeket
ölelnek fel. A célok a társadalom és a gazdaság egészének, valamint minden ágazatnak, térségi és
helyi szereplőknek szólnak, továbbá kirajzolják azokat a fejlesztési súlypontokat is, amelyekre a
középtávú – fókuszált – fejlesztési feladatok épülhetnek. A nemzeti fejlesztés- és területfejlesztési
politika alakítása és a célok elérése során – a Koncepcióban megfogalmazott elvek figyelembevétele
mellett – a specifikus célokat a lehetséges kitörési pontok és fordulatot igénylő területek alapján az
alábbiak szerint határozza meg:
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szakpolitikában érvényesítendő specifikus célok:
o versenyképes, innovatív gazdaság,
o gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság,
o életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás,
o kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I,
o értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom,
o jó állam, szolgáltató állam és biztonság,
o stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme,
területi specifikus célok:
o az ország makro-regionális szerepének erősítése,
o a többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat,
o vidéki térségek népességeltartó képességének növelése,
o kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése,
o területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés
elősegítése,
o összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása.

Az Országgyűlés a dokumentum elfogadásakor megállapította, hogy a fejlesztéspolitika elsődleges
keretét az Európai Unió kohéziós és vidékfejlesztési politikája, illetve a 2014–2020-as programozási
és fejlesztési időszakban rendelkezésre álló uniós fejlesztési források képezik. A Koncepció a nemzeti
szükségletekből és sajátosságokból kiindulva középtávon (2014–2020 között) kijelöli azokat a
stratégiai fókuszokat, amelyek az ország hosszú távú céljainak megvalósulását szolgálhatják. A
nemzeti prioritások igazodnak az Európai Unió által megfogalmazott programozási keretekhez,
melyeket érvényesíteni kell a hazai tervezés és végrehajtás során. Az egyes nemzeti prioritások alatt
azonosított fejlesztési tématerületek az európai uniós források felhasználásának keretét képező
2014–2020-as fejlesztési programok tématerületeit is megalapozzák az alábbiak szerint:






patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben,
fordulat a teljes foglalkoztatottság és tudástársadalom felé,
útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé,
népesedési és közösségi fordulat,
területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán.

Az OTFK külön fejezete foglalkozik a városhálózat szerkezetének alakulásával (térszerkezet) és a
városfejlesztés nemzeti prioritásainak felvázolásával. A koncepció hangsúlyt helyez a város és
környéke együttműködésére, fenntartható, „kompakt” városszerkezet kialakításának előmozdítására,
az energiafüggőség csökkentésére, a települési klímavédelem kérdéseire, a demográfiai kihívások
kezelésére, a leromlott városrészek további hanyatlásának megakadályozására, továbbá a
gazdaságfejlesztés, -szervezés helyi lehetőségeinek fontosságára hívja fel a figyelmet.
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció12 (OFTK) értelmében a városstratégiák célja a
többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózatok kialakulása, valamint a kiemelkedő táji értékű
térségek fejlesztése. Mindezek szem előtt tartásával az OFTK olyan funkcionális térségeket határoz
meg, amelyek a jövőben egy-egy, nemzeti szinten is jelentős gazdasági, társadalmi vagy környezeti
feladatot fognak ellátni, integrálódva a nemzeti szintű társadalmi és területi munkamegosztásba.

12

Elfogadva az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozatával.
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Dombóvár

1.2—2. Funkcionális térségek Magyarországon (Forrás: OFTK, pp. 109.)

A városok és térségeik az ország gazdasági növekedésében és területi fejlődésében is jelentős
szerepet játszanak. A térségi szemlélet érdekében az OFTK kijelölte a növekedés elsődleges színtereit
és hálózatait. Ezeket olyan városok alkotják, amelyek kiemelkedő telephelyi lehetőségeik, jelenlévő
és potenciális befektetőik, vállalataik, térségi beágyazódottságuk révén a növekedés dinamikus
térségeiként jelennek meg a hazai településszerkezetben.

Dombóvár

1.2—3. Városhálózati struktúra Magyarországon (Forrás: OFTK, pp. 142.)
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Dombóvár a Dél-Dunántúli Régió meghatározó városa Pécs, Kaposvár és Komló mellett, erősítve a
külső gyűrű ellátási szerkezetét. Az OFTK funkcionális rendszerében Dombóvár pozíciója a gazdaságitechnológiai magterületen és a turisztikai funkciójú területen kívül, a „Túlnyomóan települési
funkciójú területek”, a „Környezeti meghatározottságú, természetközeli területek” és a „Jó
mezőgazdasági adottságú terület” funkcionális térségek találkozásánál van. Országos jelentőségű
feladat ellátásában nem célváros. Megyén belüli perifériás, azonban régión belüli központi szerepe
jellemző, így hatásterülete és kapcsolati rendszere a közigazgatási kategóriákon túli területi hatással
értelmezhető.
Az OFTK Tolna megyére vonatkozó fejlesztési irányai:










Innovatív környezeti ipar és energetika lehetőségeinek megteremtése működő
tudásbázisokkal, a Paksi Atomerőmű fejlesztéséhez kapcsolódó szak- és felsőoktatási képzés
biztosítása.
Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése (élelmiszeripar, textil- és
bőripar, fémfeldolgozás), mezőgazdasági termékek feldolgozása, piaci értékesítése; a
biotermelés ösztönzése, az agrármarketing tevékenység fejlesztése.
Közúti és vasúti közlekedés infrastruktúra fejlesztése (M9 gyorsforgalmi út), a táji, környezeti
szempontok figyelembevételével.
A termálvízkincs egészségturisztikai, energetikai és mezőgazdasági hasznosítása.
A turizmus jelenlévő ágazatainak fejlesztése, tematikus összekapcsolása (termál- és
gyógyturizmus: Dombóvár, Hőgyész, Tamási, Tengelic, Bonyhád; vadászturizmus: Gemenc,
Gyulaj; tájjellegű és kulturális turizmus: Sárköz, szekszárdi fesztiválok; vízi turizmus: FaddDombori, a Sió-csatorna fejlesztése; horgászturizmus: Duna és horgásztavak; borturizmus:
Szekszárdi borvidék, Tolnai borvidék).
Szekszárd, mint megyei fejlesztési pólus központi és idegenforgalmi funkcióinak megerősítése
és a megye városainak képessé tétele az innováció befogadására.

Tekintettel a megyehatár menti elhelyezkedésre és a határmenti települések és környékük
problematikájára, a szomszédes megyék határmentére vontkozó elképzeléseket is ismertetjük.
Az OFTK Baranya megyére vonatkozó, Dombóvár tekintetében számottevő fejlesztési irányai:






A kedvező mező-és agrárgazdálkodásban rejlő potenciál jobb kihasználása.
A rugalmasan reagálni képes szak- és felnőttképzési rendszer fejlesztése.
A foglalkoztatottak létszámának és arányának növelése, a képzetlen vagy alacsonyan képzett
munkaerő foglalkoztatásának segítése a munkaigényes mezőgazdasági kultúrák és az erre
épülő feldolgozó-ipar kialakításával, fejlesztésével, a táji, környezeti szempontok
figyelembevételével.
A megye közlekedési zártságának oldása, a megyén áthaladó TEN-T közlekedési korridorok
valamint ezek csomópontjai és a kapcsolódó hálózat fejlesztése, különös tekintettel a
horvátországi, illetve bosznia-hercegovinai összeköttetésekre.

Az OFTK Somogy megyére vonatkozó, Dombóvár tekintetében számottevő fejlesztési irányai:



A piaci körülményekhez rugalmasan alkalmazkodni képes, innovatív megoldásokat alkalmazó
gazdasági bázisok kiépítésének elősegítése, a meglevők megerősítése.
Az integrált élelmiszergazdaság fejlesztése, a technológiai műszaki innováció támogatása,
kihasználva a Kaposvári Egyetemben rejlő lehetőségeket. Jó minőségű, magas hozzáadott
értékű, versenyképes agrártermékek előállítása, többcélú erdő-, hal- és vadgazdálkodás.
Vállalkozásélénkítés, munkahelyteremtés, a vidéki népesség megtartása érdekében.
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Az aprófalvas, periférikus térségek leszakadásának mérséklése, területi különbségek
csökkentése, a hátrányos helyzetű térségek és népesség felzárkóztatása, a centrum és a
periféria közötti (északi és déli) különbségek mérséklése. Társadalmi befogadás segítése, a
szegénység elleni harc, a leszakadt népréteg munkára ösztönzése.
A megye nagytérségi kapcsolatainak kialakítása, az elérhetőség javítása, a fő- és mellékút
hálózat minőségének javítása, a vasútvonalak korszerűsítése, a közösségi közlekedés
fejlesztése, a kerékpárút hálózat kiépítése.
Határon átnyúló együttműködések erősítése, Horvátország uniós csatlakozásával a határ
menti gazdasági és közlekedési kapcsolatok javítása, a természeti kincsekre alapozott komplex
turizmusfejlesztés hálózati rendszerének kialakítása (pl. a Drávára fűzhető közös értékek), a
termálvizes fürdők fejlesztése. A Balaton turisztikai termékpalettájának színesítése, újabb
kompkapcsolat kiépítése.
A megújuló energiaforrások (különösen biomassza, geotermikus- és napenergia) hasznosítási
arányának jelentős növelése elsősorban a helyi, közösségi energiatermelő és -ellátó
rendszerek elterjedésével.
Területi különbségek mérséklése. Kaposvár centrum/polisz szerepének erősítése. Harmonikus
városhálózat kialakulásának előmozdítása, a közszolgáltatások színvonalának javítása.

Az OFTK Kaposvár várost a külső gyűrű egyik célvárosaként nevesíti, ennek keretében Dombóvárral
való együttműködést említi. „Kaposvár „egészséges élelmiszerek a szántóföldtől az asztalig” jelszóval
az egészségtudatos város pozícióját kívánja elérni az élelmiszeripar, gépipar, textilipar, építőipar,
logisztika, kiskereskedelem húzóágazatainak segítségével, illetve a következő kitörési pontokkal:
logisztika (Taszár), kereskedelem, bio-, nano- és elektrotechnika, kreatív ipar, turizmus. Közvetlen
városi vonzáskörzetén túl elsősorban a közeli Zselic és Külső-Somogy vidéki területeit integrálja,
szoros együttműködése Dombóvár felé nyitott.”

1.2.4 Tolna megye Területfejlesztési Koncepciója
A koncepció célja, hogy kijelölje Tolna megye lehetséges kitörési pontjait, meghatározza azokat a
főbb fejlesztési irányokat, amelyekre a megye a 2030-ig terjedő időszakban különös hangsúlyt
érdemes fektetni.
A megye jövőképe („Itthon Tolnában”) 2030-ra célként fogalmazza meg, hogy a Tolna megyei
emberek boldogok, elégedettek legyenek; aktívan, egészségesen és egészséges környezetben éljenek
városban és a vidéki kistelepüléseken egyaránt; és ezáltal otthonuknak tekintsék Tolna megyét. A
koncepció 3 terület fejlesztését kiemelt fontosságú átfogó célként jelöli meg, ezek: a
gazdaságfejlesztés, a humánerőforrás-fejlesztés és a vidékfejlesztés. Az átfogó célokhoz fejlesztési
területenként 2-4 stratégiai cél kapcsolódik. Dombóvár több célnál is nevesítésre kerül, emellett
adottságai révén más célokhoz tartozik, amelyeket kemeléssel jelzünk.
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1.2—4.Tolna megye Területfejlesztési Koncepciójának célrendszere
(Forrás: Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020, pp: 37)

1.2—5. Tolna megye Területfejlesztési Koncepciója
(Forrás: Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020)
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1.2.4.1 Gazdaságfejlesztés – A megye gazdasági potenciáljának növelése, a vállalkozói
aktivitás erősítése

1.2—6. Tolna megye Területfejlesztési Koncepciójának célrendszere – I.1. célrendszer
(Forrás: Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020)



Új K+F+I és logisztikai központok kialakítása vállalkozói együttműködések létrehozásával
iparáganként, termékpályánként
o Széles körű, gazdasági célú vállalkozói együttműködések (klaszterek,
projektszervezetek) támogatása a Tolna megyei vállalkozások piaci
szerepvállalásának megerősítése érdekében ágazatonként, illetve termékpályánként
o Szekszárdi szőlészeti és borászati kutatás-fejlesztési központ kialakítása a Pécsi
Tudományegyetem szakmai együttműködésével
o Dombóvár és Tamási központtal mezőgazdasági célú K+F bázis kialakítása a Kaposvári
Egyetem szakmai együttműködésével
o Energetikai K+F bázis kialakítása Paks és Tamási központokkal
o A helyi mezőgazdasági alapanyag-termelési igényekhez igazított helyi logisztikai
alközpont kialakítása funkcionális térségenként
o A helyi alapanyag-termelési igényekhez igazított térségi logisztikai bázisok kialakítása
a megyét érintő jelentősebb vasúti, közúti, vízi közlekedési csomópontokban
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1.2—7. Tolna megye Területfejlesztési Koncepciójának célrendszere – I.2. célrendszer
(Forrás: Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020)



Piacképes, hagyományosan jelen lévő ipari ágazatok fejlesztése, valamint a kiemelten magas
kézimunka igényű könnyűipari tevékenységek (gépgyártás, fémfeldolgozás, élelmiszeripar,
textil- és bőripar)
o Tejipari és húsipari alapanyagokra épülő termékfejlesztés, élelmiszeripari és
mezőgazdasági gépgyártás szekszárdi központtal
o A megyei (elsősorban Bátaszék, Bonyhád, Szekszárd, Tolna és térsége) bőr- és
textilipari, illetve kézimunka igényes könnyűipari kapacitások növelése az ágazaton
belüli piaci részesedés növelésével
o A helyi mezőgazdasági alapanyagokra épülő magas hozzáadott értékű élelmiszer és
feldolgozóipari kapacitások kiépítése a növénytermesztés és az arra épülő
állattenyésztés gazdasági egyensúlyára alapozva, funkcionális térségenként
o A nagy hagyományokkal rendelkező Tolna megyei építőipar fellendítése
o A már működő ipari parkok és ipari övezetek fejlesztése, különös tekintettel az
ágazati igényeket kiszolgáló infrastruktúrafejlesztésre, a városok és vonzáskörzetük
igényeire épülő inkubáció- és szolgáltatásbővítés az ipari parkokban
o Egészségipari fejlesztések
o Regionális szintű gazdasági és piaci együttműködések elősegítése klaszterek által
o A megyei gépgyártási kapacitások erősítése elsősorban az autóipari, szerszámgép
gyártás területén és elektronikai iparban
o A szén- és kőbányászat újraélesztése és arra épülő gazdaságfejlesztés Nagymányok
és Váralja térségében a környezeti fenntarthatóság figyelembevételével
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1.2—8. Tolna megye Területfejlesztési Koncepciójának célrendszere – I.3. célrendszer
(Forrás: Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020)





A megye természeti erőforrásainak, táji és természeti értékeinek és épített környezetének
védelme, szélesebb körű megismertetése, potenciáljának javítása, fenntartható hasznosítása
és tematikus összekapcsolása
o Védett építészeti értékek gazdasági, turisztikai és közösségi célú hasznosításának
elősegítése (Gólyavár, Kossuth szoborcsoport)
o Helyi turizmus versenyképessége
o Országos jelentőségű védett természeti területek
o Sió turisztikai hasznosítása
o Duna menti rekreációs térség kialakítása
o Termál- és gyógyturizmus megyei központjainak további fejlesztése, új központok
létesítése
o A Szekszárdi és Tolnai Borvidék és a pincefalvak borturisztikai és gasztronómiai
kínálatának növelése
o Kerékpáros turizmus feltételeinek fejlesztése
o Környezeti elemek fenntartható hasznosítására irányuló fejlesztések
Vállalkozások versenyképességének erősítése
o Termék-, technológiai és szervezeti újítások ösztönzése és támogató környezet
megteremtése
o Kis- és középvállalkozások szolgáltatásfejlesztése
o Üzleti, vállalkozói készségek fejlesztése
o IKT- technológiák használatának ösztönzése az üzleti életben
o Vállalkozások megújulóenergia-felhasználását és energiahatékonyság-növelését célzó
fejlesztéseinek támogatása
o Vállalkozások tőkéhez jutási lehetőségeinek szélesítése
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1.2—9. Tolna megye Területfejlesztési Koncepciójának célrendszere – II. És III. célrendszer
(Forrás: Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020)

1.2.4.2 Humánerőforrás-fejlesztés – Társadalmi megújulás




Oktatásfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci esélyeinek javítása és a helyi
közösségek megerősítése
o A gazdasági igényekhez igazított, gyakorlatorientált szakképzési rendszerkialakítása,
a szakképzési lehetőségek bővítése és a fiatalok képességeinek kibontakoztatása.
o Felnőttképzési (műszaki szakképzési) központok létrehozása a megyében
o Az közoktatás színvonalának javítása és az oktatás modernizálása (digitalizálás, eoktatás)
o A minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása és a korai iskolaelhagyás
csökkentése
o Szociális ellátórendszer fejlesztése
o Civil szféra megerősítése a megyében
o Helyi identitás és kulturális élet fejlesztése közösségi terek és programok
létrehozásával, közösségfejlesztő szakemberképzés indításával
o Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkához jutásának elősegítése
o Hátrányos helyzetű csoportok befogadásának elősegítése
A kedvezőtlen demográfiai folyamatok negatív hatásainak mérséklése
o Családbarát foglalkoztatáspolitika, az atipikus foglalkoztatás lehetőségeinek
kiterjesztése
o Életminőség javítása és vonzó élettér kialakítása a településeken gazdasági
funkcióbővítéssel
o A lakosság egészségtudatosságának növelése
o Önkormányzati bérlakásprogram városokban (pl. Szekszárd), valamint bérház- és
háztáji program bevezetése az apró- és kisfalvakban
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o
o



Fiatal vállalkozók támogatása, vállalkozásösztönzés
Kulturális, sport és szabadidős-rekreációs lehetőségek bővítése városokban és
falvakban egyaránt
Települési infrastruktúra és közszolgáltatások fejlesztése
o Közszféra infrastruktúrájának energiahatékonyságával kapcsolatos beavatkozások
o Városfejlesztéssel kapcsolatos beavatkozások
o Térségi és helyi közszolgáltatás- és közigazgatás-fejlesztés
o Szociális városrehabilitációs fejlesztések
o Bevételtermelő, értéknövelő, költségcsökkentő fejlesztések

1.2.4.3 Vidékfejlesztés – A vidékies térségek gazdasági szerepvállalásának megerősítése
és vonzó vidéki élettér megteremtése




Mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott értékű termék-előállítás, -feldolgozás,
piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység termelői együttműködéssel
o TÉSZ-ek, BÉSZ-ek, termelői csoportok létrehozása termékpályánként
o Funkcionális térségenként a helyi feldolgozó- és élelmiszeripari kapacitások kiépítése
termelői összefogással
o Apró- és kisfalvas térségek elérhetőségének javítása
o A helyben előállított termékek piaci értékesítésének elősegítése
o Minőségi haltenyésztés és -feldolgozás
o Falusi vendégasztal működtetésének elősegítése
o A klímaváltozás negatív hatásainak mérséklése
o Minőségrendszerekben való részvétel támogatása
o Mezőgazdasági termelés kockázatainak csökkentése
o Energiahatékonyság növelése a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelésben
Vidéki életminőség javítása és a rurális térségek népességmegtartó képességének elősegítése
o A helyi és helyközi tömegközlekedés keresletorientált racionalizálása
o Vidékies jellegű városok fejlesztése
o Helyi erőforrásokra támaszkodó energiahasznosítás
o Mobil és helyi szolgáltatások megteremtése kistelepüléseken
o Szabadidősport önszerveződésének támogatása és intézményi hátterének biztosítása
o Minta ökotelepülés kialakításának lehetősége, ökologikus gondolkodás elsajátítása
o A vidéki letelepedést segítő támogatások bevezetése, helyi adókedvezmények
biztosítása (szabad vállalkozási övezet)

1.2.4.4 Tolna megye Területfejlesztési Koncepciója térszerkezete
Tolna megye Területfejlesztési Koncepciója a megyén belüli különféle sajátosságokkal rendelkező
területi részegységekre fejlesztési célrendszert határoz meg, térszerkezeti javaslatot ad. Tolna megye
térszerkezetére (gazdasági térszerkezet) 2030-ig jelentősebb hatást kiváltó beavatkozások az
alábbiak:
o

o
o

A helyi mezőgazdasági alapanyagokra épülő magas hozzáadott értékű élelmiszer- és
feldolgozóipari kapacitások kiépítése a növénytermesztés és az arra épülő
állattenyésztés gazdasági egyensúlyára alapozva
A vidéki letelepedést segítő támogatások bevezetése, helyi adókedvezmények
Biztosítása
Tolna megye Kiemelten fejlesztendő térsége – települések, ahol a munkanélküliségi
ráta 20% vagy azt meghaladó mértékű és/vagy lakosságszámuk 500 fő alatti és/vagy
a Tamási kistérségben fekszenek (kivéve Tamási városát)
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o
o
o
o

M9-es gyorsforgalmi út tervezett Kaposvár – Bonyhád közötti nyomvonala által
fejlesztéssel közvetlenül érintett terület
Sió turisztikai hasznosítása
Duna menti rekreációs térség kialakítása
Apró- és kisfalvas térségekprogramjai

1.2—10. Tolna megye Területfejlesztési Koncepciója - Térszerkezet
(Forrás: Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020)

1.2.5 Tolna megye Területfejlesztési Programja (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) 2014-2020
Területi Operatív Program 2014-2020 TOP Tolna megye
Tolna megye átfogó célja: „a megye népességmegtartó képesség a társadalom minden
szegmensében javul”. Az átfogó cél az alábbi specifikus célok mentén valósulnak meg:
1. Gazdaság – Növekvő jövedelem, foglalkoztatás (vállalkozások versenyképességének
erősödése, a megyei gazdasági lehetőségeket jobb kiaknázása az érintettek által és a helyi
termék- és munkaerőpiac megerősödése);
2. Fenntarthatóság – Élhető környezet (társadalmi viszonyok stabilizálása, a helyi közösségek
megtartó erejének és kulturális életének megerősítése, a természeti környezet állapotának
megóvása és az energiahatékonyság javítása);
3. Köztevékenységek – Javuló közviszonyok (közösségi infrastruktúrák állapotának és a
közszolgáltatások minőségének javítása);
4. Fejlesztések hasznos és hatékony intézményrendszerének kialakítása (megyei hősök,
történetek megtalálása és támogatása, megyei fejlesztési központok kialakulásának
stimulálása).
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Az átfogó cél és a specifikus célok elérése érdekében a Fejlesztési program a specifikus célokkal
összhangban 5 prioritást jelöl ki, melyekhez az operatív programban csupán általános irányelveket
megfogalmazó intézkedéseket rendel.
1.
2.
3.
4.
5.

A Tolna megyei gazdaság versenyképességének erősítése
Lehetőségteremtés a Tolna megyeiek számára – megtartó közösségek támogatása
Élhető és fenntartható környezet megteremtése
Köztevékenységek minőségének javítása
Fejlesztések hasznos és hatékony intézményrendszerének kialakítása

1.2—11. A Területfejlesztési Koncepció és Program célrendszerének kapcsolódása
(Forrás: Tolna Megye Területfejlesztési programja)

1.2.6 A Dombóvári Kistérség fejlesztési programja 2014-2020, Projektcsomagok
A Dombóvári Kistérség fejlesztési programja egy helyzetelemzést követően a 2014-2020 időszakban
megvalósítandó projektjavaslatokat foglalja össze az alábbi témakörökben:
1. Az aktív és egészséges élethez kapcsolódó közösségi infrastruktúrafejlesztés a kulturális és
természeti értékek megóvásával
2. A települési környezet integrált és környezettudatos megújítása
3. Természeti környezet védelme, megújítása
4. Kulturális környezet védelme, megújítása
5. Települési vízrendezés, ivóvízminőség és szennyvízkezelés fejlesztése
6. Kisléptékű közlekedési fejlesztések
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7. A települési infrastrukturális létesítményekben – önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat
ellátó intézményekben és az önkormányzati bérlakásokban – az energiahatékonyság
növelése és a megújuló energia felhasználás támogatása
8. Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése
9. Szociális szolgáltatások, szegénység sújtotta településrészek és civil szerveződések fejlesztése
10. Egyéb a TOP-ban és előreláthatólag az ágazati OP-k-ban sem nevesíthető projektek

1.3 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
1.3.1 Országos tervhierarchia és összefüggései
A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT) áll,
amelyet az országgyűlés a 2003. évi XXXVI. törvénnyel hagyott jóvá és 2008-ban, valamint 2013-ban
módosított (a módosító jogszabályok: 2008. évi L. tv. és 2013. évi CCXXIX. törvény). Az OTrT
határozza meg az ország egyes térségeinek térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre,
valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, ill.
erőforrások védelmére. Az OTrT az ország szerkezeti tervét, valamint az országos térségi övezeteket
és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.
A térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási kategóriák
és övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek figyelembe vételével,
azok pontosításával.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) kormányrendelet szerint a településrendezési tervekben igazolni kell a tervezett
fejlesztések területi terveknek való megfelelőségét.
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 23/A. § (4) bekezdése szerint az
„országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség vagy a megye
területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a település
közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük”. Fenti előírás következtében településrendezési terv
készítés esetén az összhangot a területfelhasználási kategóriák és a megyei övezetek tekintetében a
vonatkozó megyei területrendezési tervvel, az országos övezetek tekintetében az OTrT-vel is kell
biztosítani.
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 23/A. § (2) bekezdése kimondja,
hogy a településrendezési tervek készítése során:




az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatoknak a település
közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb +/-5%-kal térhet el a kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében ábrázolt nyomvonalváltozattól, kivéve, ha
külön jogszabályban meghatározott területi (környezeti, társadalmi és gazdasági)
hatásvizsgálat a nagyobb eltérést indokolja;
az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt
államigazgatási szervek állásfoglalása alapján kell lehatárolni oly módon, hogy a kiemelt
térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási területére eső része
legfeljebb +/-5%-kal változhat.
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1.3.2 Dombóvár az Országos Területrendezési Tervben

Dombóvár

1.3—1. Dombóvár az Országos Területrendezési Tervben (Forrás: OTrT)

Dombóvár területszerkezeti vonatkozásban nem nevesített, alapvetően a közlekedési hálózatok
tekintetében jelenik meg az OTrT-ben:





M9 gyorsforgalmi út
61.sz. főút
Nem nagysebességű, egyéb országos törzshálózati vasúti pályák
Országos kerékpárút törzshálózat, Kapos-mente kerékpárút (Nagyatád – Segesd – Nagybajom
– Kaposmérő – Kaposvár – Taszár – Dombóvár – Kurd – Hőgyész)

1.3.3 Dombóvár a megyei területrendezési tervben
Dombóvár város Tolna megyében található, amely megyére vonatkozó területrendezési tervet Tolna
Megye Közgyűlése a 1/2005. (II. 21.) számú rendelettel fogadott el és a 2/2012 (II. 17.) számú
rendelettel módosított. A területrendezési intézkedéseket és ajánlásokat – amelyek többek között a
településrendezés számára iránymutatást tartalmaznak a megyei területrendezési terv
elhatározásainak érvényre juttatása érdekében – határozattal fogadta el a Közgyűlés.
A települési térség szabályozása során az alábbi irányelvek érvényesítése irányadó:
1. A Duna menti településsáv területén a folyóval párhuzamos további települési
területnövekedés megakadályozása, a Duna-völgy és a megye többi része közötti, beépítéstől
mentes („zöld-folyosó” jellegű) kapcsolatok fenntartása;
2. Az M6-os menti logisztikai-gazdasági expanzió maximum 4 csomópontba (Dunaföldvár, Paks,
Tolna-Szekszárd, Bátaszék) történő koncentrálása: minden egyéb kapcsolatot a Tolnai
hegyhát és a megye nyugati részén lévő településeik integráló fejlesztésének indokolt
alárendelni.

DOMBÓVÁR TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | I. kötet: Megalapozó vizsgálat

39
3. Az M9-es autópályától északra – a Kaposvár-Dombóvár tengely dinamizálásától eltekintve – a
megye szignifikánsan vidékies jellegének megőrzésére épülő vidékfejlesztés területrendezési
feltételrendszerének megteremtése a települési térségek szabályozásának célja.
4. A városok (vidékközpontok) számának – bővítése csak visszafogottan indokolt, mivel erre
alkalmas települések meglévő városok közelében (Hőgyész, Nagydorog) helyezkedik el. Az
újabb várossá nyilvánítások csak akkor jelenthetnek előnyt a megye számára, ha a városok
szorosan együttműködnek a gazdasági, térségközponti szerepeik megosztását,
területkínálatuk jellegét, nagyságrendjét illetően.
5. A vidéki jelleg sajátos eleme a megyében a viszonylag nagy számú kertes mezőgazdasági
térség. Ezek települési térséggé nyilvánítása kerülendő, javasolt olyan integrált
vidékfejlesztési stratégiákat kidolgozni, melyek e kertes mezőgazdasági térségek elsődleges
gazdálkodási célú hasznosítását megtartják. Biztosítani kell ugyanakkor a területi feltételeket
olyan tevékenységekhez, melyek a tájértékek megőrzése mellett a lakosság „több lábon
állását” egy diverzifikált vidékgazdaság feltételeit biztosítják. A városok (Szekszárd, Bonyhád,
Dombóvár, Tamási, Dunaföldvár) kertes területein elkerülhetetlenül megjelenő
szuburbanizációs
törekvéseknek
csak
a
legmagasabb
infrastrukturális
és
építészetitelepülésépítészeti- tájépítészeti arculati követelmények teljesítése mellett szabad
– strukturált módon, a belvárosra gyakorolt hatásokat is figyelembe véve – teret engedni. A
Borvidékekhez tartozó településeken a szőlőtermesztés támogatása, a legjobb termőhelyek
megőrzése alapvető cél.
6. A Kaposvár-Dombóvár tengely mentén indokolt az országos-nemzetközi infrastrukturális
kapcsolatrendszerek és az erőteljesebb urbánus koncentráció kínálta lehetőségekre épülő
gazdaságfejlődés területkínálati feltételeit biztosítani. A gazdaságfejlesztés feltételeit
elsősorban Dombóvár, Kaposszekcső, Csikóstőttős, Kapospula barnamezős területén javasolt
fejleszteni, a zöldmezős beruházásokat a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, kiemelten
koncentrálva a tájképi illeszkedésre, a környező térségek vidékies jellegének megőrzésére. A
demográfiai trendek jelentős települési expanziót e dinamikus térségben sem indokolnak.

1.3—2. Dombóvár térségi területfelhasználási egységei (Forrás: Tolna MTrT Szerkezeti Terv, 2012)
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A megyei TrT Térségi Szerkezeti Terve hatféle térségi területfelhasználási egységet különböztet meg,
ezek közül Dombóvár területén a vegyes területfelhasználáson kívül öt megjelenik. Az országos
tervkészítés során hibásan kerültek megjelenítésre a települési térségek. Ezek a megyei TrT készítése
során javításra kerültek.

1.3—3. Települési térségek korrigálása- balra OtrT, jobbra Tolna Megye TrT

Mezőgazdasági térség
A város közigazgatási területének legnagyobb része mezőgazdasági térség.
A terv leszögezi, hogy a megyében a termőhelyi adottságok a mezőgazdasági árutermelés
szempontjából az országos átlagnál kedvezőbbek, és ahhoz, hogy a tájgazdálkodásában a
mezőgazdaságnak a jövőben is meghatározó szerepe legyen, a jó minőségű termőföldek védelmét
biztosítani kell. Azt a következő eszközökkel kívánják elérni:









A termőföldek felaprózódásának megakadályozása és a jó minőségű termőföldek művelésből
való kivonásának megakadályozása.
A mezőgazdasági birtokközpontok mezőgazdaságtól eltérő célú hasznosításának
megakadályozása érdekében biztosítani kell a hagyományos funkciójuknak megfelelő
fejlesztési lehetőségét, új birtokközpontok kialakításának településrendezési feltételeit.
A szántóföldi növénytermesztésre kevésbé alkalmas területeken a gyümölcstermesztés,
gyepgazdálkodás és ezzel összefüggő állattenyésztés elősegítése.
A természetvédelmi oltalom alatt álló, az ökológiai hálózat részét képező, egyben a Natura
2000 területeken lévő mezőgazdasági területeket a településrendezés eszközeiben korlátozott
használatú mezőgazdasági területfelhasználási egységbe célszerű besorolni. Itt a gazdálkodást
össze kell hangolni a természetvédelmi, ökológiai érdekekkel: biztosítani kell a védett
természeti értékek megőrzését, a biológiai sokféleséget, a védett növénytársulásoknak a
megőrzését. Olyan építmények kialakítása javasolt, amelyek a védett területek fenntartását
szolgálják, a védelmi célokkal összhangban vannak. A gyepterületek, fás legelők fenntartását
extenzív legeltetéses állattartással indokolt fenntartani.
A környezetkímélő biogazdálkodás ösztönzése érdekében támogatni kell az integrált, kímélő
jellegű talajművelési, tápanyag-gazdálkodási és növényvédelmi eljárások alkalmazását.
Meg kell akadályozni a talaj fizikai, kémiai és biológiai degradációját, a vízerózió, defláció
okozta károkat. Ennek érdekében a meglévő külterületi fasorokat, mezsgyéket meg kell őrizni,
és a tájkép változatosságát is növelő, a talaj védelmét biztosító és vízháztartási viszonyait
javító mezővédő erdősávokból, fasorokból álló zöldfolyosó hálózat kialakítását ösztönözni kell.
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A mezőgazdasági területek megközelíthetősége érdekében a külterületi dűlőutak rendszeres
karbantartásáról, legalább az egyes határrészek megközelítését szolgáló fő feltáró utak
stabilizálásáról, a vízelvezető árkok tisztán tartásáról gondoskodni kell.

Erdőgazdálkodási térség
Dombóvár keleti végében található egy kisebb területű erdőgazdálkodási térségek.
Mivel az erdők környezetvédelmi jelentősége meghatározó (erózió érzékeny területek talajvédelme,
a levegő minőségének és a települési környezet védelme), ezért a TrT szerint ösztönözni kell a
települések – kiemelten a városok – közvetlen környezetében az erdőterületek növelését. Ennek
keretében a következő intézkedéseket javasolja a TrT:








Ösztönözni kell a honos erdőállományok megőrzését, a tájidegen erdőállományok fokozatos
cseréjét honos erdőállományokra, és az állandó erdőborítást biztosító természetközeli
erdőgazdálkodást.
A megye területén az erdős térségek a „bakancsos” turizmus célterületei. Ezért az erdők
közjóléti funkcióját is hangsúlyozni kell. A megye városainak, kirándulóközpontjainak,
üdülőhelyeinek térségében az erdők turisztikai célú feltárását ösztönözni kell.
A természetvédelmi oltalom alatt nem álló erdők fenntartása és erdőtelepítés a folyamatos
erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek figyelembe vételével javasolt. Támogatni
kell ezen erdőállományok esetében a természetes, illetve természetszerű erdők kialakítását.
Tolna megyében fontos az erdőterületek vadgazdálkodási, vadász turisztikai jelentőségének
hangsúlyozása is. Az erdők mozaikosságának összefüggő erdőrendszerré fejlesztése a
vadeltartó képességet növelheti.

Vízgazdálkodási térség
Dombóvár déli határában elfolyó Kapos folyón kívül a települést és térségét számos vízfolyás tagolja.
A TrT szerint a kisebb természetes vízfolyások, patakok esetén kerülni javasolt a mesterséges medrek
kialakítását, és célszerű törekedni a meglévő mesterséges medrek és közvetlen környezetük
természetközeli átalakítására (településen belül is). A meglévő kisvízfolyások vonalának revitalizációja
lehetőséget ad az élővilág terjeszkedésére, újabb, kisebb léptékű (helyi jelentőségű) ökológiai
folyosók kialakulására, a települési környezet javítására.
A folyóvizek és a part menti területek területfelhasználásánál és hasznosításánál két prioritást
javasolt párhuzamosan érvényesíteni: az árvizek biztonságos levezetése, valamint a vízmegtartás
(többek között az ökológiai és turisztikai vízigény biztosítása, árvízcsúcs-csökkentő szerep).
A TrT javasolja, hogy a településrendezési tervek készítésekor:




a települések csapadékvíz-elvezetési tervét is készítsék el,
határozzák meg a vízgyűjtők várható távlati terhelését,
építsék be a területet érintő vízgyűjtőgazdálkodási tervek településrendezéssel összefüggő
javaslatait és intézkedéseit.

Települési térség
Dombóváron mind városias (belterületi laksűrűség 15 fő/ha fölötti), mind hagyományosan vidéki
települési térségek (belterületi laksűrűség 15 fő/ha alatti) megtalálhatók. Előbbi a város központi
belterülete, amelybe a történeti városrészen kívül Újdombóvár, Kertváros, Tüske, Gunara területei is
összefüggő területet alkotnak. Az utóbbiba tartoznak a város régi birtokközpont területei (pl.
Mászlony)
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Az OTrT rendelkezései alapján a települési térségek szabályozása során – Dombóvár városára és
térsgére vonatkozóan – az alábbi irányelvek érvényesítése irányadó a megyei TrT szerint:








A városok (Szekszárd, Bonyhád, Dombóvár, Tamási, Dunaföldvár) kertes területein
elkerülhetetlenül megjelenő szuburbanizációs törekvéseknek csak a legmagasabb
infrastrukturális és építészeti-településépítészeti-tájépítészeti arculati követelmények
teljesítése mellett szabad – strukturált módon, a belvárosra gyakorolt hatásokat is figyelembe
véve – teret engedni.
A Kaposvár-Dombóvár tengely mentén indokolt az országos-nemzetközi infrastrukturális
kapcsolatrendszerek és az erőteljesebb urbánus koncentráció kínálta lehetőségekre épülő
gazdaságfejlődés területkínálati feltételeit biztosítani. A gazdaságfejlesztés feltételeit
elsősorban Dombóvár, Kaposszekcső, Csikóstőttős, Kapospula barnamezős területén javasolt
fejleszteni, a zöldmezős beruházásokat a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, kiemelten
koncentrálva a tájképi illeszkedésre, a környező térségek vidékies jellegének megőrzésére. A
demográfiai trendek jelentős települési expanziót e dinamikus térségben sem indokolnak.
A települési térségek szabályozásának célja (az M9-es autópályától északra, a KaposvárDombóvár tengelytől eltekintve) a megye szignifikánsan vidékies jellegének megőrzésére
épülő vidékfejlesztés területrendezési feltételrendszerének megteremtése.
A vidéki jelleg sajátos eleme a megyében a viszonylag nagy számú kertes mezőgazdasági
térség, amelyek települési térséggé nyilvánítása kerülendő. Javasolt e kertes mezőgazdasági
térségek elsődleges gazdálkodási célú hasznosítását megtartani, biztosítani kell ugyanakkor a
területi feltételeket olyan tevékenységekhez, melyek a tájértékek megőrzése mellett a
lakosság „több lábon állását”, egy diverzifikált vidékgazdaság feltételeit biztosítják.

Kapcsolódóan a III. Nemzeti Környezetvédelmi Program települési térségeket érintő intézkedései
közül a következőket emeli ki:









Barnamezős területek felhasználása.
Zöldfelület kataszter léterhozása.
A települések talajának védelme.
A helyi zaj- és rezgésvédelmi szempontból csendes övezet, illetve fokozottan védett terület
kijelölése.
A települések fejlesztési-rendezési tervezésénél fokozott figyelem a földtani adottságokra, a
felszínmozgásokkal való veszélyeztetettségre.
Az igénybevételre kerülő biológiailag aktív felületek magas biológiai aktivitású területek
létesítésével történő területi pótlása.
Infrastruktúra-fejlesztés a környezeti szempontok figyelembe vételével.
A települési folyékony hulladék ártalommentes elhelyezését biztosító előkezelő és fogadó
létesítmények kialakítása.

Építmények által igénybe vett térség
A műszaki infrastruktúra, valamint a nem települési területekhez és települési funkciókhoz
kapcsolódó egyedi építmények területe és szükséges védőterületük tartoznak ebbe a kategóriába.
Dombóvárt érintően a tervezett műszaki infrastruktúra része az M9 gyorsforgalmi út, valamint a
61.sz. főút várost elkerülő szakaszai.
A Kapos-mente kerékpárút-hálózat fejlesztésénél a TrT szerint mérlegelni kell az egyes mellékutak
forgalomnagyságának ismeretében az önálló, közúti forgalomtól elválasztott kerékpárút
létesítésének szükségességét. A térségi kerékpárút-hálózat kialakításának ütemezésénél elsődleges
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cél, hogy a már meglévő települési, helyi-helyközi nyomvonalszakaszokat felhasználva regionális
hálózatok alakuljanak ki.
Országos és térségi övezetek
Országos és térségi övezetek általi érintettséget a helyzetelemzés vonatkozó fejezeteiben tárgyaljuk.

1.4 A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK - AZ ADOTT
TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ - VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI
Dombóvár városát 7 Tolna megyei és 1 Baranya megyei település határolja.
A településekre településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat készült. A kapcsolódó területek és
hálózatok koordináltak. A helyi tervek nem tartalmaznak Dombóvár település fejlesztési koncepcióját
befolyásoló megállapításokat.

1.5 HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA
1.5.1 Településfejlesztési Koncepció vonatkozó megállapításai
Dombóvár város hatályos Településfejlesztési Koncepcióját a Dombóvár Város Önkormányzata a
211/2002. (XII.9.) számú testületi határozattal hagyta jóvá.

1.5.1.1 A koncepció jövőképe
A Településfejlesztési Koncepció rögzíti, hogy Dombóvár jövőképe a fenntartható fejlődésű,
versenyképes város kialakítása. „Hosszú távon feltétlenül el kell érni, hogy a helyi aktorok,
térségfejlesztési szereplők, tehát az önkormányzati, gazdasági, civil szféra béli aktív szervezetek és
egyének együttesen tervezzék és valósítsák meg a városfejlesztési elképzeléseket, oly módon, hogy a
fejlesztés a környezetet megkímélve, fokozatos, kívánatos gazdasági növekedéssel egyidejűleg, a
város erőforrásait és tartalékait nem kimerítve, versenyképességét fenntartva, sőt fokozva valósuljon
meg, hosszú távon is működőképes struktúrát létrehozva.”

1.5.1.2 A koncepció célrendszere
I. A VÁROSFEJLESZTÉS TERVEZETT, PROGRAMOZOTT. A fejlesztések sikeresek, Dombóvár
versenyképes, érdekeit érvényesíteni képes, stabil vidéki város.
I.1

Együttműködés, konszenzusokon alapuló érdekegyeztetés és .döntések, szakmai
szempontú városfejlesztési politika irányítja Dombóvárt.

I.2

A városfejlesztés tervezett, programozott: a koncepcióra épített stratégiai és operatív
program, valamint a rendezési terv szerint folyamatosan működik.

I.3

A fejlesztés hatása mérhető eredményeket indukál, a város versenyképessége
területi és várospotenciál összemérésben is megfelelő.

I.4

A város és térségmarketing aktivitásával a város megítélése, híre megfelelő,
országon belüli és külföldi kapcsolatrendszere széles és működő.
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II. A helyi GAZDASÁGI BÁZIS megerősödik, teljesítménye és fejlődése fenntartható.
II.1.

A helyi ipar teljesítménye kielégítő, megfelelő munka- és jövedelemlehetőségeket
biztosít, a termékszerkezet korszerű, magas a beruházási ráta és az innovációs
készség.

II.2.

A helyi tercier szektor (helyi szolgáltatások és kereskedelem) virágzik, minden
szükséges áru és szolgáltatás elérhető, a kor színvonalának megfelelő szinten.

II.3.

A várost érintő infrastrukturális nagyrendszerek fejlesztése a város érdekeit
szolgálóan történik meg (gyorsforgalmi úthálózat, vasútfejlesztés, áramellátás,
hulladékgazdálkodási rendszer).

II.4.

A város belső infrastruktúrája megfelelő az ütemezett fejlesztések révén.

II.5.

A város idegenforgalma jelentős beruházások kivitelezése után számottevően
megnövekedik, Dombóvár kisebb fürdővárosi rangra emelkedik.

II.6.

A város kisrégiós agrármarketing, agrobusiness központ jellege erősödik, a térségi
agrárgazdálkodás kereskedelmi, feldolozó és szakértői centrumaként.

II.7.

A gazdaság minden szektorának fejlesztése a helyi erőforrások kímélésével,
környezetkímélő módon történik, a komplex környezetgazdálkodás a város és
városkörnyék egyik jól működő rendszere.

III. A VÁROS NÉPESSÉGE ÁLLANDÓ, JÓLÉTI HELYZETE AZ ORSZÁGOS ÁTLAG FELETTI, A HELYI
TERÜLETHEZ ÉS GAZDASÁG MUNKAERŐ SZÜKSÉGLETÉHEZ ARÁNYOS.
III.1.

Szociálpolitikai, az életnívó emelkedését célzó intézkedések valósulnak meg.

III.2.

A gazdasági stabilitás és fejlődés eredményeképpen a foglalkoztatási és jövedelemszint megfelelő.

III.3.

A civil társadalom erős és aktív, a polgárok önkifejezésének, önszerveződésének
szintje és aktivitása magas.

III.4.

A városban megfelelő oktatási, nevelési, képzési és átképzési rendszer működik.

IV. A VÁROS SZÍNVONALAS KÖZINTÉZMÉNY HÁLÓZATTAL RENDELKEZIK
IV.1.

A nevelési, oktatási, képzési intézmények színvonala, felszereltsége, szakernberellátottsága megfelelő.

IV.2.

Az egészségügyi ellátó rendszer nívós, megfelelő szakmai háttérrel rendelkező
intézményekben, közmegelégedésre működik.

IV.3.

A városi önkormányzat és minden fenntartott intézménye a kor színvonalának és a
lakosság elvárásainak megfelelően, kultúrált körülmények között működik.

IV.4.

A kulturális és sportintézmények fenntartáSA folyamatos, a lakosság igényeit
kielégíti.

IV.5.

A város összes hivatali, államigazgatási ügyintézése ügyfél centrikusan, rugalmasan,
kultúrált körülmények között, megfelelő szakmai színvonalon működik.

V. A város az érdekeit szolgáló STRATÉGIAI SZÖVETSÉGEK, TÁRSULÁS«, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TAGJA,
GESZTORA
V.1.

A város a jól működő kistérségi társulás és területfejlesztési intézményrendszer
motorja és vezetője.
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V.2.

A város szempontjából fontos infrastrukturális beruházások előkészítésében és
kivitelezésében mezorégiós együttműködések kialakítása és működtetése

V.3.

Közlekedés- és gazdaságfejlesztési közös intézkedések, érdekérvényesítés végett
térségközi és régiós együttműködések.

V.4.

Megfelelő városi és térségi lobbyháttér kialakítása történik meg a megyei, régiós és
országos szinteken, a város érdekérvényesítő képességének stabilitásához.

1.5.2 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia vonatkozó megállapításai
Dombóvár város hatályos Integrált Városfejlesztési Stratégiáját Dombóvár Város Önkormányzata a
139/2008 (IV.28) számú testületi határozattal hagyta jóvá.
Dombóvár városának hosszú távú, átfogó fejlesztési célja – azaz reális jövőképe – hogy kiváló, lakói és
az idelátogatók által is elismert életminőséget kínáló, stabil és erős helyi kötődésű gazdasággal,
kreatív, együttműködő és szolidáris társadalommal bíró, markáns települési arculattal rendelkező
kisvárosként illeszkedjen egy dinamizálódó gazdaságú régió településszerkezetébe.
Az életminőség tekintetében a jövőkép kiemelt fontosságot tulajdonít a tanulási és művelődési
lehetőségek sokféleségének, gazdagságának, a helyi lakosok közéleti aktivitás ösztönzésének és a
tiszta, esztétikus és vonzó természeti és épített környezetnek.
A gazdaság tekintetében a jövőkép az idegenforgalom tartós fellendülését, a város gazdaságához való
hozzájárulásának számottevő, markáns erősödését prognosztizálja, elsősorban a gunarasi gyógyfürdő
vonzó hatásának és a város természeti adottságainak kiaknázásával.
Az életminőség javítását célzó fejlesztések további pozitív hatást gyakorolnak az idegenforgalomra. A
város hagyományaira és kulturális örökségére építő fejlesztések hatására a városkép átalakul,
barátságos, kulturált „fürdővárosi” arculatot ölt.
A foglalkoztatás szerkezete megváltozik, a növekvő idegenforgalomnak köszönhetően a
szolgáltatásokat nyújtó kisvállalkozások aránya növekszik, jövedelmezőségük javul. Növekszik az
egészségipar vállalkozásainak száma és aránya, egymás közötti és régiós kapcsolataik erősödnek.
Bővül a szociális szolgáltatások köre a szenvedélybetegek utógondozásával (csak nappali ellátási
formában), ezzel lehetővé válik azon társadalmi rétegek esélyeinek növelése, akik ezen
szolgáltatásokat csak máshol tudják igénybe venni.
A város gazdaságában – a hagyományokra épülve - továbbra is jelentős szerepet játszik a
fémmegmunkálással kapcsolatos tevékenységek és a kedvező közlekedés-földrajzi helyzet
kihasználására logisztikai vállalkozások telepednek meg és erősödnek meg a városban.
Az önkormányzat vezető szerepet játszik a fejlesztések ösztönzésében, aktív, kezdeményező
fejlesztéspolitikát folytat. A fejlesztések tartalmának kialakításában széleskörű partnerség
kialakítására törekszik, azok megvalósításban példaértékű hatékonyságra törekszik. A partnerség
egyaránt magában foglalja a fejlesztésekben érdekelt dombóvári városlakók és szervezeteik érdemi
bevonását, mind a térségi, régiós és országos szervezetekkel és hatóságokkal való intenzív
együttműködést.
A dokumentum meghatározza a város átfogó célját, a tematikus céljait és a városrészeket érintő
területi célokat, amelyek révén a stratégia jövőképéhez eljuthatunk.
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Az átfogó, hosszútávra érvényes cél: Dombóvár vonzó, versenyképes, harmonikusan fejlődő
térségközpont.
A 7-8 éves időtávra vonatkozóan 5 középtávú tematikus célt fogalmaz meg:






VÁROSREFORM a „jólét” alappillére
A természettel harmonizáló városi környezetalakítás
A társadalmi megújulóképesség
A helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés
Az épített környezet meglévő értékeinek fenntartása, fejlesztése

1.5—1. A stratégia célrendszere (Forrás: Integrált városfejlesztési stratégia)

A város egészére vonatkozó hosszútávú átfogó és középtávú tematikus célok mellett
városrészenkénti fejlesztési célokat fogalmaz meg:









Belváros, Belvárost övező területek: Városközponti funkció erősítése
Kertváros: Lakókörnyezet változatlan fenntartása
Történelmi városrész: Szegregáció csökkentése, infrastruktúra fejlesztése
Szőlőhegy: Infrastruktúra fejlesztése, Társadalmi kohézió erősítése
Újdombóvár: Infrastruktúra fejlesztése
Tüske: Infrastruktúra fejlesztése
Gunaras: Szálláshelyek, turisztikai szolgáltatások bővítése
Külterületek: Infrastruktúra fejlesztése, szegregáció csökkentése
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1.5.3 Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések
Dombóvár városa településrendezési szerződései egyes ingatlantulajdonosok fejlesztési szándékai és
a hatályos városrendezési előírások összhangjának megteremtésére irányulnak, az
ingatlantulajdonosok kezdeményezésére, melyben a szerződő fél a módosítás során fellépő tervezési
költségeket vállalja. Ezek az alábbiak:
Viessmann Technika Kft.és Liner Épületszerelőipari Kft. – a
2980/2 és 2977 hrsz ingatlanokhoz kapcsolódó
közterületek, utak felülvizsgálata
1. Közúti kiszabályozás megszűntetése, magánútként
történő üzemeltetés
2. A szabályozás nem vagy költséges megvalósítására
való tekintettel a tömbfeltárás más módon való
megoldása
3. Út- és zöldterületek felülvizsgálata, figyelembe
véve a jelenlegi és tervezett kamionforgalom
egyszerűsítését

AGRÁR-BÉTA Mezőgazdasági Kft. ingatlannal határos déli
terület átsorolása lakóövezetből gazdasági vagy városi
területbe
1. A zaj- és porvédelmi távolságok betartása a
jelenlegi szabályozás szerint nem tarthatók
2. A lakóterületek kijelölésének felülvizsgálata,
tekintettel a korábban feltételezett növekvő
lakosságszám nem bekövetkeztére
3. Az út- és zöldterületek felülvizsgálata
4. A Gksz építési övezetek kialakítása figyelemmel az
értékes termőföldre és erdőterületekre
PHP-Holding Vagyonkezelő és Szolgáltató zRt. a 61. főút és
a Kiskondai-patak közti területen, a 4641/6 hrsz, jelenleg
Gksz-1 építési övezetű ingatlanon lakóterületi fejlesztést
kíván végrehajtani.
Az ingatlan közvetlen északi szomszédos területen
Dombóvár Város Önkormányzata hasonló lakóterületi
fejlesztést készített elő és alakított ki. Jelen fejlesztés
ennek folytatása kíván lenni.
Eltérési javaslatok: elektromos légvezeték védőtávolsága,
magánút javaslat min. 10,0m közterületi szabályozása,
közterületek határának pontosítása.

Készítette: Balázsné Nagy-Pál Anna, Beleznay Éva – Terra Studio Kft. | 1134 BUDAPEST, SZOMOLNOK UTCA 14.

48
1.5.4 Hatályos ágazati koncepciók, stratégiák, programok
Dombóvár városa számos ágazati koncepciót, stratégiát, programot készített.
Hatályban levő koncepciók, stratégiák, programok









Vagyongazdálkodási Terv
Települési Költségvetés (2015)
Környezetvédelmi Program
Hulladékgazdálkodási terv
Esélyegyenlőségi program
Szervezetfejlesztési program
Szociális rendelet
Fenntartható Mobilitási terv koncepcióvázlata

Megújításra váró koncepciók, stratégiák, programok











5 éves munkaprogram
Gazdasági program
Szociális Koncepció
Kulturális koncepció
Gyermek- és ifjúságvédelmi koncepció
Zöldterület-fejlesztési program
Sportkoncepció
Fenntartható Mobilitási Terv
Kerékpárforgalmi hálózati terv
Civil koncepció

1.6 A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA
1.6.1 A hatályban lévő településrendezési eszközök
Dombóvár város Településszerkezeti Tervét (TSZT) a Képviselőtestület a 7/2004.(II.9.) számú kt.
határozattal fogadta el, majd 7/2006.(II.13.), 48/2008.(II.25.), 302/2013.(IX.26.) számú határozataival
módosította, ez utóbbival jelenleg hatályos. A 2013-as módosítás egyrészt a lakossági, vállalkozói,
önkormányzati igényeket értékelte és építette be, másrészt a jogszabályi változások általi
módosításokat hajtotta végre.
Dombóvár Város Helyi Építési Szabályzatát (HÉSZ) a Képviselőtestület a 2/2006.(II.20. rendeletével
hagyta jóvá. Az elmúlt időszakban a 10/2008.(II.27.), 28/2008. (V.22.), 31/2009.(IX.10.) (egyes
önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 28/2011.(VII.5.) és 37/2013. (X. 1.),
és 18/2014. (VIII. 21.) önkormányzati rendeleteivel módosította.
Dombóvár helyi építési szabályzata és településszerkezeti terve megtalálható a város honlapján13. A
módosítások folyamatosan átvezetésre kerülnek. A város nem rendelkezik térinformatikai
rendszerrel.

13

http://www.dombovar.hu/, a rendeletek menüpont alatt
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1.6.2 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek
1.6.2.1 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai
Általános alapelvek
A településszerkezeti terv (összhangban az országos és a térségi, kistérségi szintű tervekkel)
Dombóvár 2002-ben jóváhagyott fejlesztési koncepciójában meghatározott alapvető célkitűzések és
prioritások alapul vételével hosszú távra meghatározza Dombóvár város szerkezetét, tartalmazza a
jövőkép eléréséhez szükséges területfejlesztések nagyságát, a térbeli terjeszkedések irányát, az egyes
területrészek felhasználásának módját. Rögzíti továbbá a város működéséhez szükséges
infrastruktúrális elemek nyomvonalát, bővítését, lehatárolja a fenntartható fejlődéshez szükséges
védelmi kategóriákat, összegzi a várost körülvevő táj-, valamint a városszerkezet megőrzésének
feltételeit, és a jellemző beépítési karakterek elemzésével a hagyományos dombóvári városkép és
hangulat erősítését is célozza. A városi gazdaság fejlődésének elősegítésére mind a meglévő cégek
fejlesztéseinek területeit befogadja, mind új vállalkozások betelepítéséhez területet és elérhetőséget
biztosít. A jelenlegi és a betelepülni szándékozó lakosság fogadására pedig a meglévő lakóterületek
élhetőségének javítása – amely magába foglalja az oktatási lehetőségek, szociális- egészségügyi-,
kultúra-sportszabadidős tevékenységek-, infrastruktúrális ellátás biztosítását – mellett számos új
lakóterületet jelöl ki.
A terv Dombóvár történeti településszerkezetének még meglévő hálózati elemeit tiszteletben tartja
és megkísérli a kialakult hibákat úgy orvosolni, hogy a város természeti értékeinek bekapcsolásával és
egyben védelmével egy jól működő, korrekt hálózat álljon ismét elő.
Az országos és a megyei területfejlesztési és területrendezési tervekkel összhangban számol a
Dombóvárt elkerülő és tehermentesítő útvonalakkal, azok számára építési helyet biztosít. A tervezett
M9-es számú gyorsforgalmú út nyomvonala Dombóvártól délre tervezett. Az M9-es útról a 611-es
útra Dombóvár déli „kapuja" előtt tervezett lehajtó. A Mágocsi út folytatásában Újdombóvárt, majd a
MOL telephelyet keleten elkerülve városi forgalmi út tervezett, mely a Hőgyészi úti csomópont után
egészen a 61-es útig halad. A 61-es utat tehermentesítő út nyomvonalát a Somogy megyei
területfejlesztési program és Kapospula szabályozási terve is tartalmazza. A szerkezeti terv a középső
nyomvonal változatot szerepelteti, mert a város külterületi programjához ez illeszthető leginkább,
valamint építési költségei is ennek látszanak legoptimálisabbnak. E tehermentesítő út a 61-es út
nyomvonalát átmetszve keleti irányba folytatódik, majd a Nagykonda-patak előtt csatlakozik a
Högyészi útra. Ugyanebbe a csomópontba érkezik egy a Gunarasi üdülőterületet és annak bővítési
területét is elkerülő, Újdombóvár északi határán végighaladó, a Radnóti utcába folytatódó forgalmi
út, mely a Kórház utcára csatlakozik.
A településszerkezeti terv a következő alapelvek mentén biztosítja a területi fejlesztéseket:




Dombóvár városszerkezetéhez igazodóan, külső és belső úthálózatának (közúti, vasúti,
kerékpáros, gyalogos, esetleg vízi közlekedé) fejlesztéseihez szükséges építési területeket
biztosítja.
Dombóvár meglévő ipari létesítményeire jellemző szórt elhelyezkedést rendezi – a területek
további hasznosítására új Gksz területeket rendel, az egymást zavaró funkciók közötti
ellentétek megszüntetése érdekében védelmi zöldsávokat iktat közbe, egyes létesítmények
távlati áthelyezését javasolja.
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Dombóvár lakásállomány változatos kínálatot teremt – a meglévő épületállomány mellett a
TSZT minden típusra új építést is biztosít (kisebb lakást jelentő társasházas beépítések,
kiskertes sorházak, laza, nagykertes családi házak), a város kialakult karakteréhez igazodóan,
tekintettel a beépítések magasságára és intenzitására. Külön figyelmet fordít a történeti
dombóvári beépítés jegyeit hordozó, kevés helyen megmaradó, kisvárosi területek
revitalizációjára, pl. a Kakasdombi területre. Újdombóvár és Tüske közötti területen kisvárosi,
a Gunarassal szemközti területeken a tervezett elkerülő út nyomvonaláig, ütemezetten
igénybe vehető kisvárosi majd kertvárosi térség tervezett. A Kórház utca menti volt téglagyári
terület, a Szőlőhegy lábánál elhelyezkedő térség kertvárosi lakóterület számára tartandó fel. A
lakótelepi karakter jegyeit hordozó beépítések „befejezetlenségét" a sokszintes tömegek és a
földszintes családi házak közötti átmeneti kisvárosi beépítéssel oldja meg.
Dombóvár idegenforgalmának fellendítésében a gyógy-turizmus-, a természet közeli -, hobby, vadász-, horgász-, lovas-, öko-, kerékpáros-, gyalogos turizmus szolgáltatásait igénybe vevő
üdülőnépesség ellátására egyrészt a meglévő Gunaras rekonstrukciója mellett új területeket
jelöl ki kistelkes üdülőházas, illetve nagyobb telkes üdülők számára, másrészt a Kiskonda patak
mentén, a horgásztanyák folytatásában is biztosít üdülőházas beépítésű területet.
Gunaras déli irányú bővítési területén kisebb evezős pálya kialakítására is alkalmas tóval
gazdagodik. E tavat egy szabad parti sáv után különleges sportolási célú területek, vendéglátó,
kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely szolgáltató központi területek övezik.
Dombóvár fennhagyott külterületi létesítményeit üdülés, vendéglátás célzatú különleges
területbe sorolja, ahol a horgász-, lovas-, őko-, és kerékpár turizmus látogatói számára
szálláshely szolgáltató-, gyógyászati-, vendéglátó-, sportolási-, pihenési- és egyéb szolgáltató
létesítmények helyezhetők el. Ezek a programok a jellegzetes, tavakkal kísért észak-déli
völgyek mentén lovas, kerékpáros, sétakocsis, gyalogos utakkal összekapcsolhatók, így a
turisták számára a tartózkodási időt meghosszabbító, több napos, hetes, akár több hetes
programkínálatot nyújthatnak. Ezeket az elsősorban üdülési, pihenési célú létesítményeket ki
lehet egészíteni oktatási, továbbképzési, konferencia, termék bemutató, vásár programokkal.
A város északi határában, a Perekaci árok mentén e külterületi programok összefutnak, és a
belterületet a Kis-konda patakot kísérő „zöld tengely" mentén, a Szállásréti-tavat érintve szeli
át, egészen a vasútállomásig.
A TSZT – a város és térsége ellátására – településközponti vegyes területeket illetve központi
vegyes területeket határol le, a meglévő létesítményeken túl, különösen az újonnan bevont
területek ellátására (a városközpont meglévő intézményei, Újdombóvár meglévő intézményei,
a Kórháztól északra további egészségügyi létesítmények számára fenntartott terület, Kórház
utca - Köztársaság utca csomóponti térségében városi szintű kereskedelmi, vendéglátó,
szálláshely szolgáltató intézményi terület, a Perekaci árok fölé magasodó dobocskánál a volt
üzemi terület intézményi átsorolása és a kapcsolódó meredek, jellemzően északi kitettségű
domboldalon sétautak, szánkó- és sípályákra alkalmas zöldterület, a honvédség volt
telephelye a Gyár utca - Kinizsi utca - Bajcsy Zsilinszky utca által határolt tömb (volt
lekvárgyár) településközponti vegyes átalakítása, a vasút és térségének rendezése az ípari
vágányokkal behálózott térség logisztikai célú hasznosításával)
A terv különleges, rendezendő feladatként jelöli meg a dombóvári horgásztanyák térségét a
beépítések jogi rendezésével, a város zöld tengelyének (Kis-Konda-patak) szabályozását, és a
külterületen felhagyott majorságok szabályozását.

A 2013-as módosítás a fejlesztési irányokat nem befolyásolja, továbbra is biztosítja a település
működéséhez szükséges területi és infrastrukturális elemeket. A módosítás többnyire kisebb
területek, tömbök felhasználásának módját változtatja. Az országos közúthálózat-fejlesztési
tervekben az M65 gyorsforgalmi út korábbi igénye nem szerepel, így az a szerkezeti tervben is
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törlésre került. Továbbá megjeleníti az OTrT és Tolna Megye TrT új vagy korábban nem megjelenített
övezeteit, valamint új kategóriaként a természetközeli területek övezeteit. Az OTrT helytelenül nem
ábrázolja a belterülettől elkülönülő meglévő mezőgazdasági birtokokat és lakóterületeket. E hibát a
Tolna Megyei Területrendezési Terv korrigálja, amelyet a településszerkezeti terv tartalmaz. A
módosítás során a település biológiai aktivitásértéke növekedett mintegy 30%-kal, amely a
mezőgazdasági övezeteknek nyilvántartás szerinti erdőterületbe sorolásának következménye.
Jelenleg előzetes véleményezési szakaszban van a településszerkezeti terv újabb módosítása. A
módosítás egyes, kisebb területek, tömbök felhasználásának módját változtatja, a mezőgazdasági és
gazdasági területek megközelítését elősegítő közterületmódosításokat tartalmaz.

1.6.2.2 A hatályos településszerkezeti terv megvalósult elemei
A településszerkezeti terv a korábbi, mind ingatlanpiaci, mind lakossági és munkaerőpiaci növekvő
pályát feltételező időszakban készült. Dombóvár népességszámának prognózisában kis emelkedéssel,
21000 fős nagyságrenddel számol. Számol továbbá a gazdasági és turisztikai területek növekedésével,
új funkciókká való alakulásával.
A fejlődési prognózis nem következett be, sem a munkaerőpiaci és gazdasági környezetben, sem a
város lakosságmegtartó képességében. Az okok elsősorban a gazdasági válság bekövetkeztének és a
munkaerő nagyvárosba és külföldre vándorlásának tudható be.
Dombóvár Város településszerkezeti terve területi és infrastrukturális elemei, annak 2003-as
készítése óta az alábbi mértékben valósult meg:







A Tüskepuszta távlati, a Gunaras üdülő és rekreációs, valamint az Újdombóvár településrészi
fejlesztések nem kezdődtek meg.
Lakóterületek
o Hagyományos beépítésű területek karaktere megmaradt
o Az értékvédelmi támogatások a Belváros és környezete területen pozitív változást
eredményeztek a történeti városrészek megújulásában
o Leszakadó területek épületállománya romlik
o Szőlőhegy falusias lakóterületi kiterjesztése nem történt meg
o Az Erzsébet u – Ady E. u – Széchenyi I. u – Petőfi u tömbbelső lakóterületi fejlesztése
nem történt meg
o Kertváros lakóterületi fejlesztései nem valósultak meg
o Népköztársaság útja – Kórház utca – Kiskondai-patak területén Lk és Lke fejlesztések
nem valósultak meg
Településközpont és központi vegyes területek
o Városközpont rehabilitáció első üteme lezárult
o Kórház menti egészségközponti fejlesztések nem valósultak meg
Gazdasági területek
o A vasúti pálya és Kapos közti ipari és logisztikai területeken nem történt fejlesztés
o A 61-es út menti Gksz fejlesztési területek részlegesen beépültek, azonban további
fejlesztésekre nagy területek állnak rendelkezésre
o Kapos-menti Gip terület részleges fejleszése megvalósult, további fejlesztés
előkészítése folyamatban
o Béke u –Kórház u – vasúti pálya közti Gip területek tömbfeltáró útja és kapcsolódó
ipari fejlesztések nem valósultak meg
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Üdülőterületek
o Tüske üdülőterületi fejlesztése nem történt meg
Különleges területek
o Szőlőhegy vásártér és sportterület fejlesztése nem történt meg
o Gunaras fürdőhöz kapcsolódóan szállodák épültek
o Gunaras agyagbánya és szemétlerakó rekultivációja nem kezdődött meg
Közlekedéshálózati fejlesztések
o Tervezett M9 autópálya és csomópontjai nem valósultak meg
o Déli 611 és 61 közti átkötő út nem valósult meg
o Az újdombóvári elkerülő út nem valósult meg
Zöldterületek, közhasználatú zöldfelületek
o Kiskondai-patak városközponti szakaszának fejlesztése (nordic walking úttal,
domboldali nyugdíjasok parkjával és facsemete telepítéssel, a Szállásréti-tó
környékén utcabútorokkal és végzős diákok emlékpark létesítésével), a zöldfelületek
revitalizációja megvalósult
Erdőterületek
o Temető véderdő területének kiterjesztése nem valósult meg

A településszerkezeti terv felülvizsgálata során megfontolásra javasolt az alábbi területek
felülvizsgálata:





Vasút menti (Erzsébet út alatti) kertvárosias lakóterület (Lke) a vasút zaj- és rezgésterhelése
miatt
Temető menti kertvárosias lakóterület (Lke) a temető közelsége miatt
Északon, a 61-e út menti kereskedelmi és szolgáltató (Gksz) és Kiskonda patak közti
kertvárosias lakóterület (Lke) a kereskedelmi központ közlekedési és zajterhelése miatt
Béke utca és I. utca menti kertvárosias lakóterület (Lke) a szomszédos ipari terület (Gip)
potenciális zaj- és levegőterhelése miatt

1.7 A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA
1.7.1 Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság,
jövedelmi viszonyok, életminőség
1.7.1.1 Demográfia, népesség
Dombóvár Tolna megye harmadik legnépesebb városa, járásközpont. 2014. január 1-én a
lakónépesség 18 849 fő, amely Tolna megye lakosságának 8,27%-át teszi ki. A város területe 78,48
km2, amely a megye területének 2,12%-a. A területéhez képest nagy a lakosságszám, így a város a
megye sűrűbben lakott települései közé tartozik, népsűrűsége 240,18 fő/km2.
A Dombóvári járás lakónépessége 31 993 fő (KSH, 2014 január). (2006-ban: 34 631 fő (KSH 2006),
változás: -7,62%). A lakosság egyenlőtlenül oszlik meg a települések között. Dombóváron lakik a járás
lakóinak 58,92%- a, 18 849 ember; a 11 nagyobb faluban 38,36% (12 273 fő); a maradék 2,72% pedig
a négy kisebb településen él.
Dombóvár népsűrűsége 240,18 fő/km2, a járásé 62,85 fő/km2. A járásban az egy településre jutó
átlagnépesség 2000 fő (2006-ban: 2164 fő (KSH 2006), változás: -7,6%). A székhelytelepülés nélkül
számított egy településre jutó átlagnépesség 876 fő (2006-ban: 943 fő (KSH 2006), változás: -7,08%).
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1.7—1. Népsűrűség Dél-Dunántúlon és a Dombóvári járásban (Forrás: KSH, 2012.)

Az ország demográfiai trendje, vagyis a lakosságszám csökkenése mind a régióra mind Dombóvárra
és térségére különösen jellemző. A Dombóvári járás településein a lakosságszám folyamatos
csökkenést mutat, kivételt képez Kaposszekcső.

1.7—2.Lakónépesség száma Dombóvároon és a Dombóvári járásban (Forrás: TEIR, 2014.)

1.7—3. Népességváltozás Dél-Dunántúlon és a Dombóvári járásban (Forrás: KSH, 2012.)

A lakosságszám változását egyrészről a természetes szaporodás/fogyás, másrészről a vándorlási
egyenleg alkotja.
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A természetes szaporodás/fogyás tekintetében Dombóvár 2003-2012 között ingadozó mutatókkal
rendelkezett, 2010-ben kiugróan magas értékkel. Az országos és a megyei trendekhez hasonlóan
Dombóvárat természetes fogyás jellemzi, különösen a járás településeit, ahol az országos, megyei és
dombóvári értékeknél a fogyás nagyobb arányban van jelen.

1.7—4. Az ezer főre jutó természetes szaporodás/fogyás alakulása Dombóváron és térségében, fő
(Adatok forrása: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013.)

A vándorlási egyenleg a településre beköltözők és a kiköltözők különbségét jelenti. Az odavándorlás
tekintetében Dombóvár erős ingadozást mutat a vizsgált időszakban. A 2001-2012 időszakban
Dombóvár ezer főre jutó odavándorlók számában megelőzte mind a megyei, régiós és országos
átlagot. Sajnálatosan azonban ez az elvándorlásra is jellemző - mind a megyei, régiós és országos
átlagnál magasabb értéket mutat.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bonyhád

39,16 37,25 46,48 39,35 48,41 49,13 51,05 39,34 31,44 27,04 42,87 49,14

Dombóvár

34,32 32,87 36,31 35,61 41,15 41,88 50,33 37,34 37,19 41,01 43,97 49,30

Paks

36,99 38,82 36,23 34,37 38,01 37,86 41,89 35,65 33,34 30,47 35,75 42,25

Szekszárd

47,67 45,69 49,19 44,70 48,22 57,91 60,02 41,67 41,95 41,99 49,31 52,98

Tamási

33,47 33,40 32,62 37,29 34,17 41,70 46,74 37,71 34,67 30,06 48,41 43,62

Tolna

35,83 40,63 38,55 35,47 34,87 44,05 39,47 33,69 32,38 36,02 47,31 41,62

Tolna megye

42,83 45,00 45,47 42,40 45,44 50,01 51,26 39,05 38,28 38,35 48,04 51,17

Dél-Dunántúl

45,39 47,51 48,63 45,85 49,37 54,14 56,30 43,32 42,02 42,43 52,02 54,21

Magyarország 39,30 41,38 43,03 41,54 42,99 48,60 51,19 39,59 37,81 38,01 46,40 48,35
1.7—5. ábra: Az ezer főre jutó odavándorlás alakulása Dombóváron és térségében, fő
(Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013.)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bonyhád

52,70 48,46 46,19 38,14 42,58 46,28 54,05 34,75 33,23 28,92 45,76 50,95

Dombóvár

38,88 40,16 40,33 33,72 41,74 49,08 49,29 37,84 41,87 42,79 47,92 53,23

Paks

37,56 38,96 41,56 40,33 44,76 50,58 51,86 40,74 37,70 34,24 39,60 44,71

Szekszárd

49,26 59,65 56,67 53,79 52,32 62,97 64,20 45,69 42,92 44,93 58,92 56,40
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Tamási

35,71 36,57 41,35 37,92 42,29 52,71 46,62 40,74 36,90 36,22 51,39 48,05

Tolna

42,64 37,84 34,78 44,85 38,23 45,32 47,08 39,10 38,55 38,73 47,48 46,90

Tolna megye

43,47 46,55 47,72 46,05 49,23 55,10 57,27 45,93 44,38 43,44 51,84 53,69

Dél-Dunántúl

45,62 47,85 49,87 47,74 51,22 56,50 59,82 47,08 45,00 45,93 54,79 57,13

Magyarország 39,30 41,38 43,03 41,54 42,99 48,60 51,19 39,59 37,81 38,01 46,40 48,35
1.7—6. ábra: Az ezer főre jutó elvándorlás alakulása Dombóváron és térségében, fő
(Forrás: Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013.)

Dombóváron és térségében a vándorlási egyenleg alakulása hektikus, egy-két évtől eltekintve
negatív.

1.7—7. Vándorlási egyenleg Dombóváron és térségében (Adatok forrás: TEIR, Tájékoztatási adatbázis, 2013.)

A népesség korösszetételét tekintve megállapítható, hogy az országos és megyei trendekhez
hasonlóan Dombóvár városának és térségének a lakosságát is az elöregedés is jellemezte. A városban
2001 és 2013 között 3,15 százalékponttal csökkent a 0-14 év közötti és 5,47 százalékponttal nőtt a 60
év feletti népesség aránya. Mindkét változás meghaladja az országos, a megyei és járási értékeket.
2001

2013

0-14 év

2001

2013

2001

15-59 év

2013

60-X év

Bonyhád

14,72%

12,41%

66,47%

61,76%

18,81%

25,83%

Dombóvár

15,28%

12,13%

64,57%

62,25%

20,15%

25,62%

Paks

17,83%

13,24%

67,20%

65,63%

14,97%

21,13%

Szekszárd

15,64%

12,82%

66,92%

62,56%

17,44%

24,62%

Tamási

16,17%

12,16%

65,18%

64,13%

18,64%

23,70%

Tolna

15,64%

13,39%

64,06%

61,63%

20,30%

24,98%

Tolna megye

16,55%

13,40%

63,54%

62,69%

19,91%

23,91%

Dél-Dunántúl

16,37%

13,58%

63,53%

62,51%

20,10%

23,90%

Magyarország

16,48%

14,28%

63,62%

62,48%

19,90%

23,24%

1.7—8. ábra: Az állandó népesség korszerkezete Dombóváron és térségében
(Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013.)
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1.7—9. Az állandó népesség korcsoportok változása 2000-2013 között Dombóváron és térségében
(Forrás: TEIR 2014.)

Az idős népesség számarányának növekedése és a fiatalok arányának csökkenése eredményezi, hogy
Dombóvár öregségi mutatója meghaladja az országos, a megyei és a járástérségi értékeket, és
kedvezőtlen tendenciát mutat. Dombóvár 2001-ben még 131,9-es öregedési indexet produkált,
szemben az országos 120,8-as mutatóval, 2013-ra a különbség jelentősen növekedett, amikor
Dombóváré 211,2-re nőtt, a magyarországi enyhébb növekedés 162,7 értékéhez képest.
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1.7—10. Az állandó népesség öregedési indexe Dombóváron és térségében (Adatok forrása: TEIR, KSH,
Tájékoztatási adatbázis, 2013.)

Összességében megállapítható, hogy Dombóvár Tolna megye harmadik legnépesebb városa, ahol
az országos tendenciáknak megfelelően csökken a lakosság létszáma. Ez a csökkenés mind a
természetes fogyásra, mind a negatív vándorlási egyenlegre visszavezethető. Korszerkezetére az
öregedés jellemző, amely a fiatal lakosság arányának csökkenésével, valamint az idős népesség
számának növekedésével magyarázható. Az öregedési index értéke a vizsgált időszakban egyre
kedvezőtlenebbül alakult, az országos átlagtól való eltérése folyamatosan nő. Emellett az oda- és
elvándorlás hektikussága jellemző.

1.7.1.2 Nemzeti és etnikai kisebbségek
A Dél-Dunántúlra számos nemzeti és etnikai kisebbség jelenléte jellemző. A német nemzetiség a
Tolnai-dombság térségében, a horvát nemzetiség a határmenti területeken és Dombóvár térségében,
a roma etnikum a térség egészében, de legnagyobb arányban Dél-Baranya megyében helyezkedik el.
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1.7—11. Cigányok Dél-Dunántúlon és a Dombóvári járásban (Forrás: KSH, 2012.)

1.7—12. Horvátok Dél-Dunántúlon és a Dombóvári járásban (Forrás: KSH, 2012.)

1.7—13. Németek Dél-Dunántúlon és a Dombóvári járásban (Forrás: KSH, 2012.)

Dombóváron három nemzetiségi önkormányzat került bejegyzésre: Német Nemzetiségi
Önkormányzat, Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Ezek közül a
jelentősebb romák és a németek az önkormányzaton túl társadalmi szervezetekkel is jelen vannak a
város életében, érdekképviselőik az „Új Kezdet” Roma Egyesület és a Magyarországi Német
Nemzetiségűek Dombóvári Egyesülete.
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1.7.1.3 Iskolai végzettség, képzettség
A Dél-Dunántúli Régióban Pécs és Kaposvár agglomerációja, a Balaton-menti települések és a
jelentősebb városok – ezen belül Dombóvár is – képviselik a magasabb iskolai végzettségű és
képzettségű lakosságot.
Általános tendencia a magyarországi lakosság iskolázottságának javulása. Mind országos, mind
megyei, mind járási és városi szinten csökkent a legfeljebb 8 általános iskolát végzettek aránya, ezzel
szemben az érettségivel, az érettségivel nem rendelkező középfokú végzettséggel és felsőfokú
végzettséggel rendelkezők aránya növekedett. A szakképzettséget jelentő középiskolai képzés helyett
egyre többen választják az érettségit adó gimnáziumi képzést.

1.7—14. Érettségivel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya Dél-Dunántúlon és a Dombóvári
járásban (Forrás: KSH, 2012.)

Iskolai
végzettség
nélküli

Általános iskola

Érettségi nélküli
középfokú

Érettségi

Felsőfokú
végzettség

mint legmagasabb iskolai végzettség

2001

2011

2001

2011

2001

2011

2001

2011

2001

2011

Dombóvár

20,4

10,8

26,2

24,8

24,5

21,4

21,1

30,3

7,8

12,7

Dombóvári járás

23,3

13,2

29,8

29,7

24

22,7

16,9

24,9

6

9,5

Tolna megyei
járásközpontok

20,3

10,9

23,6

23,5

23,2

20,5

21,9

29,1

11

16

Magyarország

22,3

12,5

26,3

25

21,1

19,5

20,5

27,5

9,8

15,5

1.7—15. A népesség iskolai végzettségének alakulása Dombóváron és térségében
a 7 éves és idősebbek %-os arányában (Forrás: KSH, Népszámlálás 2011)
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1.7—16. Legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzettek a 7 éves és idősebb népesség %-os arányában
Dombóváron és a járásban a 2001 (bal oldal) és 2011 (jobb oldal) népszámlálás adatai alapján (Forrás: TEIR, 2014)

1.7—17. Érettségi nélküli középfokú végzettséggel mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők a 7 éves és idősebb
népesség %-os arányában Dombóváron és a járásban a 2001 (bal oldal) és 2011 (jobb oldal) népszámlálás adatai alapján
(Forrás: TEIR, 2014)

1.7—18. Érettségivel mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők a 7 éves és idősebb népesség %-os arányában
Dombóváron és a járásban a 2001 (bal oldal) és 2011 (jobb oldal) népszámlálás adatai alapján (Forrás: TEIR, 2014)
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1.7—19. Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők a 7 éves és idősebb
népesség %-os arányában Dombóváron és a járásban a 2001 (bal oldal) és 2011 (jobb oldal) népszámlálás adatai alapján
(Forrás: TEIR, 2014)

Ugyan elmaradva a Tolna megyei járásközpontok és a magyarországi értékektől, az iskolai végzettség
felülről kumulatív adatait tekintve kiemelendő, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya
leginkább Dombóváron nőtt (62,8%), és a járási növekedés (58,3%) is meghaladta az országos (58,2%)
és megyei (45,5%) értékeket. Az érettségit szerzők arányának növekedése a járásban a legmagasabb
(47,3%, érettségi és felsőfokú végzettség esetében 50,2%). Dombóvár esetében a növekedés 43,6%
(érettségi és felsőfokú végzettség esetében 48,8%) megelőzve a megyei járásközpontok (32,9%,
érettségi és felsőfokú végzettség esetében 37,1%) és országos (34,1%, érettségi és felsőfokú
végzettség esetében 41,9%) növekedésének értékeit.
Bármely iskolai
végzettség
2001

2011

Érettségi nélküli
középfokú, érettségi és
felsőfokú
2001

2011

Érettségi és felsőfokú
2001

Felsőfokú végzettség

2011

2001

2011

Dombóvár

79,6

89,2

53,4

64,4

28,9

43,0

7,8

12,7

Dombóvári járás

76,7

86,8

46,9

57,1

22,9

34,4

6,0

9,5

Tolna megyei
járásközpontok

79,7

89,1

56,1

65,6

32,9

45,1

11,0

16,0

Magyarország

77,7

87,5

51,4

62,5

30,3

43,0

9,8

15,5

1.7—20. ábra: A népesség iskolai végzettsége Dombóváron és térségében
a 7 éves és idősebbek %-os arányában - kumulatív(Forrás: KSH, Népszámlálás 2011)

A térségben a munkaképes lakosságra az országostól elmaradó iskolázottság jellemző.
Dombóváron és térségében középfokú oktatásig terjed a lehetőség, felsőoktatási intézmény nincs.
Dombóvár iskolai végzettségi mutatói kedvezőbbek a járási adatoknál, azonban elmaradnak a
megyei és országos értékektől. Az elmúlt időszakban azonban az érettségi és felsőfokú
végzettséggel rendelkezők aránya Dombóváron és a járásban nagyobb növekedést mutatott, mint
az országos és megyei érték, amely remélhetőleg egy felzárkózási tendenciát mutat. Problémát
jelent azonban a szakképzett, minőségi munkaerő hiánya mind a mezőgazdasági, mind az ipar és
szolgáltatás szektorokban.
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1.7.1.4 Foglalkoztatottság

1.7—21. Foglalkoztatottak aránya Dél-Dunántúlon és a Dombóvári járásban (Forrás: KSH, 2012.)

A gazdaságilag aktív népességbe a foglalkoztatottak és munkanélküliek tartoznak, a gazdaságilag nem
aktív népesség magába foglalja az inaktív keresőket és az eltartottakat. A gazdaságilag aktív népesség
aránya a 2011-es népszámlálási adatok alapján országos szinten 9,86 százalékponttal nőtt 2001
hasonló adataihoz képest, míg a gazdaságilag nem aktív népesség ugyan ezen időszak alatt közel 11
százalékponttal csökkent a teljes népességhez viszonyítva. Ez a tendencia érvényes mind a DélDunántúli Régióra, mind pedig Tolna megyére.
A várostérség településeinek nagy részén a munkahelyek számának csökkenése már a
rendszerváltást megelőzően megkezdődött. A mezőgazdasági nagyüzemek átalakulásával tömegesen
szűntek meg a korábban fő megélhetési forrásnak számító mezőgazdasági munkahelyek, ehhez
adódott hozzá az önkormányzati munkahelyek számának fokozatos csökkenése is. A kisebb
lélekszámú települések munkahelyvesztése ma sem zárult le. A legrosszabb helyzetben azon
települések lakói vannak, ahol helyben nincs nagy foglalkoztató, vagy a foglalkoztatási központok
elérése nehézkes. A foglalkoztatási problémák az önkormányzatok által tett erőfeszítések ellenére
súlyosbodtak az elmúlt években.

1.7—22. Regisztrált munkanélküliek száma Dombóváron és a Dombóvári járásban (Forrás: TEIR, 2014.)

Ugyan a statisztikai adatok a 2013-as évre javulást mutatnak, azonban a munkanélküliség jóval
meghaladja az országos és regionális átlagot mind a térségben, de még a járásközpontban,
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Dombóváron is. Probléma továbbá, hogy a tartós munkanélküliek aránya a munkanélküliek több,
mint felét teszi ki.

1.7—23.Nyilvántartott álláskeresők aránya Dombóváron és a Dombóvári járásban (Forrás: TEIR, 2014.)

1.7—24. Tartósan munkanélküliek aránya Dombóváron és a Dombóvári járásban (Forrás: TEIR, 2014.)

1.7.1.5 Jövedelmi viszonyok
Az egy lakosra jutó nettó jövedelem reál értéke folyamatosan növekszik, azonban a növekedés nem a
vásárlóerő növekedést mutatja. Dombóvár és várostérsége alatta marad az országos és megyei
átlagnak.

1.7—25. Egy lakosra jutó jövedelem Dombóváron és a Dombóvári járásban (Forrás: TEIR, 2014.)
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1.7.1.6 Életminőség
A várostérségben a lakások száma 14 099 (2011, KSH), a lakások közel 60%-a Dombóváron található.
A lakások döntő többsége összkomfortos, azonban a nem komfortos lakások szegregátumokban
sűrűsödnek. Dombóváron a 100 szobára jutó lakók száma 78, amely a régióban és térségben a
legmagasabb érték. A városra a nagy lakások nem jellemzők – a 4 és több szobával rendelkező
lakások aránya a teljes lakásállományon belül a régió járásszékhelyeinek és átlagának legalacsonyabb
értékét mutatja.
100 szobára
jutó lakó

Komfortos és összkomfortos
lakások aránya

a 4 és több szobával rendelkező
lakások aránya

Bonyhád

72

96,3%

33,4%

Dombóvár

78

94,8%

22,8%

Paks

75

96,5%

27,9%

Szekszárd

76

96,9%

22,9%

Tamási

73

90,3%

23,7%

Tolna

77

94,6%

32,0%

Tolna megye összesen

76

88,7%

26,7%

Dél-Dunántúl

77

89,9%

24,4%

Ország összesen

81

90,7%

19,8%

1.7—26. Lakáshelyzet jellemző mutatói (Forrás: KSH, 2013.)

A térségre és városra egyaránt jellemző a lakásépítés megcsappanása: a 2001 óta épített lakások
egyik évben sem haladta meg a lakásállomány 1%-át, a gazdasági válságot követően a 0,2%-os
értéket sem.

1.7—27.Épített lakások aránya Dombóváron és a Dombóvári járásban (Forrás: TEIR, 2014.)

A paneles technológiával épült házak felújítása a „panelprogram” és az Önkormányzat támogatásával
– az elmúlt évekhez hasonlóan – folyamatos.

DOMBÓVÁR TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | I. kötet: Megalapozó vizsgálat

65
1.7.2 Térbeli társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
Dombóváron belül differenciáltság mutatható ki az egyes településrészeken élők jövedelmi
viszonyaiban, az ott élők életminőségében, amely szoros analógiát mutat a város társadalmának
térbeli rétegződésével. A legrosszabb helyzetben lévő településrészek:







Egykori birtokközpontok menti településrészek – Mászlony, Nagykonda, Kiskonda, Szilfás,
Szarvasd
Szigetsor
Arany János téri terület
Erzsébet utcai terület
Gagarin utcai terület
Perekac

A 3.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása és
helyzetelemzése fejezet részletesen foglalkozik e területekkel. A legsúlyosabb társadalmi problémák
ezekben a településrészekben koncentrálódnak. A KSH lehatárolás tömbjein túl, szomszédos
területrészeken a problémák hasonlóak, azonban a tömbösítés miatt ezek az antiszegregációs
tervben nem jelennek meg.
Az egykori birtokközpontok és mezőgazdasági telepeken (Mászlony, Nagykonda, Kiskonda, Szilfás,
Szarvasd) nemcsak az elavult épületállomány, komfort nélküli lakások, társadalmi problémák
jellemzők, emellett az alacsony ellátottság és a belvárossal való gyenge integritás is.
A társadalmi rétegződés egy magasabb fokát a kertvárosok és a belváros jelentik, ide tartozik a
Belváros, Újdombóvár és Kertváros. Ezekre a településrészekre magasabb jövedelmi szint és
életminőség jellemző, de itt is megfigyelhetőek végletek a társadalmi rétegződésben. Jó példa erre az
Erzsébet utcai és Perekaci szociális bérlakásos lakóterület.

1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők
1.7.3.1 Civil élet
A kapcsolattartási tapasztalatok alapján a civil szervezetek száma 90 körülire tehető14. Az
önkormányzatnál ugyanakkor évről évre csupán 50-60 szervezet újítja meg regisztrációját. A civil
szervezetek 80 %-a cégbíróságilag bejegyzett, közhasznúsági státusszal a regisztrált szervezetek közel
fele rendelkezik.
A Dombóváron működő civil szervezetek száma a város lakosságszámához mérten nagynak
tekinthető. Tevékenységük szerint négy nagy csoportra oszthatók: művelődési, szabadidős és
egészségügyi, érdekvédelmi és közéleti, környezet és természetvédelmi szervezetek, amelyek a
különböző szakmai szervezetek/kerekasztalok munkájában is részt vesznek.
Dombóvár Város Önkormányzata 2012-ben fogadta el azt a Civil Koncepciót, amely megteremti
azokat az alapokat, amelyek révén elindulhatunk egy olyan aktív civil szféra megteremtésének
irányába, amely komoly szerepet vállal nemcsak a város társadalmi életének fellendítésében, hanem
a település fejlesztése érdekében is.

14

www.dombovar.hu/társadalmi szervezetek/civil szervezetek
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Az önkormányzat és a civil szféra közötti kapcsolattartást és együttműködést 2006-ig a humán
alpolgármester és a Polgármesteri Hivatal kapcsolati referense segítette, majd az újonnan megalakult
Képviselőtestület a további kontaktus erősítésére kulturális és civil tanácsnokot választott. Emellett a
város Civil Tanácsot működtet.
Dombóvár Város Önkormányzata évenkénti támogatást nyújt a Civil Tanács működésére és a helyi
civil szervezetek programjaira.

1.7.3.2 Sport
A települési önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatait „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozza, mely szerint a sport kötelezően
ellátandó feladatnak minősül, azonban a kötelezés az önkormányzat tulajdonában lévő létesítmények
fenntartására és működtetésére vonatkozik. Az önkormányzat a testnevelést, a tömegsportot az
oktatás-nevelés, a kultúra szerves részének tekinti, feladatának tartja a tömegsport és utánpótlásnevelés támogatását is. Az önkormányzat természetbeni (létesítmény térítésmentes használatával)
és pénzbeli hozzájárulásával – éves költségvetésének lehetőségeihez mérten – támogatja az
egyesületek működését, éves költségvetésében keretösszeget különít el a sportlétesítmények
fenntartására és a sportszervezetek támogatására. Az egyesületek részére nyújtott támogatások
elbírálása éves pályázati rendszer keretében történik.
Dombóvár Város Önkormányzata 2013-ban, 364/2013 (XI. 28.) határozatával fogadta el
Sportkoncepcióját a 2013-2018-as időszakra. Dombóvár Város Önkormányzatának célja, hogy
lehetőségeihez mérten minél nagyobb figyelmet és támogatást biztosítson a városban működő
sportszervezetek, alapítványok számára, akiknek nem fenntartója/működtetője, hanem külső
támogatóként segíti működésüket, tevékenységüket. Továbbá cél a társadalom minél szélesebb
rétege számára megteremteni a sportolás lehetőségét akár a szabadidős egyesületek nyújtotta
programok, akár városi sportrendezvények keretében, valamint a sportolás intézményi hátterének
biztosítása, a sportlétesítmények állapotának fenntartása és fejlesztése.
A Sportkoncepció elemei:






Az óvodai, iskolai testnevelés és diáksport
Szabadidősport
Versenysport és utánpótlás-nevelés
Létesítményfejlesztés
Elismerési rendszer

Az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatok ellátása kapcsán a sportegyesületekkel, valamint
az oktatási intézményekkel való együttműködésre törekszik, a koncepcióban foglalt feladatok
megvalósítását az érintettek aktív közreműködésével kívánja megvalósítani.
A városban jelenleg 27 nyilvántartott sportegyesület működik, számos sportágat képviselve.15

15

www.dombovar.hu/társadalmi szervezetek/sportszervezetek
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A város lakosság számára megnyitott sporthelyszínei, sportlétesítményei:




















Belváros

Kertváros

Gunaras

Újdombóvár

Szőlőhegy

Teleki utcai labdarúgó pálya
Városháza udvarán található kosárlabda és lábtenisz pálya
Adler Söröző – röplabda és labdarúgó pálya
Gyöngyvirág krt. – Labdarúgó pálya, kosárlabda pálya, aszfaltos futókör
Kis-Konda patak völgye:
Nordic Walking pálya
Madársisak Ösvény
Camping étterem melletti kosárlabda pálya
Kneipp-ösvény
Kerékpárút
Idősek „játszótere”
Gyógyfürdő területén – röplabda pálya
III. utcai labdarúgó pálya
VI. utcai labdarúgó pálya
Kórház utcai teniszpályák
Füves labdarúgópálya
BMX pálya
Salakos sportpálya
Nordic Walking pálya

1.7—28. A város lakosság számára megnyitott sporthelyszínei, sportlétesítményei
(Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás)

Az önkormányzat tulajdonában álló főbb sportlétesítmények:

Sportlétesítmény
Dombóvári Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde

Tulajdonos

Üzemeltető/
fenntartó

Önkormányzat

Önkormányzat

Önkormányzat

KLIK

Önkormányzat

KLIK

Önkormányzat

Dombóvári Városés Lakásgazd. Nkft.

Térítésmentes használat

Uszoda
Dombóvári Belvárosi
Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola
Karászi Imre Sportcsarnok
Dombóvári József Attila
Általános Iskola
Buzánszky Imre műfüves
labdarúgó- és kézilabda
pálya
Szuhay Sportközpont
(7200 Dombóvár, Földvár
u. 18.)

Szuhay Sportközpont (2016. december 31-ig)
Dombóvári Focisuli Egyesület
Dombóvári Kosárlabda Suli KHE.
Perfect Dance Tánc-Sport Egyesület
Dombóvári Karatesuli KHE.
Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő
Egyesület
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Dombóvári Floorball Közhasznú
Sportegyesület
Cyklon Ikigaidó SE Dombóvár
Dombóvári Asztalitenisz Club KHE.
Dombóvári Hangulat Szabadidő
Sportegyesület
Katona József u. 37.

Önkormányzat

Dombóvári Futball
Club

Róna FC Dombóvár, Dombóvári Focisuli
Egyesület, „Black Angels” Női Labdarúgó
Egyesület (2015. június 30.)

Jam-csarnok (7200
Dombóvár, Kinizsi u. 37.)

Önkormányzat

Dombóvári Városés Lakásgazd. Nkft.

Dombóvári Boxklub (2018. december 31.)

Farkas Attila Uszoda (7200
Dombóvár, Katona J. u.
28.)

Dombóvár és
Környéke Vízés
Csatornamű
Kft.

Dombóvár és
Környéke Víz- és
Csatornamű Kft.

Kórház utcai teniszpálya

Önkormányzat

Dombóvári Tenisz
Egyesület

Szigeterdei teniszpálya

Önkormányzat

Dombóvári Tenisz
Egyesület

Futball sporttelep

Dombóvári Tenisz Egyesület (2022. január
31.)

1.7—29. Az önkormányzat tulajdonában álló főbb sportlétesítmények (Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás)

1.7.3.3 Egyházak
Dombóváron működő egyházak:






Római Katolikus Egyház – Kutas Attila plébános (7200 Dombóvár, III. utca 1.)
Református Egyházközség – Szalai Géza helyettes lelkész (7200 Dombóvár, Vörösmarty u. 20.)
Evangélikus Egyházközség – Szabó Szilárd lelkész (7200 Dombóvár, Bezerédj u. 1/A)
Dombóvári Magyar-Izraelita Baráti Társaság Egyesület – Rostás Zoltán (7200 Dombóvár,
Kossuth L. u. 69.)
Magyar Babtista Egyház – Király László lelkipásztor (7200 Dombóvár, Berzsenyi u. 36.)

1.7.3.4 Testvérvárosok
Dombóvár testvérvárosai:





Kernen im Remstal( Németország)
Ogulin (Horvátország)
Höganäs (Svédország)
Vir (Horvátország)
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1.8 A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA
1.8.1 Humán közszolgáltatások
A lakó emberek életminőségét jelentős mértékben meghatározza az elérhető humán
közszolgáltatások, különösen az oktatás, szociális ellátás, egészségügy, kultúra, sport, stb.
elérhetősége és azok minősége.

1.8—1. Alapellátásátok Dél-Dunántúlon és a Dombóvári járásban (Forrás: KSH, 2012.)

1.8.1.1 Köznevelés, oktatás
Dombóvár térségében a közoktatás intézményei a településeken vannak. Kivételt képez Csibrák,
Jágónak, Lápafő, Várong, ahol nem működik sem óvoda sem iskola, valamint Nak és Kapospula, ahol
általános iskola nincs. Középiskola csak a várostérség központjában, Dombóváron található.
Felsőoktatási intézmény a várostérségben nincs.
Dombóvár önkormányzat kötelező köznevelési közfeladata 2013. január 1-jétől már csak az óvodai
ellátás (óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése és a többi gyermekkel együtt
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése). A kötelező feladatokon túli önként
vállalt feladatok az alfejezetekben kerülnek részletezésre.

Óvodai feladatellátás
Az óvodai férőhelyek és az ellátási helyek száma száma országosan csökkent 2001-2005 időszakban,
majd 2012-ig újra növekedést mutat, azonban nem éri el a 2001-es szintet. 2013-ban új csökkenés
következik be.
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1.8—2. Óvodai férőhelyek száma 2001-2012 között (Adatok forrása: KSH-TEIR)

2001 és 2012 között a férőhelyek kihasználtsága enyhén csökkenő tendenciát mutat mind országos,
regionális, megyei, járási és települési szinteken, a csökkenő gyerekszám következtében.
Dombóváron az óvodai ellátás a 2004 és 2005-ös években teljes kihasználtsággal működött, 2013-ra
csak 83%-os kihasználtságú.

1.8—3. Férőhelyek kihasználtsága 2001-2013 között (Adatok forrása: KSH-TEIR)

A települési önkormányzatok kötelező feladata az óvodai ellátás. Az óvodai ellátás Dombóvár
területén teljes körű, az óvodai csoportokban tartalékok vannak, így a jelentkező igényeket ki tudják
elégíteni. Az óvodákban az elmúlt években folyamatosan csökken a gyereklétszám, és ez a tendencia
tovább folytatódik.
Az óvodai intézményrendszer átszervezése révén a köznevelési intézményfenntartó társulásokat az
önkormányzatok 2013. június 30. napjával megszüntették. Dombóvár Város Önkormányzata jelenleg
a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (3 óvodai és 1 bölcsődei feladatellátási hely) és a
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda (1 városi és 2 környéki települési feladatellátási hely) fenntartója.
Ezen kívül további egy óvoda, a Margaréta Református Óvoda működik egyházi fenntartásban.
A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket valamennyi dombóvári
óvodába be lehet íratni az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján. A német
nemzetiséghez tartozó gyermekek részére a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép
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Óvodájában, a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Erzsébet Óvodai Tagintézményében és a
Margaréta Református Óvodában van lehetőség német nemzetiségi óvodai nevelésre.
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde három óvodai és egy bölcsődei tagintézménnyel
működik.
Csoportok
száma
Tagintézmények
neve/címe

Mozgásfejlesztés
feltételei

Max fh /
2014 fh

Épület állapota,
akadálymentesítettsége /
megvalósult felújítás

Szivárvány Óvoda
(székhely)

6

Tornaszoba

180/158

Tanuszoda

1975-ben épült, részben felújított,
állapota megfelelő

7200 Dombóvár,
Zrínyi u.10.

SNI
gyermek
száma: 3

Játszóudvar

Nem akadálymentesített

Bezerédj Amália
Óvodai
Tagintézmény

4

Játszóudvar

7200 Dombóvár,
Bezerédj u. 33.

Megvalósult: Nyílászáró csere,
fűtési rendszer korszerűsítése,
gyermek és felnőtt mosdók teljes
felújítása, folyosó járólap burkolat
csere, PVC padló csere a
csoportszobákban, gyermek
öltözőkben

110/91

Önként vállalt feladat
Tanuszoda, mely
jelentős
pluszszolgáltatással
járul hozzá a nevelési
feladatok ellátásához.

1978-ban épült, részben felújított,
állapota megfelelő
Nem akadálymentesített

SNI
gyermek
száma: 5

Megvalósult: Nyílászáró csere,
fűtési rendszer korszerűsítése,
terasz felújítása, PVC padló csere a
csoportszobákban, gyermek
öltözőkben

Erzsébet Óvodai
Tagintézmény

4

Tornaszoba

100/86

Játszóudvar

7200 Dombóvár,
Petőfi u.27.

SNI
gyermek
száma: 8

2006-ban az épület teljes felújítása
megtörtént, ennek keretében az
akadálymentesítés is.

A mászlonyi és
szarvasdi óvodások
utaztatását az
önkormányzat önként
vállalt feladatként
biztosítja.

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda
A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda egy városi és két környéki települési tagintézménnyel működik.
Az önkormányzat feladatellátási megállapodással biztosítja az óvodai nevelés ellátását Kapospula,
Dalmand és Csikóstőttős településeknek (a községi önkormányzatok az óvodai nevelés ellátásáért
hozzájárulást fizetnek), amely alapján



a kapospulai gyermekek óvodai nevelését a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
biztosítja az Erzsébet Óvodai Tagintézményében,
Csikóstőttősön és Dalmandon a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda tagintézményei működnek –
e feladatellátások 2015. augusztus 31. hatállyal megszűnnek, az átszervezés 2015. első
félévében történik.
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Csoportok
száma
Tagintézmények
neve/címe
Százszorszép
Óvodai
Tagintézmény
7200 Dombóvár,
III. u. 34.

Max fh /
2014 fh
5

Mozgásfejlesztés
feltételei
Tornaszoba

150/106
SNI
gyermek
száma: 1

Épület állapota, akadálymentesítettsége /
megvalósult felújítás
Az épület állagát tekintve teljes felújításra
szorul.

Önként vállalt
feladat
Sópince

A tetőszerkezet régi, több helyen
állandóak a beázások.
Energia megtakarítás szempontjából
szükséges lenne a falak hőszigetelése, a
nyílászárók cseréje.
Az ablakok, ajtók régiek, zárásuk,
szigetelésük nem megfelelő.
A mosdó (részben felújított), a konyha
elavult, gyakoriak a javítási munkák.
A villany-, vízvezeték rendszer elavult,
napi szintűek a javítási munkák.
Az intézmény körüli kerítés felújításra
szorul.
Az intézmény részben akadálymentes.

2. Dalmandi
Tagóvoda

2

3. Csikóstöttősi
Tagóvoda

1

50/32
30/12

Margaréta Református Óvoda
Területi lefedettsége: Dombóvár és környéke, nincs kijelölt körzethatár
Csoportok száma

Tagintézmények
neve/címe
7200 Dombóvár,
Bezerédj u. 2/A

Max fh / 2014 fh

Mozgás-fejlesztés
feltételei

Épület állapota, akadálymentesítettsége /
megvalósult felújítás

4

Az óvoda részlegesen felújított.

120

Nem akadálymentes.

SNI gyermek száma: 1

1.8.1.2 Általános iskolai feladatellátás
Az általános iskolai feladatellátás legfontosabb változása az elmúlt időszakban, hogy az
önkormányzati feladatellátást a KLIK átvette. Az épületállomány továbbra is az önkormányzatok
tulajdona (fenntartási és fejlesztési feladataival), a közoktatás állami ellátású feladattá vált.
A 2001 és 2013 közötti iőben mind az általános iskolai feladatellátási helyek száma, mind az általános
iskolai osztályok száma (nappali oktatásban, gyógypedagógiai oktatással együtt), mind az általános
iskolai tanulók száma (nappali oktatásban, gyógypedagógiai oktatással együtt), mind az általános
iskolában tanuló első évfolyamosok száma (nappali oktatásban, gyógypedagógiai oktatással együtt)
csökkent országos, régiós, megyei és települési szinten is.
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Dombóváros 2013-ban ismét növekedett a tanulók száma, ezzel a feladatellátási helyek átlagos
létszáma – az országos, megyei és térségi folyamatokkal ellentétben – is kis mértékben nőtt.

1.8—4. Általános iskolai tanulók és feladatellátási helyek adatai Dombóváron és a Dombóvári járásban
(Forrás: TEIR, 2014.)

1.8—5. Bejáró általános iskolások aránya Dél-Dunántúlon és a Dombóvári járásban (Forrás: KSH, 2012.)

Dombóváron az általános iskolai nevelés-oktatást az állam két intézményben biztosítja, a Dombóvári
József Attila Általános Iskolában és a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában.
A két iskola 1-1 városi tagintézménnyel, és 2 (Attala, Dalmand) ill. 3 (Döbrőköz, Kaposszekcső,
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Csikóstöttős) városkörnyéki települési tagintézménnyel működik. Dombóváron emellett egyházi
fenntartásban működik a Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Kollégium.
A német nemzetiséghez tartozó gyermekek, tanulók részére a Dombóvári József Attila Általános
Iskolában és a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában van lehetőség.
Alapfokú művészetoktatás a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú
Művészeti Iskolájában (Dombóvár, Bezerédj u. 2/b), illetve az egyházi fenntartású Szent Orsolya
Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumban folyik.

Intézmény neve/címe
Dombóvári József Attila
Általános Iskola
7200 Dombóvár, Fő u.
42-44.

Körzet
Osztályok száma
Max./2014 létszám
Újdombóvár, Tüske,
Szarvasd, Mászlony,
Dalmand, Alsóleperd
SNI gyermek száma:0

Épület állapota/megvalósult felújítás
Részlegesen felújított.
A rejtett csatorna hibái miatt a tantermek, irodák,
folyosók leázása súlyos probléma. A csatorna
javításának egy részét a KLIK elvégeztette, de a
legnagyobb problémát jelentő „D” épületi északi fal
rejtett csatornái vannak a legrosszabb állapotban, ezt
a részt már nem finanszírozta a KLIK.
A tornaterem világításának két sora tűzveszélye, így ki
kellett zárni, ami a megvilágításban jelent hatalmas
problémát. A tornaterem és a 9 parkettás tanterem
parkettájának állapota tragikus, a lakkréteg régen
lekopott már.
A folyosók és az ebédlő műanyag padló borítása nem
lett felújítva 2005-ben, nagyon sok helyen foltozni
kellett, feljön, balesetveszélyes.

16

Dombóvári Belvárosi
Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola

A beiskolázási körzet
100 %-ban lefedett.

7200 Dombóvár,
Hunyadi tér 23.

Körzeten túli: 29 gyerek,
4,48% arány

Részlegesen felújított.

646

SNI gyermek száma:38
Szent Orsolya Rendi
Gárdonyi Géza Katolikus
Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti
Iskola és Kollégium

Nincsenek körzetek

Részlegesen felújított.

242
SNI gyermek száma:0

7200 Dombóvár, Kölcsey
u. 1-3.

Azoknak a sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulóknak, akik a többi gyermekkel, tanulóval együtt
nem foglalkoztathatók, a fejlesztő nevelését, nevelés-oktatását a Reménység Fejlesztő NevelésOktatást Végző Iskola, valamint a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Móra Ferenc Általános Iskolája végzi. A többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható gyermek a
szakértői bizottság véleménye alapján az állami fenntartású iskolába íratható be.

16

Körzet: https://www.kir.hu/KIR2_KORZET_Lakossagi/Home/Details?OMKod=036393&IntezmenyTelephelySorszam=9
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Osztályok száma
Max./2014 létszám

Intézmény neve/címe
Reménység Fejlesztő NevelésOktatást Végző Iskola

Egyéb
Épület állapota/megvalósult felújítás
2013. január 1-jétől a szociális feladatokat a
Presidium Közhasznú Egyesület vette át.

Tolna Megyei Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény Móra Ferenc
Általános Iskolája
7200 Dombóvár Szabadság u. 18.

Továbbá a KLIK fenntartásába tartozik a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári
Tagintézménye (7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.), amely a dombóvári járásban lakó gyermekek és
családjaik, valamint a térség pedagógiai intézményeinek ellátására fenntartott, ingyenesen igénybe
vehető szakszolgálati intézmény.
Középfokú oktatás
A 2001 és 2013 közötti iőben, hasonlóan az alapfokú közoktatás tendenciáihoz, a nappali tagozatos
középiskolai tanulók száma csökkent országos, régiós, megyei és települési szinten is.
Dombóváron három középiskola működik. A középfokú oktatás legfontosabb változása az elmúlt
időszakban, hogy az önkormányzati feladatellátást a KLIK átvette. Az épületállomány továbbra is az
önkormányzatok tulajdona (fenntartási és fejlesztési feladataival), a közoktatás állami ellátású
feladattá vált.
A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 4 és 8 évfolyamos gimnáziumi oktatást nyújt.
osztályok
Intézmény
neve/címe
Dombóvári
Illyés Gyula
Gimnázium
7200
Dombóvár,
Bajcsy-Zsilinszky
u. 2.

Max./2014
létszám
532
SNI
gyermek
száma: 8

Épület állapota/megvalósult felújítás / Akadálymentesítettség
Az épület állapota a korábbi önkormányzati és a jelenlegi állami felmérésekkeretében
részletesen átvilágításra kerültek. Az 1929-ben átadott épület lényeges elemeiben a
mai napig nem került felújításra.
1990-es évek végén került sor a tetőzet fa részének részleges cseréjére, de ez nem
vonatkozott a gerendázatra. Jelenleg az épület több helyen beázik. A KLIK helyi
tankerülete 2014-ben külső szakértőt kért fel az okok tisztázására. A vizsgálat
megállapította, hogy a tetőzet rekonstrukicóját nem szabályszerűen végezték el, a
hófogókat megtartották, a lécezést és a bádogozást szakszerűtlenül körbevágták, ez
okozza a gerendázat végén a ma már súlyos gondokat. A KLIK helyi tankerülete a
jelentést elküldte országos központjába, hivatalos reagálás még nem érkezett.
Elodázhatatlan az eredeti és elkorhadt nyílászárók cseréje. Felújításra szorul az épület
homlokzata, belül pedig nagy gondokat okoz az épület aláázása, áporodott a levegő az
alagsor néhány helyiségében. Az iskolában megtartott munkavédelmi szemle ismét
megállapította, hogy a klub aljzata súlyosan balesetveszélyes.
Korábbi fenntartó (önkormányzat) néhány évvel ezelőtt két ütemben felújítatta a
mosdókat és a vizes blokkokat. Ezek teljesen megfelelnek a modern kor igényeinek.
Az épület állagán túl nagyon elmaradott a bútorzat, csak három-négy olyan tanterem
rendelkezik modern padozattal, ahol ennek költségeit korábban szülők vállalták. A
tantermek felében van interaktív tábla vagy vetítési lehetőség. Négy helyiségben az
eszközöket az iskola alapítványi forrásból fedezte.
A jelenlegi állapot azért is aggályos, mert az iskolának most is van kettő vak tanulója, s
a következő tanévben újabb ilyen fogyatékkal rendelkező diák érkezik.
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A szakképzés feladatait a Dombóvári Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium és
az Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium szakiskolai és szakközépiskolai oktatása látja el. A szakképzést nyújtó középfokú oktatási intézmények rendelkeznek
kollégiummal, amelyre a térségi, egyes szakok esetében régiós beiskolázás miatt a jövőben is szükség
van.
Az iskolák által biztosított oktatási szintek átfedést mutatnak a szakközépiskola és a szakképzés
tekintetében, szakirányultságuk és minőségpolitikájuk eltérései miatt azonban előnyösen egészítik ki
egymás oktatási és szakképzési kínálatát.

Intézmény neve/címe
Dombóvári Apáczai
Csere János
Szakközépiskola és
Kollégium
7200 Dombóvár
Arany János tér 21.
Esterházy Miklós
Szakképző Iskola,
Speciális Szakiskola
és Kollégium
7200 Dombóvár
Népköztársaság u.
21.

Választható szakmák

Épület állapota/
megvalósult felújítás /
Akadálymentesítettség

pedagógiai és családsegítő, postai ügyintéző, irodai
asszisztens és ügyintéző titkár, pénzügyi termékértékesítő,
pénzügyi- számviteli ügyintéző, IT mentor,
infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető,
informatikai rendszergazda, műszaki informatikus,
gazdasági informatikus, vasúti járműszerelő, vasútijárműtechnikus, vasútüzemvitel-ellátó, logisztikai ügyintéző

Részlegesen felújított

hegesztő, ipari gépész, épület és szerkezetlakatos,
villanyszerelő, eladó, szakács, pincér, cukrász, asztalos,
festő, mázoló, tapétázó, kőműves és hidegburkoló,
cipőkészítő, női szabó, számítógép-szerelő, -karbantartó,
erősáramú elektrotechnikus, vendéglátásszervezővendéglős, autószerelő, környezetvédelmi technikus,
ruhaipari technikus, informatikai rendszergazda,
szoftverfejlesztő, autószerelő, bútorasztalos, élelmiszer- és
vegyiárú-eladó, festő, géplakatos, hegesztő, női szabó,
pincér, ruhaipari technikus, szakács, számítógéprendszerkarbantartó, vendéglős, villanyszerelő

Nem került felújításra,
állapota elhanyagolt

Felsőfokú oktatás
Dombóváron nem található felsőoktatási intézmény, sem annak kihelyezett egysége.

1.8.1.3 Egészségügy
Az egészségügyről szóló törvény értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás
körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról.
A várostérség 16 településén 17 házi orvosi rendelő, 4 házi gyermekorvos, 10 gyógyszertár található.
Ebből Dombóváron 8 háziorvos, 4 gyerekorvos és 5 fogorvos működik az egészségügyi alapellátásban.
Védőnői, iskola-egészségügyi ellátás 10 védőnői körzetben működik.
Az ügyeleti ellátás feladatot a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás által lefolytatott
közbeszerzési eljáráson nyertes EMERGENCY Service Kft. látja el.
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A rendelők többsége komplex felújításra szorul, ami négy helyen a védőnői szolgálatot is érinti. Az
elmúlt évben pályázat benyújtására került sor két orvosi rendelő renoválásra, illetve
korszerűsítésére. A pályázat forráshiány miatt elutasításra került. A Dombóvári Járási Hivatal
Népegészségügyi Intézete a Szabadság u. 2. alatti rendelőben állapított meg közegészségügyi
hiányosságokat (az épület egy részében gyenge a fűtés, repedés húzódik a falon, illetve tisztasági
festés is szükséges), melyek megszüntetésére mindenképpen forrást kell biztosítani.

1.8—6. Egy házi- és házi gyerekorvosra jutó lakosok száma (Forrás: TEIR)

Az egészségügyi alapellátás mellett a Dombóváron lévő kórház és gyógyvízre épülő egészségügyi
ellátás vonzáshatása meghatározó nemcsak Dombóvár térségében, hanem a szomszédos megyékbe
átnyúlóan is.

1.8—7. Ezer lakosra jutó kórházi ágyak száma (Forrás: TEIR)

Az egészségügyi alapellátáson túl a járó- és fekvőbeteg szakellátást a Dombóvári Szent Lukács Kórház
(Szent Lukács Egészségügyi Kht.) biztosítja. Vonzáskörzete a megye határain is túlnyúlva, mintegy 80
ezer fő. A kórházban megtalálható a járóbeteg szakellátás, az aktív- és krónikus fekvő beteg ellátás,
diagnosztika és sürgősségi ellátás. Területi ellátási kötelezettsége Tolna megyében: Attala, Csibrák,
Csikóstőttős, Dalmand, Dombóvár, Döbrököz, Gyulaj, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola,
Kurd, Lápafő, Nak, Szakcs és Várong, míg Baranya megyéből: Mágocs, Alsómocsolád, Bikal, Tófű,
Egyházaskozár, Vásárosdombó, Meződ, Tékes, Ág, Gerényes, Kisvaszar, Sásd, Varga, Felsőegerszeg,
Gödre,Gödresztmárton, Baranyajenő, Oroszló, Mindszentgodisa, Baranyaszentgyörgy, Kisbeszterce,
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Kishajmás, Vázsnok, Szárász, Nagyhajmás, Tarrós, Bakóca, Tormás, Palé, Szágy, Mekényes,
Hegyhátmaróc, Bodolyabér településekre terjed ki.
2012. 07. 01-től struktúra átalakítás következtében a neurológiai és fül-orr-gégészeti fekvőbeteg
ellátás megszűnt, a kórház fekvőbeteg kapacitása 380 ágyra csökkent (120 aktív és 260 krónikus ágy
kapacitás, mely utóbbi jelentős részét képezi a mozgásszervi és kardiológiai rehabilitáció 198 ágyon).
2012. július 1-től a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nkft fenntartói és tulajdonjoga a vonatkozó
törvény erejénél fogva az Államhoz került. 2013. április 01-től a gazdasági társaságként működő
kórházak állami tulajdonú költségvetési intézményekké alakultak, melynek következtében a
Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nkft megszűnt, jogutódja a hasonló szakmai szerkezetben és
feladatkörrel a Dombóvári Szent Lukács Kórház lett. A Kórház továbbra is működteti feladatellátási
szerződéssel az európai uniós forrásból megújított Tamási Rendelőintézetet.
2014. július 01-től ismét jelentős változás következett be a Kórház szerkezetében. A Tolna Megye
Balassa János Kórháza által működtetett Pincehelyi telephely 20 krónikus belgyógyászati ágy
kapacitással és járóbeteg szakrendelésekkel a Dombóvári Szent Lukács Kórházhoz került.
2014-ben EU-s pályázati forrásból jelentős fejlesztés indul 1.880.000.000 Ft bekerülési költséggel. A
pályázat megvalósítása során Dombóváron „A” hotelszárny rekonstrukció valósul meg
műszerfejlesztéssel, Pincehelyen pedig részleges hotelszárny rekonstrukció történik az idős ellátás
fejlesztése céljából.
Az alapszakmás városi kórházban – melyhez rendelőintézetek kapcsolódnak Dombóváron és
Tamásiban – jelenleg 407 ágy működik, az alábbi megoszlás szerint:
Szent Lukács Egészségügyi Kht. Férőhelyek száma
A szárny (felújítás alatt)

B szárny

1. emelet: belgyógy. 20 ágy

1. emelet: kard. rehab. 20 ágy

2. emelet: belgyógy. 20 ágy

2. emelet: mozgásszervi 17 + kardi. rehab. 3 ágy

3. emelet: szülészet 10 ágy

3. emelet: mozgásszervi rehab. 19 ágy

4. emelet: belgy. 15 ágy + nőgyógy. 5 ágy

4. emelet: mozgásszervi rehab. 20 ágy

5. emelet:sebészet 10 ágy + 1 napos 2 ágy +szkeptikus 5 ágy

5. emelet: mozgásszervi rehab. 19 ágy

6. emelet: traum. 15 ágy + 1 napos sebészeti 5 ágy

6. emelet: intenzív 5 ágy

7. emelet: krónikus 23 ágy

7. emelet: gyerekoszt. 15 ágy

8. emelet: krónikus 20 ágy

8. emelet: mozgásszervi rehab. 20 ágy

Összesen: 150 ágy

Összesen: 138 ágy
Gunarasi rehabilitációs Központ 80 ágy
Pincehely – ápolási osztály 39 ágy
Összesen: 407 ágy

A rehabilitáció egyrészt a kórház épületében, másrészt pedig a kórház kihelyezett, és 2006-ban
felújított gunarasi rehabilitációs osztályán (jelenleg 80 ágy) zajlik. A rehabilitációs részleg két fő iránya
a mozgásszervi, másrészt pedig a szívproblémák kezelése. Az utókezelés – és természetesen a
megelőzés – tekintetében is igen nagy szerepe van a gunarasi gyógyfürdőben biztosított
kelezéseknek.
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A 2014-2020. időszakra vonatkozó további fejlesztésekre részletes terv készült, melynek lényegesebb
elemei sürgősségi osztály kialakítása, rendelőintézet rekonstrukció a külső telephelyek
megszüntetésével, a kórház tömb épület teljes körű felújítása, minden szakterületre kiterjedő
orvostechnológiai fejlesztés, kiemelten a CT diagnosztika lehetőségének megteremtése17.
Dombóvár Város Önkormányzata 2004. évben fogadta el a város Egészségügyi Szakmai Programját,
mely a részletes elemzésen túl javaslatot tesz a szolgáltatási struktúra átalakítására vonatkozó
tervekre. Az öt éves időtartamra szóló szakmai program hatálya lejárt.
A Program hangsúlyt helyez a térségi szemléletre, hiszen – az oktatáshoz hasonlóan – az ellátás
vonzáskörzete messze túlnyúlik a városon. Az egészségügyi ellátást 3 fő területre osztja: a
megelőzés/prevenció, a gyógyítás és a rehabilitáció területeire. Kiemeli, hogy a megelőzés és
prevenció terén nem rendelkezik a város nagyságának megfelelő, kiépített rendszerrel. A
tüdőgondozón és egyes egészséges életmóddal foglalkozó szervezeteken kívül nincs szervezett módja
a prevenciónak.

1.8.1.4 Szociális ellátás
Bölcsödei ellátás
Dombóvár Város Önkormányzata, kötelező feladatként18, a családban nevelkedő 3 éven aluli
gyermekek napközbeni ellátását a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei
Tagintézményében biztosítja. A bölcsőde 60 férőhelyen látja el a jelentkező gyermekeket.
Kihasználtsága éves átlagban megfelelő, jelenleg csaknem teljes létszámmal működik. A bölcsődei
ellátás iránti igény növekszik, ezért megfontolandó a bölcsődei férőhelyek számának bővítése. A
bölcsőde épületébe kihelyezett óvodai csoport megszűnt, az óvodai csoport által használt helyiségek
megüresedtek, így a férőhelyek bővítése esetén egy új bölcsődei csoport elhelyezése nem okoz
gondot.
Tagintézmények
neve/címe
Dombóvári Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde
Bölcsődei
Tagintézmény

Maximális/
2014
létszám
60/60

7200 Dombóvár,
Kórház u. 35.

17

Mozgásfejlesztés
feltételei
Tornaszoba
Játszóudvar

Épület állapota/megvalósult felújítás
1978-ban épült, részben felújított,
állapota megfelelő
Megvalósult:

Épület
akadálymentesítettsége
Nem
akadálymentesített

Nyílászáró csere, fűtési rendszer
korszerűsítése, terasz felújítása, PVC
padló csere a csoportszobák egy
részénél, épület szigetelése

Forrás: http://www.szlkorhaz.hu

18

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény értelmében a tízezernél nagyobb
állandó lakosú települési önkormányzat köteles bölcsődét működtetni.
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1.8—8. Bölcsődések és bölcsődei férőhelyek adatai Dombóváron és a Dombóvári járásban
(Forrás: TEIR, 2014.)

Szociális ellátás
Dombóvár a kistérségi településekkel közösen társulásban fenntartott „Kapaszkodó” Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ és az Egyesített Szociális Intézmény útján gondoskodik a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. (SzocTv) és a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvényben (GYVT) meghatározott szociális és
gyermekjóléti feladatairól. A társulások 2013. július 1-jétől jogi személyiségű társulásként működnek.
Dombóvár Város Önkormányzata a tárulásban résztvevő más önkormányzatokkal együtt pénzügyi
hozzájárulást fizet az intézmény működéséhez az állami támogatást és a saját bevételeket meghaladó
költségekhez, valamint a társulások működésével kapcsolatban felmerülő költségekre. A hozzájárulás
nem tartalmazza azonban a Dombóvári Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok felújítási
igényeit, értékcsökkenését és a vagyonbiztosítását – ezek jelenleg a dombóvári önkormányzatot
terhelik.
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1.8—9. Szociális intézmények adatai Dombóváron és a Dombóvári járásban (Forrás: TEIR, 2014.)

Egyesített Szociális Intézmény
Az önkormányzat a Dombóvári Szociális Intézményfenntartó Társulásban (teljes név: Dombóvár
Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása) való részvétellel és annak
intézményén keresztül gondoskodik a kistérségben az idősek és a hajléktalanok ellátásáról. Az
Intézmény feladatai:
Kötelező szociális alapellátások:





szociális étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
idősek nappali ellátása,
hajléktalan személyek nappali ellátása.

Önként vállalt szakosított szociális ellátások:




idősek átmeneti ellátása (időskorúak gondozóháza),
idősek tartós bentlakásos ellátása (idősek otthona),
éjjeli menedékhely.
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Az Egyesített Szociális Intézmény dombóvári intézményegységei, a „Platán” Otthon és a „Támasz”
Otthon nem felelnek meg az akadálymentes közlekedés feltételének19, és az épületek állapota
megromlott. Az akadálymentesítésre és homlokzatfelújításra az intézmény a 2012. évben pályázatot
nyújtott be a “TIOP-3.4.2-11/1 Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos
intézmények korszerűsítése” pályázati felhívásra. A pályázatot forráshiány miatt elutasították és
tartaléklistára helyezték. A 2014-2020 közötti programozási időszakban a pályázati felhívások még
nem jelentek meg. A központi költségvetés szociális szakosított és a gyermekek átmeneti gondozását
szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása előirányzatából (400 millió Ft) a települési
önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a szociális szakosított ellátást szolgáló,
önkormányzati tulajdonú intézménye fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető támogatás mértéke
legfeljebb 20 millió Ft, a támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján az államháztartásért
felelős miniszter dönt. A végrehajtási rendelet megjelenését követően indokolt a pályázat
benyújtása.
A város különböző pontjain 4 otthon működik az alábbi helyszíneken és működési feltételekkel:
Intézmény neve,
címe

Műk. Kezdete
Ágazati azonosító

Működés leírása

Épület állaga,
akadálymentresítés

EGYESÍTETT
SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNY
(székhely)
7200 Dombóvár,
Arany János tér 2.
„Arany Sziget”
Idősek Otthona

1971. aug. 1.
S0033850

7200 Dombóvár,
Arany János tér 2.

„Támasz Otthon”

73 férőhelyen bentlakást nyújtó idősek
otthona, átlagos és demens részlegen
látja el a lakókat.
A központi intézményben mosoda és
konyha üzemel, melyek a
telephelyeken működő intézmények
ellátását biztosítják, úgy az élelmezés
(reggeli, ebéd, vacsora, orvosi
javaslatra diéta, a diéták közül a
cukros, az epekímélő, pépes,
tejmentes, lisztmentes diéta), mint a
tiszta textília biztosítása területén.

S0033850S0038088

7200 Dombóvár, III.
u. 22.

10 férőhelyen átmeneti elhelyezést
nyújtó Idősek Gondozóháza működik,
folyamatos ellátás biztosítása azon
rászorult emberek számára, akik 18.
életévüket betöltötték és folyamatos
betegségük, vagy más okból
otthonukban nem képesek
gondoskodni önmagukról.

Az
akadálymentesítés
részleges. A
küszöbmentesítés
megtörtént,
mozgáskorlátozottak
részére kialakított
vizesblokkok
rendelkezésre állnak,
de felújításra
szorulnak.
Akadálymentesítés
nincs.

20 férőhelyen nappali ellátást nyújt,
ezen belül fogad demens, szellemileg
leépült betegeket, a demencia
centrum szakvéleménye alapján.

19

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
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„Platán” Otthon

S0033850S00333832

7200 Dombóvár,
Szabadság u. 6.

37 férőhelyen tartós bentlakást nyújtó
idősek otthona átlagos és demens
részleggel.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
központja Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás feladatellátási
szerződés keretében. 14 településen, 1
diszpécser központ:
-2 szakmai központ: „kistérségi”
szakmai központ és „Városi” szakmai
központ.

Az
akadálymentesítés
részleges. A
küszöbmentesítés
megtörtént,
mozgáskorlátozottak
részére kialakított
vizesblokkok
rendelkezésre állnak,
de felújításra
szorulnak.

-Kihelyezett készülékek száma 115 db
„Őszikék” Szociális
Alapszolgáltatások
Intézménye

S0033850S0213125

7200 Dombóvár
Arany János tér 3.

Feladata az étkeztetéssel és házi
segítségnyújtással kapcsolatos
tevékenység koordinálása. Működési
engedélye étkeztetés kiszállítással 80
főre szól.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
115/72 főre szól.
A telephelyen 30 férőhelyes nappali
ellátás működik, ezen belül szintén
ellátási szükségleteknek megfelelően,
demens betegek számára is nyújt
szolgáltatást.

Az
akadálymentesítés
részleges. A
küszöbmentesítés
megtörtént,
mozgáskorlátozottak
részére kialakított
vizesblokkok
rendelkezésre állnak,
de felújításra
szorulnak.

2010. évben pszichiátriai betegek
fogadására is kaptak működési
engedélyt.
Nappali melegedő és
Népkonyha

2005. márc. 01.

Hajléktalan ellátás: 25-25 férőhely

S0033850S213145

7200 Dombóvár
Arany János tér 2/A.
Éjjeli menedékhely

2005. márc. 01.

7200 Dombóvár
Erdősor u. 11.

S0033850S0037994

Idősek Gondozó
Otthona

S0033850S0070471

7227 Gyulaj, Magyar
u. 9.
Idősek Otthona
7213 Szakcs, Petőfi
tér. 10.

12 férőhely

Idősek ápolását, gondozását, tartós
bentlakást biztosít 18 férőhelyen,
Házi segítségnyújtás:

13 fő

Étkeztetés
S0033850S0070539

Idősek ápolását, gondozását, tartós
bentlakást biztosít 28 férőhelyen,
Házi segítségnyújtás:

18 fő

Étkeztetés
Kihasználtság:

100%

Dolgozói létszám:

118,25

Az Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének tájékoztatása alapján igény mutatkozik daganatos,
utolsó stádiumban lévő betegek otthonukban történő ápolására is.
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„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ
Dombóvár a Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulásban való részvétellel és annak
intézményén keresztül a következő szociális és gyermekjóléti feladatairól gondoskodik:
1. Szociális ellátás





családsegítés (kötelező feladat)
tanyagondnoki szolgáltatás (önként vállalt)
pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi alapellátása (önként vállalt)
támogató szolgáltatás (önként vállalt)

2. Gyermekjóléti ellátás




gyermekjóléti alapellátás (kötelező feladat)
Biztos Kezdet Gyerekház (önként vállalt)
gyermekek átmeneti gondozása körében: helyettes szülői hálózat, családok átmeneti
otthona (önként vállalt)

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet (7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14.)
Az intézménynek három fő tevékenységi területe van:




Az önállóan működő költségvetési szervek gazdasági-pénzügyi feladatainak ellátása.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) d) pontja szerint a védőnői ellátásról
való gondoskodás.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2)
bekezdése szerinti étkeztetés Dombóvár Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési
intézményben és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott nevelési és oktatási intézményekben.

Presidium Közhasznú Egyesület
A Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola fenntartója 2007. évtől 2012. december 31-ig a
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás volt. 2013. január 1-jétől az intézményi feladatok
közül a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartása alá került a fejlesztő iskola, valamint a
pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása, a szociális feladatokat a Presidium Közhasznú Egyesület
vette át.
Intézmény
neve/címe
Presidium
Közhasznú
Egyesület (7200
Dombóvár,
Rezeda u. 7.)

Ellátási terület
Dél-dunántúli
régió

Célja
Fogyatékossággal élő
gyermekek, fiatalok és
felnőttek, valamint
családjaik egyéni vagy
csoportos támogatása,
komplex rehabilitációja.

Feladatai
Fogyatékos személyek nappali intézményi
ellátása. Az ellátást jelenleg 75 főnek
biztosítja az intézmény.

 Megváltozott
munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatása: 32
fő
 Szociális intézményi foglalkoztatás:
 fejlesztő
felkészítő
foglalkoztatás: 11 fő
 munka-rehabilitációs
foglalkoztatás: 19 fő
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1.8.1.5 Közművelődés, kultúra
Dombóvár Város Önkormányzata 20/2004.(IV.28.) sz. „A helyi közművelődési feladatok ellátásáról”
szóló rendeletében határozta meg a közművelődési feladatellátás kiemelt céljait, amelynek
intézményrendszere az alábbi:






Dombóvári Művelődési Ház
Dombóvár Város Könyvtára
Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Közösségi Házak: Szőlőhegyi Közösségi Ház, Szent Imre Közösségi Ház, Nemzetiségek Háza,
Civil Iroda
Múzeumok: Fekete István Múzeum, Helytörténeti Gyűjtemény, Természettudományi
bemutatóterem, Vasúttörténeti Múzeum

A Dombóvár Város Önkormányzata által 2007. év elején elfogadott 4 éves munkaprogram (20072010) célként tűzte ki a kulturális élet élénkítését, a szabadidős lehetőségek bővítését, a város
kulturális arculatának megalapozását, amelynek megvalósítására már több lépést is tett. Ezek közé
tartozik a „Kulturális és Közművelődési Koncepció” megalkotása.

1.8—10. Múzeumi látogatók száma Dombóváron és a Dombóvári járásban (Forrás: TEIR, 2014.)

Dombóvári Művelődési Ház (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.)
A közművelődési, kulturális helyzet javítására 2011. február 15-én Dombóvár Város Önkormányzata
és a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. között Közművelődési Megállapodás jött létre. A
Megállapodás célja a közművelődés szolgáltatás biztosítása és javítása, a lehetőségek színvonalas
kihasználásának lehetősége, a Művelődési Ház működtetése, a városi rendezvények szervezése
Dombóvár és térsége lakossága számára. (A megállapodás a 2007. január 1-i, 10 évre szóló
megállapodás meghosszabbítása.)
Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató Ház tulajdonosa Dombóvár Város Önkormányzata,
üzemeltetője a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft.
Kihasználtsága jelenleg 60%-os.

Készítette: Balázsné Nagy-Pál Anna, Beleznay Éva – Terra Studio Kft. | 1134 BUDAPEST, SZOMOLNOK UTCA 14.

86
Dombóvár Város Könyvtára (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.)
Dombóvár Város Könyvtárának mint általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtárnak küldetése, hogy a
nyomtatott, az elektronikus dokumentumok, és az internet elérhetőségével biztosítsa mindenki
számára az információhoz való szabad hozzáférést, szellemi otthont nyújtson az emberek életen át
tartó tanulásához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez járuljon hozzá. Ugyan a várostérség sok
településén működik könyvtár, jelentőségénél fogva térségi szerepet tölt be.
Kihasználtsága 100 %-os.
A könyvtár szolgáltatásai:














A könyvtár látogatása
Az állományfeltáró eszközök használata
Tájékoztatás a könyvtár dokumentumállományáról
Közhasznú információszolgáltatás
Kölcsönzés (könyv, idõszaki kiadvány (újság, folyóirat) ) AV-dokumentum, elektronikus
dokumentum
Helybenhasználat (olvasóterem, idõszaki kiadvány (újság, folyóirat) információszolgáltatás,
irodalomkutatás, témafigyelés, -ingyenes-)
Könyvtárközi kölcsönzés
Elektronikus katalógus (OPAC)
Rendezvény, kiállítás
Író-olvasótalálkozó, elõadás,
Könyvtári óra, könyvtárhasználati foglalkozás
Számítógép-használat, internethasználat, Wifi
Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, szövegbeírás

A könyvtár közművelődési könyvtár lévén az olvasás népszerűsítése érdekében rendezvényeket is
szervez. A könyvtári rendezvények típusai: kapcsolódás az országos könyvtári rendezvényekhez,
kapcsolattartás a Dombóvárról elszármazottakkal (könyvbemutatók, beszélgetések), városhoz kötődő
helyi szerzők könyvbemutatói személyes találkozás mai írókkal, költőkkel, neves személyekkel,
irodalmi alkotóműhelyekkel, az országos kultúrával kapcsolatos ünnepek élményt adó ünneplése.
A könyvtár műszaki és humán infrastruktúrája:







2010-ben került sor az épület rekonstrukciójára. 2011-ben a könyvtár 1.800.000 Ft-ot nyert az
NKA pályázaton szakmai eszközfejlesztésre. Az összegből 15 db 7soros, egy oldalon pakolható
könyvtári polc, 23 db 7 soros, két oldalon pakolható könyvtári polc került az intézménybe,
esztétikus, praktikus elrendezésben. 3 új olvasósarok lett kialakítva az északi oldalon, így
szolgáltató tér bővülés valósult meg, illetve nőtt a szolgáltató hely természetes fénnyel való
ellátottsága. A (TÁMOP-3.2.4/08/01-2009-0020) „Akadálymentes könyvtárak a dombóvári
kistérségben” pályázat kereteiben a gyermekkönyvtárban megújultak a polcok.
Öt olvasói tér: felnőtt könyvtár és gyermekkönyvtár (456,15 nm), olvasóterem (56,32 nm),
helyismeret (26, 07 nm), internet terem (54,25 nm), előcsarnok (41,44 nm)
A könyvtár technikai eszközei: Számítógép (18 db), másoló/nyomtató (színes, A/3-as
méretben is), televízió, projektor, vonalkódleolvasó, vonalkódnyomtat, Hi-fi, dvd lejátszó,
diavetítő, mikrofon, hangfal hordozható vetítővászon
Az intézményben dolgozók összlétszáma: 7 fő
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Dombóvár város kiemelt kulturális rendezvényei20:















Város Hete rendezvénysorozat (április első hete)
Föld világnapja (április 22.)
Majális és Szerenádbuli (május 1.)
Kihívás napja (május 2.1)
Jó tanulók, jó sportolók köszöntése (június)
Múzeumok éjszakája (június)
Anna napi búcsú (július)
Kertvárosi búcsú (augusztus 20)
Nyárzáró buli és Természetesen Dombóvár Labdarúgó Kupa (augusztus)
Kulturális Örökség Napja (szeptember)
Autómentes Nap (szeptember)
Újdombóvári őszi szüreti fesztivál (október) – Dombóvári József Attila Általános Iskola
Márton napi borünnep (november)
Mindenki karácsonya (december)

Dombóvár kiemelt nemzetiségi rendezvényei:




Nemzetiségi disznótor (február) - német, horvát és roma nemzetiségi önkormányzatok
szervezésében
Német Hét (november) – Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében
Dombóvári Kisebbségek Napja (december) – német, horvát és roma nemzetiségi
önkormányzatok szervezésében

Dombóvár kulturális hiányossága, hogy a városban sem mozi, sem színház nem működik.

1.8.2 Esélyegyenlőség
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel,
Dombóvár Város Önkormányzata elkészítette és 2013. június 27-i ülésén 237/2013.(VI. 27.) számú Kt.
határozatával elfogadta Esélyegyenlőségi Programját21, amelyben rögzítette az esélyegyenlőség
érdekében szükséges feladatokat.
A Program küldetése, hogy minden állampolgár, a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők,
idősek és fogyatékkal élők számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden
színterén: a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és a közlekedési eszközök vonatkozásában, a
szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, valamint a kulturális és
társadalmi élet, sport és szórakozási lehetőségek területén is. Dombóvár Város Önkormányzata
döntésein keresztül kifejezi elkötelezettségét az esélyegyenlőség területén. Programjainak,
projektjeinek, kötelező és önként vállalt feladatainak meghatározásakor és megvalósításakor az

20

A város éves rendezvénynaptára elérhető a város honlapjáról – www.dombovar.hu.

21

A programot a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal készítette a Pécsi Tudományegyetem munkacsoportja által, az
ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 azonosító számú „Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása” című
projekt keretében, készült sablon szerint, a Türr István Képző és Kutató Intézet esélyegyenlőségi mentorának bevonásával.
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önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású intézményekkel, társszervekkel, civil
szervezetekkel az esélyegyenlőség, a köz- és a magánérdek összehangolását, az esélyegyenlőség
megvalósítását tartja szem előtt.
A Program jövőképe:







Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák munkához jutása könnyebb, mint jelenleg.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők az eddigieknél több esélyhez jussanak.
Kiemelt területnek tartjuk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
továbbtanulási esélyeinek növelését.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek egészségi állapotára és közösségi programjaira.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenlő bánásmód követelményének
érvényesítését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférésére.

A Program része az Intézkedési Terv, amely a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, a
mélyszegénységben élők és romák, a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékos személyek
lehetőségeiket, helyzetüket javító beavatkozásokat tartalmaz.
A tervezett beavatkozások célkitűzései:










az oktatás és a képzés területén a hozzáférés esélyének javítása, a jogellenes elkülönítés
megelőzése, megszüntetése, a sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatása; (rövidítés:
oktatás),
a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezőinek
javítása, valamint a diszkrimináció csökkentése; (rövidítés: foglalkoztatás.),
az elégtelen lakhatási körülmények, a lakóhelyi szegregáció felszámolása, integrált vagy a
környezeti normáknak megfelelő minőségű lakókörnyezet kialakítása; (rövidítés: lakhatás),
a közösségi közlekedéshez, információhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása;
(rövidítés: közlekedés),
a közösségi viszonyok, a helyi közélet fejlesztése; (rövidítés: közélet),
az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése a helyi önkormányzat
döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az
önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében; (rövidítés: egyenlő bánásmód),
a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítése a döntéshozatalban és a
közügyek irányításában, ezek tervezésében, megvalósításában és értékelésében; (rövidítés:
közügyek).

Az intézkedési terv esélyegyenlőségi területenként mutatja be a támogató intézkedéseket, azok
céljait, elvárt eredményeit, fenntarthatóságát, és a végrehajtáshoz szükséges erőforrásokat, valamint
a végrehajtás ütemezését és felelősét.
A Program megállapítja, hogy a megvalósításhoz szükséges pénzügyi források alapvetően az Európai
Unió által hazánknak nyújtott fejlesztési források felhasználására épülő pályázati mechanizmuson
keresztül biztosíthatók, amelyek az uniós ciklusok váltása miatt a megvalósítható fejlesztések
megkezdésére leghamarabb 2015-ben kerülhet sor. A 2013-2014-es időszakot a szükséges
adathiányok pótlására és a hiányzó, de a célcsoportok esélyegyenlőségének biztosításához
nélkülözhetetlen programok előkészítésére javasolt fordítani.

DOMBÓVÁR TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | I. kötet: Megalapozó vizsgálat

89
Az Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) elemei:
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége








Adathiány pótlása
Az alacsony iskolai végzettségű munkanélküliek munkába állásának támogatása
Szakképzetlen nyilvántartott álláskeresők munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása
Pályakezdő fiatalok, nők elhelyezkedésének segítése
Megélhetési problémák
Helyi képzési programok
Az önkormányzati bérlakások felújításához szükséges költségek felmérése

II. A gyermekek esélyegyenlősége




A szegregátumokben élők helyzetének, lakhatási körülményeinek pontos felderítése
Továbbtanulási-, pályaválasztási tanácsadáshoz hozzáférés biztosítása
Igazolatlan hiányzások visszaszorítása

III. A nők esélyegyenlősége




Adathiány pótlása
Családon belüli erőszak elleni határozott fellépés
Áldozattá vált nők hatékony segítése

IV. Az idősek esélyegyenlősége







Veszélyeztetett korcsoport (80 éven felüliek) felmérése
Gyógyászati segédeszköz kölcsönzési lehetőség fejlesztése
Utolsó stádiumban lévő betegek otthonukban történő ápolása
Önkéntesség népszerűsítése
Idősek tájékoztatása
Adathiány pótlása

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége




Adathiány pótlása
Akadálymentesítés
A fogyatékkal élő gyermekek részére akadálymentesítés biztosítása, fejlesztő eszközök
beszerzése

Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete és az önkormányzati hivatali munkatársai,
valamint általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, hogy a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák, valamint a településen működő nem
önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során kéri erre.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a mindenkori
esélyegyenlőségi felelős felel, és a program előrehaladásának elősegítésére és folyamatának
ellenőrzésére az önkormányzat, széles partneri kört bevonva, HEP Fórumot hozott létre. A Helyi
Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít a
HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott
munkacsoportok beszámolóinak alapján.
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1.9 A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA
1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre
A megye gazdaságát a három legnagyobb lélekszámú város: Dombóvár, Paks és Szekszárd határozza
meg, melyek a megye három különböző sarkában fekszenek. Dombóvár a megye dél-nyugati
sarkában, a legfőbb kapocs Tolna, Baranya és Somogy megye között, amelyek a Dél-Dunántúli Régiót
alkotják. Dombóvár gazdasági súlya ezáltal a városi és járási szerepkörön túlmutat.
A város kialakulását és fejlődési folyamatait kedvező geopolitikai helyzete határozta meg, mint a
lakosság és a gazdaság megtelepedését első sorban segítő tényező. A Kapos folyó átkelőhelyeként,
a déli irányban vezető országutak és vasúti vonalak fontos csomóponti helyeként a városba jelentős
logisztikai, közlekedési bázis települt, amely maga után vonta az ipar, a mezőgazdasági
feldolgozóipar, a kereskedelem, a szolgáltatóipar, az idegenforgalom fejlődését. Ezek az ágazatok
munkalehetőségeket, jövedelemtermelési esélyeket jelentettek és jelentenek ma is.

1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
1.9.2.1 Mezőgazdaság
Dombóvár és környéke több évszázadra visszamenően elsősorban mezőgazdasági jelleget mutat,
mely a kiváló minőségű termőtalajának köszönhető. Termőhelyi értékszámban csak Békés megye
előzi meg Tolna megyét. A környező jó minőségű termőföldeken mindig is magas színvonalú
nagyüzemi termelés folyt.
A várostérségben 45 mezőgazdasági tevékenységet folytató nagyobb gazdasági szervezet van
nyilvántartva. A mezőgazdasági szervezetek használatában jelentős mennyiségű erdő
(24 285 489 m2) és gyep (8 637 103 m2) van, minimális a gyümölcsös (117 200 m2).
A térség földrajzi jellegéhez igazodva magas a regisztrált őstermelők száma, ami Dombóvár városára
is jellemző.

1.9.2.2 Ipar
A dombóvári iparosodás elsősorban a szocialista típusú nehéz- és könnyűipari gyáregységek és
üzemek alapításában, telepítésében nyilvánult meg. Ezt leginkább a minél magasabb foglalkoztatás
és a munkásréteg növelése irányította, nem a piaci követelmények, ezért természetszerűleg a rendszerváltás megrendítette, leépítette a helyi kapacitásokat. Ezek egy része - fém- (lakatos-, gép- és
csavaripar) és textilipari vállalkozások - a privatizációt követően tovább működött és működik, a helyi
munkaerőpiacon e szakképzettség fenntartásával. Mind Dombóvár területén, a vasúti területekhez
és főutakhoz kapcsolódó gazdasági területek, mind a Kapsszekcső területén levő Dombóvári Ipari
Park fontos szerepet játszik a helyi gazdaság- és iparfejlesztés élénkítésében.
Ipar és építőipar tekintetében erős a város, Pakssal megegyezően 14,3%-os értékkel a 3. helyet
foglalja el.
Mezőgazdasági jellegéből adódóan a térség iparában másik ágazatként az élelmiszeripar jelent meg,
a mezőgazdasági termelés termékeit részben helyben dolgozta fel az idetelepített hús-, tej- és
malomipar. A kereskedelem és integráció-felvásárlás szereplői is mindig jelen voltak a városban.
Mára a húsfeldolgozás és tejipar megszűnt, a kereskedelem is visszaszorult.
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1.9.2.3 Szolgáltatás
A rendszerváltást követően az ipar háttérbe szorulásával párhuzamosan erősödött a szolgáltatási
szektor teljesítménye. A szolgáltatási szektor a várostérségben különösen Dombóvárhoz köthető. A
dombóvári szolgáltatási szektor a megye városai között, Szekszárdot követően a 2. helyen található, a
vállalkozások 14,8%-át adva.
Dombóvár központi szerepét növeli a multinacionális kereskedelmi egységek (SPAR, PENNY, LIDL,
TESCO) betelepedése.

1.9.2.4 Idegenforgalom, turizmus, vendéglátás
A gazdasági szerepkör egyik speciális ágát jelenti a turizmus Dombóváron és térségében. Az
idegenforgalom, turizmus, vendéglátás mint gazdasági ágazat kisebb múltra tekint vissza; az elmúlt
években vett lendületet a térségben a helyi szálláshelyek és turisztikai programok biztosításával,
Dombóváron különösen Gunarasfürdő fejlesztésének köszönhetően. A dél-dunántúli régióban
Gunaras besorolása Kaposvár és Abaliget mellett „országos jelentőségű”. A fürdőfejlesztésnek
köszönhetően a vendégéjszakák száma jelentősen nőtt Dombóváron, megelőzve a megye többi
városát, még Szekszárdot is.
Számos lehetőség azonban továbbra is kihasználatlan, pl. gyógyvízre alapozott egészségturizmus,
különleges természeti környezetre alapozott térségi rekreációs és ökoturizmus.

Megnevezés

Vendéglátóhelyek
száma (db)

Összes kereskedelmi
szálláshely
szállásférőhelyeinek száma
(db)

Vendégek száma összesen
a kereskedelmi
szálláshelyeken (fő)

2000.

2012.

2000.

2012.

2000.

2012.

Bonyhád

56

72

133

228

1062

4240

Dombóvár

123

115

666

942

4879

17759

Paks

90

95

323

396

4930

7109

Szekszárd

181

196

878

588

14342

6016

Tamási

72

54

334

325

3209

2305

Tolna

48

46

48

68

1101

986

Tolna megye összesen

1117

1096

3582

4500

39176

71797

Dél-Dunántúl összesen

6108

6003

63269

53619

722622

803758

Magyarország összesen

49945

55953

312714

336397

5940805

8385169

1.9—1. Vendéglátóhelyek, kereskedelmi szállásférőhelyek és vendégek száma (Forrás: KSH, 2012.)
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1.9—2. Szállásférőhelyek száma Dél-Dunántúlon és a Dombóvári járásban (Forrás: KSH, 2012.)

Fontosabb szálláshely-szolgáltatók (kereskedelmi és magánszállásadók egyaránt),
megvalósított fejlesztések 2007-2014 között és tervezett fejlesztések 2014-2020 között:
Fontosabb szálláshelyszolgáltatók

Megvalósított fejlesztések
2007-2014 között

Gunaras Resort Spa Hotel
7200 Dombóvár, Kernen tér 1.

Diamont wellnes részleg kialakítása (jakuzzi,
gyermekmedence, úszómedence kialakítása,
infraszauna, gőzkabin, finn szauna kiépítése),
2 pályás bowling pálya megépítése

Gunaras Gyógy- és
Idegenforgalmi Zrt.
7200 Dombóvár, Kernen tér 1.

gyermekmedence és csúszdapark,
úszómedence rekonstrukciója, játszótér
kiépítése

Hotel Európa
7200 Dombóvár, Tó u. 3.

2007-ben 11 szobáról 20 szobásra, majd
2011-ben 32 szobásra bővült a szálloda

Hotel Dombóvár
7200 Dombóvár,Hunyadit tér 1.

szobák teljeskörű felújítása, vizesblokk
fejlesztése, Omnia rendezvényterem
kialakítása

általuk

Tervezett fejlesztések
2014-2020 között

fürdő további fejlesztése,
szolgáltatásainak bővítése

Fontosabb turisztikai vonzerők, üzemeltetői és azok látogatottsága (múzeumok, rendezvények),
fejlesztései 2007-2014 között:
Fontosabb turisztikai terület

Üzemeltető

Megvalósított fejlesztések 2007-2014 között

Szigeterdő – Horvay János
alkotta Kossuth-szoborcsoport

Önkormányzat

szobrok rekonstrukciója, állagjavítása
megtörtént

Szigeterdei lakótorony – címeres
téglagyűjtemény és 1848-49-es
kiállítás

Őry Nándor

Dombóvár-Szőlőhegy – Gólyavár

Önkormányzat

2014 nyarán régészeti feltárások

Önkormányzat

felújítás és led-es világítással történő ellátása

Dombóvár-Belváros: Parlament
homlokzatáról származó kőcsipke
Dombóvár-Belváros: Víztorony
Konda-patak völgye –
természetvédelmi terület
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Főszolgabírói kastély –
helytörténeti gyűjtemény állandó
és időszakos kiállításokkal

Dombóvári Városszépítő
és Városvédő Egyesület

Folyamatos gyűjtemény fejlesztés

Fekete István Múzeum

Fekete István Egyesület

Folyamatos gyűjtemény fejlesztés

DÖPTE Bázis – természetvédelmi
bemutatóterem

Dombóvári Önkéntes
Polgári Természetőr
Egyesület

1.9.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő
fejlesztési elképzelése
Dombóváron a 2006-os év megtorpanásától eltekintve a vállalkozások száma nő, a vállalkozási
aktivitás továbbra is meghatározó a megyén belül, Szekszárd és Paks mellett.
Megnevezés
Bonyhád
Dombóvár
Paks
Szekszárd
Tamási
Tolna
Tolna megye összesen
Dél-Dunántúl összesen
Magyarország összesen

2000.
1650
2306
2184
5751
1080
1130
23270
106298
1094446

2010.
2043
2860
3067
6506
1437
1567
34200
146350
1644484

1.9—3. Regisztrált vállalkozások száma - GFO\'02 (átalakulásra kötelezett és megszűnő gazdálkodási formákkal
együtt) (db)

A várostérségben a vállalkozások száma egyenlőtlenül oszlik meg. A járás egyetlen városába,
Dombóvárra települt közel háromnegyedük. Kaposszekcső, a területén elhelyezkedő ipari park által
másodikként jelenik meg. A vállalkozások száma az elmúlt években kis mértékben csökkent.

1.9—4. A regisztrált vállalkozások számának változása (Forrás: TEIR, 2013.)
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A vállalkozássűrűség (egy főre eső vállalkozások száma a népsűrűséggel súlyozva) már
népességarányossá teszi a vállalkozási kedvben bekövetkezett változásokat. Ebben a dimenzióban
Dombóvár a megyeszékhelyt, Szekszárdot követően a második legmagasabb értéket képviseli.
Megnevezés

2000.

2010.

Bonyhád

22,87

28,32

Dombóvár

29,38

36,44

Paks

14,17

19,91

Szekszárd

59,74

67,57

Tamási

8,64

12,83

Tolna

15,90

22,05

Tolna megye összesen

6,28

9,24

Dél-Dunántúl összesen

7,50

10,33

Magyarország összesen

11,76

17,68

1.9—5. A regisztrált vállalkozások sűrűsége - GFO\'02 (db/km2)

1.9—6. Vállalkozássűrűség Dél-Dunántúlon és a Dombóvári járásban (Forrás: KSH, 2012.)

Dombóvárra és várostérségére a kis- és középvállalkozások jellemzők. Míg a térségben szórványosan
vannak nagyobb cégek, Dombóváron 45 db 10-49 fős, 7 db 50-249 fős és két (Rutin és Viessmann)
250 főnél több embert foglalkoztató vállalkozás van (Forrás: KSH – TEIR, 2013.).
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1.9—7. A regisztrált vállalkozások számának alakulása a vállalkozásnagyság szerint (Forrás: TEIR, 2014.)

Vállalkozás
neve

Székhely

Működés
kezdete

Tevékenység /
Megvalósított jelentősebb
fejlesztések (2007-2013)

Foglalkoztatott

Éves
árbevétel

Viessmann
Fűtéstechnika
Kft.

7200 Dombóvár,
Munkás tér 1.

2007

fa- és gáztüzelésű
acéllemez kazántestek
készülnek
csarnokbővítés
Tervezett fejlesztés:
logisztikai központ
kiépítése saját forrásból

300 fő

nincs adat

Rutin Kft.

7200 Dombóvár,
Bajcsy-Zs. u. 45.

1990

acélszerkezetek tervezése,
gyártása és szerelése
csarnokbővítés

350 fő

nincs adat

Agár-Béta Kft.

7200 Dombóvár,
Birkamajor

2001

növénytermesztés, biogáz
biogáz üzem létrehozása

nincs adat

nincs adat

Pasha Kft.

7200 Dombóvár,
Udvari Vince u. 3.

1992

minőségi fehérnemű
gyártás

nincs adat

nincs adat

Pet-Hungaria
Kft.

Kaposszekcső, Ipari
park

szárazeledel gyártás

300 fő

nincs adat

1.9—8. Dombóvár legjelentősebb foglalkoztatói (Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás)
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A 2007-2014 időszakban két nagyobb foglalkoztató vonult ki a térségből, a Pátria Nyomda és az
Uniwatt Csavargyár.

1.9—9. Nagyvállalkozások aránya a vállalkozásokon belül Dél-Dunántúlon és a Dombóvári járásban (Forrás:
KSH, 2012.)

Dombóvár, 2014. évben a legtöbb iparűzési adót fizető vállalkozásai (Forrás: önkormányzati
adatszolgáltatás):






















Axiál Javító, kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Dalmand Zrt.
E.On Dél-Dunántúli Áram Zrt.
Gunaras Zrt.
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Magyar Posta Zrt.
Magyar Telecom Nyrt.
MOL Nyrt.
OTP Bank Nyrt.
Pasha Kft.
Rutin Kft.
Viessmann Technika Dombóvár Kft.
Tarr Kft.
Webépker Kft.
Borealis L.A.T. Hungary Kft.
Dombo-Coop Zrt.
Agrár-Béta Kft.
Tesco-Global Zrt.
E.On Energiaszolgáltató Kft.
Rail Cargo Hungaria Zrt.
Telenor Magyarország Zrt.

1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő
képzettsége, K+F stb.)
Ahogy az korábban többször elemzésre került, Dombóvár város gazdasági vonzáskörzete és súlya
átlépi a járás határát és hatással van a kapcsolódó három megye határmenti településeire.
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Dombóvárra és a nagyobb foglalkoztatókkal rendelkező településekre rendszeresen ingáznak a
térségből. A vonzáskörzet észak-déli irányban kiterjedtebb, a közúti közlekedési hálózat
eredményeképpen. Az elkerülő utak ill. 9-es autópálya kiépítése további térségi gazdasági
átalakulásokat eredményezhetnek.

1.9—10. Ingázás Dél-Dunántúlon és a Dombóvári járásban (Forrás: KSH, 2012.)

Sajnálatos azonban, hogy mind az egy lakosra jutó jegyzett tőke, mind az egy lakosra jutó bruttó
hozzáadott érték Dombóváron messze elmarad az országos és megyei átlagtól.

1.9—11. Egy lakosra jutó jegyzett tőke és hozzáadott érték mutatói Dombóváron és a Dombóvári járásban
(Forrás: TEIR, 2014.)
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A gazdasági versenyképesség tekintetében fontos szerepet játszik a Kaposszekcső területén működő
ipari park. Az ipari park a felhagyott laktanya területén, az országban szinte elsőként nyerte el az ipari
park címet. Jelenleg mintegy 30 cég 300-400 főt foglalkoztat. További vonzerőt jelent, hogy
Kaposszekcső a betelepülő vállalkozások közvetett támogatásaként nem vezetett be iparűzési adót.
A Dombóvári Ipari Park Nonprofit Kft. tulajdonosi köre: Kaposszekcső Község Önkormányzata 44,12
%, Dombóvár Város Önkormányzata 44,12 %, Kapospula Község Önkormányzata 2,94 %, Dombóvár
és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 1,47 %, Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt. 1,41 %, Tolna
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1,47 %, Tolna Megyei Vállalkozói Központ 1,47 %.
Az ipari parkban több olyan vállalkozás is található, mely országos, sőt nemzetközi szintű kutatásokat
is végez. Az EuroJet Medical Kft. fő tevékenysége az orvosi eszközök kutatása és fejlesztése, eddigi
legnagyobb eredménye a tű nélküli injekció kifejlesztése. A Gluténmentes Ipari és Termelő Bt.
kifejlesztette a gluténmentes termékeket lisztérzékenyek számára.

1.9.5 Ingatlanpiaci viszonyok
A dombóvári ingatlanpiacra az 2000-2013 közti időszakban a lakáspiaci kínálat rendkívül kismértékű
bővülése volt jellemző, a gazdasági válságot követően még inkább jellemzően stagnálást mutatva.
Figyelembe véve a népességszám csökkenését, a fiatalok elvándorlását és a jövedelmi viszonyok
kedvezőtlen alakulását, nem várható a következő időszakban sem növekedés. A város lakáskínálata
változatos – a kertvárosi jellegű családi házas (kisebb vagy nagyobb kertekkel), a sorházakon és
kisebb társasházakon keresztül a lakótelepes társasházi lakásokig minden kategóriában van kínálat.
Az ingatlan értékeket tekintve a várostérségben a legalacsonyabb ár jellemző, de Dombóvár sem
tartozik a magas értékű ingatlanpiaci helyzetbe.

1.9—12. Ingatlan értéktérkép (Forrás: http://www.ingatlannet.hu/statisztika/Dombóvár)
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Az Ingatlannet adatai alapján a lakások értéke:

Átlag m²-ár
(ezer Ft)

Átlag m²
(m²)

Átlagár
(M Ft)

Legolcsóbb
m²
(ezer Ft)

Legdrágább
m²
(ezer Ft)

Legolcsóbb
(M Ft)

Legdrágább
(M Ft)

Családi ház

90

112

9.9

26

178

2.0

30.0

Téglalakás

127

56

7.3

82

208

3.0

11.8

Panellakás

108

55

5.9

89

133

4.9

6.9

Lakóingatlan
összesen

103

92

8.8

26

208

2.0

30.0

A családi házak téglalakáson aluli értéke a relomlott műszaki állapotnak és a közművesítés,
komfortosítás hiányának tudható be.

1.10 AZ

ÖNKORMÁNYZAT

GAZDÁLKODÁSA,

A

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

ESZKÖZ-

ÉS

INTÉZMÉNYRENDSZERE

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
1.10.1.1 Költségvetés
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény határozza meg az
önkormányzatok gazdálkodására ható rendelkezéseket, szabályozza a helyi önkormányzatok és
központi alrendszer kapcsolatát, az önkormányzatok működéséhez nyújtott támogatások összegét és
a felhasználását. A költségvetési törvény céljainak elérése érdekében a Magyarország 2015. Évi
központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvényben több törvényt
módosított az országgyűlés, újra szabályozta az államháztartás alapelveit, az önkormányzati
adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezésének előírásait, a szociális ellátások rendszerének
átalakítása céljából a szociális és a gyermekvédelmi törvényt.
A 2015. évi költségvetési rendeletet Dombóvár Önkormányzat Képviselőtestülete, 2015. februárban,
9/2015. (II.20) rendeletében, az alábbi jogszabályok figyelembe vételével fogadta el:







Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény (Mötv.),
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az ehhez kapcsolódó egyéb
jogszabályok,
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012.
évi XCIII. törvény,
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. Törvény
Költségvetési törvény

A 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállításánál figyelembe kellett venni a Képviselőtestület 2014. év során meghozott határozatait, melyekben a Képviselőtestület a 2015. évre vállalt
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kötelezettséget. A 2014. évi költségvetési rendeletben előírt bevételek egy része nem teljesült,
emiatt az önkormányzat kiadásaira nem állt rendelkezésre elegendő fedezet, így az elmúlt évről
jelentős összegű számlát az idei évben kell kifizetni. A Belügyminisztérium tájékoztatása alapján az
önkormányzatok rendkívüli támogatásra benyújtott kérelmei a rendelkezésre álló keretet jelentősen
meghaladták, emiatt Dombóvár számára nem adott lehetőséget a támogatási igény eljuttatására
szolgáló rendszer megnyitására. Külső forrás hiányában az önkormányzat a 2014. évet terhelő
számlák egy részének kifizetésére nem volt képes.
Dombóvár város költségvetési bevételeinek tervezett összege 2.992.898 eFt, amely 2.773.855 eFt
kötelező feladatellátásból, 182.851 eFt önként vállalt feladatokból, 36.192 eFt állami feladatból
származó bevétel. Ezen belül a működési célú bevétel 2.113.186 ezer Ft, felhalmozási célú bevétel
627.289 ezer Ft.
Dombóvár város költségvetési kiadásainak tervezett összege 2.992.898 eFt, amelyből 2.494.620 eFt
kötelező feladatellátáshoz, 420.659 eFt önként vállalt feladatokhoz, 77.619 eFt állami feladathoz
kapcsolódó kiadást jelent. Ezen belül a működési célú kiadás 2.314.741 ezer Ft, a felhalmozási célú
kiadás 670.157 ezer Ft.
Bevételek
Az Áht. 5. §-a alapján a költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek előirányzott összegét az
államháztartás önkormányzati alrendszere esetében a költségvetési rendelet határozza meg. A
költségvetési bevételi előirányzatok a bevételek beszedésének kötelezettségét jelentik.
A bevételeket a költségvetés működési és felhalmozási bevételekre osztja.
Az Önkormányzat működési bevételei:





működési célú támogatások államháztartáson belülről,
közhatalmi bevételek (adók),
működési bevételek [szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak, tulajdonosi bevételek (osztalék,
vagyonkezelés), ellátási díjak, kamatbevétel],
államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök.

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei:




ingatlanok, tárgyi eszközök, részesedések értékesítése,
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

Az Önkormányzat bevételei fő címek szerinti bontásban
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
Dombóvár Város Könyvtára
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat
Intézményi működési bevételek
Közhatalmi bevételek
(Ebből legnagyobb a helyi iparűzési adó
Önkormányzat költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek

500 eFt
7 500 eFt
95 000 eFt
2 500 eFt
20 160 eFt
34 600 eFt
676 700 eFt
500 000 eFt)
1 155 763 eFt
329 426 eFt
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Támogatás államháztartáson belülről
Átvett pénzeszközök
Kölcsönök visszatérülése
Önkormányzat összesen
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
pénzforgalom nélküli bevételek
Finanszírozási bevételek
Összesen

330 628 eFt
8 316 eFt
79 382 eFt
2 614 815 eFt
239 369 eFt
0 eFt
2 992 898 eFt

Kiadások
A költségvetési kiadási előirányzatok azok felhasználásának
A kiadásokat a költségvetés működési és felhalmozási kiadásokra osztja.

jogosultságát

jelentik.

Az Önkormányzat működési kiadásai:






személyi juttatások (foglalkoztatottak részére kifizetett illetmény, munkabér, egyéb juttatás),
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
dologi kiadás (készletek és szolgáltatások vásárlása, működés során keletkező kiadások
teljesítése),
ellátottak pénzbeli juttatásai,
egyéb működési kiadás (működési céllal adott támogatások, ellátások).

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai:




beruházások (ingatlanok, tárgyi eszközök, részesedések megszerzéséhez kapcsolódó
kiadások),
felújítások (tartósan használteszközök felújításának kiadásai),
egyéb felhalmozási kiadások (felhalmozási célból adott támogatások).

További kiadási oldalt terhelő elem a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés.
Az Önkormányzat kiadásai fő címek szerinti bontásban
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
Dombóvár Város Könyvtára
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat
Személyi juttatások
Munkaadókat terh. Jár. és szoc. hozzájár. adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Önkormányzat összesen:
Hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés
Összesen:

117 408 eFt
226 305 eFt
294 372 eFt
27 234 eFt
382 760 eFt
50 594 eFt
14 094 eFt
620 025 eFt
77 619 eFt
530 807 eFt
143 176 eFt
282 467 eFt
218 037 eFt
1 936 819 eFt
8 000 eFt
2 992 898 eFt
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A 2015. évre javasolt fejlesztések nagy része már kötelezettségvállalással terhelt az előző évről, a
képviselő-testület több határozatot hozott a munkák indításáról, a tervezési munkákról. A
Városüzemeltetési Iroda áttekintette az ingatlanok állapotát, megbecsülte a várható kiadásokat.
Felhalmozási források az önkormányzat részére csak korlátozottan állnak rendelkezésre, így a
megvalósítás során fokozottan kell támaszkodni a pályázatokon elnyerhető támogatásokra. A
központi költségvetés a kiegészítő önkormányzati támogatások között a kötelező feladatok
fejlesztéséhez több keretet biztosít, melyekre a pályázati feltételeket az év során határozzák meg.

1.10.1.2 Vagyongazdálkodás
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.)
önkormányzati rendelet határozza meg az önkormányzat vagyonát, azok besorolását a nemzeti
vagyontörvény figyelembevételével.
A bérlakásállomány főbb jellemzői
Az ingatlanok jelentős része állami tulajdonból, egy része pedig adásvétel útján került önkormányzati
tulajdonba.
Bérlakások száma:
Szociális helyzet alapján bérbe adható lakások száma
Piaci alapon bérbe adható lakások száma
Állami támogatással épült lakások száma
Fecskeház program keretében épült lakások száma
Fogyatékkal élők elhelyezésére szolgáló lakóegységek száma
Összesen
(2014. november 30-án 8 bérlakás volt üres)

77 db
93 db
30 db
15 db
7 db
221 db lakás

Sajnálatos módon új bérlakások építésére az elmúlt években nem került sor.
A lakásállomány száma folyamatosan csökken az értékesített lakások miatt. Dombóvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. év óta már több alkalommal hozott döntést az
értékesítésre kijelölt szociális bérlakások kapcsán. Túlnyomó részt a bérlakásban élők - élve az
elővásárlási jogukkal – vásárolták meg az általuk bérelt vagy használt ingatlant. Kisebb részben az
üresen álló lakások esetében a vagyonrendelet szerinti nyilvános pályázati felhívás
eredményeképpen történt az ingatlanok értékesítése.
2013-ban 17, 2014-ben 6 bérlakás eladására került sor. (Jelenleg további 4 esetben szerződéskötés
van folyamatban)
Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban lévő bérlők száma folyamatosan változik a
vonatkozó rendelet szerint. Az önkormányzat a lakás- és bérleménygazdálkodással kapcsolatos
bérbeadói feladatok ellátásával, a bérbeadó és a bérlő jogai és kötelezettségei vonatkozásában
kötendő megállapodás tartalmának meghatározásával a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
Nonprofit Kft.-t bízta meg. A bérlakás igénylés menete és díjszabás az önkormányzat tulajdonában
lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006.(XII. 20.) rendelet szerint
történik.
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Bérlakások építése és felújítása







A Dombóvár Tanácsköztársaság tér 1-3-5. sz. alatti 12 db lakással kapcsolatos 2003. november
13-án aláírt bérlakás-állománynövelést szolgáló Támogatási Szerződés szerint.
A Dombóvár Teleki u. 14. sz. alatti „Fecskeház” 15 db lakással kapcsolatos 2004. június 11-én
aláírt szerződés szerint.
A Dombóvár Liget lakótelepi 18 db lakással kapcsolatos 2000. szeptember 22-én aláírt
szerződés szerint.
A Perekaci városrészben, a Teleki u. végén több önkormányzati tulajdonú komfort nélküli
bérlakás van, melyek érintve voltak a 2014-ben beadott, de támogatást nem nyert a
szegregációs pályázatban.
Nagyobb volumenű felújítások, korszerűsítések az alábbi bérlakásoknál voltak:
o 2010-ben Gárdonyi u. 14. alatti volt óvodából lett kialakítva 3 összkomfortos lakás
o 2010-ben az Arany J. tér 15. alatti bérlakásnál új fürdőszoba kialakítása történt
o 2011-ben a Kórház u. 2. szám alatti főépületében lévő egyik lakás teljes felújítása
történt meg. (parkettázás, fürdőszoba teljes felújítása)
o 2011-ben a Jókai u. 13. alatti ingatlanban egy komfort nélküli lakásban fürdőszoba
kialakítása történt meg
o 2014-ben a Teleki u. 14. alatti „Fecskeház” teljes szigetelése és tetőfelújítása valósult
meg
o 2014-ben a Tanácsköztársaság tér 1-3-5. alatti társasház tetőszerkezetének átrakása
történt meg

Bérlakások adósságállománya
2008-tól 2013-ig mintegy 40 esetben indított a lakáskezelő önkormányzati cég bírósági, valamint
végrehajtási eljárást a bérlői tartozások miatt vagy a lakáselhagyás kötelezése érdekében. A 2011. és
2012. évben összesen 18 esetben került sor a lakásszerződés felmondására. Ebből 8 esetben bírósági
intézkedés nélkül kerültek a lakások visszaadásra, 9 esetben pedig bírósági intézkedéssel került erre
sor. Végrehajtói intézkedés karhatalommal történő kilakoltatásra évente 1-2 esetben volt szükség.
Jelentős nehézségekkel küszködik a bérlakásokban lakók egy része tekintettel arra, hogy bérük és
egyéb juttatásaik nem fedezik a bérlakások költségeit. Sok esetben kerülnek ezért részben vagy
egészben fizetésképtelen helyzetbe, ezáltal nő a hátralékosok száma. Az ilyen jellegű felhalmozott
tartozásokat több esetben lehetetlen behajtani. Jellemzően a bérleti díjhátralékkal rendelkező bérlők
egy része nagy összegű közüzemű díjhátralékkal is rendelkezik.
Az Nkft. nyilvántartása szerint 2014. november 30-án a hátralékok összege 3.531.362 Ft, melyből a
szerződés nélküli (jogcím nélküli) lakáshasználók hátraléka 2.991.136 Ft.

1.10.1.3 Gazdasági program
Dombóvár Város Önkormányzata a 2014-2019 ciklusra vonatkozó munkatervének keretében készíti
gazdasági programját is. Jelenleg készítés alatt áll, nem áll rendelkezésre.

1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
Dombóvár Város Önkormányzata saját hivatalának szervezetén belül, társaságai által és szerződéses
keretben bonyolítja a településfejlesztési tevékenységeket.
A 2008-as IVS-t követően nem hozott létre városfejlesztési társaságot.
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Az IVS alapján (2007-2013) az önkormányzat szerepvállalása a gazdaságfejlesztésben az alábbi
kulcsterületekhez kapcsolódtak:











az infrastruktúra további fejlesztése;
képzett, piaci igényekhez igazodó munkaerőbázis kialakítása;
a helyi vállalkozások létrejöttének és expanziójának ösztönzése;
kutatás és az innováció támogatása;
iparterületek támogatása;
vállalkozói tanácsadó központok kialakítása;
erős közösségi – magán partnerség kimunkálása;
a helyi társadalmi-gazdasági környezetbe (egészségipar, EKF) illő cégek és iparágak
azonosítása és vonzása;
helyi vállalkozók támogatása;
valamint megkülönböztető helyi attrakciók létrehozása, szolgáltatás-barát kultúra kialakítása
és mindezen előnyök hatékony promóciója.

1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység
Dombóvár Város Önkormányzata a helyi gazdaságfejlesztés területén – lehetőségeinek megfelelően
– az alábbi területeken tett lépéseket.
Helyi adók tekintetében:




Idegenforgalmi adó – Dombóvár Város Önkormányzata a Gunaras Zrt-ben lévő részvényeinek
többségét értékesítette, azonban az évente befolyó idegenforgalmi adót és az azzal járó
állami támogatást visszaszolgáltatja a fürdőnek, a további fejlesztések elősegítése érdekében.
Ennek mértéke 2007-től fokozatosan kezdve egyre csökken, de a megnövekedett
idegenforgalmi adóbevételnek köszönhetően összege ugyan annyi.
Helyi iparűzési adó – az önkormányzat bár a törvényben meghatározott maximális mértékű
iparűzési adót szabja ki, az abból befolyt bevételeket szintén a városfejlesztési programok
megvalósítására fordítja. Mindezek mellett pedig a legtöbb iparűzési adót fizető vállalkozókat
kiemelt ügyfélként kezeli az önkormányzat.

Helyi vállalkozások támogatása, vállalkozásbarát politika kialakítása tekintetében:







Közbeszerzési eljárások alá nem eső beruházások esetében dombóvári cégek preferálása a
helyi gazdaság jó működése és a munkahely megtartás elősegítése érdekében. 2006-ban a
helyi vállalkozók 245.789 e Ft értékben teljesítettek megbízásokat az önkormányzat számára.
Vállalkozások indításához kapcsolódó szakértői segítségnyújtás (Dombóvár és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulás – vállalkozói iroda működtetése; Kapos ITK Kht.)
Napjainkban a helyi gazdaságfejlesztés egyik leghatékonyabb eszköze a klaszterek kialakítása
és működtetése, hiszen az önállóan gyenge KKV-k együtt, helyi környezetben, tevékenységük
komplementaritására építve, stabil intézményrendszer kialakításával versenyképesek
lehetnek. Ezért is kezdeményezte az önkormányzat a Dombóvári Egészségipari Klaszter
kialakítását és a helyi klaszter iroda felállítását.
Információátadás: az önkormányzat célja a helyi vállalkozói fórum működtetésével, hogy a
vállalkozók mindig időben tájékoztatást kapjanak az őket érintő változásokról
(rendeletváltozás) és lehetőségekről (pályázatok, támogatások).
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1.10.4 Foglalkoztatáspolitika
Dombóvár Város Önkormányzata a vállalkozások támogatásával és a közmunka-programban való
részvétellel vállal foglalkoztatáspolitikai feladatokat, külön foglalkoztatási programja nincs.
Dombóvár Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a közfoglalkoztatási programokra, amely a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés
12. pontjában foglaltak alapján a települési önkormányzat kötelező feladata, különösen a helyben
biztosítható közfeladatok körében a közfoglalkoztatás. Az Önkormányzat 393/2014. (X.29.) Kt.
határozata értelmében a Képviselő-testület felhatalmazott arra, hogy az önkormányzati közfeladatok
ellátásához kapcsolódóan a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel
együttműködési megállapodást kössünk közfoglalkoztatási programokra – beleértve a Startmunkaprogramot is. A megállapodásban rögzített közfeladatok az alábbiak:










A város közterületeinek tisztán tartása, szemétgyűjtés, szeméttárolók ürítése;
Közterületeken fűnyírás, parlagfű irtása, gazos területek rendbetétele;
Közúthoz tartozó műtárgyak, tartozékok, korlátok, buszmegállók karbantartása;
Játszóterek és környékük takarítása, karbantartása;
Útpadka takarítása, gyommentesítése;
Árkok tisztítása, mélyítése, iszaptalanítása;
Hóeltakarítás és síkosságmentesítés közterületen;
Természetvédelmi területek karbantartása,
Önkormányzati sportcélú ingatlanok fenntartása, üzemeltetése.

A Képviselő-testület 88/2015. (II.19.) Kt. határozatában döntött, hogy fenti feladatok ellátására 35 fő
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásához járul hozzá a bérköltségek 15 %-os támogatásával.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 144/2015. (III. 26.) Kt. határozatában
lefektette a közmunkaprogram kereteit. A közmunkaprogramot a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási NKft. Révén biztosítja, legalább 30 férfi és legalább 5 nő létszámkerettel, az alábbi
közfeladatok ellátásával:









Gólyavár területén régészeti feltárás 2015. július és augusztus hónapban – 6 fő
Városrészfelelősök kijelölése az alábbi településrészekre – 5 fő (Újdombóvár • Szőlőhegy •
Szuhay domb • Belvárost övező területek • Kertváros, Tüske • Gunaras)
Járdafelújítások
Parkfenntartási feladatok
Sporttelep-fenntartási feladatok
Kisebb jellegű városüzemeltetési feladatok
Tópartfalak megerősítése: Szállásréti-tó, Tüskei horgásztó
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása, karbantartása

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. a közfoglalkoztatottak bevonásával végzett
közfeladatok ellátásáról havonta jelentést készít, amelyről a tárgyhót követően a képviselőtestületet tájékoztatja.

1.10.5 Lakás- és helyiséggazdálkodás
A lakás- és helyiséggazdálkodást az önkormányzat vagyongazdálkodásával foglalkozó 1.10.2.
fejezetben tárgyaltuk.
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1.10.6 Intézményfenntartás
Az önkormányzati intézmények köre az elmúlt években alapos átalakuláson ment át. Legfontosabb
változások, hogy önkormányzati fenntartásból állami fenntartásba és működtetésbe került egy
jelentős intézményi kör.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (Köznevelési tv.) 74. § (1) bekezdése alapján
2013. január 1. napjától az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai
nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A Köznevelési tv.
74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat
gondoskodik – a szakképző iskola kivételével – az illetékességi területén lévő összes, saját
tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.
A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján tehát 2013. január 1-jétől a Dombóváron lévő
nevelési-oktatási intézmények közül az alábbiakban felsorolt intézmények állami vagy rendi
fenntartásba kerültek, működtetésük az alábbiak szerint alakult:
Átadott intézmény neve

Új intézményfenntartó/üzemeltető neve

Átadás éve

Dombóvári József Attila Általános Iskola

KLIK Dombóvári Tankerület

2013.

Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

2013.

Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Kollégium (Szent Orsolya Iskolaközpont)

Római Unióhoz Tartozó Szent Orsolya
Rend Magyar Tartománya

1996.

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium

KLIK Dombóvári Tankerülete

2013.

Dombóvári Apáczai Csere János
Szakközépiskola és Kollégium

KLIK Szekszárdi Tankerület

2013.

Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium

KLIK Szekszárdi Tankerület

2013.

Dombóvári Tankerület

1.10.7 Energiagazdálkodás
Dombóvár fejlesztési céljainak egyik fő sarokpontja a helyi energiagazdálkodás megújítása, amelynek
része az alternatív energiaforrások minél nagyobb kihasználása (energiafűz, naperőmű), illetve a
felhasználás csökkentése (közvilágítás-fejlesztés, panelprogram, a tömeg- és kerékpár-közlekedés
feltételeinek javítása) az Európai Unió által kitűzött alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság felé
történő elmozdulás jegyében.
Számos program van előkészítés alatt a hatékonyabb energiagazdálkodás elősegítése érdekében.
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1.11 TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében az
önkormányzat kötelezően ellátandó, településüzemeltetéssel összefüggő tevékenységei a
következők:
•

településüzemeltetés
o köztemetők kialakítása és fenntartása
o a közvilágításról való gondoskodás,
o kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása,
o a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása,
o közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
o gépjárművek parkolásának biztosítása
környezet-egészségügy
o köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,
o rovar- és rágcsálóirtás;
helyi közösségi közlekedés biztosítása;
hulladékgazdálkodás;
távhőszolgáltatás;
víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

•

•
•
•
•

A kötelező feladatok ellátásáról Dombóvár Város Önkormányzata az alábbi módon gondoskodik:
Kötelező feladat
köztemetők kialakítása és fenntartása
közvilágítás
kéményseprő-ipari szolgáltatás
helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása
közparkok és egyéb közterületek
kialakítása és fenntartása
gépjárművek parkolásának biztosítása

környezet-egészségügy (köztisztaság,
települési környezet tisztaságának
biztosítása; rovar- és rágcsálóirtás)
helyi közösségi közlekedés biztosítása

Feladatot ellátó szervezet
Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nkft.
Vill-Kor Kft.
Caminus Tüzeléstechnikai
Kft.
Dombóvár Város
Önkormányzata
Dombóvári Város-és
Lakásgazdálkodási Nkft
Nincs – a városban
ingyenes mindenhol a
parkolás
Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nkft.
Régió 2007 Kft.

hulladékgazdálkodás

Öko-Dombó Kft.

távhőszolgáltatás

Veolia Magyarország Zrt.

víziközmű-szolgáltatás

Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt.

Székhely
7200 Dombóvár,
Kiniszi u. 37.
9027 Győr,
Berkenyefa sor 9.
7100 Szekszárd,
Páskum V. u. 5.

Saját intézmény/
Szerződéses
szerződés
szerződés
szerződés

szerződés

szerződés

8142 Úrhida,
Dózsa Gy. u. 48.
7200 Dombóvár,
Ady u. 8.
1117 Budapest,
Budafoki út 91-93.
8600 Siófok,
Tanácsház u. 7.

szerződés
szerződés
szerződés
szerződés
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1.12 A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA
1.12.1 Természeti adottságok
Dombóvár a Dél-Dunántúli régióban, Tolna megye dél-nyugati csücskében helyezkedik el, Somogy,
Tolna és Baranya megye határán. A város határmentiségét, ha úgy tetszik ütközőzóna helyzetét
erősíti, hogy természetföldrajzi beosztása szerint is három kistáj találkozásánál található.
Közigazgatási határának legnagyobb része a Külső-Somogyi középtájba, azon belül is a Dél-Külső,
Somogy kistájba tartozik. Délről a Mecsek és Tolna-Baranyai középtájhoz tartozó Völgység és az
Észak-Zselic kistájba sorolható.

1.12.1.1 Geológia és domborzat, talaj
Dombóvár és a dél-külső-somogyi kistáj viszonylag egyhangú domborzattal rendelkezik. Átlagosan
130-160 méteres tengerszint feletti magasságú síkvidéki terület, amelyet a Kaposba É-D-i irányban
beletorkolló, lapos, tágas völgyek, mint amilyen a Kiskondai-patak, Nagykonda-patak és a Perekaciárok völgye. A völgyek által szabdalt területek közötti teraszokon alacsony löszhátak találhatók,
amilyen a Csonka-dűlő, Szilfa-dűlő, Nagykonda-puszta.
A térség alapkőzete karbon idejű gránit, amire közép miocén és késő-pannon képződmények
települtek. A kistáj a Felső Kapos-Kalocsai-árok részekén üledékekkel töltött, lösszel fedett süllyedék.
A nagyobb É-D-i irányú völgyekben a pannóniai agyag- és homokrétegek 80-120 m, a köztes hátak
alatt 20-50 m mélyen helyezkednek el. Ezen mindenütt azonos vastagságú kavicsos, murvás folyóvízi
homok és homokos-löszös üledéksor feli, amin végül fosszilis talajok és löszösszlet helyezkedik el 1520 méter vastagságban.
A térség geológiai adottságainak köszönhetően könnyen, nagy mennyiségben elérhetőek az
építkezési nyersanyagként hasznosítható homok és lösz, ami a völgytalpak peremein fordulnak elő.
Ezen kívül a folyó- és patakvölgyekben jelentős mennyiségű tőzeg található. A talajvíz a magasabb
löszhátakon 20-25 m, egyébként 6-10 méter mélyen húzódnak, a jó ivóvizet adó rétegvizek átlagosan
150-250 méter mélyről nyerhetők. Dombóvár teljes területe alatt termálkarszt réteg húzódik, aminek
kihasználására Gunarasban termál- és gyógyfürdő létesült 1972-ben.

1.12.1.2 Vízrajz
Dombóvár vízrajzát alapvetően meghatározza a Kapos, ami a település déli oldalán folyik át. A Kapos
jelentősebb mellékfolyói közül Dombóvárt a Kiskondai-patak (19,5 km, 100 km2-es vízgyűjtő) érinti.
Ezen kívül a Kiskondai-pataktól nyugatra a Perekaci-árok vize, keletre a Nagykonda-patak érinti,
melyek közül az utóbbi kettő Dombóvár területén ered. A vízszint- és a vízhozam ingadozások nagyok
a térségen, a kisebb vízfolyások száraz periódusban ki is száradhatnak. Árvizek főleg tavasszal
fordulnak elő.
A nyereséges vízháztartást jelzi, hogy Dombóvár esetében állóvizekkel jól ellátott településről
beszélhetünk. Összesen öt különálló, völgyzárógátas megoldással kialakított mesterséges tavat
találhatunk Dombóváron, amelyeket jellemzően a 19. században hoztak létre és az egykori
tőzegbányák helyén keletkeztek. A Kapos bal partján a Perekac mentén egyedül a Bontovai halastó
jelenik meg, míg a Kiskondai-patak mellett három tavat találni. Ezek északról déli irányban a
következők: Kiskondai-halastavak (255 ha); a kisebb, 32(56) hektáros vízfelülettel rendelkező Tüskei
horgásztó; végül a város belterületén kialakított Szállásréti-tó (1,35 ha). A Kapos jobb partján a
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Nyerges-erdőben található, három kisebb tározóból álló, összesen 3,4 hektáros kiterjedésű Nyergeshorgásztó található
Talajvíz a völgyekben 2-4 méter, a lejtőkön 4-6 m között áll. A Kapos-völgyben fordul elő a
legnagyobb mennyiségben, így dombóvárat is érinti. Kémiailag főleg kalcium-magnzéumhidrogénkarbonátos jellegű. Keménysége meghaladja a 25 nko-ot. A felszín alatti vizekkel
kapcsolatban meg kell említeni a magas fluoridtartalmú alkáli-hidrogénkarbonátos gyógyvizet. A
település egyetlen, országos jelentőségű ex lege védett természeti értéke a Szőlőhegyi városrészen, a
7310 hrsz-on található Szt. Anna forrás.

1.12.1.3 Talaj
A már említett löszös alapkőzeten képződött talajok típusa a mészlepedékes csernozjom talajok,
amelyek a Kapostól északi irányba található löszhátakon találhatóak. A rendkívül jó minőségű, 70-80
talajérték számú talajok 1 méter nagyobb vastagságban fedik az alapkőzetet. Agyagos vályog
mechanikai összetételű talajok felszíntől karbonátos kémiai tulajdonságúak. Vízgazdálkodásuk – mind
víztartó, mind vízvezető és vízraktározó képességet tekintve – kedvező. Ezek miatt kiválóan
alkalmasak szántóföldi hasznosításra.
Nagy arányban jellemzőek a településre a patakvölgyekben és a tavak mentén vályog mechanikai
összetételű öntés réti és lápos réti talajok. Az É-D-i lefolyású vízfolyások öntés réti talajai
termékenyebbek (40-70 int.), mint a Kapos-völgy lápos réti talajai (20-35 ext.;30-50 int.),
hasznosításuk elsősorban gyepgazdálkodási célú lehet.
Kisebb kiterjedésben Dombóvár délnyugati részén, a Kapos déli oldalán fekvő Nyerges-dűlőn jó
minőségű, 1 méternél vastagabb, 60-50 talajértékszámú Ramann-féle barna erdőtalaj található.
Mechanikai összetételük agyagos vályog, gyengén savanyúak. Vízgazdálkodási szempontból jó
vízraktározó-képességű és víztartó talajok, vízvezető-képességük azonban csak közepes.

1.12.1.4 Klimatikus viszonyok
A térség éghajlata mérsékelten meleg és mérsékelten nedves. A napsütéses órák száma átlagosan
évente 2000-2020 óra, ebből nyáron 810, télen 200 óra a várható. Az évi középhőmérséklet 10,0 és
10,3 oC közötti, az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 33,0 oC, a téli minimumoké -17 oC
körüli. A fagymentes időszak hossza 194-198 nap.
A csapadék éves átlaga 680-700 mm, amiből a vegetációs időszakban 390-410 mm jut. Átlagosan
évente 30-35 napon át borítja hótakaró a térséget, átlagosan 20-24 cm vastagsággal. Az ariditási
index 1,0 körüli, ami azt jelenti, hogy a területre érkező és távozó csapadékvizek egyensúlyban
vannak. Az átlagos szélsebesség 3 m/s alatti, kimondottan uralkodó szélirány nem jellemző a
térségre.

1.12.1.5 Élővilág
Dombóvár növényzete a Praeillyricum (Dél-Dunántúli) flóravidékhez tartozik, a Kaposense és a
Sopianicum flórajárások találkozásánál. Igen erős délies vonásokat mutat, megtalálhatók itt a balkáni,
mediterrán és szubmediterrán flóraelemek is, ami botanikai szempontból igen értékessé és egyedivé
teszi a területet.
A térség mezőgazdálkodásra alkalmas adottságai miatt évszázadok óta művelt, erősen átalakított,
ezért ma már csak elszórtan látni az eredeti, zárt tölgyesekre utaló természetszerű növényzetet.
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Dombóvár térségében az erőssztyep-jelleg felerősödik, azonban még így is a somogyi táj legkevésbé
erdősült kistája. Az őshonos molyhos tölgyes (Quercus pubescens), tatár juharos (Acer tataricum)
állományok jelentősen lecsökkentek, ám a töredékes erdőkben az áteresztő lombkorona miatt
fajokban gazdag a cserje- és gyepszint is. Olyan értékes növényegyedeket találni, mint a törpe keltike
(Corydalis pumila), epergyöngyike (Muscari botryoides), a tavaszi hérics (Adonis vernalis) és a pusztai
meténg (Vinca herbacea) és a mára már igen csekélyszámú Fehér madársisak (Cephalanthera
damasonium). Az értékes fajok közül még meg kell említeni az itt fellelhető téltemetőt (Eranthis
hyemalis), az illír sáfrányt (Crocus tommasinianus) és a magyar tölgyet (Quercus frainetto) kell
megemlíteni.
Mára már visszaszorulóban vannak a magasfüvű, szubmediterrán jellegű löszgyepek, amelyek értékes
fajai a pécsvidéki aszat (Cirsium boujartii), a sárga bükköny (Vici alutea) és a borzas, árlevelű és hegyi
len (Linum hirsutum, L. tenuifolium, L. austriacum).
Madárfaunája igen gazdag: a rendszeresen költő fajok száma 18, az alkalmi költőké 13, a megfigyelt
téli vendégek száma 9. Köztük több ritka, védett madárfaj is előfordul, mint például az erdei
fülesbagoly (Asio otus), a macskabagoly (Strix aluco) és a füles kuvik (Otus scops). Ritka, védett
emlősök is előfordulnak, mint például a mókus (Sciurus vulgaris) és a keleti sün (Erinaceus concolor).
A vizes élőhelyi jellegből adódóan különösen kétéltű- és hüllőfaunája értékes. Az emlősök közül
kiemelkedő a vidra (Lutra lutra) előfordulása. A völgyben 1980 óta folyik madárgyűrűzés és
vonuláskutatás, így a madárfaunára vonatkozóan részletes adatok állnak rendelkezésre. A megfigyelt
fajok száma 172, amelyek között több ritka, védett madárfaj is előfordul, mint például a réti sas
(Haliacetus albicilla), a nagy kócsag (Egretta alba), a kis kócsag (Egretta garzetta), a fekete gólya
(Ciconia nigra) és a fehér gólya (Ciconia ciconia). Nyergesi-horgásztó: A három tóból álló,
mesterséges eredetű tó-együttes értékes vizes élőhely, ritka, védett állatfajok, például vízisikló
(Natrix natrix) és mocsári teknős (Emis orbicularis) előfordulásával.

1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet
1.12.2.1 Tájtörténeti vizsgálat
A táj működésének megértéséhez és a felelős, megalapozott fejlesztési irányok kijelöléséhez
elengedhetetlen a táj időbeni alakulásának, változásának vizsgálata. Dombóvár térségét – akár a világ
többi pontját – az ember és a természet történelmi korszakokon átívelő, kölcsönös egymásra hatása
alakította. A különböző történeti időkben az ember más-más módon használta, alakította a tájat,
részint a saját igényeinek kialakításától, részben a táj alkalmasságától függően, amiből értékes
következtetéseket lehet levonni.
Négyezer évvel ezelőtt Dombóvár környezete domborzatilag igen változatos, a Kapos széles
árterületei által uralt, mocsaras, erdős szigetekkel, fennsíkokkal tarkított dunántúli táj volt. Régészeti
leletek szerint azonban a jelenlegi város területe már ekkor is lakott volt. A Kapos-völgy a honfoglalás
után az Árpád törzsé lett. Ekkoriban a terület még nedves, mocsaras árterület, ahol a földművelésről
szóló első adatok a XIII. századtól ismertek, a mai Tüske városrészen fekvő apátság létrehozásától
fogva. A XV. századi írásos bizonyítékok szerint ekkor szántóföld, erdő, berek, rét és legelő volt a
jellemző területhasznosítás.
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a XV. századi török hódoltság idején az addig kialakult településhálózat megszűnt. A földműveléssel
szemben az állattartás vált dominánssá. A vizek menti mocsarak, bozótok elsősorban védelmi
szempontokat szolgáltak, a települések helye, a vízgazdálkodás a vízjáráshoz igazodott. A városnak
nevet adó Dombo vár is egy, a Kapos árterületéből kiemelkedő teraszos bozótszigeten kapott helyet.
Ekkor a város iparral és földműveléssel foglalkozó lakosainak a földje főleg a Szőlőhegy területén
helyezkedtek el. A török idők alatt ez a tevékenység megszűnt, majd a vár XVII. századi pusztulása
után a Kapos északi oldalán található magaslaton, Dombóvár mai helyén, a Kakasdombon telepedtek
le a török kiűzése után az új lakosok. Ezután zavartalan fejlődésnek indulhatott a város Eszterházy Pál
nádor, valamint a családja irányítása alatt egészen 1944 őszéig.
Ezidőben újra előtérbe kerül a földművelés, aminek a környező mocsaras területek és a rétek nem
kedveznek, ezért elsősorban a településtől északra, a pannontáblákra kerülnek a szántóföldek.
Fontos szerepe van még a mocsárnak, ami építőanyagot (vesszőt, nádat) és halat szolgáltat. A
Nyergesben ekkor telepítenek először szőlőt. Egy 1769-es összeírás szerint a növénytermesztésben
elsődleges szerepe volt a búzának, de jelentős volt még a kukorica, árpa, zab, repce, dohány, hagyma,
kender és a szőlő. A legelőkön ménesek és gulyák legeltek, az erdőben kondák makkoltak. Az ebben
az időszakban készített első katonai felmérésen jól látszik, hogy a Kapos mentén még összefüggő
mocsár töltötte ki a völgyet és a mellékfolyók mentén is lápos, nedves réttel borított területeket
látni, megközelítően a mai vízrajznak megfelelő helyeken. Gyakoriak voltak az elöntések, magas
vízállásos időszakok.
Az 1819-66-os második katonai felmérésen már teljesen más képet mutat a Kapos szabályozott
vonala, amit Beszédes József tervei alapján szorítottak csatornába. Ennek hatására jelentős
mennyiségű, jó minőségű szántóterület és kaszáló alakult ki. A mocsárvilág eltűnése azonban nagy
károkat okozott az addigi változatos tájhasználatban: a nádas hasznosítás a berkek kiszáradásával
megszűnt, az azelőtti bőséges ártéri erdők kipusztultak, a kaposi hal, rák, csík és vízi szárnyas állatok
eltűntek. Már ekkor látható a Gunarasi úti és a mai 61-es utat kísérő cseresznye- és hársfák. A
Szőlőhegy erdeit ekkorra már teljesen felváltja a szőlőtermesztés, a tájban már megtalálni az
uradalmi majorok és állattartó telepek (Szilvás, Maszlony, Nagykonda, Kiskonda Szarvasd).

Első katonai felmérés
(1780-1784)

Második katonai felmérés
(1819-1866)

Negyedik katonai felmérés
(1896-1914)

1.12—1. Történeti térképek (Forrás: www.mapire.eu, 2015. január)
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A településnek nagy fejlődést hozott a vasút megépítése, amit a kedvező földrajzi fekvése indokolt.
Az első vonal, a Duna-Dráva összekötő vasút 1872-ben készült el és az iparfejlesztésre rendkívül
kedvező hatással volt. A századfordulóra megnövekedett a kispolgári réteg aránya, ami a
településképben is nyomot hagyott: a századfordulón készült fotók rendezett, tágas, fasorokkal és
sétányokkal tarkított kisváros képét mutatják. A korábbi uradalmi majorokon az Eszterházyak
jelentős befektetéseket végeztek és modern gazdasági központokat építettek ki, burkolt úteléréssel,
tagolt szántóföldekkel, rétekkel. A vasúttal érkező nagyszámú vasutas lakosság számára a Kondapataktól keletre önálló vasutas lakótelep jött létre a mai Újdombóvár területén, melynek fásítására
saját faiskolát is létesítettek, több mint 5000 hárs- és gesztenye csemetével. Ezek a folyamatok mind
lekövethetők a negyedik katonai felmérés térképein.
1945 előtt a teljes uradalom területe nagyüzemi gazdálkodás alatt állt, a területet behálózta az üzemi
kisvasúthálózat, ami néhány éve még látható volt. Emellett számos üzem: tógazdaság, sertéshízlalda,
csikótelep, fatelep, téglagyár, malom stb. létesült a településen. A II. világháború után felszámolták
az Eszterházy uradalmat és a tulajdonviszonyok megváltozása meghatározta a táj sorsát is,
megteremtve a kisbirtokosi gazdálkodás lehetőségét, ami a szövetkezetesítés nyomán hamar
visszarendeződött. Így alakultak ki a mai, halastavakkal közvetlenül érintkező szántóterületek által
alkotott táj. A legelők visszaszorulásával lecsökkent a ló- és a juhállomány, inkább az intenzív
állattenyésztés vált meghatározóvá. A meliorációs munkáknak, vízrendezésnek, mélyszántásnak
köszönhetően a talajpusztulás ugyan megállt, de a vízfolyások vízhozama is erősen lecsökkent a
talajok jobb beszivárgási képességének hatására. A táj hasznosításának új módját jelentette az 1969ben feltárt termálvíz, aminek következtében, megjelent az üdülőhelyi funkció is. Az 1970-ben történt
várossá nyilvánítás után az ipartelepítés tovább fokozódott, az építkezések felgyorsultak, a település
egyre kisvárosiasabb arculatot kapott.
Végül mára az egykori nagyon változatos élőhelyekkel bíró, gazdag növény- és állatvilággal
rendelkező táj elszegényedett. A régi mozaikos felépítése eltűnt, a természetes élőhelyek száma,
kiterjedése alacsony, az ökológiai kiegyenlítő felületek csak elszórva, illetve a vízfolyások mentén
jelennek meg.

1.12.2.2 Tájhasználat értékelése
A térség tájhasználati szerkezetét vizsgálva nagyon homogén kép tárul elénk. Dombóvár jelenlegi
tájhasználatát egyértelműen a mezőgazdasági termelés határozza meg. A településtől északra fekvő,
jó minőségű termőtalajjal borított löszhátakon szántóföldi művelés alatt álló területeket látni. A
Bontovai-tó és a Kiskonda-patak menti erdősávokat kivéve agrársivatag a táj. A Perekac-ároktól
nyugati irányba, valamint Dombóvártól keletre elhelyezkedő szántók kisebb méretűek, a település
fennmaradó, nagyobbik része nagytáblás művelés alatt áll. Megközelítőleg összesen 5600 hektár,
azaz a Dombóvár területének 73%-a intenzív mezőgazdasági műveléssel művelt. Ezzel
összefüggésben az Országos Területrendezési terv szerint a Kiskonda-pataktól nyugatra eső löszhátak
kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek, a keletre található löszhátak pedig jó termőhelyi
adottságú szántóterületek övezetébe tartozik. Tolna megye Területrendezési tervében kiváló
termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe tartoznak ugyanezen területek, valamint a Kapos
menti szántók területe.
Kistáblás és kertes művelésű területekkel a várostól délnyugatra fekvő Szőlőhegyen találkozni, ami
korábban hagyományosan zártkertes településrész volt, mára azonban megkezdődött a belterületbe
vonása és a korábbi, legfeljebb gazdasági melléképületeket megengedő beépítést fokozatosan
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felváltja a családi házas kertvárosi beépítés. A megmaradt komplex kertes művelésű területek
megközelítőleg a település területének 3,5%-át teszik ki. A tőkék tövében még megtalálhatók az apró
présházak és pihenőépületek, ám többségük már üdülőházzá alakult. A terület elsődleges
rendeltetése már nem annyira a termelés, hanem az üdülés, rekreáció.

1.12—2. Kiváló termőhelyi
adottságú szántóterület övezete
(OtrT)

1.12—3. Jó termőhelyi adottságú
szántóterület övezete (OtrT)

1.12—4. Kiváló termőhelyi
adottságú szántóterület övezete
(TmTrT)

Erdőgazdálkodási tevékenység szinte alig jellemző a településre. A meglévő erdőterületek nem
alkotnak rendszert, egyedül Szarvasdpusztától délre illetve a Nyerges-tetőn találni nagyobb
kiterjedésű erdőket. A régi nagy kiterjedésű erdők (Tüske-, Sziget-, Nyergesi-erdő) már csak
nyomokban fedezhetők fel, értékük így még jelentősebb. Ezen kívül fás vegetáció csak a Perekac-árok
és a Kiskonda-patak menti mélyfekvésű területeken találhatótalálni néhány kis kiterjedésű gazdasági
erdőfoltot.
Az erdőterületek túlnyomó többsége védelmi rendeltetésű, így a helyi védett Nyerges-erdő, a
Nagykondai-erdő, a Bontova-tó körüli erdősávok, a Gunarasi tölgyes és a belterületi erdőtagok
(Szállásréti-tó erdőterületei és a Berzsenyi utcai vízmű körüli erdők). Az erdősültség hiányát jól jelzi,
hogy a teljes közigazgatási terület csupán 3,7 %-át teszik ki az erdőterületek, ami messze elmarad az
országos átlagtól. Az Országos Területrendezési tervben, valamint a Tolna megyei Területrendezési
tervben kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe csak a jelenleg is erdőborítással
rendelkező területek vannak sorolva. Ezen túlmenően a Tolna megyei Területrendezési tervben
erdőtelepítésre alkalmas területként van jelölve a Vaspálya-dűlői szántóterületek a vasút mentén.
Az egykori jelentős kiterjedésű legelők, kaszálók mára többségében szántóként funkcionálnak. Szinte
kizárólag a Kapos völgyében maradt meg gyepművelésű terület, a külterületek keleti határán. A
Kapos és a mellékvizek mentén megtalálható erdők, nedves rétek és bokorfüzesek változatos
szegélyeikkel nem csak esztétikai, hanem ökológiai szempontból is a legértékesebb részei a
településnek.
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1.12—5. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezete (sötétzöld) és Erdőtelepítésre alkalmas
terület övezete (világoszöld) (TmTrT)

1.12—6. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezete
(OtrT)

Jelentős a vízgazdálkodással érintett területek aránya, összesen megközelítőleg 198,5 hektárnyi, azaz
Dombóvár területének 2,5 %-a vízfelület. A tavakat mindegyike halgazdasági és horgászati
hasznosítás alatt áll. A Kapos Dombóvári szakasza a hirtelen folyásirány-váltások és kiszélesedések,
összeszűkülések miatt tájökológiai szempontból is különlegesen érdekes. A szűkületekben, a Kapos
lápos árterének legjobb átkelési helyein rendszerint települések keletkeztek, így csak az öblözetek
tájszerkezetét lehet ma már vizsgálni.
Beépített területek az országos átlagnak megfelelően 12,17 %-át teszik ki a település közigazgatási
területének, ami 945, 75 hektárt jelent. A lakott területek Dombóvár körül összpontosulnak, csupán a
Szőlőhegyen és Mászlony településrészeken található különálló lakott terület, a fennmaradó
külterületi városrészek a mezőgazdasági üzemek telephelyei: Kiskonda, Nagykonda, Szilvás, Szarvasd
városrészek. Utóbbiak ugyan nem nagy kiterjedésűek, ám meghatározó elemei a táj karakterének.
Főbb infrastrukturális beépítettség a Kapos északi oldalán futó vasútvonal mentén található, ahol
egyben a Szuhay domb elnevezésű városrész északnyugati oldalán fekszik a 26 hektáros Dombóvári
Ipari Park. Ipari és kereskedelmi területek a Kiskonda-patak mentén és a Tüskei városrész déli oldalán
helyezkednek el, összefüggő területet alkotva és elválasztva Dombóvár történeti városrészét az
Újdombóvári településrésztől. Az ipari és kereskedelmi területek teljes kiterjedése 125 hektár.
A település külterületén több bányagödör található. Ezek többsége felhagyott vagy csak időszakosan,
az itt lakók által használt területek. A rekultiváció a legtöbb esetben nem történt meg, illetve az
elmúlt évtizedek alatt spontán módon települt vissza a növényzet, értékes madárfészkelő hellyé
váltak. Az északra fekvő tőzegbányák rekultivációja a tórendszer kialakításával megtörtént, a
kapospulai határban található egykori agyagbányát előbb hulladéklerakóként hasznosították majd
szintén rekultiválták.
A Dombóváron megtalálható gyógyvíznek és a gazdag vízhálózatnak köszönhetően a település igen
nagy turisztikai vonzerővel rendelkezik. A Kiskonda-patak menti Tüskei-tó és Szállásréti-tó, valamint a
Nyerges-erdő és a kiépített számos turistaút meghatározza Dombóvár turisztikáját, amik remek
kiegészítő vonzerőt jelentenek a Gunarasi gyógyfürdőbe érkező vendégeknek.
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1.12.3 Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
Egy település védett táji-, természeti -, kultúrtörténeti értékét jól jellemzi, hogy a területén milyen
mennyiségben és kiterjedésben találhatók meg helyi és országos védelem alatt álló területek,
régészeti lelőhelyek, fontos természeti értékek, történeti városrészek és kertek. Ezen értékek
jelentőségétől, illetve mennyiségétől függhet, hogy az adott település egésze érdemes az országos,
vagy nemzetközi figyelemre. Ezzel összefüggésben az Országos Területrendezési terv szerint
világörökségi és világörökség várományos terület övezete ugyan nem érinti Dombóvárt, ugyanakkor
Tolna megye Területrendezési terve szerint történeti települési terület övezete által érintett.

1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
Tájképvédelmi szempontból Dombóvár nem tekinthető kiemelt helyzetben lévő településnek. Az
Országos Területrendezési terv övezeti besorolásai alapján a térségi jelentőségű tájképvédelmi
terület övezete által érintett a Nyerges-erdő, a Szőlő-hegy és a Kapos által közrefogott területen,
végül a Vaspálya-dűlő Szarvasd-puszta és a Kapos közötti területen. Tolna megye Területrendezési
tervében már csak az utóbbi, Dombóvártól északkeletre fekvő területeken érintett országos
jelentőségű tájképvédelmi övezete által.

1.12—7. Térségi jelentőségű
tájképvédelmi terület övezete
(OtrT)

1.12—8. Országos jelentőségű
tájképvédelmi terület övezete
(TmTrT)

1.12—9. Történeti települési
terület övezete (TmTrT)

A településen jelentősebb tájseb, nyílt színi bányaművelés, illetve egyéb zavaró emberi tevékenység
nem jelentkezik, ezért Dombóvár területét a Tolna megyei Területrendezési terv szerint térségi
tájrehabilitációt igénylő terület övezete nem érinti.

1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre
tervezett terület, érték, emlék
Dombóvár közigazgatási területét a Tolna megye Területrendezési tervének értelmében kiemelten
fontos természeti terület övezete nem érinti, ezért országos és nemzetközi szinten nem rendelkezik
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jelentős természeti értékekkel. Ezt támasztja alá, hogy a településen Európai Közösségi jelentőségű
Natura 2000-es természetvédelmi terület sem érinti.
Országos jelentőségű természetvédelmi terület nem található a településen. azonban az ex lege
védett forrás és földvár már megtalálható. Dombóvár területén három egykori vár maradványa
található.
-

A szarvasdi határban lepusztult földvár romja magántulajdonú telken áll, mérete és története
még nem ismert.

-

Jelentősebb a Szigeterdőben található XIII. században épült földvár, ami a település ősi
magjában áll. A palánkkal megerősített 25 méter átmérőjű földvár feltételezhetően egy XVI.
századi tűzvész során pusztult el. Az addigra már védelmi szempontból elavult várat nem
építették újjá, szerepét a Gólya-vár vette át.

-

A Gólya-vár, mely egyes nézetek szerint a település névadója, a Kapos árteréből kiemelkedő
terasz-szigeten helyezkedik el. Mérete 70x105 méter lehetett. Ez a vármaradvány
kultúrtörténeti jelentősége mellett esztétikai értéket is képvisel.

-

A település egyetlen forrása a Szőlőhegyi kápolna szomszédságában álló Szent Anna forrás
(7310 hrsz-on). A forrásfoglalás az útról jól észrevehető, a forrás vize iható.

Kiemelkedő számban találni azonban helyi jelentőségű védett értékeket. Dombóváron tizenegy helyi
védettségű terület található (1. táblázat).
Név

Törzskv. szám Védelmi kat. Kiterjedése Hatályba lépés

Bontovai-tó
Gólyavár
Gunaras-parkerdő
Kis-Konda-patak völgye
Nyerges-erdő és horgásztó

16/45/TT/04
16/47/TT/04
16/48/TT/04
16/50/TT/04
16/51/TT/04

Szigeterdő (régi Béke park TT)
Tüskei tölgyes maradványerdő
Dombóvári tűzlepkés rétek
Gunarasi tölgyes maradványerdő
Gunarasi úti szelídgesztenyés
Újdombóvári vadgesztenye fasor

16/17/TT/76
16/53/TT/04
16/46/TT/04
16/49/TT/04
16/81/TE/04
16/18/TT/76

Természeti
terület

Természeti
emlék

12,2 ha
3,5 ha
9,96 ha
17,02 ha
92 ha

2004
2004
2007
2004
2004

4,8 ha
3,5 ha
181,5 ha
0,85 ha
0 ha
0 ha

1976
2004
2004
2004
2004
1976

1.12—10. Helyi jelentőségű természeti területek listája
(Forrás: Védett Természeti Területek Törzskönyve, 2015. január)

A 2014-es Helyi Építési Szabályzatában egyedi tájértékként szerepel a Kálváriadomb és a Dombóvári
temető. A korábbi dokumentumok azonban még ide sorolják a következő egyedi tájértékeket is:
-

Nepomuki Szt. János szobor (Szőlőhegyi út)
Szőlőhegyi kereszt (Garay u.)
Szilvási kereszt (Szilfás)
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-

Szőlőhegyi kápolna (Kápolna u.)
Gunarasi nedves élőhely (Gunaras alatti mg.-i terület
Szőlőhegyi erdő és tó együttese
Fás legelő a szőlőhegyen
Perekaci tó

1.12.3.3 Ökológiai hálózat
Az Országos Ökológiai Hálózat azokat az országos jelentőségű természetes, illetve természetközeli
területeket és az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosóknak az egységes, összefüggő
rendszerét fedi le, amelyek megléte, vagy hiánya jól jellemzi egy terület ökológiai állapotát.
Az Országos Területrendezési Terv szerint Dombóvár az Országos Ökológiai Hálózat övezete által kis
mértékben érintett település. A Kiskonda-patak és a Kapos Dombóvártól nyugatra eső környezete és
a Gunarasfürdőtől keletre fekvő kanyarulata (ami a Kis-Bükk-hegyi magterület részét képezi) érintett
az övezet által. A Tolna megyei Területrendezési tervben ezek a területek ökológiai funkciójuk szerint
is meg vannak különböztetve, de kiterjedésük változatlan marad. A Gunarasfürdői városrésztől
keletre található folyókanyarulat magterületi besorolású, azaz képes hosszú távon biztosítani a
természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit és számos védett vagy közösségi
jelentőségű fajnak adnak otthon. A fennmaradó területek ökológiai folyosó kategóriába esnek, tehát
a magterületek közötti biológiai kapcsolatot biztosításában van fontos szerepük.

1.12—11. Országos ökológiai hálózat
övezete (OTrT)

1.12—12. Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei:
Magterület (zöld)
Ökológiai folyosó (narancs)
(TmTrT)

1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
A település körül látható táj szerkezete, a hasznosítási módok eloszlása mindig hűen tükrözi az adott
táj természeti adottságait és a természeti erőforrásokat kihasználó ember kapcsolatát. Dombóvár
szemléletesen mutatja be a kiváló természetföldrajzi adottságokhoz illeszkedő, javában
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mezőgazdasági hasznosítás alá vont tájhasználat karakterét. A település külterületeinek jelentős
része mezőgazdasági művelés alatt áll, amiből számos konfliktus, probléma ered:
-

Legnagyobb probléma természetesen a hatalmas kiterjedésű, tagolatlan, nagytáblás
szántóföldi művelés a várostól északra fekvő területeken. A mezővédő fásítás hiánya nem
csak tájképi, tájhasználati, hanem élővilág védelmi szempontból kiemelkedő probléma.
Hiányában a terület érzékenyebb a szélerózióra, ezáltal csökkentve a talaj termőképességét,
valamint az egybefüggő, tagolatlan szántóföldek látványa esztétikailag is kedvezőtlen

-

Az előző ponttal összefüggésben a települést északról körülölelő erdőterület hiánya. A
városra az északi nagy kiterjedésű szántókról érkező porszennyezés környezetvédelmi és
egészségügyi szempontból is káros. Ugyanezzel a problémával szembesülni a Gunarasi
üdülőtelep esetében, ahol a déli irányból érintkezik szántóterülettel, ezáltal esztétikai és
egészségügyi konfliktusokat okozva.

-

Az erdősültség alig éri el a 3%-ot, ami miatt az ökológiai rendszer igen hiányos, gyenge. A
meglévő erdőrészletek nem alkotnak összefüggő rendszert, nagyobb kiterjedésben csak
Szarvasd és a Nyergesi erdő területén találni. Ökológiai folyosóként jellemzően csak északdéli irányban, a mellékvízfolyások menti tórendszer elemei jelentkeznek, hiányzik a keletnyugati összeköttetést biztosító

-

Gyepművelésű terület szinte kizárólag a Kapos völgyében maradtak, mennyiségük jelentősen
lecsökkent. A Kapos túlszabályozottsága miatt a kiemelkedő ökológiai értékkel, diverz
élővilággal bíró mocsaras, berkes területek eltűntek. A várostól DNy-ra, a Kapos és a
Szőlőhegy között elhelyezkedő Szőlőhegyi-rét nagyrészt kiszáradó láprét, de a vízállásos
mélyedésekben magassásos növénytakaróval is találkozhatunk. A 38 ha-os terület jelentős
pihenő- és táplálkozóhely. Másik ilyen terület a Béka-tói mocsár Dombóvártól keletre, a
szabályozott patak és a vasút között elterülő területe. Ezeket az értékes élőhelyeket jelenleg
szántóföldek intenzív művelésű szántóföldek övezik, folyamatosan rontva az állapotukat és
fokozva a kiszáradás veszélyét.

-

Ez előző ponthoz kapcsolódik, hogy a folyómenti területeken a mezőgazdasági művelésre
alapvetően alkalmatlan nedves területeket is rendszeresen művelés alá vonják.

-

Tájképvédelmi és ökológiai konfliktusforrás lehet, hogy a Szőlőhegyi városrész fokozatosan
családi házas beépítésű lakóterületté alakul. A város széttelepülésével a korábbi, maximum
présházakkal és üdülőházakkal tarkított hegyoldal egyre sűrűbb beépítéssel bír, így a korábbi
értékes erdő-tó-szőlőhegy karakter eltűnőben van.

1.13 ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
A településen belüli zöldfelületek rendszere minden esetben igazodik a település szerkezetéhez, a fő
városi funkciókat ellátó intézményekhez, a közterületekhez és a műemléki épületekhez csatlakoznak.
Ennek értelmében vizsgálni kell a közterületeken található közparkokat és közkerteket, a jelentős
növényállománnyal rendelkező intézményi zöldfelületeket, valamint a magánkertek rendszerét, a
külterületi erdő- és mezőgazdasági területeket és a vonalas zöldfelületi elemeket.
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1.13—1. Zöldfelületek nagysága Dombóváron és környékén (m2) (Forrás: www.teir.hu, 2014)

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
Dombóvár területére a vizsgálat idejében nem volt elérhető zöldfelületi nyilvántartás, se a
zöldfelületek védelméről szóló rendelet. A település zöldterületi ellátottsága az országos átlagnál is
jobb, a 2013-as Teir adatbázisban szereplő adatok szerint 17,9 m2 zöldterület jut egy lakosra, ami a
2013-as 19.067 fővel számolva 341.299 m2-t jelent. A 2010-es KSH-s adatok szerint is messze a
legjobban ellátott település s térségben.
1. Városi zöldterületekkel, azaz állandóan növényzettel fedett közterületekkel Dombóvár jól ellátott.
Az önkormányzati adatszolgáltatás alapján öt jelentősebb zöldfelületi elemet lehet megemlíteni,
amelyek méretüknél fogva értékes részei a település zöldfelületi rendszerének (2. táblázat).
városrész

közpark, közkert elhelyezkedése

közpark területe

ellátott funkciói

Szuhay domb

1882/3 hrsz.

48.714 m2 játszótér

Újdombóvár

Kossuth tér

13.114 m2 játszótér, sportpálya

Kertváros

Szent László park

16.906 m2 játszótér, sportpálya

Újdombóvár

Kispolgárok parjka

25.420 m2 pihenőhely

Szőlőhegy

6310 hrsz.

4.100 m2 játszótér, sportpálya

1.13—2. Dombóvár Város Önkormányzata által nyilvántartott zöldfelületi elemek

Ezen túlmenően meg kell említeni a turisztikai erdőként jelzett Szállásréti-tó körüli parkot.
Az elmúlt négy évben a Városháza előtti téren történtek felújítások, aminek során az eredeti
növényállományból több örökzöld növény kivágásra került, helyette egynyári évelőágyak,
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cserjefoltok kerültek kialakításra. Dombóvár 2013-as településrendezési tervében a további tervezett
közparkok, közkerteket kerültek felsorolásra:
-

Tüske városrészben a Vörös Sugár utca végén, a Tüske major mellett létesítendő új
lakóterületek melletti Z1-es jelű közparkok
A Gunarasi-fürdőtől déli irányba tervezett üdülőterület-fejlesztés zöldfelületei
Kiskondai-patak déli csücskében a 4672/2, 4648/1, 4647, 4648 hrsz-on tervezett Z-2-es
közpark
Radnóti utca északi oldalának lakóterületi bővítéséhez kapcsolódó zöldfelületi fejlesztések
Katona József utca 26. sz. mellett kialakítandó Z-2-es jelű közpark

2. A városban található egyéb zöldterületi jellegű, azaz nagy zöldfelülettel rendelkező, alacsony
beépítettséget megengedő különleges intézményi területek:
Sportlétesítmények
- Kertváros: Gyöngyvirág krt. – Labdarúgó pálya, kosárlabda pálya, aszfaltos futókör
- Kis-Konda patak völgye - Nordic Walking playa
- Gunaras: a fürdő területe, Madársisak Ösvény; Camping étterem melletti teniszpályája
- Újdombóvár: III. utcai labdarúgó pálya; VI. utcai labdarúgó pálya, városi kórházhoz épült
teniszpályák
- Szőlőhegy: füves labdarúgópálya; BMX pálya; salakos sportpálya, tekepálya; Nordic Walking
pálya
- Láng Sporttelep és tervezett bővítése
- Szuhay dombi városrész Ifjúsági sporttelepe és tervezett bővítése
- Vasutas sporttelep
Tervezett rendezvényparkok:
- Perekaci-árok és a Teleki utca találkozásánál lévő, jelenleg kihasználatlan zöldfelület városi
rendezvényparkká alakítása
- Szuhay dombi városrészen a 1356, 1816/8, 1816/5 hrsz-ú telkeken tervezett szabadtéri
rendezvények megtartására alkalmas ligetesen növényesített kertterülete
Temetők:
- Gyöngyvirág körúti temető
- Dombóvári temető (VIII. utca)
3. Területi kiterjedéssel nem rendelkeznek, ám a település karaktere szempontjából meghatározó
tényezők a faegyedek, facsoportok, amelyek természetvédelmi, tájképi, botanikai, kultúrtörténeti,
esztétikai jelentőséggel bírnak. Dombóvár települése fasorokkal jól ellátott, amit a 2013-as rendezési
terv értelmében további nagyszabású bővítésekkel tervez kiegészíteni.
A fasorok közül az alábbak a legjelentősebbek, melyek Dombóvár Város Önkormányzata
Képviselőtestületének 10/2004. (IV.19.) rendelete szerint helyi védettséget is élveznek:
-

a Hunyadi tér Ny-i oldalának platán és juhar fasorát, a tér K-i oldalának vegyes fasorát,
valamint a téren álló, fasort nem alkotó összes juhart, platánt, japánakácot, hársat,
vadgesztenyét és kőrist, „Hunyadi téri fák, fasorok” elnevezéssel, kivéve a 781/2. hrsz.-ú
ingatlanon található faegyedeket.
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-

az Arany János téri hársakat, kőriseket, juharokat, és vadgesztenyéket, „Arany János téri
fák”, elnevezéssel,
az Ady Endre utcai vadgesztenye fasort, „Ady Endre utcai vadgesztenye fasor” elnevezéssel,
a Gorkij utcai gömbkőris fasort, „Gorkij utcai gömbkőris fasor” elnevezéssel,
a Fő utcai juhar fasort, „Fő utcai juhar fasor” elnevezéssel,
a Bajcsy-Zsilinszky utca 24. szám melletti platánt, „Dőry platán”, elnevezéssel,
a Szabadság utca 4. szám udvarán álló platánt, „Szabadság utcai borostyános platán”
elnevezéssel,
a Szabadság utca 6. szám udvarán álló platánt, „Szabadság utcai többtörzsű platán”
elnevezéssel,
a Szabadság utca 8. szám udvarán álló platánt, „Szabadság utcai „Pinokkió” platán”,
elnevezéssel,
a Szabadság utca 16. szám hátsó kertjében álló platánt és két hársat, „Helytörténeti Múzeum
kertjének idős fái” elnevezéssel,
a Szent Flórián-szobor (Erzsébet utca 48.) mellett álló vadgesztenyefákat, „Szent
Flóriánszobor vadgesztenyefái elnevezéssel,
a Teleki utca 8-10. szám között álló fehér nyárat, „Teleki utcai fehér nyár” elnevezéssel,
a Gunaras úti mellett lévő szelídgesztenyéket, „Gunaras úti szelídgesztenyés”, elnevezéssel.

Ugyan helyi védelem alá nem tartoznak, ám Dombóvár zöldfelületi rendszerének értékes elemei még
a következő utcák fásításai: Radnóti u., Udvari Vince u., Béke u., Kölcsey Ferenc u., Bezerédi u., Árpád
u., Népköztársaság útja.
4. A település zöldfelületi rendszerének következő eleme a magánkertek, illetve a belterületi
mezőgazdasági területek, véderdők. Dombóvár belterületén nem jellemző a sűrű beépítésű
kisvárosias lakóterületek, inkább a családi házas, magas zöldfelületi arányú beépítések dominálnak,
amik kedvezően hatnak a település ökológiai állapotára. A jelentősebb véderdők és telephelyek
zöldfelületei a következők:
-

Gunarasi fürdőtől keletre található, Z-2 jelzésű erdősáv
Gyár utcai iparterület véderdői
Tüskei városrész: ÁFOR telep körüli véderdők
Köztársaság úti telephelyek körüli véderdők
Temető körüli véderdők.
Kiskondai-patak menti véderdők
Erzsébet u. és a vasút közötti tervezett véderdő.
A Katona József u.Rét u.Kandó Kálmán u.Erdősor utcák által lehetárolt véderdő.

5. A zöldfelületi hálózat legértékesebb elemei a vízfolyások, állóvizek és a körülöttük megjelenő
vízkedvelő növényzet. Legjelentősebb ezek közül a Kiskondai-patak, ami kettéválasztja Dombóvár
régi és újabb településrészeit, valamint a Perekaci-árok és a Bontovai-tó. . A Kapos a települést déli
oldalról megkerüli, a belterületét nem érinti, így a városi zöldfelületi rendszerre nincs ráhatása, egyéb
vízfolyás, jelentősebb forrás (a Szőlőhegyi városrészi Szt Anna forrás kivételével) nem található a
településen A jövőben jelentős vizes élőhely rekonstrukció végrehajtását tervezi a város a Kapos
Gunarasfürdőtől délre eső lecsapolt oldalágának helyreállításával és a csatlakozó zöldfelületek
kialakításával, ami igen pozitív hatást eredményezne a város ökológiai állapotára.
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1.13.1.1 Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert
meghatározó elemek
Dombóvár zöldfelületi rendszerét leginkább meghatározó elem a Dombóvárt és Újdombóvárt
kettéosztó és egyben összekötő Kiskondai-patak és környéke, ami összesen 50.000 m2-nyi
zöldfelületet jelent. A rendszer gerincét adják a nagy kiterjedésű közparkok és egyéb zöldfelületi
elemek. Előbbi csoportból ki kell emelni a mintegy 4 hektáros Sziget-erdőt, ami zöld értékén túl
kulturális, és ezen keresztül turisztikai értékekkel is rendelkezik, továbbá a Szállásréti-tó környéki
turisztikai hasznosítású terület.
A település zöldfelületi karakterét szintén meghatározza, hogy a városközponti nagyvárosi és a
környező kisvárosi lakóterületen kívül a település legnagyobb hányada kertvárosias, laza beépítésű,
nagy zöldfelületi aránnyal rendelkező lakóterület, illetve ide sorolandó a rendkívül gazdag és a
legtöbb utcában egységes kétsoros utcafásítás és a cserjesávok gazdag alkalmazása.

1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése (Dombóvári Kistérség Fejlesztési Programja)
Dombóvár településszerkezetében kedvező vonás, hogy a városban jelentősek a zöldterületek (171,6
ha) és megfelelő nagyságú parkokat találunk (a központi normák alapján városon belül 21-31 m2/fő
zöldterület szükséges közpark, lakókert, sportterület céljára, ez Dombóváron 30 m2/fő). Teir 2013-as
adatai szerint csak 17,9 m2/fő.
A belterületi mérleg szerint a zöldterületek nagysága 171,6 ha. Ebből közpark 23 ha, zöldterület
intézmény (intézmények közelében lévő zöldterületek, sportpályák) 61,1 ha, belterületi erdő 89 ha. A
külterületi mérlegben az erdő területek nagysága 1536 ha, amelyből gazdasági erdő 227,5 ha,
véderdő 1232 ha, közjóléti erdő 76,5 ha.
Dombóvár e területen az elmúlt években számos intézkedést tett. A feladat azonban továbbra is
jelentős, hisz a város parkjai elöregedtek, az alsó szinten található növényállomány java kipusztult. A
kertépítészet hangsúlyosabb szerepet kapott, ezt a város lakói is naponta tapasztalják, jelentős
változások következnek be minden évben akár parkosítás, akár utcabútorok cseréje, egyéb eszközök
bővítése terén. Sok felesleges ösvény, átjáró szűnt meg, ahol most egész évben virágok díszelegnek.

1.13—3. Egy lakosra jutó zöldfelületek nagysága Dombóváron és környékén (m2)
(Forrás: www.teir.hu, 2015.)
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1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
A település zöldfelületi rendszerét településökológiai szempontból vizsgálva kedvező képet kapunk. A
lakóterületek mind zöldbe ágyazottak, ami klimatikus, vizuális és pszichológiai szempontból kedvező.
Dombóvár meghatározó arculati elemei a fasorok. Egy-egy városrésznek több értékes, egységes fasor
ad karaktert. A fasorokon kívül a település zöldfelületi elemei közül kiemelkedő jelentőségűek a Béke
park (Szigeterdő) és a Konda-menti erdős sáv. Dombóvár vizsgálatakor azonosított problémák:
-

Ugyan a zöldfelületi ellátottság szempontjából jó helyzetben van, de a közparkok és
közkertek tagoltsága és bútorozottsága és ezáltal a befogadóképessége elmarad a
szükségestől.

-

Hiányzik egy nagyobb befogadó képességű szabadtéri rendezvénytér a városból

-

A Kiskonda-patak menti erdősáv potenciálja kihasználatlan, megfelelő kertépítészeti
kialakítása szükséges. A környezetében található ipartelepek és intézményi területek vizuális
és ökológiai konfliktust jelenthetnek.

-

Gyakori illegális inert és kommunális hulladékelhelyezések a beépítetlen telkeken.

1.14 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
1.14.1 Területfelhasználás vizsgálata
1.14.1.1 A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
Dombóvár szerkezetét a történelmi korok egymást követő építési fázisai és a természeti adottságai
határozzák meg. (Részletesen lásd az 1.14.6.1. fejezetben.)
Különleges adottsága a városnak, hogy a különböző történelmi korokban a város egymástól eltérő,
egymáshoz csatlakozó területen fejlődött, így a mai napig jellemző a város területi identitásának,
építészeti arculatának sokszínűsége.
A XVIII. század előtti korokat a város déli részén, a Kapos mentén levő Gólyavár őrzi. A XVIII-XIX.
századi városfejlődést a város déli, Kapos-menti területek őrzik, követve a pannontáblák vonalát. A
régi település maradványait a Kakasdomb környezetében találjuk, a pannontáblák peremét jelentő
utcák, a mai Erzsébet utca és a Kossuth Lajos utca, Baross utca V alakban szétnyíló fő vonalaival. A
Konda-patak egykor a város terjeszkedésének határát jelentette, ma a város szerkezetébe ékelődve a
fő városi zöldfelületet jelenti.
A Kapos folyó szabályozását követően a XIX. század végén a folyó vonala lett a vasútvonal
nyomvonalát meghatározó adottság. A folyó és a vasút a város kapcsolatait és terjeszkedését lezárják
a délkeleti és délnyugati oldalon. A vasút megléte azonban a vasút-menti térségek fejlődését
vonzotta magával, amely a XIX-XX században vegyes használatú, ma leginkább az ipari-logisztikai
fejlesztéseknek ad lehetőséget, területet.
A XX. század eleji fejlődés további lakóterületi fejlesztésként került Újdombóvár városrész – szinte
önálló városként, saját temetővel – geometrikus hálózatban felosztásra. Fő útja, platánsorával a
város egyik legkarakteresebb útja. A második ütemű lakóterületi terjeszkedés eredményeképp
alakult ki a Kertváros is, ekkor épül be Újdombóvár második üteme. Az 1970-es évektől folyamatosan
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épült ki a Gunarasi puszta környezetében Gunaras fürdő, mely kistelkes üdülőkkel beépült területe a
város önálló szerkezeti egysége.
A II. Világháborút követő lakótelepi fejlesztések és új városközpont adminisztrációs épületei
alakították ki a város legújabb központját.

1.14—1. Településszerkezeti fejlődés (Forrás: Dombóvár Településszerkezeti Terve)

Külterületi lakott helyek Dombóvár külterületén Szarvasd és Szilfás majorban valamint Mászlonyban
találhatók. A valamikori birtokközponthoz kapcsolódó kisebb lakóterületek mai napig fennmaradtak.
A közműellátás hiánya és a várostól való elszakadtsága miatt ezek tartoznak a leszakadó,
szegregátumként jelentkező területek közé.
Önálló karakteres szerkezeti egységet képez a várostól délnyugatra elhelyezkedő Szőlőhegy. A
városrészre a terepre fölkúszó úthálózattal elérhető kistelkes, üdülőterületi beépítés, valamint a
domb alján kisimuló terepen egyenes, hosszú zsákutcás szerkezetű, kertes családiházas lakóterületi
beépítés jellemző. A tavakkal gazdagított zöldterület a város egyik rekreációs területe.

1.14.1.2 Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a
minőségi osztályok
Ingatlannyilvántartási adatok nem állnak rendelkezésre.

1.14.1.3 Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
A beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek az OTrT és TrT szerint kerültek
meghatáározásra. A településszerkezeti tervben területfelhasználás területi mérleg nem készült.
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1.14.1.4 Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatok)
Dombóvár funkcióellátottsága teljes körű. A helyi és járási adminisztratív funkciók, gazdasági
funkciók, az oktatási intézmények és humán szolgáltatások a Belvárosra és belvárost övező városi
területek térségére koncentrálódnak. Részletes funkcióelemzés a 3.3 Eltérő jellemzőkkel rendelkező
településrészek fejezetben, településrészekre bontva kerül kifejtésre.

1.14.1.5 Alulhasznosított barnamezős területek
A vasút menti térségeken alakultak ki a szocialista típusú nehéz- és könnyűipari gyáregységek és
üzemek, amelyek ma a városi lakóterületekkel egységben, Újdombóvár és a belvárost övező városi
területeken kapcsolódnak. A rendszerváltást követően leépültek a helyi kapacitások. A tovább
működő vállalkozások már jóval kisebb területen helyezkednek el. A felhagyott iparterületek e két
városrészen városképi és városműködési problémát okozva.

1.14.1.6 Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület
Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület a fent említett ipari területek mellett a
3.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek fejezetben lehatárolt területeken,
továbbá a külterületi, egykori birtokközpontok menti településrészek – Mászlony, Nagykonda,
Kiskonda, Szilfás, Szarvasd – területeken jellemző.

1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata
1.14.2.1 Telekmorfológia és telekméret vizsgálat
A Belvárosban, a belvárost övező városi területeken, Kakasdomb és Szuhay domb területén a
legrégebbi korok emlékeit őrző hagyományos, kicsit szabálytalan utca- és térszerkezet nyomai
fedezhetők fel. Az első két területen ez jelentősen sérült, amikor a régi település egy részének
elbontásával épültek meg a 4 emeletes lakótelepi házak és az úszótelkeken elhelyezett városi
közintézmények.
Újdombóvár és Kertváros a XX. század eleji fejlődés lakóterületi fejlesztésként került, tervezett
városrészként, tübb ütemben, geometrikus hálózatban felosztásra, kertvárosi lakótelek mérettel.
Az 1970-es évektől folyamatosan épült ki a Gunarasi puszta környezetében Gunaras fürdő, mely
kistelkes üdülőkkel beépült területe a város önálló szerkezeti egysége.
Önálló karakteres szerkezeti egységet képez a várostól délnyugatra elhelyezkedő Szőlőhegy. A
városrészre a terepre fölkúszó úthálózattal elérhető kistelkes, üdülőterületi beépítés, valamint a
domb alján kisimuló terepen egyenes, hosszú zsákutcás szerkezetű, kertes családiházas lakóterületi
beépítés jellemző.
Külterületi lakott helyek Dombóvár külterületén Szarvasd és Szilfás majorban valamint Mászlonyban
találhatók. A valamikori birtokközponthoz kapcsolódó kisebb lakóterületek mai napig fennmaradtak,
a mezőgazdasági telephez kapcsolódó egy-két utcás, derékszögű úthálózati rendben.

1.14.2.2 Tulajdonjogi vizsgálat
A településfejlesztési koncepció szintjén nem készül, az önkormányzati tulajdon relevanciáját az
1.14.3 Önkormányzati tulajdon kataszter fejezet vizsgálja.
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1.14.3 Önkormányzati tulajdon kataszter
Az önkormányzati tulajdonok Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2011.(IV.1.), 17/2011.(IV.1.), 26/2011.(V.31.), 40/2011.(IX. 12.), 49/2011. (XI.30.), 18/2012. (V. 2.),
28/2012. (VII. 6.), 35/2012. (IX. 28.), 14/2013. (III. 6.), 15/2013. (III. 12.), 23/2013. (IV. 30.), 35/2013.
(VIII. 28.), 1/2014. (II. 4.), 26/2014. (XI. 14.), 33/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelettel módosított
10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól (Vagyonrendelet) mellékleteit képezik.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.)
önkormányzati rendelet határozza meg az önkormányzat vagyonát, azok besorolását.
A Vagyonrendelet – a nemzeti vagyontörvény figyelembevételével és kategóriái szerint – 1.
melléklete a forgalomképtelen ingatlanok és ingatlanokban lévő forgalomképtelen tulajdonrészek, 2.
melléklete a korlátozottan forgalomképes ingatlanok és ingatlanokban lévő korlátozottan
forgalomképes tulajdonrészek, 3. melléklete a mezőgazdasági haszonbérletbe adható területek, 1.
ffüggeléke pedig a forgalomképes ingatlanok és ingatlanokban lévő tulajdonrészek felsorolását
tartalmazza.
A Vagyonrendelet elérhető a város honlapján (www.dombovar.hu Rendeletek menüpontja alatt)

1.14.4 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése
A településfejlesztési koncepcióhoz épületállomány és környezet geodéziai felmérése nem készül.

1.14.5 Az építmények vizsgálata
A településfejlesztési koncepcióhoz épület szintű vizsgálatok – funkció, kapacitás; beépítési jellemzők
(beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség); magasság, szintszám, tetőidom – nem készülnek. A
településrészekre jellemző karakter és funkcionális elemzés tartalmazza a jelen terv szempontjából
releváns adottságokat.

1.14.5.1 Településkarakter,
épülettípusok

helyi

sajátosságok:

utcakép,

térarány,

jellegzetes

Dombóvár jellegzetes építészeti karakterei a történeti fejlődés során fokozatosan változtak, és
alakultak ki. A már beépített területek mindig hatással voltak az újonnan bevont területekre, oly
módon, hogy a már meglévő beépítés – általában ez lett a település magja – sűrűsödött, sokszor
funkciót is váltott, a csatlakozó új területek pedig lazább beépítéssel valósultak meg és a belsőből
kiszorított funkcióknak adtak helyet, vagy egészen új funkció letelepítése (pl. ipari létesítmény) tette
szükségessé bevonásukat.
KERTVÁROSI KARAKTER




Dombóvár kertvárosként kialakított területei — ma is kertvárosi területek
Kertvárosi villák
Szőlőhegyi kertes beépítések
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KISVÁROSI KARAKTER







A halmazos szerkezetű ősi mag
Utcavonal mentén kisvárosiassá tömörülő területek
Kertes társasházak
Kisvárosi lakótelepek
Vasúti lakóházak
Majorok dombóvár külterületén

NAGYVÁROSI KARAKTER






Intézmények meghatározó (jelképszerű) épületeinek, épületegyütteseinek sajátos beépítése
A várost szimbolizáló vallási létesítmények együttese
Többszintes társasházak-lakótelepek
Dombóvár ipari létesítményei
Dombóvár vasúti létesítményei

1.14.6 Az épített környezet értékei
A fejezetet kiegészíti a külön dokumentumban, az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló
395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete22 szerinti tartalommal készülő örökségvédelmi
hatástanulmány – a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. Törvény alapelvei mentén, a
régészeti munkarész a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői
tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint régészeti szakértői tevékenység
végzésére jogosult szakértő bevonásával, készítésében.

1.14.6.1 Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag23
Dombóvár a történelem során az egymást követő építések és pusztítások sorozatában sokszor állt az
újrakezdés feladata előtt.
A XVIII. században még nem beszélhetünk településszerkezetről, a régi vár és város elszigetelten áll a
Kapos egy elhagyott bozótszigetén. Az új település építése ekkor kezdődött a „Kapos-völgy felé
lealacsonyodó külső-somogyi pannontábla délkeleti peremén", a Kakasdombon.
A XVIII. század végén elkezdődött fejlődés napjainkig követhető. A pannontábla Dombóvár
szerkezetét alapjaiban meghatározza. Az egykor még vízzel áztatott, mocsaras Kapos-völgy fölé lösz
falakkal emelkedő pannontábla peremén, a Kapos vonalát követve, mindössze egy telekmélységet
elhagyva, a peremszélig fejlődtek ki az úthálózat legősibb vonalai. Ezek a mai Erzsébet utca és a
Kossuth Lajos utca, Baross utca, központban a történeti városmag templomközpontú téregyüttesével, az Arany János térrel. A szinte észrevétlenül emelkedő fennsíkon felfelé haladva, az
utak „V" alakban szétnyílnak, ezzel hosszú időre meghatározva Dombóvár terjeszkedési lehetőségeit,
hiszen keleti irányban a Konda patak és széles völgytalpa jelentett akadályt. A XIX. század közepéig
Dombóvár lényegében azon a háromszögön belül fejlődött, tömörödött, melyet a természeti

22

Az újonnan hatályba lépett a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015.
(III. 11.) Korm. rendelet a 80. § A értelmében a hatálybalépése előtt megkötött tervezési szerződéssel rendelkező
településfejlesztési koncepció készítésénél még nem kell alkalmazni.
23

A fejezet Dombóvár Településszerkezeti Terve megalapozó munkarészének leírása alapján készült.
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adottságok által meghatározott úthálózata kijelölt — Erzsébet utca-Arany János tér-Kossuth utcaországút hársfasorral, mai Árpád út - Kapospula felé vezető országút, mai Rákóczi út- által határolt
terület. Az Arany János tér és Kossuth utca mellett hangsúlyos tengellyé erősödött az Esterházy utca,
mai Szabadság utca és a Hunyadi tér. Tovább erősödik a Petőfi utca vonala és a XIX. Század közepi
térképeken kirajzolódik a Jókai utca eleje is. Ez utóbbi fontos feltáró szerepet kap később a város
keleti irányú terjeszkedésében.
A XIX. század végén, a most már szabályozott Kapos vonalát szinte követve, a pannontábla peremén
kiépült a vasútvonal, ezzel a város terjeszkedése délkeleti és délnyugati oldalon végleg lezárult.
Teljesen kiépült a Petőfi utca és az Ady Endre utca, amely ekkor Dombóvár legészakibb utcája a
temető alatt. A vasút megléte azonban olyan fejlődést indukált, amely a várost kikényszerítette
bűvös háromszögéből, a Jókai utca vonalán túl, már elérte Újdombóvár állomását, a Bajcsy Zsilinszky
utcával.
A XX. század elején Dombóvár területi növekedése felgyorsult és új irányokat vett. A temető alatt, a
Rákóczi utca, Erzsébet utca, Ady Endre utca és Árpád utca által határolt területet, új utcákkal -Teleki-,
Zrínyi-, Tinódi- és Perczel - tártak fel. Ezzel Dombóvár pannontáblán kialakult ősi magja „betelt". A
figyelem kelet felé fordult, a Kis-Konda patak völgyén innen és túl egyaránt felértékelődtek a
területek annak ellenére, hogy különösen a délkeleti részek (pl.: Szuhaj domb) sokszor vizes
árterületek voltak. A Baross utca, Kossuth utca, Árpád utca vonalától keletre eső területeket
geometrikus hálózatban felosztották. A Jókai utcára merőleges É-D-i tengelyű utakat nyitottak meg,
mégpedig a Bezerédj- Katona József -, a Vörösmarty — Báthori-, a Kölcsey — Berzsenyi — és a Bartók
Béla — Kinizsi utcákat, melyeket a Jókai utcával közel párhuzamosan haladó Tóth Ede úttal, Dombó
Pál úttal, valamint a mai Dózsa György úttal kapcsoltak működőképes hálózattá.
Meg kell még említeni a Jókai utca - Bajcsy Zsilinszky utca vonalához a Gárdonyi téren kapcsolódó
Gyár utcát, mely eleinte Dombóvár iparterületeit, később pedig az Eszterházytelepet, azaz
Újdombóvárt kapcsolta be a város településhálózatába.
Újdombóvár kiépítése 1919-től kezdődött el. Tulajdonképpen önálló településnek indult, és
szerkezetileg ma is önálló egység, saját temetővel. A városrészt a Konda patak keleti oldalán kiépített,
a Vasútállomástól északi irányba, Tüske puszta felé futó út, a mai Kórház út kapcsolta be az országos
vérkeringésbe. Ódombóvár központjával pedig a téglagyárhoz, Talpfa-telepítő üzemhez, malomhoz
vezető Gyár út, Szent István (ma Gárdonyi Géza) tér, Horty (ma Bajcsy Zyilinszky) út, Jókai út
nyomvonalak kapcsolták össze. Saguly Károly tervei alapján, a Kórház úttól keleti irányban elnyújtott
téglalap alaprajzon szerkesztődött ki Újdombóvár. A téglalap hossz-tengelyében, valamint az ezzel
párhuzamos oldalak mentén épültek ki a terület gyűjtőutcái.
A déli oldalon futó (ma Béke) utca eleinte iparterülettel határos, majd a vasút vonalát elérve, jelentős
szakaszon közvetlenül a vasút mellett halad. Erről az útról két ponton épült ki délkeleti irányba a
vasúton átvezető összekötő út. Mára ezek közül az északi jelentősebb, hídja van a Kaposon át
(Bonyhád felé).
Az északi oldalon futó (ma Gorkij) utca, Újdombóvár számára további bővítési lehetőségeket rejtett,
hiszen szabad szántókkal volt a kiépítés idején határos, keleti végén csupán a városrész temetője
nyúlik e beépítetlen térségbe.
A településrész hosszanti utcáit, a jellemzően nyugatra és keletre tájolt telekstruktúrából adódó
lakótömbök közti, É-D-i tengelyű kisebb lakóutcák kötik össze. A szimmetria tengelye mindenképpen
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főút szerepet kapott (Esterházy Pál utca, ma Fő utca), melyen egyharmad-egyharmad távolságban
központképző négyzetes tereket hoztak létre (mai Petőfi tér és Kossuth tér).
Az 1960-as években a Fő út vonalának nyugati irányú meghosszabbításában új út épült ki, a mai
Népköztársaság útja, mely az Ó-belvárost a Hunyadi tér északi végén, az Ady Endre —Teleki - és
Árpád út csomópontjában éri el. Ezzel az új úttal Dombóvár településszerkezetében új forgalmi és
szerkezeti gerinc született meg.
Újdombóvár az 1960-as évektől folyamatosan terjeszkedett északi irányba, kihasználva szinte
minden, még beépítetlen szabad területet. Az eredeti szerkezethez szervesen alkalmazkodó
kialakításban, a városrész megduplázódott.
Ebben az időben nemcsak Újdombóvár temetőjét építették körbe kertes családi házakkal, hanem a
város ősi temetőjét is, a Rákóczi út felett. Dombóvár Kertvárosa északi irányban már a Perekacipatakot és e patak völgyében duzzasztott tavat közelítette meg.
A város kiterjeszkedése során megközelített, sőt el is ért több ősi majorságot, pusztát. így ma már a
belterülethez közvetlenül csatlakozik a Tüske puszta alatti lakóterület, melynek átépítését a
szomszédos sertéstelep megszűnése, illetve a közeli „Halásztanya" is inspirálja.
Külterületi lakott helyek Dombóvár külterületén Szarvasd és Szilfás majorban valamint Mászlonyban
találhatók. Ki kell emelni Mászlonyt, ezt a valamikori önálló települést, amely a mai napig élő
településrész.
Az 1970-es évektől folyamatosan épült ki a Gunarasi puszta környezetében Gunaras fürdő, mely
önálló szerkezeti egysége lett a városnak a Szekszárdi út mentén. Az üdülőterület keleti határán folyik
a Nagykonda-patak, északon tehát közút, nyugaton és délen pedig szintén jelentősebb patak illetve
árok határolja. A 13,5 ha nagyságú termálfürdő területét mára jellemzően kistelkes üdülőkkel
határtól-határig beépítették, csupán déli irányban maradt bővítésre alkalmas szabad terület, melyre
a város már korábban készíttetett rendezési tervet.
Dombó várától nyugatra, délnyugatra elhelyezkedő Szőlőhegy pedig Dombóvár török óta lakott
helye, szintén önálló szerkezeti egység a város közigazgatási határában. Közvetlen kapcsolata van
Kapospulához is. Szerkezetét alapjában domborzati és földrajzi viszonyai határozták meg. Az ősi
településmag nyugati oldalon, a kisimuló terepen egyenes, hosszú zsákutcás szerkezetű, kertes
családiházas lakóterületekkel bővült. A Kállai Éva utcától nyugatra pedig, a terepre fölkúszó úthálózat
a város Szőlőhegyét tárja fel, a domborzat völgyvonulatainak, töréseinek kihasználásával,
természetes, lágy vonalvezetéssel.

1.14.6.2 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
Tekintettel Dombóvár több ezer éves történetére, a város gazdag régészeti emlékekben is. A Forster
Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Dombóvár területén három
kiemelten védett, és számos szakmailag fontos régészeti értéket tart nyilván. Ezek jelenlegi
védettségi listája:
L.sz.
3
4

Név
Békepark
Gólyavár

Védelem
kiemelten védett
kiemelten védett

Érintett helyrajzi számok
1882/3, 1885/1, 1886, 1888/8, 1888/6, 1889/9, 1887/5
0348, 0349, 0350, 0352, 0353/1, 0347, 0351/1, 0351/2,
0353/5, 090/1, 091/1, 0364/36, 0364/37, 0364/38
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17

Alsóhetény-puszta,
késő római erődhöz
tartozó temető

kiemelten védett

1
6

I. téglagyár
Újdombóvár,
Fehérhídi-dűlő

szakmai
szakmai

8
9

Fatelítő
Tüskepuszta

szakmai
szakmai

11

Szarvasdi-dűlő,
Hangyálos
Szarvasdi tető

szakmai

szakmai
szakmai

0270/6

16

Szarvasd,
Kapospart
Szarvasd, ÚjDombóvár
Torony alatti dűlő

017/13, 017/7, 017/6, 017/5, 017/4, 017/3, 017/2, 017/12,
017/11, 017/10, 017/9, 017/8, 017/14, 017/1, 018
0305/2

szakmai

18

Lang-tanya

szakmai

19
20
21

Bezerédj u. 75.
Szilfás
Köztársaság utca

szakmai
szakmai
szakmai

0337/16, 0337/17, 0337/170, 0337/171, 0337/172,
0337/173, 0337/174, 0337/175, 0337/176, 0337/177,
0337/178, 0337/18, 0337/180, 0337/181, 0337/182,
0337/183, 0337/185, 0337/186, 0337/187, 0337/188,
0337/189, 0337/19, 0337/190, 0337/191, 0337/2, 0337/20,
0337/21, 0337/22, 0337/23, 0337/24, 0337/25, 0337/27,
0337/28, 0337/29, 0337/3, 0337/30, 0337/31, 0337/32,
0337/33, 0337/34, 0337/35, 0337/36, 0337/37, 0337/38,
0337/39, 0337/4, 0337/40, 0337/41, 0337/42, 0337/43,
0337/44, 0337/45, 0337/46, 0337/47, 0337/48, 0337/49,
0337/5, 0337/50, 0337/51, 0337/52, 0337/53, 0337/54,
0337/55, 0337/56, 0337/57, 0337/58, 0337/59, 0337/6,
0337/60, 0337/61, 0337/62, 0337/63, 0337/64, 0337/65,
0337/66, 0337/67, 0337/7, 0337/73, 0337/74, 0337/75,
0337/76, 0337/77, 0337/78, 0337/79, 0337/8, 0337/80,
0337/81, 0337/82, 0324, 0331, 0332/10, 0332/11, 0332/12,
0332/13, 0332/14, 0332/15, 0332/16, 0332/17, 0332/18,
0332/19, 0332/2, 0332/20, 0332/21, 0332/22, 0332/3,
0332/4, 0332/5, 0332/6, 0332/7, 0332/8, 0332/9, 0333/1,
0333/2, 0333/3, 0333/4, 0333/5, 0334, 0335/1, 0335/2,
0336, 0337/10, 0337/11, 0337/12, 0337/13, 0337/14,
0337/144, 0337/145, 0337/146, 0337/157, 0337/159,
0337/160, 0337/169, 0337/9, 1889/19, 1889/2, 1889/20
019/10, 023/19, 019/7, 019/2, 029/1, 029/2, 019/3, 016/1,
012, 021/1, 029/5, 029/6, 030, 029/7, 029/16, 029/9,
029/10, 029/8, 029/11, 029/12, 019/4, 029/17, 023/18,
029/4
986, 985, 926, 925, 924, 984, 965, 930, 929
0181
2172/1, 2172/2, 2172/3, 2873/8, 2178/1, 2177/1, 2176,
2873/9, 2873/10, 2875/4, 2873/3, 2179, 2178/2, 2177/4,
2181, 2180/1, 2180/2, 2871, 2186, 2183, 2184, 2185, 2869,
2870, 2182/1, 042/2

13
14
15

szakmai

091/361, 091/362, 091/363, 091/364, 091/365, 091/366,
091/367, 091/368, 091/369, 091/377, 091/378, 091/379,
091/380, 091/381, 091/382, 091/383, 091/384, 091/385,
091/386, 091/387, 091/388, 091/389, 091/390, 091/391,
091/392, 091/393, 091/394, 091/395, 091/352, 091/353,
091/354, 091/355, 091/356, 091/357, 091/358, 091/359,
091/360, 097, 091/376, 091/407, 091/408, 091/409,
091/410
2906, 2912/11, 2912/2, 2912/1, 2049/2, 2913/3
0292/3, 0292/6, 0292/7, 0292/8, 0292/9, 0290/4, 0290/5,
0290/6, 0290/7, 0290/8, 0290/9, 0290/1, 0286/1, 0296/1,
0293, 0294, 0296/2
2973, 3242, 3245, 2963/2, 3214/2, 3246
075, 076, 4701, 4691, 4690/2, 4689, 4688, 4687, 4685,
4684, 4683, 4682/2, 4681/2, 4680/3, 4690/1
0268/16, 0268/17, 0268/13, 0268/12, 0268/15, 0268/14
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22
23
24

Szarvasdi-dűlő
Öregállás-dűlő
Köztársaság u.

szakmai
szakmai
szakmai

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai
szakmai

39
40
41
42

Szarvasd I.
Szilfás-dűlő VIII.
Delelői-tábla 4.
Delelői-tábla 2.
Delelői-tábla 3.
Delelői tábla 1.
Szilfás-dűlő VI.
Szilfás-dűlő VII.
Szilfás-dűlő IV.
Szilfás-dűlő V.
Szilfás-dűlő III.
Szilfás-dűlő II.
Szilfás-dűlő I.
Kiskondaihalastavak I.
Nosztány-dűlő I.
Gunaras (65195/2.)
Gunaras (65195/1.)
Üzemanyag telep

43

Szenes út

szakmai

44

VII. (Temesvári)
utca

szakmai

45

Szőlőhegy, Sarokdűlő I.
Szőlőhegy, Sarokdűlő II.
ÚjdombóvárKöztemető
ravatalozó
Szarvasd-puszta

szakmai

099/1
0302/9, 0302/5, 0302/7, 0302/6
2976/1, 2976/6, 2976/7, 2976/9, 2976/8, 2976/5, 2984
3824/7, 3824/8, 4571/5, 4896/2, 3824/3, 4571/6, 3824/2,
3823/1, 0301/2, 0302/5
2933, 4392/2, 4391, 4390, 4392/1, 4388, 2878/9, 2878/10,
4389, 4387, 4385, 4386, 4382, 4383, 4380, 4378, 4384,
4381, 4377, 3410, 2888/1, 4393
3738, 3739, 3730/13, 3740, 3729, 3719, 3742, 3743, 3744,
3745, 3741, 3730/17, 3730/16, 3730/15, 3730/14, 3711,
3746/1, 3712, 3700, 3713, 3694, 3718, 3715, 3714, 3699,
3717, 3716, 3696, 3697, 3698, 3695
0364/33, 0364/34, 0364/23

szakmai

0364/7, 0364/8, 0364/24

szakmai

3807

szakmai

szakmai
szakmai
szakmai

52

Szarvasd II.
Hangyálos
Mászlonypuszta,
Szilfa-dűlő
Szennyvíztelep

0234, 0287, 0288/3, 0232/46, 0232/45, 0232/13, 0232/12,
0232/18, 0232/11, 0232/10, 0232/9, 0232/22, 0232/21,
0232/23, 0232/24, 0232/20, 0232/25, 0232/26, 0232/19,
0232/27, 0232/44
0232/46, 0232/48
0245/1
023/1

53

Pusztamászlony

szakmai

46
47

48

49
50
51

szakmai
szakmai
szakmai
szakmai

szakmai

0263/7, 0263/8, 0264/2
07/12, 07/13, 07/14, 07/15, 07/16, 07/17, 06, 013/1
058, 4641/2, 4640/11, 4640/10, 2169/4, 4616, 043, 2933,
3410, 4596/1, 4596/3, 4598, 4600/3, 4600/6, 4601/13,
4601/15, 4601/16, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607,
4608, 4609/1, 4609/2, 4610, 4613/2, 4613/3, 4614, 4615,
4617, 4633/2, 4635/1, 4635/2, 4636/1, 4636/2, 4637,
4638/3, 4639/1, 4642/2, 4643, 4644, 4645, 4646, 4648/2,
4649, 4650, 4651, 4652/2, 2886/3, 2887/1, 2888/1, 4640/2,
4640/3, 4640/5, 4640/6, 4640/8, 4640/9
0264/2
0164
0146/1
0146/1
0108, 0146/1
0141/1, 0142, 0144, 0145, 0146/1, 0143, 099/1
0166
0164, 0166
0169, 0170
0169, 0170
0172, 0178, 0181, 0169
0169
0169
0181

0324, 0318, 0326, 0325/9, 0325/4, 0325/5, 0325/6, 0325/1,
2967, 0325/10, 0325/2, 0325/3
0119/23, 0119/22, 0119/21, 0119/20, 0119/19, 0119/18
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54

Felsőmászlony

szakmai

55

Krúdy Gyula utca

szakmai

087/1, 054, 055, 0129/136, 0129/135, 0129/134, 0129/133,
051, 0129/137, 0129/132, 0129/131, 0129/130, 0129/129

1.14—2. Régészeti emlékek és területek listája (Forrás: Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ)

A fejezetet kiegészíti a külön dokumentumban, az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló
395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete24 szerinti tartalommal készülő örökségvédelmi
hatástanulmány.

1.14.6.3 Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
A fejezet a külön dokumentumban, az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 395/2012. (XII. 20.)
Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal készülő örökségvédelmi hatástanulmányban kerül
kifejtésre.

1.14.6.4 Világörökségi és világörökségi várományos terület
Sem Dombóváron sem a várostérségben Világörökségi helyszín nem található.

1.14.6.5 Műemlék, műemlékegyüttes
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ jelenlegi védettségi listája:
Név
R. k. templom (Jézus
Szentséges Szíve)
Szentháromság-oszlop
Szent Flórián-szobor
Pál-ház
Dombói várrom
(Gólyavár)
Kossuth-emlékmű
Korona Szálló
Zsinagóga

Cím
Arany János tér
Arany János tér
Erzsébet utca 46
szám előtt
Jókai Mór utca 13.
KÜLTERÜLET,
Dombóvár
Szigeterdő
Arany János u. 5.
Deák Ferenc utca 12.

Védelem
kategória
Műemlék

50/2

Műemlék
Műemlék

50/3
267

Műemlék
Műemlék

1392
0350

Műemlék
Műemlék
Műemlék

1882/3
224/8
201

Érintett helyrajzi számok

1.14—3. Műemlékek és műemlékegyüttesek listája (Forrás: Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ)

1.14.6.6 Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési
emlékhely
Dombóváron történeti kert, történeti temető és temetkezési emlékhely nem található.

24

Az újonnan hatályba lépett a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015.
(III. 11.) Korm. rendelet a 80. § A értelmében a hatálybalépése előtt megkötött tervezési szerződéssel rendelkező
településfejlesztési koncepció készítésénél még nem kell alkalmazni.
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1.14.6.7 Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki
környezet
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által jegyzett műemléki
környzet védettségi listája:
Név
Szentháromság-oszlop
ex-lege műemléki
környezete
Kossuth-emlékmű exlege műemléki
környezete

Cím

Védelem
kategória
Műemléki
környezet
Műemléki
környezet

Szent Flórián-szobor exlege műemléki
környezete
Pál-ház ex-lege
műemléki környezete

Műemléki
környezet

Dombói várrom
(Gólyavár) ex-lege
műemléki környezete
R. k. templom (Jézus
Szentséges Szíve) ex-lege
műemléki környezete
Korona Szálló műemléki
környezete

Műemléki
környezet

Zsinagóga műemléki
környezete

Műemléki
környezet

Érintett helyrajzi számok
50/1, 50/2, 51/3, 52/3, 53, 225/1, 225/2,
225/3, 227/1, 227/2, 228
1882/2, 1882/4, 1885/1, 1885/2, 1886,
1887/5, 1888/6, 1888/8, 1889/9, 1883,
1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1873,
1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879,
1880, 1894/1, 1895, 1888/11, 1888/10,
1888/9, 1887/4, 1887/3, 1887/2, 1896,
1890, 1881, 1944
268, 270/8, 266, 265, 264, 263, 262,
261/1, 329/1, 329/2, 329/3, 630, 631,
632, 633, 634, 260/1
1391, 1390, 1393, 1394, 1395, 1397,
1336/5, 1336/4, 1336/3, 1328/2,
1328/1, 1294/2
0347, 0348, 0349, 0352, 0353/1, 0351/1

Műemléki
környezet

50/1, 49/5, 51/3, 225/3, 225/2, 225/1,
229, 63/1, 52/3, 61/1, 53, 49/6, 50/3

Arany János tér 9-10.

Műemléki
környezet

Arany János tér 9-10.

Műemléki
környezet

151/1, 154, 155/1, 155/2, 155/3, 159,
160/1, 160/2, 160/3, 160/4, 163/1,
163/2, 187, 195, 196/4, 197, 219, 220,
221, 222, 223, 224/5, 224/6, 224/7,
52/1, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7
202, 200/4, 200/5, 200/3, 200/6, 200/7,
200/9, 213, 221, 199, 198/2, 198/3,
184/2, 196/3, 198/1, 200/1, 200/10,
200/2

1.14—4. Műemléki környzetek védettségi listája (Forrás: Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ)

1.14.6.8 Nemzeti emlékhely, történelmi emlékhely
Dombóváron jelenleg sem történeti, sem nemzeti emlékhely nem található.
Dombóvár Város Önkormányzata a múltban több alkalommal is kezdeményezte a Szigeterdő és az ott
található, - Horvay János szobrász által alkotott - az első felelős magyar kormány tagjait ábrázoló
szobrok nemzeti emlékhellyé, vagy történelmi emlékhellyé nyilvánítását. A kérelmeket a Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elődje elutasította.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény meghatározása szerint „nemzeti
emlékhely a nemzet történelmében meghatározó jelentőséggel bíró helyszín, amely a magyar, illetve
a magyar és az ország területén élő nemzetiségek összetartozását erősítő és identitásképző jellegénél
fogva a nemzet önképében kiemelkedő fontossággal bír, továbbá amely országos jelentőségű állami
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megemlékezés színhelye lehet, és amelyet az Országgyűlés törvénnyel nemzeti emlékhellyé
nyilvánít”. A lista szűk, különleges esetben bővíthető.
A törvény azonban tágabb lehetőséget ad a történelmi emlékhelyek tekintetében. Ez „a nemzet

vagy valamely velünk élő nemzetiség történelmében meghatározó jelentőséggel bíró helyszín,
amelyet a Kormány rendelettel történelmi emlékhellyé nyilvánít”. Ennek megfelelően Dombóvár
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 122/2015. (III. 26.) Kt. Határozatában döntött, hogy a
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 61/F. § (1) bekezdése alapján
kezdeményezi a Szigeterdő (a dombóvári 1882/3 hrsz. alatti ingatlan) történelmi emlékhellyé
nyilvánítását.
A fejezetet kiegészíti a külön dokumentumban, az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló
395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete25 szerinti tartalommal készülő örökségvédelmi
hatástanulmány.

1.14.6.9 Helyi védelem
Dombóvár Város Önkormányzata már 1999-ben megalkotta a helyi építészeti értékekről szóló
rendeletét (Dombóvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 16/2002.(V.29.),
37/2004.(VII.5.), 52/2004.(VIII.31.), 31/2009.(IX.10.) /egyes önkormányzati rendeletek
jogharmonizációs célú módosításáról/, 32/2011.(VII.5.), 14/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelettel
módosított 30/1999.(X.26) számú rendelete A helyi építészeti értékek védelméről26).
A rendelet mind egyedi, mind területi védettségeket megállapít.
A védett értékek fenntartása elősegítése érdekében az önkormányzat éves költségvetésében
meghatározott keretek közt, a védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében végzett
munkák költségének max. 50%-áig terjedő, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nyújt,
pályázat útján.
Az egyedi épületek és építmények a város történeti korszakainak karakteres elemeit őrzik.
Helyi védettségű területek szintén a város történeti arculatát hivatottak biztosítani. Ezek:













Arany János tér és csatlakozó Baross G utcaszakasz
Vörösmarty u.
Dombó P. u.
Bezerédj u.
Jókai u.
Hunyadi tér és csatlakozó Szabadság utca szakasza
Kölcsey u.
Fő utca és csatlakozó terek
Gólyavár
Földvár (Szigeterdő)
Árpád u.
Erzsébet u.

25

Az újonnan hatályba lépett a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015.
(III. 11.) Korm. rendelet a 80. § A értelmében a hatálybalépése előtt megkötött tervezési szerződéssel rendelkező
településfejlesztési koncepció készítésénél még nem kell alkalmazni.
26

http://www.dombovar.hu/downloads/Epiteszeti_ertekek_vedelmerol_14-2012..pdf
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Széchenyi u.
Petőfi u.
Ady Endre utcában: Az Ady u. 34. házszámtól az Ady u. 60. házszámig, és az Ady u. 35.
házszámtól az Ady u. 67. házszámig terjedő utcaszakasz.
Zrínyi utcában: A Zrínyi u. 55. házszámtól a Zrínyi u. 73. házszámig, és a Zrínyi u. 62.
házszámtól a Zrínyi u. 78. házszámig terjedő utcaszakasz.
Rákóczi u.
Katona J. utcában: A Katona J. u. 2. házszámtól a Katona J. u. 18. házszámig, és a Katona J. u.
1/a. házszámtól a Katona J. u. 21. házszámig terjedő utcaszakasz.
Bartók B. u.
Bajza J. u.
Kossuth L. utcában: A Kossuth L. u. 1. házszámtól a Kossuth L. u. 27. házszámig terjedő
utcaszakasz
Városi Temető (Rákóczi u.)
Szigeterdő: 13. századi földvár, lakótorony és téglaégető kemence területi környezete és a
Szigeterdővel határos Gyenis Antal u.

1.14.7 Az épített környezet konfliktusai, problémái
A fentebbiekből levonható, hogy a kialakult településszerkezet az alapvető adottságokból következő
konfliktusokkal terhelt:












A fő közelekdési utak Dombóvár területrészeit elválsztják. Különösen probléma a Belvároson
áthaladó 611. sz. Dombóvár-Sásd II. rendű főút.
A városnak nincs egységes főtere, a kereskedelmi, adminisztratív, oktatási és közösségi
funkciók nem szervezik a városi közösségi életet. A jellegtelen városközpont miatt – a sok
történeti érték ellenére – sincs a városnak jellegzetes arculata.
A központtól távol eső településrészeken (Gunaras és külső birtokközpontos városrészek),
ahol nem nagy sűrűségben, de laknak emberek, nincs alapfokú intézményi ellátottság (óvoda,
iskola), emellett a várossal való kapcsolata nem megfelelő.
Romló állapotú belvárosi épületállomány
Hasznosítatlan műemléki és védett épületek
Az önkormányzati bérlakásállomány jórészt alacsony komfortfokozatú, hiányosan
közművesített
A felhagyott ipari és mezőgazdasági területek szlömösödnek, a városi térben sem
városképileg, sem funkcionálisan nem illenek.
A tömegközlekedési pályaudvari térségek lepusztultak.
A Szőlőhegyen az épített környezet konfliktusai erősödnek.
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1.15 KÖZLEKEDÉS
1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok
Dombóvár térségét a páneurópai közlekedési hálózatba két TEN-T eleme kapcsolja be, az V. sz. vasúti
folyosó V/b és V/c ága által, melyek a település területén ágaznak szét. A közúti hálózat kapcsolatai
hiányosaknak és rossz minőségűeknek mondhatóak. Az országos közúti kapcsolatokon rendkívül
sokat fog majd javítani az M9 autópálya Szekszárd-Kaposvár szakasza, amely délről fogja elkerülni a
várost és egy csomópontja lesz a térségben a 611. sz. főúttal. A különböző szintű térségi központok
elérhetősége az átlagosnál rosszabbnak mondható. Dombóvár járás közlekedési hálózatát mutatja az
alábbi ábra.

1.15—1. Dombóvár járás közlekedési hálózata (Forrás: utadat.hu)
Különböző szintű térségi központok elérhetősége személygépkocsival
Térségi központok

Távolság Átlagos utazási idő Átlagos utazási sebesség Útvonal

megyeszékhely - Szekszárd 64,0 km

55 perc

70 km/h

65

régióközpont - Pécs

50,9 km

50 perc

61 km/h

66

főváros - Budapest

174,0 km 113 perc

92 km/h

M7

Különböző szintű térségi központok elérhetősége távolsági autóbusz járattal
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Térségi központok

Távolság Átlagos utazási idő Átlagos utazási sebesség

Átlagos napi járatszám
(oda-vissza)

megyeszékhely - Szekszárd 67,8 km

109 perc

37 km/h

10-10 járat

régióközpont - Pécs

52,0 km

75 perc

42 km/h

7-7 járat

főváros - Budapest

223,7 km 267 perc

50 km/h

12-10 járat (átszállással)

Különböző szintű térségi központok elérhetősége vasúttal
Térségi központok

Távolság Átlagos utazási idő Átlagos utazási sebesség

Átlagos napi járatszám
(oda-vissza)

megyeszékhely - Szekszárd 112,9 km 131 perc

52 km/h

9-8 járat (átszállással)

régióközpont - Pécs

64,0 km

71 km/h

19-19 járat

főváros - Budapest

164,0 km 149 perc

66 km/h

19-18 járat

54 perc

1.15—2. Különböző szintű térségi központok elérhetősége

1.15.2 Közúti közlekedés
A Dombóvári járás területén található főbb közutak
Dombóvár járás területén halad a 61. sz. II. rendű főút, amely K-Ny irányban biztosít kapcsolatot
Dunaföldvár és Nagykanizsa között, Kaposvárt érintve. További fontos országos szintű hálózati elem a
611. sz. Dombóvár-Sásd II. rendű főút, amely Pécs felé létesít közúti kapcsolatot. A járás települései e
két úthoz kapcsolódó alsóbbrendű országos közutakon érhetőek el. Dombóvár járási központ közúti
elérhetősége átlagosnak mondható, ezt mutatja a következő táblázat.
Járás települései Távolság Átlagos utazási idő Átlagos utazási sebesség
Attala

7,3 km

10 perc

44 km/h

Csibrák

22,4 km 20 perc

67 km/h

Csikóstőttős

9,3 km

11 perc

51 km/h

Dalmand

15,2 km 14 perc

65 km/h

Döbrököz

12,0 km 14 perc

51 km/h

Gyulaj

26,5 km 26 perc

61 km/h

Jágónak

6,2 km

8 perc

47 km/h

Kapospula

4,4 km

7 perc

38 km/h

Kaposszekcső

6,2 km

8 perc

47 km/h

Kocsola

17,8 km 16 perc

67 km/h

Kurd

19,0 km 17 perc

67 km/h

Lápafő

24,2 km 20 perc

73 km/h

Nak

17,6 km 21 perc

50 km/h

Szakcs

22,6 km 19 perc

71 km/h

Várong

26,4 km 22 perc

72 km/h

Átlag

15,8 km 16 perc

58 km/h

1.15—3. Dombóvár járási központ közúti elérhetősége

Készítette: Balázsné Nagy-Pál Anna, Beleznay Éva – Terra Studio Kft. | 1134 BUDAPEST, SZOMOLNOK UTCA 14.

138
Településen található főbb közutak:27

1.15—4. Dombóvár belterület közúti hálózata

27

A fejezetben szereplő forgalmi adatok forrása: Az országos közutak 2013. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma, 2014.
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Köztársaság u. – Rákóczi F. u.: A 61. sz. II. rendű főút Dombóvár területére eső része, amely a
település északi szélén halad kevésbé érintve a városközpontot. A település egyik fő (térségi és
település szintű) kapcsolati funkciót ellátó főútja, ezért jelentős tranzit forgalmat bonyolít le, ami
főleg a nyugati szakaszon problémás. Az út átlagos napi forgalma 8465 Ej/nap, 2x1 forgalmi sávos,
kivétel a Gunarasi út és Árpád u. között részt, ahol irányonként két forgalmi sáv van. A Kórház u.Köztársaság u. és Teleki u.-Rákóczi u. csomópontok jelzőlámpával szabályozottak.
Teleki u. – Hunyadi tér – Szabadság u.: A 611. sz. Dombóvár-Sásd II. rendű főút Dombóvár területére
eső része, amely áthalad a városközponton. A település másik fő (térségi és település szintű)
kapcsolati funkciót ellátó főútja, ezért szintén jelentős tranzit forgalmat bonyolít le. Az út átlagos napi
forgalma 6365 Ej/nap, 2x2 forgalmi sávos a 61. sz. főúttól az Arany János térig, miközben áthalad a
belvároson. Az Arany János térnél lévő csomópont a település egyik kritikusabb pontja közúti
balesetbiztonság tekintetében. A már említett Teleki u.-Rákóczi u. csomóponton felül a Zrínyi u.-val, a
Népköztársaság u.-val és a Jókai u.-val alkotott csomópontjai jelzőlámpával szabályozottak.
Gunarasi út: 6532. sz. Hőgyész-Dombóvár összekötőút Dombóvár területére eső része, elsősorban
kapcsolati funkciót lát el a Gunaras városrész és a szomszédos települések felé, átlagos napi forgalma
2260 Ej/nap.
65195. sz. Dombóvár bekötőút: Kapcsolatot biztosít Mágocs felé, átlagos napi forgalma 1779 Ej/nap.
Belterületi szakasza nincs kiépítve, IX. lakóutcába köt be jelenleg és rajta keresztül bonyolódik le az
átmenő forgalom.
Erzsébet u.: A belváros nyugati részének fő feltáró útja, valamint kapcsolatot biztosít a két főút
között, ezért átmenő forgalma is jelentős.
Ady Endre u. – Népköztársaság u. – Fő u.: több településrészt összekötő és feltáró helyi út, ezért
szintén jelentős forgalom terheli. A Kórház u.-val alkotott csomópontja a település másik kritikus
pontja közúti balesetveszélyesség tekintetében.
Kórház u. – Dózsa Gy. u.: településen belüli kapcsolati funkciója jelentős, de feltáró funkcióval
rendelkezik, ezért jelentős forgalom terheli.
Település szempontjából fontosabb helyi közutak:
•
•
•
•
•

Jókai u. – Bajcsy-Zsilinszky u.: 65358. sz. Dombóvár állomáshoz vezető út, átlagos napi
forgalma 3736 Ej/nap, településen belüli kapcsolati és feltáró funkciója is erős.
Gyöngyvirág körút: Kertváros városrész fő feltáró útja
Vörösmarty u. – Báthori u.: több városrész feltáró és kiszolgálóútja
Gorkij u.: Újdombóvár városrész egyik fő feltáró útja
Udvari Vince u. – Erkel F. u. – III. u.: Újdombóvár városrész érintő irányú fő feltáró útjai

A település útjainak burkolata és szélessége a legtöbb helyen megfelelő, de akadnak rossz állapotban
lévő és kiépítetlen útszakaszok (pl. Szent Gellért u., Petőfi u., Radnóti u., Dőry Hugó u., Szőlőhegyen
több utca). Lakó-pihenő övezet több helyen található a városban. Az említett M9 autópálya
fejlesztéssel egyetemben fog várhatóan elkészülni a 61. sz. és 611. sz. főút Dombóvárt elkerülő
szakasza, amely tehermentesíteni tudja a települést a nagyszámú átmenő forgalomtól.
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Baleseti mutatók alakulása
A közúti balesetek száma országosan és régiós szinten folyamatosan csökkenő tendenciát mutatnak,
amit a vezetéskultúra javulásának, közlekedésbiztonsági fejlesztéseknek és a változó jogszabályi
környezetnek tudhatunk be. Ez a tendencia viszont nem érvényes sem Dombóvár járási, sem a
települési adatokra. A baleset okozója szerint nincs nagy változás az elmúlt évek során (átlagosan a
balesetek 63%-át személygépkocsik, 12%-át motorkerékpárok, 12%-át kerékpárok, 9%-át
tehergépkocsik, 4%-át gyalogosok okozzák).
Motorizációs mutatók alakulása

1.15—5. Ezer lakosra jutó személygépkocsik száma Dél-Dunántúlon és a Dombóvári járásban (Forrás: KSH,
2012.)

A település motorizációs mutatói (307 személygépkocsi/1000 fő és 42 tehergépkocsi/1000 fő)
nagyjából az országos (308 és 48), a régiós (341 és 55) valamint a megyei (332 és 58) átlag alatt
maradnak. Az elmúlt évek gazdasági recessziója visszavetette az évente forgalomba helyezett
gépjárművek számát, ez Dombóvár viszonylatában az jelenti, hogy a 2008. évi 13 jármű/év/1000
főhöz képest 2010. évi mélypontban 4 jármű/év/1000 főre esett.
Az elmúlt években a településen folyamatosan csökken a benzinüzemű gépkocsik aránya (2005-ben
79%-ről 2013-ben 73%-ra) és emelkedik mind a gázolaj (21%-ről 26%-ra), mind az egyéb üzeműeké
(0,2%-ről 0,7%-ra). Ez a tendencia megegyezik az országos, régiós és megyei tendenciákkal.

1.15.3 Közösségi közlekedés
A Dombóvári járás és település kötött pályás közösségi közlekedése fejlettnek mondható, erre épül rá
egy gyengébb (de az országos átlaghoz képest megfelelő) szolgáltatási színvonalú autóbuszos
helyközi közlekedés.

1.15.3.1 Közúti
A település belvárosában található autóbusz megállóhelyek többségén található esőtől és széltől
védett autóbusz váró, helyi és helyközi autóbusz menetrend, a külső területen lévő kevésbé
forgalmas megállóknál csak menetrend található meg.
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A távolsági járatokkal a különböző szintű területi központok elérhetőek, az Error! Reference source
not found. tartalmazza az ezekhez tartozó adatokat. Az autóbusz járatok ezeken kívül közvetlenül
eljutnak még Bonyhád, Dunaföldvár, Kaposvár, Kecskemét, Komló, Mohács, Tamási és Veszprém
településekre.
A helyközi autóbusz üzemeltető a Gemenc Volán Zrt. volt 2015-ig, amikor létrejött a Dél-Dunántúli
Közlekedési Központ Zrt. Az autóbusz flottájuk átlag életkora az elmúlt években folyamatos
növekedik 2013-ban 12,93 év volt (2011-ben 11,45 év, 2012-ben 12,45 év). A helyközi autóbusz
közlekedés központja a dombóvári autóbusz pályaudvar, amely a vasútállomás mellett található. Az
állomáson hét kocsiállás (és több autóbusz parkoló) található meg, önálló épülettel nem rendelkezik,
a vasút állomásépület egy része működik forgalmi irodaként. A helyközi kocsiállások
akadálymentesen megközelíthetőek, több pad, menetrend és elektronikus utastájékoztatás is
megtalálható, viszont taktilis jelek nincsenek.
Egy átlagos teljesárú menetjegy ára 310-745 Ft, havi bérlet 15-37 000 Ft körül változhat a távolság
függvényében. Az utasok számában jelentős változás nem történt az elmúlt évek alatt, 2014-ben 1,68
millió utas használta helyközi közlekedést. A szolgáltatási színvonal a térség településeire eltérő, ezt
mutatja a következő táblázat.
Járás települései

Távolság

Átlagos
utazási idő

Átlagos utazási
sebesség

Átlagos napi járatszám

Attala

8,1 km

13 perc

37 km/h

19-19 járat

Csibrák

22,6 km

35 perc

39 km/h

9-10 járat

Csikóstőttős

9,9 km

22 perc

27 km/h

16-15 járat

Dalmand

15,2 km

31 perc

29 km/h

11-10 járat

Döbrököz

12,0 km

19 perc

38 km/h

22-24 járat

Gyulaj

26,8 km

48 perc

34 km/h

5-5 járat

Jágónak

6,2 km

18 perc

21 km/h

3-3 járat

Kapospula

5,7 km

10 perc

34 km/h

26-27 járat

Kaposszekcső

7,3 km

14 perc

31 km/h

33-30 járat

Kocsola

17,8 km

29 perc

37 km/h

17-17 járat

Kurd

19,1 km

32 perc

36 km/h

19-21 járat

Lápafő

24,2 km

43 perc

34 km/h

10-10 járat

Nak

19,8 km

35 perc

34 km/h

8-9 járat

Szakcs

23,3 km

47 perc

30 km/h

10-7 járat

Várong

26,4 km

51 perc

31 km/h

10-10 járat

Átlag

16,3 km

30 perc

33 km/h

15-14 járat

(oda-vissza)

1.15—6. Dombóvár elérhetősége a járás településeiről helyközi autóbusz járattal
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1.15—7. A település helyi autóbusz hálózata

A helyközi autóbusz járatok egy része elkerüli a városközpontot a Dózsa Gy. u. felé közlekedve, ezáltal
a település legtöbb részéről nehezebb elérés lehetséges csak.
Dombóvár helyi hálózatának üzemeltetését a közelmúltban vette át Régió 2007 Kft., amely jelentős
mértékben átalakította a hálózatot. A hálózaton jelenleg 12 db viszonylaton 5 db autóbusz (melyből 4
db alacsonypadlós, de eltérő a típusuk és a színviláguk) közlekedik, átlagéletkoruk 15,5 év. Egy
menetjegy ára 200 Ft, a helyi bérlet 4000 Ft-ba kerül teljes áron. A közösségi közlekedés
utasszámaival kapcsolatban 2011-ig lassú csökkenés látható (évente körülbelül 5-7%-os), majd 2012től az üzemeltetés váltás következtében felére csökkent.
A település új helyi közlekedés rendszerét mutatja a fenti ábra. A település legnagyobb részét lefedi
és, hogy a hálózat központja a Hunyadi tér, de sok járat érinti a vasútállomást is. A Hunyadi téri
átszállóhelyen több kocsiállás mellett fedett helyen pad és menetrend is található, de az útfelület
leromlott állapotban van. Az utastájékoztatás egyéb eszközei, illetve akadálymentesítés nem
megoldott. A viszonylatok menetrendje a vasúthoz illeszkedik, az óránkénti megoszlást a 1.15—8.
tartalmazza. Látható, hogy egy majdnem egész napos 4-6 járatszám mellett a reggel és a délutáni
csúcsidőben sűrítve üzemel a hálózat. A közeljövőben új megállóhely épül ki a Lidl áruház
környezetében.
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16
14

járatszám

12
10
8
6
4
2
0

1-11-21. sz. járat

2-12. sz. járat

3-13-23. sz. járat

4-14. sz. járat

5-15. sz. járat

1.15—8. Helyi autóbusz viszonylatok járatszámai óránkénti bontásban

A település egyéb belterületeinek autóbuszos elérhetőségét a következő táblázat tartalmazza.
Dombóvár egyéb
belterületei

Távolság

Mászlony

Átlagos utazási
idő

Átlagos utazási
sebesség

Átlagos napi járatszám (odavissza)

10,6 km 17 perc

37 km/h

3-4 járat

Szőlőhegy

3,3 km

6 perc

33 km/h

10-10 helyi járat

Kiskonda

6,8 km

10 perc

41 km/h

3-4 járat

Nagykonda

7,9 km

12 perc

40 km/h

3-4 járat

Szilfás

13,8 km 34 perc

24 km/h

1-2 járat

Szarvasd

7,7 km

11 perc

42 km/h

19-22 járat

Átlag

8,4 km

15 perc

36 km/h

7-8 járat

1.15—9. A település egyéb belterületeinek elérhetősége autóbusz járattal

A helyi és helyközi autóbuszok tarifarendszer nem egységes, valamint eltérő helyen található a két
hálózat központja. Kedvező viszont a nemrég bevezetett átszállójegy, amely lehetővé teszi az utazás
során egyszeri átszállást.
Szerződéses járatok
A nagyobb munkáltatók kisbuszokat üzemeltetve közlekedtetik a munkavállalóikat.
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1.15.3.2 Kötöttpályás
A járás területén három vasútvonal található, a 40. sz. Budapest-Pécs, a 41. sz. Dombóvár-Gyékényes
és az 50. sz. Dombóvár-Bátaszék vonalak, ezek közül a 40. sz. Pusztaszabolcs-Dombóvár vasútvonal
szakasz és a 41. sz. vasútvonal korszerűsítésre kerül CEF Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz
felhasználásával a jelen EU-s ciklusban. A vasutak fő jellemzőit a következő táblázat tartalmazza.
Vonal

Típus

40. sz.
Budapest-Pécs
41. sz. DombóvárGyékényes
50. sz. DombóvárBátaszék

transzeurópai vasúti
áruszállítási hálózat
transzeurópai vasúti
áruszállítási hálózat
regionális vasút

Vágányok
száma

Villamosított

Pályasebesség

egy

igen

Pusztaszabolcs felé 120 km/h,
Vásárosdombó felé 100 km/h

egy

igen

100 km/h

egy

nem

80 km/h

1.15—10. Dombóvár területén áthaladó vasútvonalak jellemzői

Három vasútvonal találkozásánál található a Dombóvár vasútállomás, ahonnan közvetlen átszállási
lehetőség van a helyi és helyközi autóbuszjáratokra. Az állomásnak hat személyforgalmat
lebonyolítható vágánnyal, ezen kívül hat teher és 14 db egyéb vágánnyal rendelkezik. P+R jellegű
parkolásra nagy kiterjedésű rendezett terület áll rendelkezésre, amely állapota rosszabb minőségű,
de jól kihasznált. A parkoló mellett 20 férőhelyes fedett B+R kerékpártároló, amely kapacitása nem
elégséges. Az állomás részben akadálymentes, az állomásépület és a peronok akadálymentesen
megközelíthetőek, de nincs kijelölt akadálymentes parkoló, se taktilis jelzések, valamint az sk+30 és
sk+15 peronmagasság nem megfelelő. Az utastájékoztatás megfelelő színvonalú, menetrend,
szolgálati hely megnevezése, útbaigazító táblák kihelyezettek, településtérkép, hangos
utastájékoztatás működik, de elektronikus utastájékoztatás hiányzik.
Az összes viszonylaton ütemes közlekedés van, intercity vonatok járnak naponta Pécs – Budapest
Keleti pu. között (10 pár), Zágráb – Budapest Keleti pu. között (1 járat), valamint helyből Gyékényes
felé (1 pár). Az összes személyvonat egyik végállomása Dombóvár, és közlekednek naponta Bajára (3
pár), Bátaszékre (2 pár), Budapest Déli pu.-ra (1 pár), Gyékényesre (6 pár), Kaposvárra (1 pár),
Nagykanizsára (4 pár), Pécsre (10 pár), Pusztaszabolcsara (8 pár) és Sárbogárdról (1 járat). A
különböző szintű területi központok vasúti elérhetőségét az Error! Reference source not found., míg
a járás vasúti kapcsolattal rendelkező településekét az 1.15—11. tartalmazza.
Járás települései

Távolság

Átlagos utazási idő

Átlagos utazási sebesség

Átlagos napi járatszám
(oda-vissza)

Attala

8,0 km

11 perc

44 km/h

10-10 járat

Csibrák

21,0 km

18 perc

70 km/h

9-9 járat

Csikóstőttős

4,0 km

4 perc

60 km/h

4-5 járat

Döbrököz

10,0 km

9 perc

67 km/h

9-9 járat

Kapospula

5,0 km

8 perc

38 km/h

10-10 járat

Kaposszekcső

5,0 km

5 perc

60 km/h

10-10 járat

Kurd

18,0 km

15 perc

72 km/h

9-9 járat

Átlag

10,1 km

10 perc

59 km/h

8-8 járat

1.15—11. Dombóvár vasúti elérhetősége a járás vasúti kapcsolattal rendelkező településeiről
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A település másik, kisebb jelentőségű megállóhelye Dombóvár alsó vasútállomás, amely három
személyforgalmat lebonyolítható és egy egyéb vágánya van. Megállnak az állomáson Kaposvárra és
Nagykanizsára közlekedő személyvonatok, valamint a Gyékényesre közlekedők egy része (4 pár). Az
állomáshoz közvetlenül kapcsolódik helyi autóbuszjárat, de kevesebb viszonylat jár, mint a
nagyállomásnál. P+R jellegű parkolásra hely biztosított, de rendezetlen és nem védett, kerékpártároló
nincs. Az állomás nem akadálymentes, bár a peronok akadálymentesen megközelíthetőek az sk+30 és
sk+15 peronmagasság nem megfelelő. Az utastájékoztatás hasonló színvonalú, mint a nagyállomás
tekintetében.

1.15.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A járás kerékpárút hálózata rendkívül hiányos, a távlati hálózatból csak Dombóvár-Kaposszekcső-Sásd
térségi kerékpárút hálózati elem egy része épült ki egy szakaszon, Dombóvár belterület határától
Kaposszekcső belterület határáig.
A település kerékpárút hálózatát a Error! Reference source not found. mutatja, hossza 7,0 km, mely
az utóbbi években nem változott. Látható, hogy fő elem a Gunarasfürdőt köti össze Dombóvár
belvárosával a Kossuth L. u.-ig. Viszonylag jó állapotban van, a közelmúltban volt felújítva, de állapota
több helyen (pl. Gunaras területén) problémás. A Hunyadi térre padok és egyéb utcabútorok kerültek
ki mellé, amely miatt a kerékpárúti funkciója gyengült és belvárosi sétányként is használják, ez a
kerékpáros-gyalogos konfliktusok szempontjából veszélyes.
Fejlesztési elképzelések vannak a Kórház u. és Népköztársaság u. mentén, a Szőlőhegy felé
kerékpárutak kialakítására, valamint a meglévő két kerékpárút összekötésére (611. sz. út mentén).
A meglévő útfelületek a legtöbb helyen jól kerékpározhatóak. A városban jelentős a kerékpáros
forgalom, a hálózat további fejlesztése szükséges.
A településen található gyalogos felületek nagysága (2012-ben 129,0 km járda) az országos átlaggal
megegyező mértékű, de az állapotuk sok helyen nem megfelelő. A két 2x2 sávos főút három részre
vágja a települést, amelyek közötti átkelés nehézkes. Elsősorban a városközpontban kedvezőtlen ez
az elvágó hatás, ahol a különböző funkciók (kereskedelmi, gazdasági, intézményi, stb.) egymáshoz
közel, de elválasztva találhatóak. A település több pontján lettek kijelölve új gyalogátkelőhelyek,
néhol még hiányoznak, és többségük nem akadálymentes.

1.15.5 Parkolás
Dombóváron 2008-ban szüntették meg a fizető parkolást. A meglévő parkolóhelyek kiszolgálják a
helyi igényeket, kapacitásprobléma csak az közintézmények (iskolák, kórház) környékén időszakosan
fordulnak elő. Probléma még, hogy a Rákóczi u.-i köztemető mellet nincs kiépített parkoló.
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1.16 KÖZMŰVESÍTÉS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS
A város közművesítése fokozatosan épült ki. Mára a település belterületén legalább a részleges
közműellátás, de a városközpontban, a központ közeli városrészekben már a teljes közműellátás
biztosított. Jelentősebb ellátási hiányok a belterület peremén és a külterületen fekvő városrészekben
fordul elő. A legkevésbé ellátott városrész Mászlony, ahol jelenleg is közszolgáltatásként csak a
villamosenergia áll rendelkezésre.
Az elmúlt tíz évben (2001-2011 között) ugyan jelentős közműfejlesztéseket valósítottak meg,
amelynek eredményeként nőtt a teljes közművel rendelkező lakások aránya, de az egyes
városrészekben még így maradtak alacsony komfortfokozatú, illetve hiányosan közművesített
lakások.
ÚjTüske
dombóvár

Gunaras

Kertváros

Belváros
(mag)

Egyéb,
belvárost
öv.városi
területek

2001

14,5

7,5

16,7

4,4

4,5

12,7

27,4

100,0

54,7

2011

3,6

3,6

0,0

2,2

1,6

15,8

10,4

97,6

23,7

Szőlőhegy Mászlony Külterület

1.16—1. Városrészenként az alacsony komfortfokozatú lakások arányának változása 2001-2011 között

1.16.1 Víziközművek
1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz
hasznosítás)
A településen a vezetékes ivóvíz elosztóhálózat a beépített terület utcáiban 117,6 km hosszban épült
ki, ezzel a vízvezeték kiépítettsége a belterületen teljes körűnek tekinthető. A külterületen fekvő
városrészekben is biztosították a vízellátást, bár nem városrész szintűen, kivéve Mászlonyt, amelynek
vezetékes ivóvíz ellátása megoldatlan.

1.16—2. Ivóvízhálózatba kapcsolt lakások aránya Dél-Dunántúlon és a Dombóvári járásban (Forrás: KSH, 2012.)

Az ivóvízzel ellátott lakások száma a legutolsó statisztikai adatok alapján 7719 volt 2014. január 1.-én,
ez a település lakásállományának 92,1 %-a. Az ellátottság jelzi, hogy Dombóváron a lakosság 7,9 %-a,
kb 1500 fő számára nincs megoldva a közüzemi vezetékes ivóvíz ellátás. Ezek ellátására a
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közhálózatra telepített 37 közkifolyó áll jelenleg rendelkezésre. A közüzemi vízellátásban nem
részesülő telkeken élők a vízellátásukra a közkifolyókon kívül, házi kutakat is hasznosítanak, de azok
vízminősége bizonytalan. Házi kutakat a fenntartási költségeik csökkentésére a közüzemű
vízellátásban részesülők is használnak, elsődlegesen locsoló vízként.
8600
8400
8200
8000
7800
7600
7400
7200
7000
6800
6600

2013. év

2012. év

2011. év

2010. év

2009. év

2008. év

2007. év

2006. év

2005. év

2004. év

2003. év

2002. év

2001. év

2000. év

Lakásállomány (db)

Közüzemi ivóvízvezetékhálózatba bekapcsolt lakások
száma (db)

1.16—3. Vízellátottság fejlődése 2000-2014 között (Forrás: ksh)

A diagram mutatja, hogy 2000-ben 7302 lakás, az akkori lakásállomány 90,6 %-a rendelkezett
vezetékes ivóvíz ellátással, 2014. január 1-én 7719, a lakásállomány 92,1. (meg kell jegyezni, hogy ez
idő alatt a város népességszáma 9 %-kal csökkent, a lakásállomány pedig 4 %-kal nőtt.)
Vízellátás műszaki hálózati rendszere (vízbázis, hidrogeológia, hálózati rendszer)
Dombóvár vízellátó hálózatának üzemeltetője korábban a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű
Kft volt, a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és az annak végrehajtásáról szóló,
58/2013.(II.27.) számú Kormányrendelet rendelkezései alapján, feladatát a Siófoki központú DRV Zrt
Dombóvári Üzemvezetősége vette át.
Dombóvár és térsége ellátására létesített regionális ellátó rendszer Dombóvár közigazgatási területe,
benne a hozzá tartozó külterületi városrészei mellett, Kaposszekcső, Csikóstőttős, Kocsola, Döbrököz,
Dalmand, Gyulaj, Csibrák, Kurd (Csurgópuszta) települések ellátását biztosítja.
Dombóváron üzemelő vízbázis kapacitása, a kitermelhető víz mennyisége 8.000 m3/nap, ebből a
város napi átlagos vízfogyasztása 3.500 m3/nap, napi csúcs vízigénye 4.200 m3/nap.
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Tolna-megyei Területrendezési Terv 2004

OTRT 2014

A vízbázis hidrogeológiai védőterület kijelölése nem történt meg, pedig a Tolna megyei TrT is jelzi,
hogy a város dél-keleti része kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik.
Az OTrT 2014-ben az országos jelentőségű vízminőség védelmi területek között Dombóvár település
érintettségét nem jelölte.
Tüzivíz ellátás
A település kiépített vízelosztó hálózatára az előírások szerint a tűzcsapok felszerelésre kerültek,
biztosítva ezzel a szükséges tüzivaz ellátást.
Termálvíz ellátás
A vízellátás keretében említeni kell a város termálvízellátását is. Dombóvár területén (az akkor még
Gunaras-dűlő néven külterületi besorolású területen) 1960-as években kezdtek kutatófúrásokba
szénhidrogén mező feltárásának reményében, de a közel 1000 méter mélyen megütött kamrában
szénhidrogén helyett termálvizet találtak, amire alapozva indult a városban a termálfürdő fejlesztése.
1973-ban megnyílt a termálfürdő nevét adó 56o-os termálvíz gyógyvíz minősítést akkor elnyerő
termálvízre alapozva. A gyógyvízzé minősített víz mozgásszervi problémák, különféle belgyógyászati
és emésztőrendszeri betegségek, nőgyógyászati panaszok és ínybetegségek esetén lehet hatékony.
Ezen kívül a gyógyfürdő vize alkalmazható egyes bőrbetegségek kezelésére és bizonyos érrendszeri
panaszok enyhítésére.
Jelenleg a fürdő két részre tagolt, az egyik a szezonálisan üzemelő strandfürdő, a másik az egész éven
át üzemelő gyógyfürdő és hozzá tartozó gyógyászati részleg.
A strandfürdő területén két gyógyvizes ülőmedence, egy gyermek kalandmedence, strandmedence,
úszómedence, strandmedence, úszómedence, három élménymedence, trambulinmedence, csúszda
fogadómedence, valamint hatpályás csúszdapark áll rendelkezésre. Ezek mellett egyéb
sportlétesítményekkel egészítik ki a szolgáltatásaikat.
A gyógyfürdő egész évben üzemel, létesítményében egy gyógyvizes levezető úszó, két gyógyvizes
ülőmedence, szauna úszómedence, szauna mártózó medence, tornamedence és súlyfürdőmedence,
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valamint a szabadtéren lévő, de a fürdőhöz közvetlenül kapcsolódó két élménymedence áll
rendelkezésre.
Fejlesztési igény
Az ágazat részéről elkészített „gördülő fejlesztési terv” keretében a szolgáltató ütemezetten
rögzítette az ivóvíz ellátás hálózatának és létesítményeinek rekonstrukciós és fejlesztési igényeit.
Fejlesztési célkitűzés az ivóvíz vízminőség javítása, pályázati támogatás segítségével.
Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás vízminőség javító programja
keretében:





a Dombóvár vízellátó rendszeréhez csatolandó település részek, puszták ellátásának
vonatkozásában;
Kaposszekcső és Csikóstőttős településeken új vezetékek és házi bekötések létesítése és
vezetékrekonstrukció vonatkozásában;
Kocsola, Döbrököz és Dalmand településeken hálózatbővítés és rekonstrukció
vonatkozásában,
Gyulaj, Csibrák, Kurd (Csurgópuszta) településeken térségi rendszer kiépítése
vonatkozásában.

Vízellátás területét érintő kiemelt fejlesztési program a Dombóvár-Gunaras fejlesztése.
A városrész üdülőterületi célú komplex fejlesztésével a város fürdővárossá válása a célkitűzés,
melynek eléréséhez, nemcsak magát a fürdőt, hanem annak környezetének turisztikai célú fejlesztése
is szükséges.
A korábbi fejlesztési szándék megvalósítása hozzájárulhat a célkitűzés eléréséhez, miszerint a
Dombóvár-Gunaras fürdővárossá fejlesztése során a komplexum a „nyugati és keleti fürdőkultúra”
találkozópontja lehet.
A „nyugati” fürdőkultúrát az élményfürdő, a gyógyászati részleg képviselheti, a „keleti” fürdőkultúra
a keleti szokások, keleti kultúra élvezetéhez nyújt teret. E kétirányú igény egyidejű, egy
komplexumon belüli kielégítési lehetősége emelné Dombóvár fürdővárosi rangját.

1.16.1.2 Szennyvízelvezetés
A településen a szennyvíz elvezetésére elválasztott rendszerű közcsatorna hálózatot létesítettek. A
szennyvízcsatorna hálózat a belterületen 55,2 km hosszban épült ki, ezzel a csatornahálózat a
Belváros és az ahhoz kapcsolódó városrészek nagyobb hányadában kiépítésre került, a
peremrészeken kisebb hányadban áll rendelkezésre, míg a külterületi városrészek jellemzően nem
rendelkeznek közcsatorna hálózattal.
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1.16—4. Szennyvízellátásba kapcsolt lakások aránya Dél-Dunántúlon és a Dombóvári járásban (Forrás: KSH,
2012.)

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2013. év

2012. év

2011. év

2010. év

2009. év

2008. év

2007. év

2006. év

2005. év

2004. év

2003. év

2002. év

2001. év

2000. év

Lakásállomány (db)

A közüzemi szennyvízgyűjtőhálózatba
(közcsatornahálózatba)
bekapcsolt lakások száma
(db)

1.16—5. Szennyvízelvezetés fejlődése 2000-2014 között Forrás: ksh

A diagram mutatja, hogy 2000-ben 4090 lakás, az akkori lakásállomány 50,7 %-a csatlakozott a
közcsatorna hálózathoz, 2014. január 1-én 7245, a lakásállomány 86,4%-a. Meg kell jegyezni, hogy a
közcsatorna hálózatra nem csatlakozó ingatlanokból a szennyvíz döntő hányadát a talajba
szikkasztják. Az ezzel okozott szennyezés a csatornahálózat fejlesztésének és a rácsatlakozás
növelésének eredményeként az elmúlt 14 évben jelentősen csökkent. Míg 2000-ben 900 m3/nap-ra
becsülhető a talajba szikkasztott szennyvíz mennyisége, 2014. január 1.-re ez 172 m3/napra csökkent.
Szennyvízelvezetés műszaki hálózati rendszere (szennyvízkezelés, hálózati rendszer)
Dombóvár vízellátánál leírtakkal azonosan a szennyvízelvezetés rendszerének üzemeltetője korábban
a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft volt, a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény és az annak végrehajtásáról szóló, 58/2013.(II.27.) számú Kormányrendelet rendelkezései
alapján, feladatát a Siófoki központú DRV Zrt Dombóvári Üzemvezetősége vette át.
A DRV Zrt Dombóvári Üzemvezetősége üzemelteti Dombóvár és környéki települések szennyvízgyűjtő
hálózatát és az összegyűjtött szennyvizek kezelését szolgáló dombóvári regionális szerepkörű
szennyvíztisztító telepet, a Dombóvár Szennyvízelvezetési Agglomeráció keretein belül. A létrehozott
Dombóvár térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Dombóvár, Attala, Kapospula,
Kaposszekcső összefogásával KEOP pályázat segítségével indította el a szennyvíztelep
rekonstrukcióját.
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A szennyvíztisztító telep kapacitása 3.200 m3/nap, jelenleg a szennyvíztisztító-telepre érkezett
szennyvízmennyiségek átlagosan 2.200 m3/nap.
Fejlesztési igény
Az ágazat részéről elkészített „gördülő fejlesztési terv” keretében a szolgáltató ütemezetten
rögzítette a szennyvízgyűjtő hálózatának és létesítményeinek, a szennyvíztisztító telep rekonstrukciós
és fejlesztési igényeit.

1.16.1.3 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
Dombóvár csapadékvíz elvezetése döntően nyílt árkos kialakítású, amelyek hidrológiai rendezettsége
nem jellemző. Így az árkok vízelvezető képessége korlátozott. Egyes szakaszai szikkasztó árokként
üzemelnek, de jellemzően előfordul árokfeltöltések (pl kocsi behajtó létesítése miatt),
árokfeltöltődések feliszaposodás, illetve növényzettel való benövések miatt.
Az intenzíven beépített belső területeken is jellemző a nyílt árkos elvezetés. Csak a nagyobb utak
víztelenítésére épült zárt csapadékvíz elvezetés. A kisebb belső utakon a kiemelt szegéllyel próbálják
a nagyobb utak árkaiba vezetni a csapadékvizeket. Zárt csapadékvíz elvezetés jelentős mértékben a
61 sz. országos főút belterületi szakasza alatt található.
Csapadékvíz elvezetés műszaki hálózati rendszere
A település felszíni vizei
Dombóvár csapadékvizeinek befogadója a város déli
részén áthaladó Kapos-folyó, amelybe közvetlenül, vagy
mellékvízfolyásai, a Perekaci-árok és a Kiskondai-patak
közvetítésével érkezik a csapadékvíz.
Dombóvár területén több jelentős tó és tározó is
található, amelyek
árvízcsúcs csökkentésre is
használhatók lehetnek.
A település természeti adottsága a vízeróziónak
kitettsége, amelyet a megyei TrT is rögzített.
Tolna-megyei Területrendezési Terv 2004
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1.16.2 Energia
1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás
Villamosenergia ellátás
Dombóvár villamosenergia igényeit a pécsi központú E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja.
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1.16—6. Villamosenergia ellátottság változása 2000-2014 között Forrás: ksh

A diagram jelzi, hogy a lakásállományt meghaladó a villamosenergia ellátottságot igénybevevő
ingatlanok aránya. Ezt a külterületi, nem lakáscélú, de villamosenergia ellátást igénylő ingatlanok
indokolják. Ebből a lakosság ellátottságára következtetni nem lehet. E vonatkozásban mértékadó a
szolgáltató ellátottságra vonatkozó megállapítása, hogy az ellátottság teljes körű.
Műszaki hálózati rendszere
132 kV-os főelosztó hálózaton érkezik a
villamosenergia a település északi oldalán üzemelő
132/22 kV-os nagy-/középfeszültségű alállomásra,
ahonnan kiinduló középfeszültségű hálózatok fűzik
fel a fogyasztói transzformátorállomásokat. A
fogyasztói transzformátor állomásokról induló
kisfeszültségű elosztóhálózatról történik a fogyasztói
igények kielégítése.
A hálózatok jellemzően föld feletti vezetésűek.
A település közvilágítása jellemzően a kisfeszültségű
hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel
megoldott. Ez a kiépített közvilágítás sem a
megvilágítás mértékében, sem energiafogyasztás
szempontjából, sem a település arculatának javítása
tekintetében nem nevezhető korszerűnek.
1.16—7. A város villamosenergia ellátásának
tápbázisa OTRT 2014

Nagyfeszültségű átviteli hálózati elem Dombóvár
közigazgatási területét nem érinti.
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Gázellátás
Dombóvár földgázzal való ellátása viszonylag későn, csak 1997-ben valósult meg.
A diagram mutatja, hogy 2000-ben 2541 lakás, az akkori lakásállomány 31,5 %-a rendelkezett
vezetékes földgázellátással, 2014. január 1-én 3979 lakás, a lakásállomány 47,5%-a. A
földgázbekötéssel a lakások automatikus üzemvitelű termikus energiaellátását valósították meg,
csökkentve a jelentősebb környezetterhelést okozó hagyományos energiahordozó fűtési célú
hasznosítását.
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1.16—8. Földgáz ellátottság fejlődése 2000-2014 között Forrás: ksh

Műszaki hálózati rendszere
Az ellátást a pécsi központú E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt. biztosítja. A gázellátás bázisa a
bonyhádi gázátadó állomás, ahonnan induló nagyközép-nyomású vezeték képezi a település
ellátásának gerincét. A nagyközép-nyomású gerincvezeték táplálja a körzeti nagyközép/középnyomású gáznyomáscsökkentőt, de egyes nagyobb fogyasztók ellátása közvetlenül a
gerinchálózatról kiépített bekötéssel megoldott. A nagyközép-nyomású vezeték a település belső
területét déli és keleti irányból övezi.
Távhőellátás
Dombóvár távhőellátás hőbázisának és hőtávvezetékeinek jelenleg az üzemeltetője a Veolia
Magyarország Zrt. (korábban: Dalkia Energia Zrt.) dombóvári üzemegysége. Korábban Dombóvár
város önkormányzati testülete 1997-ben kötött távhőszolgáltatásra vonatkozó megállapodást a
Dalkia Energia Zrt.-vel. A Dalkia Energia Zrt jogelődje a Prometheus Rt volt.
A városba a földgázellátás csak 1997-ben érkezett meg, ezért a vezetékes termikus energiaellátást
igénylő lakótelep számára központi hőbázist, s abból távhőellátást létesítettek. A statisztikai
nyilvántartás a távhőellátottságot ugyan csak 2004-től jelzi, de az ellátottság a 80-as években már
rendelkezésre állt. Az ellátottság 2004-ben 1977 lakás, az akkori lakásállomány 24,1 %-a számára volt
biztosított, 2014. január 1-én 1877 lakás, a lakásállomány 22,4 %-a rendelkezett távhőellátással.
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1.16—9. Távhőellátottság alakulása 2000-2014 között Forrás: ksh

A vezetékes energiahordozókkal, a földgáz- és távhőbekötéssel a lakások automatikus üzemvitelű
termikus energiaellátását valósították meg, a kettő összesen a lakásállomány 64,5 %-ban biztosította
2014. január 1.-én a környezetbarát hőellátás lehetőségét. A lakásállomány 35,5 %-ában a
jelentősebb környezet terhelést okozó hagyományos energiahordozót hasznosítják fűtési célú
hőtermelésre.
Műszaki hálózati rendszere
A megközelítőleg 2000 lakás ellátását nyújtó hőbázis primer energiahordozója létesítésekor pakura
volt. A városba megérkező földgázellátást követően a hőbázist földgáztüzelésre állították át. A 4 db
4,2 MW hőteljesítményű kazánház újabb fejlesztésére 2002-ben energetikai korszerűsítésként a
hőtermelés egy részét kapcsolt energiatermelésre állították át. Ekkor 1,5 MW hő- és 1,3 MW
villamosenergia kapacitású gázmotort telepítettek az Árpád utcai fűtőműbe.
Az új hőközpontok kiépítése, illetve a meglévők felújítása, a kazánház és távvezeték-rendszer
veszteségcsökkentő modernizálása kedvező gazdasági változásokat hoztak a fogyasztók számára. A
felhasznált hőenergia csökkenésén túlmenően lehetővé vált a tényleges fogyasztás szerinti
elszámolás, ami a költségosztókkal felszerelt lakások esetében előre tervezhető, egyéni felhasználás
alapú számlázást jelent. Az átalakításoknak köszönhetően tisztább lett a város központjának levegője,
és nagymértékben csökkent a nitrogén-oxid és kén-dioxid kibocsátás is.

1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás
lehetőségei
Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem újszerű, csak időközben
háttérbe szorult. Újra előtérbe kerülését a hagyományos energiahordozók fogyó készlete és
hasznosításának környezetszennyező hatása indította el és az a felismerés, hogy a megújuló
energiahordozók különösebb ráfordítási igény nélkül rendelkezésre állnak, használatuk nem okoz
halmozódó káros hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az adottságokkal a fenntartható fejlődés
lehetőségét szolgálják.
A hazánkban is, s benne Dombóváron is elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia, a napenergia,
a vízenergia, a biomassza-biogáz és a geotermikus energia. Ezek előfordulása az ország területén nem
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egyenletes és általános, befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés, a topográfiai és a légköri viszonyok,
valamint a felszín alatti geológiai adottságok.
Szélenergia
A topográfiai és légköri, meteorológiai viszonyok alapján kialakuló szélenergiát a szélkerék
alkalmazásával közvetlen mechanikai erőátvitelre lehetett hasznosítani. Az ősi hasznosítású elvek
alapján kialakított „szélkerék”-ből fejlesztett szélturbinával, amivel, mint szélerőművel közvetlen
villamosenergia termelhető.
Mivel a szélenergia előfordulási mértékét a topográfiai és légköri viszonyok befolyásolják, eltérő az
ország területén a szélenergia hasznosíthatóság mértéke. A meteorológiai adatok és mérések alapján
rögzítették a hasznosítás lehetőségének területi vetületét.

1.16—10. Bartholy – Radics – Bohoczky: A szél
energiája Magyarországon (Forrás: Dr. Tar Károly
Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék & Magyar
Szélenergia Társaság, 2003)

1.16—11. Az évi átlagos szélsebességek [m/s] és az
uralkodó szélirányok Magyarországon (2000-2009)
Forrás: www.met.hu

A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a szél
energiáját. A térképről is leolvasható, hogy Dombóvár és térsége nem fekszik a szélenergiát nagyon
kedvezően hasznosítható területen, de hasznosítási lehetősége nem zárható ki. Szélerőmű létesítési
szándékot azonban a település számára meghatározóbb szempontok alá kell vetni. A település
megjelenését, arculatát, látványát nem ronthatja, a település fejlődését biztosító távlati céljait nem
korlátozhatja.
Napenergia
A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapján rendelkezésre álló napenergia, mint megújuló
energiaforrás, az ősi „fekete hordó” elvén kifejlesztett napkollektorok segítségével termikus célú
energiaellátásra, elsődlegesen használati melegvíz termelésre, kisebb mértékben fűtésre alkalmas. A
továbbfejlesztéssel kialakított napelemek közvetlen villamosenergia előállítására alkalmasak.
A hasznosítható napenergia mértékét befolyásolják a földrajzi és meteorológiai adottságok, így ezek
változóak az ország területén. A meteorológiai adatok és mérések alapján, a szélenergia hasznosítási
lehetőségéhez hasonlóan a napenergia hasznosítás lehetőségének területi vetülete is rögzíthető.
A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a nap
energiáját. Dombóvár területén 1900-2000 a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma,
amelynek hasznosíthatóságát célszerű igénybe venni. Hasznosítás lehetősége napkollektorokkal
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termikus célú energiaellátásra, naperőművel, napelemmel villamosenergia termelésre biztosított, de
a hasznosításhoz szükséges beruházás megtérülését gyorsan nem lehet várni.

1.16—12. A globálsugárzás (MJ/m2) átlagos évi
összege Magyarországon (2000-2009)
Forrás: www.met.hu

1.16—13. Az évi átlagos napfénytartam (óra)
Magyarországon az 1971-2000 közötti időszakalapján
Forrás: www.met.hu

A vizsgálatok szerint a napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, intézményi szinten és házi
hasznosítással alkalmazásuk egyre növekszik. Nyilvántartás nem áll rendelkezésre az elhelyezett
napkollektorokról, napelemekről.
Ez az a megújuló energiahordozó, amelynek szélesebb, energiagazdálkodást is érintő hasznosítása
várható Dombóváron. A fotovoltarikus energiahasznosító berendezések tömeges gyártásának az
elindulása által elért ár-eséssel a megtérülésében már javulás tapasztalható, így a hasznosításának
intenzív terjedése várható. Hasznosítása továbbra is célorientált lesz, így helyi jelentőségű marad.
Biomassza-biogáz
A növényi termésből, növényi, állati hulladékokból, melléktermékekből, erdőgazdasági
hulladékokból, energiaültetvényekből előállítható energiahordozó a biomassza, amely közvetlen
elégetésével fűtési és használati melegvíz termelési energiaigények elégíthetők ki, biogázzá alakítva
hő- és villamosenergia termelésre egyaránt alkalmas, bioetanollá alakítva üzemanyagként
hasznosítható.
Biomassza-biogáz előállítására az ország területén mindenhol, így Dombóvár területén is van
lehetőség.
Az elégetése során keletkező CO2 miatt, ma már nem tekintik annyira környezetbarátnak, mert bár az
elégetése előtti oxigén termelése és az elégetése során keletkező CO2 közel egyensúlyban van, csak
amíg az oxigén termelése a beépített környezettől távolabbra esik, a környezet terhelő kibocsátás az
beépített területen jelentkezik.
Természetesen a biomassza hasznosítás lehetőségét Dombóváron kizárni nem lehet, de
megfontolandó, hogy az általa az épített környezetben jelentkező környezetterhelés növekedés
felvállalható-e.
Vízenergia
A vízfolyások esésével mint megújuló energiaforrással lehet energiát termelni, amelynek
hasznosításához vízikerék telepítése szükséges, majd annak továbbfejlesztésével kialakították a
vízturbinát, amely már közvetlen villamosenergia termelésre alkalmas. Vízenergia termelésre a

DOMBÓVÁR TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | I. kötet: Megalapozó vizsgálat

157
nagyobb vízszint-változású vízfolyások, alkalmasak, így előfordulásuk Magyarország térképéről
leolvashatók.

1.16—14. Vízenergia hasznosítására alkalmas területek Forrás: Magyar Tudomány A Magyar Tudományos
Akadémia lapja 1999. augusztus Tudomány és politika a magyar századokban/A magyarországi vízi energia
28
hasznosításának száz éve

A térkép jelzi, hogy közüzemű szintű energiatermelésre alkalmas vízerőmű létesítésére Dombóváron
nincs lehetőség.
Geotermikus energia
A föld belső hőjéből hasznosítható a geotermikus energia. Geológiai adottságok befolyásolják
előfordulásának mértékét. Hasznosítására részben a termálvíz kitermelésével, részben a földfő
hőszivattyúval történő alkalmazásával nyílik lehetőség.
A földhőből hőszivattyúval kitermelt hőenergia közvetlenül fűtésre, használati melegvíz előállítására
hasznosítható, geoerőmű segítségével villamosenergia termelésre is alkalmas.
A geológiai adottságok alapján a geológusok elkészítették a termikus energia várhatóan
rendelkezésre állását bemutató térképet.

28

Kogutowicz K. Vízimunkálatok Magyarország területén, 1921 (Kogutowicz két ábrája alapján szerk. Hajdú Zoltán)
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1.16—15. Megújuló energiaforrások hasznosítására javasolt területek (Forrás: Pylon Kft.)

1.16—16. Geotermikus energia – Magyarország 50 °C-nál melegebb hévíz feltárásának területei

29

A térkép jelzi, hogy az ország területén hol lehet a termikus energia hasznosítását kedvezőbben
megvalósítani. A földhő hasznosítására Dombóvár területén is van lehetőség. A hőszivattyú
használata telken belül realizálható, energiagazdálkodási szinten ma még nem érzékelhető
hagyományos energiahordozó megtakarító hatása.
A térkép jelzi, hogy a termálvíz kivételére csak az alacsonyabb hőfoktartományú 50-60 oC-os
vízkészletből van reálisan lehetőség, amely termálvíz fürdési célú hasznosítását ugyan biztosítja, de
energetikailag komplexebb hasznosításra lehetőséget nem ad.

29

Magyarország 50 C-nál melegebb hévíz feltárására alkalmas területe Összeállította: Bélteky Lajos, Dr. Kőrössy László
Felsőpannon alapján, 1962 Forrás: dr. Barótfi István Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó)
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1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók hasznosításával jelenleg
megoldott. A villamosenergia ellátással az intézmények világítási és technológiai igényeit elégítik ki, a
termikus célú energia ellátásuk pedig földgáz, vagy távhő hasznosításával biztosított, helyi hőbázis
segítségével.
Energiahatékonyság javítására, energiatakarékos fogyasztást eredményező beruházások, a
szigetelések, homlokfali hőleadást csökkentő (falszigetelések, nyílászáró cserék, javítások)
beruházások, épületgépészeti felújítások előfordultak, de az energiahatékonyság jelentősebb
javítását szolgáló megújuló energiaforrás hasznosítása nem ismert, erről információ nem áll
rendelkezésre.

1.16.3 Elektronikus hírközlés
1.16.3.1 Vezetékes hírközlés
Dombóvár vezetékes távközlési ellátását a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. jogelődje építette ki és
üzemeltette, jelenleg a Tarr Kft. biztosítja. A Pécsi szekunderközponthoz tartozó, Szekszárdi primer
központ a település vezetékes távközlési hálózatának bázisa. Dombóvár a 74-es körzetszámon
csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.
Jelenleg 4842 egyéni lakásfővonal üzemel, de ez a jelenlegi lakásállomány figyelembe vételével csak
57,8 %-os ellátottságot jelent.
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1.16—17. Vezetékes hírközles ellátás alakulása 2000-2014 között Forrás: ksh

Azonban ezzel is az ellátottság teljes körűnek tekinthető, mivel valamennyi vezetékes távközlési igény
kielégített. Az ellátottság korábban jelentősebb volt, jelenleg, a mobiltelefon használatának
elterjedésének hatására a vezetékes távközlési igények száma csökkent. A statisztikai nyilvántartás
szerint a településen 2000-ben 57 db, mára csak 17 db nyilvános távbeszélő állomás üzemel.
A településen belüli vezetékes távközlési hálózat föld feletti elhelyezésű, a település nagyobb területi
hányadán jellemzően külön oszlopokra szerelten épült. A lakótelepen és a városközpontban már a
vezeték földalatti elhelyezésű.
Az ágazati nyilvántartás szerint a településen 60 vezetékes távközlési szolgáltató áll rendelkezésre.
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A kedvező műsorvétel számára a kábel TV szolgáltatást 1994-ben építették ki.
2000-ben 5005 lakás, az akkori lakásállomány 62,1 %-a, 2013-ban 5844 lakás, a lakásállomány 69,7 %a vette igénybe a kábel TV szolgáltatást.
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1.16—18.Távközlés ellátás alakulása 2000-2014 között Forrás: ksh

A távközléshez hasonlóan műsorelosztásra is több szolgáltató áll rendelkezésre. Az ágazat 7
vezetékes műsorelosztó szolgáltatót tart nyilván, mint szolgáltatásra jogosultat. Természetesen
közülük is van olyan, amelyik bár rendelkezésre áll, tényleges szolgáltatást nem végez.

1.16.3.2 Vezeték nélküli hírközlés
A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehetőség
biztosításához szükséges antennák – részben településen belül, részben a környező településeken –
elhelyezésre kerültek, azokat a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt.,
Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. építette, üzemelteti.
Jelenleg az ágazat által vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatóként a térségben 7
szolgáltatót tartanak nyilván. Természetesen ezek bár rendelkezésre állnak, nem biztos, hogy igénybe
veszik szolgáltatásukat. Ezek szolgáltatásukat a meglévő antennákon keresztül biztosítják.

1.17 KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS)
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az ellátandó helyi
önkormányzati feladatokként nevesíti a helyi környezet- és természetvédelmet, vízgazdálkodást,
vízkárelhárítást, környezet-egészségügyi feladatok elvégzését. A helyiek érzékenységet mutatja, hogy
az önkormányzatok mellett a térségben számos civil szervezet is feladatának tekinti a helyi
természeti értékek védelmét illetve a környezeti elemek szennyeződésének megszüntetését, illetve a
szennyezés megelőzését.
Az önkormányzatok környezetvédelmi feladatait a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény (Kvt) határozza meg, amelyben a települési környezetvédelmi program
készítése kiemelt szerepet kap. Dombóvár városára vonatkozóan a környező településekkel együtt
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2010-ben készült környezetvédelmi program, ami 5 évre határozza meg a közös tevékenységeket. A
környezeti elemek állapotáról a település évente készít értékelést.
Dombóvár a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség hatáskörébe
tartozik.

1.17.1 Talaj
A 220-240 méteres lapos tetejű hegyhátak és a köztük elhúzódó, az eróziók által kialakult völgyek
jellemzik Dombóvárt és környékét. Az alapkőzet mésztartalmú lösz, melynek szerkezete morzsalékos.
A rendkívül jó minőségű, 70-80 talajérték számú talajok 1 méter nagyobb vastagságban vannak jelen,
Fizikai talajfélesége jó minőségű csernozjom. Víztartó-, vízvezető- és vízraktározó képességet tekintve
kedvező adottságú, így az Országos és a Tolna megyei Területrendezési terv értelmében is kiváló
termőhelyi adottságú szántóterület övezete által érintett település.

1.17—1. Nitrátérzékeny területek
(kékkel) (Teir)

1.17—2. Vízeróziónak kitett
terület övezete (kékeslila)
(TmTrT, 2004)

1.17—3. Széleróziónak kitett terület
övezete (magenta)
(TmTrT, 2004)

Tolna megye Területrendezési terve szerint széleróziónak és vízeróziónak kitett terület övezete
egyaránt érinti Dombóvár területét. Vízeróziónak leginkább északnyugaton, Szilfás városrész térsége
és keleten a Nagykonda-patak öveze van kitéve, míg szélerózióval elsősorban a Kapos folyó menti
területek érintettek.
Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 2013-as adatai alapján Dombóvár nitrát
érzékeny terület övezete által nem érintett, azonban a Teir adatbázisa szerint a település nitrát
érzékeny területbe tartozik a Teleki utca vonalától keletre fekvő területeken.
Tolna megye Területrendezési terv értelmében Dombóvár ásványi nyersanyaggazdálkodási terület
övezete által érintett, valamint földtani veszélyforrás területének övezetébe is beletartozik a
település.
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1.17.2 Felszíni és a felszín alatti vizek
Dombóvár életében mindig is fontos szerepe volt a felszíni és a felszín alatti vizeknek. A
mocsarakban, vízben gazdag Kapos-völgyet a XIX. században lecsapolták, felszámolták. Az
elmocsarasodott területekre a jelentős vastagságú tőzeg felhalmozódások is utalnak.
Felszíni vizek
Dombóvár a Dunántúli - dombságban helyezkedik el, amely a Kapos vízgyűjtője és magába foglalja
Belső-, Külső-Somogy, Tolna – Baranyai - dombság és a Baranyai szigethegység egyes területeit. A
Kapos-folyó 112,7 km hosszú, és a város déli részén folyik nyugat – kelet irányba. Közepes vízhozama
4,4 m3/s, közepes mélysége 1,4 méter, szélessége pedig 12-15 méter között változik. A folyót a XIX.
században szabályozták, akkor nyerte el jelenlegi formáját, azonban a korábbi folyómedrek
napjainkban is megfigyelhetőek. Számos mellékága van. Ezek közül a Kiskonda-patak rendelkezik az
egyik legjelentősebb vízgyűjtőterülettel, aminek a közepes vízhozama, 1-3 m3/s között változik. A
Kiskonda-patak választja el Ó- és Újdombóvárt.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő, a Városi Horgászegyesület által üzemeltetett Tüskeihorgásztavon 2010-ben lágyiszap csökkentést végeztetett a tulajdonos a gödöllői székhelyű Iszapfaló
Kft.-vel. Az „Élőhely helyreállítás a Kis-Konda patak természetvédelmi terület regionális jelentőségű
ökológiai folyosó zavarmentes működése érdekében” projekt keretében megkezdődött a Kis-Konda
patak szabályozása, annak érdekében, hogy a patakot környező területek vízellátottsága a korábbi
mértéknél magasabb legyen, ezzel is segítve a vizes élőhelyek növényzetének és állatvilágának
visszatérését és erősödését.

1.17—4. Dombóvár és környéke vízfolyásainak jellemző vízhozamai (2014)

Felszín alatti vizek
A napjainkban folyamatosan növekvő vízszükséglet egyre fontosabbá teszi a felszín alatti vizek
feltárását. A korábban jelentős vízmennyiséggel rendelkező térségben, ma már szükséges a tervszerű
vízgazdálkodás. A felszín alatti vizek esetében elsősorban a talaj- és rétegvíz az, ami Dombóvárnál
kiemelkedő szereppel bír.
Talajvíz: A talajvíz mélységét a csapadékviszonyok mellett a domborzati viszonyok határozzák meg.
Felső szintje a löszplatókon 8-10 méter, a lejtőkön 4-8 méter, a völgytalpakon 2-4 méter mélyen
húzódik.

DOMBÓVÁR TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | I. kötet: Megalapozó vizsgálat

163
Rétegvíz: A rétegvizek a felső-pannon homokos rétegekben helyezkednek el, melyeket vízzáró
agyagrétegek tagolnak. A vízadó rétegek a következő mélységszintekben találhatók: 70-85 méter,
100-110 méter, 120-140 méter, 170-180 méter, 230-240 méter és 260-275 méter. A középső-triász
dolomitrétegekben feltárt 54o-os nátriumhidrogénkarbonátos hévízre Gunaras-fürdő épült ki.
Vizek állapota
Az 1950-es évek végéig a talajvíz rétegből fedezték a lakosság vízszükségletét. A Kapos-völgy
területén a talajvíz már 2-3 méter mélyen is megtalálható. Sőt tavasszal akár már 20-30 centiméteres
mélységben is előfordul. Az alacsonyabb részeknél a talajvíznek vékony a szűrőrétege, és
szervesanyag-tartalma gazdag, ezért fogyasztásra nem alkalmas. Azonban a növekvő igények és
követelmények szükségessé tették a tisztább és megfelelőbb rétegvizek feltárását. Az első ártézi
kutat 1905-ben fúrták. Tolna megye Területrendezési terve szerint a Kapos menti területek,
beleértve a Dombóvár belterületének a felét, rendszeresen belvízjárta terület övezete által érintett.
Dombóvárt Tolna megye területrendezési terve szerint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezete érinti, ezzel szemben a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő
területének övezete nem érinti.
Az intenzív mezőgazdasági tevékenységek jelentős mértékben befolyásolják a vizek állapotát. A
felszín közeli rétegekben vízminőség romlás, nitrátosodás figyelhető meg. A mélyebb rétegvizeknek
magas a rétegeredetű ammónium-ion, bór és arzén koncentrációja. Ezek, valamint a vízhőmérsékleti,
keménységi problémái nem teszik lehetővé, hogy a felszín közeli rétegeket kiváltsa.
A Kapos az ország legszennyezettebb folyói közé tartozik. Jelentős mértékben a kaposvári
bevezetések miatt. Sajnos Dombóvárra már szennyezetten érkezik. További terhelést jelent a város
ipari és kommunális szennyvize és, jelentős mértékű a mezőgazdasági területekről érkező szennyezés
is. Mivel kicsi a folyó vízhozama, ezért öntisztuló képessége is igen csekély. A folyó szennyezőanyag
terhelését az alábbi táblázat szemléleti. Az elvégzett fejlesztéseknek köszönhetően csökkent a
szennyezettség mértéke.

1.17—5. A Kapos-folyó szennyezőanyag terhelés (2014)

1.17.3 Levegőtisztaság és védelme
A levegőtisztaság-védelem a környezetvédelem egyik legfontosabb feladata. A légszennyezés
közvetlenül hat az ember egészségére, egyben befolyásolja a környezet más elemeinek állapotát is.
Az elmúlt húsz évben jelentősen változott a légszennyező anyagok kibocsátásának mennyisége és
jellege. Nagymértékben csökkent a kén-dioxid, a szén-monoxid, a nagyméretű részecskéket
tartalmazó szilárdanyag és az ipari eredetű nitrogén-oxid kibocsátás.
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A levegőminőség helyzetét szintén jelentősen befolyásolja a jelenlegi gépjárműállomány átlag
életkora, ami az évek múlásával csak emelkedett. A jelentős közúti közlekedésből származó
légszennyezés elsősorban a 61. sz. főút és a 611. sz. út mentén okoz jelentős emissziós károkat. A
levegőterheltségi szintet és annak betartását Magyarországon, és így Dombóváron is az Országos
Légszennyezettségi Mérőhálózat (továbbiakban: OLM) vizsgálja. Az OLM elvégzi a mintavételeket,
vizsgálatokat végez, és az eredményeket ellenőrzi. Az adatokat a környezetvédelmi minisztérium
honlapján közzéteszi.
Dombóváron kettő darab manuális működésű mérőpont van, melyek a levegőből vett minta
nitrogén-dioxid (NO2) tartalmát mérik napi egy alkalommal.
· Dombóvár, Kórház u. 39.
· Dombóvár, Bezerédj u. 14.
Az OLM a mért adatokat a légszennyezettségi indexbe integrálva 1-től 5-ig terjedő skálán értékelik.

1.17—6. Összesítés a légszennyettségi index alapján (2014)

Dombóváron NO2 kibocsátása jó. A dombóvári nitrogén-dioxid adatok alakulását a következő ábra
mutatja. Ebből megállapítható, hogy a koncentráció csökkenő jellegű.

1.17—7. Nitrogén-dioxid koncentráció alakulása 2003-2013. közötti időszakban (2014)

A fenti ábra is mutatja, hogy a NO2-kibocsátás a Kórház utcában magasabb értékeket mutat, mint a
Bezerédj utcában lévő mérőállomás mért adatok. Ez elsősorban annak tulajdonítható, hogy a közúti
gépjárműforgalom ezen a szakaszon nagyobb mértékű, mivel ez az utca köti össze a 61. sz. főúttal
Dombóvár vasútállomását és buszmegállóját, valamint itt ebben az utcában van a Szent Lukács
Kórház is.
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Városi viszonylatban a kertes, családi házas övezetben, főként a kertészkedő családoknál sok növényi
szárazanyag, zöldhulladék keletkezhet, ezek elégetése szabadtéren a város egész területén tilos, mert
az őszi és téli időszakban az égetés következtében jelentősen megemelkedett a légszennyezettség, a
város egyes részeit pedig szélcsendes, párás időben füst borította.

1.17.4 Zaj- és rezgésterhelés
A környezeti zajállapotot – a szabadidős, és közterületi rendezvényeken túl - a közúti közlekedés, a
vasúti forgalom és az üzemi zaj határozza meg. Dombóváron a közúti közlekedés az, amely
jelentősebb környezeti zajterheléssel jár. A 61. sz. főúton és a 611. sz. úton az átmenő forgalom igen
nagy, ami az utak közvetlen közelében található építményeket, illetve a benne élők egészségét
hosszú távon jelentősen károsíthatja. Mivel hiányoznak a várost elkerülő gyorsforgalmi utak, a
forgalom jelentős része a város négy-öt utcájára koncentrálódik.
A vasúti csomópont a város déli részén helyezkedik el. Ide érkeznek a Pécs, Kaposvár, Budapest és
Bátaszék irányából érkező személyszállító- és tehervonatok. Ezen a területen a környezeti zaj- és
rezgésterhelés növekedése érzékelhető, de nem jelentős mértékű.
A Dombóváron lévő nagyobb üzemek többsége a város szélén találhatók, melyeknek a zajkibocsátása
akkora mértékű, ami nem okoz problémákat a lakosságnak. Dombóvár városa jelenleg nem
rendelkezik zajtérképpel és nincs helyi szinten szabályozó zaj rendelete A település belterületének
besorolása egységesen „Laza beépítésű lakó- és intézményterület”, melyre az ipari és szolgáltató
létesítményekből származó zajterhelés megengedett mértéke:
Nappal (06-22): 65 dB (A)

Éjjel (22-06): 45 dB (A)

A közlekedési eredetű zajterhelés megengedett mértéke az összekötő utak és települési utak menti
(csak új létesítményekre, vagy megváltozott terület-felhasználás esetére kötelező érvényű)
területekre:
Nappal (06-22): 65 dB (A)

Éjjel (22-06): 55 dB (A)

1.17.5 Sugárzás védelem
A radioaktív sugárzás értéke változó, függ a magasságtól, és a talaj típusától, a természeti hatások,
időjárási körülmények (légnyomás, csapadék mennyiség) változásai befolyásolják A dózisteljesítmény
mértékegysége a nanosievert/óra. A természetes háttérsugárzás mértéke Magyarországon 50-180
nSv/óra körül ingadozik. Dombóváron a sugárzás mértéke 2015 február 23-án 77,6 nSv/h volt, mely
országosan is átlagosnak mondható. Magyarország területén alapvetően négy féle módon jöhet létre
radioaktív szennyeződés: Űrbaleset; Külföldi atomreaktor balesete; Szállítással kapcsolatos baleset;
Hazai atomreaktor balesete Az űrbaleset és a szállításból származó baleset következtében fellépő
sugárszennyezés valószínűsége elhanyagolható. Dombóvár szempontjából a potenciálisan veszélyes
nukleáris létesítmények közül a Paksi Atomerőmű jelenti a legnagyobb veszélyt. A település a Paksi
Atomerőmű 80 km-es veszélyeztetettségi zónáján belül fekszik.
Egy potenciális baleset esetén a kiszóródás következtében a létesítmény körül az alábbi
sugárszennyezett zónák alakulhatnak ki:
A zóna: 2 km, B zóna: 18 km, C zóna: 120 km, D zóna: 250 km
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Az erőmű és Dombóvár között 60 km a távolság légvonalban, tehát a város a C zónába tartozik, ami
erősen veszélyeztetett státuszt jelent. Baleset esetén a következő cselekvési tervet kell végrehajtani
a zónában:
Külső határán, nyílt elhelyezésben és védőeszközök alkalmazása nélkül tartózkodók sugárdózisa (egy
heti benntartózkodást figyelembe véve, egész testre) 5 mSv lehet. A "C" zónában az elzárkóztatást
mérlegelni kell. A Paksi Atomerőművet érintően eddig két üzemzavarról van tudomásunk. 2003-ban
súlyos üzemzavar lépett fel, melynek hatásaként a telephelyen kívül igen kismértékű kicsobátás volt
mérhető, de a sugárterhelés az előírt korlát törtrésze volt. 2009-ben újabb, de kisebb mértékű
üzemzavar volt, aminek a telephelyen kívül nem volt biztonsági jelentősége.

1.17.6 Hulladékkezelés
2007. január 1-től a városban keletkezett lakossági hulladékgyűjtést és szállítást az ÖKO-DOMBÓ
Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft. végzi közszolgáltatási szerződés alapján. Az
elmúlt évek során jelentősen lecsökkent a hulladékudvarban átvett hulladék mennyisége. Ez részben
annak is tulajdonítható, hogy a mind az Önkormányzat mind pedig a város lakói egyre több figyelmet
fordít a szelektív hulladékgyűjtésre.

1.17—8. Lakossági hulladék elszállításban részesített lakások aránya Dél-Dunántúlon és a Dombóvári járásban
(Forrás: KSH, 2012.)

A Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, de az ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezetés Hulladékgazdálkodási Kft. által üzemeltetett hulladékudvarban lehetőség van dombóvári
lakcímmel rendelkezőknek a következő hulladékokat lerakni:










· Papír, karton
· Lom
· Üvegek, csomagolási hulladék
· Műanyagok, műanyag csomagolási hulladék
· Fémcsomagolási hulladék, fémek, vasfémek, nem vas fémek
· Biológiailag lebomló hulladék
· Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések
· Növény-védőszerek, gyógyszerek, elemek, akkumulátorok
· Termékként nem használható gumiabroncsok
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1.17—9. Dombóvár hulladékgazdálkodási mérlege (2014)

Dombóváron 2013-ban megszűnt a havonta házhozmenő zöldhulladékgyűjtés. Azonban nem szűnt
meg teljesen, az igényeket felmérve került elszállításra a családi házaknál keletkező zöldhulladék. A
városban 27 darab hulladékgyűjtő sziget került kiépítésre, ahol papírt, üveget és műanyag hulladék
lehet gyűjteni szelektíven.
Tolna megye Területrendezési tervének értelmében a település területét a térségi hulladéklerakó
hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete nem érinti. Dombóváron 2012-ben
rekultiválták az Erzsébet utcai, 5,5 hektár kiterjedésű szeméttelepét, ami több százezer köbméter
hulladékot rejt. Itt jelenleg az ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezetgazdálkodási Kft. szelektív
hulladékudvart üzemeltet. .A régi lerakó területének fennmaradó részén és a szintén rekultiváció
előtt álló szennyvíztelepen az önkormányzat naperőműpark létrehozását tervezi.
A település szennyvízelvezetés – tisztítási ellátottságának kezdete az 1970-es évek elejére tehető.
Akkoriban mintegy 1000 lakást kötöttek be, 650 m3/nap kapacitású oxidációs árkos teleppel. 1982ben megvalósult a gunaras-fürdői csatornahálózat, mely a városi tisztítótelepet idényjelleggel nyári
időszakban mintegy 300-400 m3/nappal terheli. Főbb ipari szennyvízkibocsátók a Kórház, MÁV és a
KIPSZER tüzihorganyzott termékeket előkészítő üzem. A KIPSZER üzemelő előtisztító berendezéssel
van ellátva, a többi előtisztítás nélkül kerül a csatornahálózatba. A jelenlegi állapot szerint a rákötött
fogyasztóhelyek száma 7439 darab (lakossági bekötések és Gunarasüdülőteleppel együtt) volt.
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1.17—10. A szennyvíztisztító hidraulikai és technológiai jellemzői (2014)

A telepről kifolyó tisztított szennyvíz mennyiségét Parshall mérőműtárgy segítségével mérik, illetve
mért adatokat folyamatosan rögzítik. A tisztított szennyvíz befogadója a Kapos-folyó, amely felszíni
vízminőségvédelmi szempontból a IV-es (általános) védettségi kategóriába tartozik. 2012-ben az
átlagosan megtisztított vízmennyiség 1.663 m3/nap volt, ez évi mennyiségben 607.100 m3, melyből
16.700 m3 volt a tengelyen beszállított ún. szippantott szennyvíz (települési folyékony hulladék).

1.17.7 Vizuális környezetterhelés
Vizuális környezetterhelésről olyan esetben beszélhetünk, amikor bizonyos épített, vagy emberi
beavatkozás hatására létrejött tájelemek látványa zavarólag hat közvetlen, vagy tágabb
környezetükre. Gyárkémények, hírközlési tornyok, magasházak, víztornyok, bányák hatása
távolabbról is érzékelhető, míg a közművezetékek, és nagyméretű földművek döntően közvetlen
környezetükben zavaróak.
Dombóvár esetében jelentős vizuális szennyező elemről nem beszélhetünk. Azonban a település
közepén Dombóvárt és Újdombóvárt összekapcsoló, illetve szétválasztó Kiskonda patak környéke –
eltekintve a felújított szakasztól – leromlott állapotú.

1.17.8 Árvízvédelem
Az árvíz elleni védekezés sokrétű feladat: nemcsak a közvetlen vízkárelhárítást jelenti, hanem a
védművek folyamatos fenntartását és fejlesztését, továbbá a megfelelő vízkormányzást is jelenti. Az
árvízvédekezés a főművek mentén állami feladat. A Kapos medrének szabályozásával és az
árvízvédelmi töltések kiépítésével a veszély elvileg megszűnt.
Dombóvár területét érintően a vízügyi ágazat árvízveszélyes területet nem tart nyilván.
Az előforduló „árvízi” elöntés a vízelvezető rendszer fokozottabb karbantartásával, a szélsőséges
csapadékesemények elvezetésére történő alkalmassá tételével kizárható.
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1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
2013. szeptember 24-én a kaposvári cukorgyár vinaszt tartalmazó egyik tartálya megrepedt és a
vinasz a Kapos-folyó folyt. Dombóvárra érve ugyan lecsökkent a koncentrációja, azonban így is
jelentős károkat okozott a folyó flórájában és faunájában.

1.18 KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLETFELHASZNÁLÁST,
KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK)

BEÉPÍTÉST, BEFOLYÁSOLÓ VAGY

Dombóvár, természetföldrajzi elhelyezkedésének köszönhetően a szerencsésebb fekvésű települések
közé tartozik. A dél-dunántúli régió természeti veszélyek által csak kis mértékben érintett. Az
építésgeológiai és –hidrológiai helyzetfeltárást a 2002-es településrendezési terv megalapozó
dokumentumára építve dolgoztuk ki, azonban mivel ezek a tulajdonságok állandónak tekinthetők, az
akkor megfogalmazottak ma is érvényesek.

1.18.1 Építésföldtani korlátok
A város épített környezetének kialakulása a földtani, hidrogeológiai és morfológiai viszonyok által
nyújtott előnyökhöz való alkalmazkodással és azok kihasználásával történt. Ennek ismeretében a
további terület felhasználás során is érvényesülnie kell ezen szempontoknak.

Dombóvár

1.18—1. Természeti veszélyek Magyarországon kistáji bontásban
(Forrás: http://geogis.detek.unideb.hu/Kutatas/TermeszetiVeszelyek.php)

Az épített környezet alatti kőzettér teherviselő rétegei a völgyek nyomvonalának kivételével szinte
mindenütt pleisztocén korú löszös képződmények. Az anyakőzet lejtős területeken keletkezett és ott

Készítette: Balázsné Nagy-Pál Anna, Beleznay Éva – Terra Studio Kft. | 1134 BUDAPEST, SZOMOLNOK UTCA 14.

170
előfordulva nagyobb részben már gravitációs mozgásokkal áthalmozott állapotba jutott, így eredeti
településre jellemző roskadásra való hajlamát nagy mértékben elvesztette. Lejtő irányú áthalmozása
ellenére megmaradt azonban nagy fokú erózió érzékenysége, így az épített környezetben a felszíni
vizek elvezetésénél tekintetbe kell venni ezen sajátosságát. Emiatt a beépített területeken valamint a
beépítésre kijelölt területrészeken, vagyis a város lejtős területén mindenütt burkolt árkokkal kell
gondoskodni az erózió mentes csapadékvíz elvezetésről.
A lejtőirányba történt áthalmozódások, valamint üledékföldtani, jellemzők alapján a löszös
rétegsorozat 10o-nál meredekebb természetes állapotú lejtőkön, több m-es építési célú bevágások
vagy feltöltések létesítésekor, továbbá megoldatlan, esetleg szakszerűtlen felszíni vízelvezetés stb.
esetén alklamas felszínmozgásos jelenségek kialakulására. ennek ismeretében a meredekebb lejtők
csak korlátozással és olyan egyedi előírások betartásával építhetők be, melyeket a helyi építési
szabályzatba kell foglalni.
A város földtani, hidrogeológiai, morfológiai és egyes művi adottságai alapján több olyan nagyobb
egységre osztható, melyeken a beépítés lehetőségei, továbbá annak szabályai eltérőek. Így egyedi
szabályozást igénylő területrészek vagy különleges területek Dombóváron:
Nem beépíthető területegységek:
- működő bánya nyilvántartott ásványvagyon
- több m-es vastagságban hulladékkal feltöltött bányaudvar
- időszakos belvizek területe
Nem javasoltak beépítésre azon területrészek, ahol:
- felszínhez közeli a talajvíz
- vízfolyások belterületi szakaszának közvetlen környezete
- vízfolyások vagy vízfolyások nélküli eróziós folyamatok érvényesülésével jellemezhetők a
völgyek
Feltételekkel építhető be:
- azon bányaudvar, ahol befejeződött a bányászat és nem történt hulladék felhalmozás,
továbbá a visszahagyott falak állagromlása nem veszélyezteti az épített környezetet
- felszínmozgások kialakulására alkalmas helyszínek
- zártkerti terület felső részlete az erózióra igen érzékeny kőzettér miatt
- Szőlőhegy városrész keleti oldala és a zártkerti területegység lábvonala az ingadozó talajvíz és
erózióra érzékeny kőzettér miatt
- Gunaras városrész alatt a vasúttal közel párhuzamosan az időszakosan megemelkedő talajvíz
miatt
- a Perekaci major melletti egykori anyagnyerő helyszín majd később helyenként
lerakóhelyként is hasznosított területrész

1.18.1.1 Alábányászott területek, barlangok és pincék területei
A város történelmi magjában és annak környezetében elsősorban az egykori bányászati helyszíneken
több méteres vastagságú antropogén feltöltések helyezkednek el, melyek közül több a hulladék és
egyéb nem hasznosítható anyagok felhalmozása eredményeként keletkezett.
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1.18.1.2 Csúszás-, süllyedésveszélyes területek
A település közigazgatási területét Tolna megye Területrendezési Tervének értelmében érinti a
csúszásveszélyes terület övezete.

1.18—2. Magyarország földrengés-veszélyeztetettsége (Forrás: http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/ff/10vesz/images/001.png)

1.18.1.3 Földrengés veszélyeztetett területei
A szeizmológia egyik legfontosabb feladata a földrengés-veszélyeztetettség meghatározása, amely
elengedhetetlenül szükséges a földrengéseknek ellenálló szerkezetek, épületek tervezéséhez. A
szeizmológiában a veszélyeztetettséget a vízszintes talajgyorsulás maximális értékével szokás
definiálni. A földrengés-veszélyeztettségi térképen Dombóvár az 1,1 m/s2–es maximális horizontális
gyorsulás átlag alatti, így földrengés által nem veszélyeztetett zónába tartozik.

1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség
A negyedidőszaki laza üledékek nagy területi elterjedése eredményeként a morfológiai viszonyoknak
megfelelően változatos mélységekben szinte mindenütt előfordul a talajvíz. A város legmélyebb
helyszínein már olyannyira felszínhez közeli helyzetű, hogy időszakosan még a terepszinten is
megjelenhet. Mindezek miatt Dombóvár az I. fokon belvíz által veszélyeztetett zónába tartozik.
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1.18—3. Magyarország belvíz által veszélyeztetett területei (Forrás:
http://img.index.hu/cikkepek/0603/bulvar//belviz20060301.jpg)

1.18.2.1 Árvízveszélyes területek
Dombóvár területét Tolna megye Területrendezési Terve szerint nem érinti elsőrendű árvízvédelmi
vonal, nem érinti a hullámtér és nyílt ártér övezete, azaz nem árvízveszélyes terület. Noha a Kapos az
elmúlt századokban többször is megáradt. A folyómeder szabályozásának és az árvízvédelmi töltések
kiépítésének köszönhetően a veszély elvileg megszűnt. Csapadékosabb időszakokban a magas
vízhozamnak köszönhetően, valamint a meder üledékességéből és dús növényzetéből kifolyólag a
vízfolyás felduzzadt, melyek következményeként kisebb – nagyobb folyóáradások történtek (1998.
május, 2005. augusztus, 2010. május-június).
folyás neve
Kapos

Állomás neve
Dombóvár

Helye (fkm)
60,381

Nullpont (mBf)
108,34

LNV (cm) I. fok (cm)
496

230

II. fok (cm)
290

III. fok (cm)
350

1.18—4. A felszíni állomás adatai

A nagy esőzés miatt 2013. március 28-án jelentős árhullám indult meg a Kapos-folyón, ami miatt
harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el. Szintén ebben az időszakban a Lehel soron hat
szivattyúval emelték át a felgyülemlett csapadékvizet a Kapos-folyóba. A vízfolyásokon 4-6 cm
vízszintemelkedés alakult ki.

1.18.2.2 Belvízveszélyes területek
A település területét a megyei területrendezési terv értelmében a rendszeresen belvízjárta terület
övezete érinti, a Kapos folyó menti területeken.
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A Kapos folyó mellett bár található töltés, de a szűk meder, és a töltés meredek rézsűje együtt azt
okozza, hogy a vízhozam szolidabb növekedésére is jelentős vízszintemelkedéssel reagál a Kapos a
lassú folyása miatt. Ennek is köszönhetően nem ritka, hogy a Kapos kiönt, amit a Kapos volumenéhez
képest meglehetősen széles árvizes terület/sáv is jelez.

1.18—5. Rendszeresen belvízjárta terület övezete
(TmTrT)

1.18.2.3 Mély fekvésű területek
A településen mély fekvésű területek a topográfiai adottságok mellett, a természet alakította
mélyvonalakon alakultak ki, ahol időszakos, vagy állandó vízfolyások haladnak. Ezek a vízfolyások
vezetik le a felszíni vizeket. A mélyvonalon haladó vízfolyások természetes útjának fenntartásával a
környezetének védelme biztosított.

1.18.2.4 Árvíz és belvízvédelem
A településen a vízügyi ágazat nyilvántartása szerint árvízi és belvízi veszélyeztetés nincs, így vízügyi
szintű árvízvédelemre és belvízvédelemre szükség nincs.
Az előforduló vízelvezető hálózat kialakításának hiányából, vagy karbantartásának a hiányából
származó vízelöntés kezelése önkormányzati feladat, a szélsőséges csapadékesemény következtében
előforduló "villámárvízi" esemény hatására keletkező helyi vízkár elhárítása a katasztrófavédelem
feladata. Dombóvár területe villámárvíz-veszély szempontjából a közepesen veszélyes területek közé
tartozik
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.
1.18—6. Villámárvíz-veszély mértéke Magyarországon
Forrás: Nemzeti Katasztrófa Kockázat Értékelés Magyarország 2011. BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság http://vmkatig.hu/KEK.pdf

1.18.3 Egyéb
1.18.3.1 Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás)
A vasút és Kapos-völgy fölé lösz falakkal emelkedő városi terület a mai napig hordozza a történeti
kialakulás adottságait, az egykori pannontábla pereme leszakadó, meredek falszakaszai építésre nem
alkalmasak.

1.18.3.2 Mélységi, magassági korlátozások
A települést, Tolna megye területrendezési terve szerint, érinti a honvédelmi és katasztrófavédelmi
övezete. Dombóvár eszerint katonai repülőtér légterében fekszik (nyugati településrész).

1.18.3.3 Tevékenységből adódó korlátozások
A megyei területrendezési terv szerint a település polgári védelmi besorolása alapján az I. csoportba
tartozik.
Ezen felül a közműszolgáltatással összefüggő korlátozások:
1. Vízellátás szolgáltatási területén



Települést ellátó regionális ivóvíz gerincvezeték és 3-3 m védőterület igénye
Település vízműkútjának hidrogeológiai védőidomja

2. Szennyvízelvezetés


Szennyvízátemelők 20 m-es (bűzzár és zajszigetelés esetén) és 150 m-es (bűzzár és
zajszigetelés nélkül) védőtávolsága

3. Csapadékvíz elvezetés


Felszíni vízrendezést szolgáló árkok, csatornák 3-3 m-es karbantartó sávval

4. Energiaellátás
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Villamosenergia



132 kV-os főelosztó hálózat nyomvonala és biztonsági övezete
22 kV-os gerinc elosztóhálózat nyomvonala, a külterületen 7-7 m-es oszloptengelytől mért
biztonsági övezete

Földgázellátás


Nagyközép-nyomású földgáz gerincvezeték és biztonsági övezete

5. Elektronikus hírközlés


Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítménye

1.19 ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY
A térség geológiai adottságainak köszönhetően könnyen, nagy mennyiségben elérhetőek az
építkezési nyersanyagként hasznosítható homok és lösz, ami a völgytalpak peremein fordulnak elő.
Ezen kívül a folyó- és patakvölgyekben jelentős mennyiségű tőzeg található. A talajvíz a magasabb
löszhátakon 20-25 m, egyébként 6-10 méter mélyen húzódnak, a jó ivóvizet adó rétegvizek átlagosan
150-250 méter mélyről nyerhetők. Dombóvár teljes területe alatt termálkarszt réteg húzódik, aminek
kihasználására Gunarasban termál- és gyógyfürdő.
A település külterületén több bányagödör található. Ezek többsége felhagyott vagy csak időszakosan,
az itt lakók által használt területek. A rekultiváció a legtöbb esetben nem történt meg, illetve az
elmúlt évtizedek alatt spontán módon települt vissza a növényzet, értékes madárfészkelő hellyé
váltak. Az északra fekvő tőzegbányák rekultivációja a tórendszer kialakításával megtörtént, a
kapospulai határban található egykori agyagbányát előbb hulladéklerakóként hasznosították majd
szintén rekultiválták.
Jelenleg Dombóváron csak Gunarasfürdőtől keletre, a 0292/6, 0292/7 hrsz.-ú ingatlanon folyik
kitermelés a Dombóvár I. (Gunarasi agyagbánya) – agyag védnevű külszíni bányában.

1.20 VÁROSI KLÍMA
A település belterületeinek klímája megfelelő.
Ennek ellen ére a város számára fontos a témával foglalkozni. Dombóvár Város Önkormányzata
számos klímajavító programot kezdeményez, pl. energiahatákony közvilágítás, fenntartható
mobilitás, megújuló energiahasznosítás lehetőségei, városi zöldfelületek javítása.
Dombóvár fejlesztési céljainak egyik fő sarokpontja a helyi energiagazdálkodás megújítása, amelynek
része az alternatív energiaforrások minél nagyobb kihasználása (energiafűz, naperőmű), illetve a
felhasználás csökkentése (közvilágítás-fejlesztés, panelprogram, a tömeg- és kerékpár-közlekedés
feltételeinek javítása) az Európai Unió által kitűzött alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság felé
történő elmozdulás jegyében. Tekintettel a város klíma iránti elkötelezettségére, Dombóvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 123/2015. (III. 26.) Kt. határozatában döntött a Klímabarát
Települések Szövetségéhez való csatlakozásról. A Szövetséghez való csatlakozás a klímatudatosság
iránti elköteleződés tanúbizonysága, a szövetség tapasztalatcseréje révén a programok hatékony
végrehajtása várható.
Készítette: Balázsné Nagy-Pál Anna, Beleznay Éva – Terra Studio Kft. | 1134 BUDAPEST, SZOMOLNOK UTCA 14.

176

2 HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
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2.1 A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE
2.1.1 Településszerkezet, térségi pozíció
Dombóvár a Dél-Dunántúli Régióban található, Tolna megye harmadik legnagyobb települése,
járásközpont. Dombóvár Tolna megye nyugati határán, Tolna, Baranya és Somogy megyék
találkozásánál helyezkedik. Míg a megyében és járásban szélső helyzetet, a dél-dunántúli régióban
központos helyzetet foglal el. Vonzáskörzete túlterjed a megye határain. Dombóvár a Dél-Dunántúli
Régió meghatározó városa Pécs, Kaposvár és Komló mellett.
A régió társadalmi-gazdasági életében, a lakossági szolgáltatások biztosításában meghatározó
jelentősége van a megyékben központi szerepet betöltő megyei jogú városoknak (Pécs, Szekszárd,
Kaposvár), továbbá a régió városhálózatának gerincét képező, tizenegy 10-30 ezer fő közötti
lakosságú városnak. A régióban a tízezer főnél kisebb népességű, 27 város ellátó intézményrendszere
hiányos, a nem mindennapos szolgáltatásokat az ott élők kénytelenek máshol igénybe venni. E
városok saját települési infrastruktúrájának kiépítettsége is elmarad a nagyobb városok színvonalától.
Ezáltal Dombóvárnak és hasonló nagyságrendű városoknak nemcsak a falvakkal, hanem a térségi
kisvárosokkal való együttműködése fontos a térség jólétének megteremtésében.
A megye városhálózatának jellegzetessége a nagy- és középváros hiánya. A megyék között legkisebb
megyeszékhellyel rendelkezik. Másik fontos sajátossága a kiegyensúlyozottság: a megyeszékhelyen
kívül még két közel 20 ezer lakosú városa van, melyek – Paks mint foglalkoztatási központ és
Dombóvár mint közlekedési csomópont – túlszárnyalják a megyeszékhely jelentőségét. Harmadik
jellemző a városhálózat excentrikussága: a városok a megye peremén helyezkednek el. Jelentősebb
megyehatáron is túlnyúló (Somogy és Baranya megye) vonzással Dombóvár rendelkezik.
A Dombóvári járást 16 település alkotja: Dombóvár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand,
Döbrököz, Gyulaj, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szakcs, Várong.
Dombóvár az egyedüli városi rangú település, 18 849 lakossal. A tizenöt településből 4 aprófalu, 11
nagyobb falu.
A város és térsége a helyi szolgáltatások és gazdaság egységét képezik, közigazgatási határokon
átnyúló kapcsolatrendszerek jellemzik. Jellemzően Dombóvár jelenti a munkaerő és fogyasztói bázist
(ipar, kereskedelem, szolgáltatások, turizmus), azonban ellenkező irányú kapcsolatok is megjelennek
(iskolábajárás, Kaposszekcsői Ipari Park munkahelyei, stb.)
Míg a megye keleti részén levő városai távolabb esnek a Dunántúl meghatározó jelentőségű
központjaitól, nagyobb vonzáskörzettel rendelkeznek. Dombóvár – Kaposvár és Pécs közelségében –
a nagyságrendjénél kisebb régiós hatással, azonban közvetlen térségében jelentős központként
működik. Fontos kiemelni Dombóvár vasúti központi, egészségügyi, valamint a hagyományos fémipar
maradványaként erős fémipari szerepét, amely azonban nagyobb területi vonzáskörzetet jelent.

2.1.2 Gazdasági folyamatok
A város gazdasági fejlődését geopolitikai helyzete határozza meg. A Kapos folyó átkelőhelyeként, a
déli irányban vezető országutak és vasúti vonalak fontos csomóponti helyeként a városba jelentős
logisztikai, közlekedési bázis települt, amely maga után hozta az ipar, feldolgozóipar, kereskedelem,
szolgáltatóipar fejlődését. A régió középpontjában, három megye kistelepüléseinek központját
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jelentő csomóponti szerep olyan adottság, amely a város és térsége népesség megtartásának és a
gazdaság fejlesztésének alapja. Dombóvár gazdasági súlya a városi és járási szerepkörön túlmutat.
A dombóvári ipart a központi irányítású vállalatok telephelyeként működő nehéz- és könnyűipari
gyáregységek és üzemek, valamint a helyi mezőgazdaság feldolgozó ipar jelentette. A rendszerváltást
követően a piaci folyamatok a főváros környéki fejlesztéseket preferálták, a gyárak bezártak, egy
részük – fém- (lakatos, gép és csavaripar) és textilipari vállalkozások – a privatizációt követően
felaprózódtak, magántulajdonba kerültek. A helyi munkahely kapacitások leépültek. A város életében
a mezőgazdaság fontos szerepet töltött be. A környező jó minőségű termőföldeken magas színvonalú
nagyüzemi termelés folyt, ennek termékeit részben helyben dolgozta fel az idetelepített hús-, tej- és
malomipar. Sajnos mindhárom ágazat megszüntette tevékenységét a 2000-es években. A magas
aranykorona értékű termőföld és a számos felhagyott állattartási telep továbbra is adottság, a
mezőgazdasági termelés infrastruktúrája. A korábban virágzó település ma stagnál, az elmúlt
évtizedre általánosságban Dombóvár és térségének gazdaságának visszaesése, munkaerőpiaci
leépülése jellemző.
A gazdasági versenyképesség tekintetében fontos szerepet játszik a Kaposszekcső területén működő
ipari park. Az ipari park a felhagyott laktanya területén, az országban szinte elsőként nyerte el az ipari
park címet. Jelenleg mintegy 30 cég 300-400 főt foglalkoztat, és vonzerőt jelent, hogy Kaposszekcső a
vállalkozások közvetett támogatásaként nem vezetett be iparűzési adót. Az ipari parkban több olyan
vállalkozás is található, mely országos, sőt nemzetközi szintű kutatásokat is végez. A szakképzés és
ágazati összehangolás, valamint valamely felsőoktatási kapcsolat eredményeképpen további cégek
idevonzása szükséges.
A szolgáltatási szektor a várostérségben különösen Dombóvárhoz köthető, amellett a multinacionális
kereskedelmi egységek (SPAR, PENNY, LIDL, TESCO) betelepedése térségi kereskedelmi központtá is
teszi a várost.
A gazdasági szerepkör egyik speciális ágát az idegenforgalom, turizmus jelenti Dombóváron és
térségében. Az idegenforgalom, turizmus, vendéglátás mint gazdasági ágazat kisebb múltra tekint
vissza; az elmúlt években vett lendületet a térségben a helyi szálláshelyek és turisztikai programok
biztosításával, Dombóváron különösen Gunarasfürdő fejlesztésének köszönhetően. A dél-dunántúli
régióban Gunaras besorolása Kaposvár és Abaliget mellett „országos jelentőségű”. A
fürdőfejlesztésnek köszönhetően a vendégéjszakák száma jelentősen nőtt Dombóváron, megelőzve a
megye többi városát, még Szekszárdot is. Dombóvár kedvező természeti adottságú város. A
természeti környezet rekreációs lehetőséget nyújt az itt élőknek, és további idegenforgalmi
lehetőséget is hordoz magában. E terület azonban még közel sem kiaknázott, a gazdasági és
települési adottságok egymáshoz való harmonizálása még számos lehetőséget tartanak.
A térségi közlekedés fejlesztései mind a gazdaság, mind a turizmus területén előnyt jelenthetnek. A
vállalatok megtelepedése tekintetében a 9-es autópálya kiépítése jelent változást, a városi elkerülő
utak szintúgy, ezzel egyidőben a lakosság életminőségének javulásával. A városi és térségi
kerékpárút-hálózat szintúgy helyi lakossági érdek, de emellett a térségi turizmusban is kiemelkedő
szerepet játszik.
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2.1.3 Társadalmi folyamatok
Dombóvár Tolna megye harmadik legnépesebb városa, ahol az országos és megyei tendenciáknak
megfelelően csökken a lakosság létszáma. Ez a csökkenés egyrészt a természetes fogyás, másrészt a
negatív vándorlási egyenleg eredménye. A város és térsége korszerkezetére az öregedés jellemző,
amely a fiatal lakosság arányának csökkenésével, valamint az idős népesség számának növekedésével
magyarázható. Az öregedési index értéke a vizsgált időszakban egyre kedvezőtlenebbül alakult, az
országos átlagtól való eltérése folyamatosan nő. Emellett az oda- és elvándorlás hektikussága
jellemző.
A Dél-Dunántúlra számos nemzeti és etnikai kisebbség jelenléte jellemző. A német nemzetiség a
Tolnai-dombság térségében, a horvát nemzetiség a határmenti területeken és Dombóvár térségében,
a roma etnikum a térség egészében, de legnagyobb arányban a Dél-Baranya megyében helyezkedik
el. Dombóváron mindhárom nemzeti és etnikai kisebbség megtalálható, azok a városban nemzetiségi
önkormányzatokkal és civil szervezetek révén is aktív szerepet játszanak.
A régióban a munkaképes lakosságra az országostól elmaradó iskolázottság jellemző. Dombóváron és
térségében középfokú oktatásig terjed a lehetőség, felsőoktatási intézmény nincs. Dombóvár iskolai
végzettségi mutatói kedvezőbbek a járási adatoknál, azonban elmaradnak a megyei és országos
értékektől. Az elmúlt időszakban azonban az érettségi és felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya
Dombóváron és a járásban nagyobb növekedést mutatott, mint az országos és megyei érték, amely
remélhetőleg egy felzárkózási tendenciát mutat. Problémát jelent azonban a szakképzett, minőségi
munkaerő hiánya mind a mezőgazdasági, mind az ipar és szolgáltatás szektorokban.
Az emberek életminőségét jelentős mértékben meghatározza a humán közszolgáltatások, különösen
az oktatás, szociális ellátás, egészségügy, kultúra, sport, stb. elérhetősége és azok minősége.
Dombóváron teljeskörű és magas színvonalú a bölcsődei, óvodai ellátás. A Szivárvány Óvodában még
tanuszodát is fenntart az önkormányzat. Az általános iskolákban a legfontosabb változás az elmúlt
időszakban, hogy az önkormányzati feladatellátást a KLIK átvette. Az épületállomány továbbra is az
önkormányzatok tulajdona (fenntartási és fejlesztési feladataival), a közoktatás állami ellátású
feladattá vált. Dombóváron sajátos nevelési igényű, többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható
gyermekkel foglalkozó iskolák is vannak. Dombóváron három középiskola működik. A Dombóvári
Illyés Gyula Gimnázium 4 és 8 évfolyamos gimnáziumi oktatást nyújt, a szakképzés feladatait a
Dombóvári Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium és az Esterházy Miklós Szakképző
Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium szakiskolai és szakközépiskolai oktatása látja el. Valamennyi
középfokú oktatási intézmény rendelkezik kollégiummal, amelyre a térségi, egyes szakok esetében
régiós beiskolázás miatt a jövőben is szükség van. Az iskolák által biztosított oktatási szintek átfedést
mutatnak a szakközépiskola és a szakképzés tekintetében, szakirányultságuk és minőségpolitikájuk
eltérései miatt azonban előnyösen egészítik ki egymás oktatási és szakképzési kínálatát, ezáltal
Dombóvár adottságaként fontos mindhárom középiskolai intézmény megléte.
Veszélyként
jelentkezik ebben, hogy a 2001 és 2013 közötti iőben, hasonlóan az országos, régiós, megyei
tendenciákhoz, települési szinten is csökkent mind a tanulók száma, mind a feladatellátási helyek
száma az általános iskolákban és középiskolákban. Az oktatás és a munkaerőpiac hiányossága, hogy
Dombóváron nem található felsőoktatási intézmény, sem annak kihelyezett egysége.
Dombóvár az egészségügyi alapellátás körében teljeskörűen gondoskodik a háziorvosi, házi
gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a
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védőnői ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról. Az egészségügyi alapellátás mellett a
Dombóváron lévő kórház és gyógyvízre épülő egészségügyi ellátás vonzáshatása meghatározó
nemcsak Dombóvár térségében, hanem a szomszédos megyékbe átnyúlóan is. A gyógyítás mellett a
kórház a rehabilitáció terén is térségen túlnyúló szerepet tölt be. Egyrészt a kórház épületében,
másrészt pedig a kórház kihelyezett gunarasi rehabilitációs osztályán zajlik. A rehabilitációs részleg
két fő iránya a mozgásszervi és szívproblémák kezelése. Az utókezelés tekintetében igen nagy
szerepe van a gunarasi gyógyfürdőben biztosított kelezéseknek. Az egészségügyi ellátást három fő
területe – a megelőzés/prevenció, a gyógyítás és a rehabilitáció – legkevésbé aktív része a prevenció.
A prevenció terén nem rendelkezik a város nagyságának megfelelő, kiépített rendszerrel, a
tüdőgondozón és egészséges életmóddal foglalkozó szervezeteken kívül nincs szervezett módja.
A szociális ellátások körében Dombóvár szintén térségi szerepet tölt be. A kötelező szociális
alapellátások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, hajléktalan
személyek nappali ellátása) mellett Dombóvár önként vállalt szakosított szociális ellátásokat is
biztosít, ezek közt idősek átmeneti ellátását (időskorúak gondozóháza), idősek tartós bentlakásos
ellátását (idősek otthona) és éjjeli menedékhelyet. A szociális és gyermekjóléti kötelező feladatatok
(családsegítés és gyermekjóléti alapellátás) mellett tanyagondnoki szolgáltatást, pszichiátriai és
szenvedélybetegek közösségi alapellátását, támogató szolgáltatást végez, fenntartja és működteti a
Biztos Kezdet Gyerekházat és gyermekek átmeneti gondozása körében helyettes szülői hálózatot
szervez, családok átmeneti otthonát biztosítja. A Presidium Közhasznú Egyesület által 75 főnek
biztosított a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása, a megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatása, fejlesztő felkészítő foglalkoztatás és munka-rehabilitációs
foglalkoztatás. Az esélyegyenlőségi programok szorosan összefüggenek az intézmények munkájával.
Sajnálatosan mind az oktatási, mind az egészségügyi és szociális intézmények állaga romlik, sok
helyen az akadálymentesítés sincs megoldva, amely problémát jelent a humán szolgáltatások
ellátásában.
A város kulturáli életének a Dombóvári Művelődési Ház, a Városi Könyvtár, a Belvárosi Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola, a közösségi házak (Szőlőhegyi Közösségi Ház, Szent Imre Közösségi Ház,
Újdombóvári Közösségi Ház, Nemzetiségek Háza, Roma Közösségi Ház) és a múzeumok (Fekete István
Múzeum, Helytörténeti Gyűjtemény, Természettudományi bemutatóterem, Vasúttörténeti Múzeum)
adják a helyszínt és a keretet. Emellett számos városi, civil és nemzetiségi rendezvény színesíti a lakók
életét.

2.1.4 Önkormányzat
Az önkormányzat jelenleg stabil költségvetéssel rendelkezik. A 2015. évre javasolt fejlesztések nagy
része már kötelezettségvállalással terhelt az előző évről, a képviselő-testület több határozatot hozott
a munkák indításáról, a tervezési munkákról. A felhalmozási források az önkormányzat részére csak
korlátozottan állnak rendelkezésre, így a megvalósítás során fokozottan kell támaszkodni a
pályázatokon elnyerhető támogatásokra.
Dombóvár Város Önkormányzata a helyi gazdaságfejlesztés területén számos támogatást nyújt.
Közbeszerzési eljárások alá nem eső beruházások esetében dombóvári cégeket preferál a helyi
gazdaság jó működése és a munkahely megtartás elősegítése érdekében. A vállalkozások indításához
kapcsolódóan szakértői segítséget nyújt (Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás –
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vállalkozói iroda működtetése; Kapos ITK Kht.) Napjainkban a helyi gazdaságfejlesztés egyik
leghatékonyabb eszköze a klaszterek kialakítása és működtetése, hiszen az önállóan gyenge KKV-k
együtt, helyi környezetben, tevékenységük komplementaritására építve, stabil intézményrendszer
kialakításával versenyképesek lehetnek. Ezért is kezdeményezte az önkormányzat a Dombóvári
Egészségipari Klaszter kialakítását és a helyi klaszter iroda felállítását. Létrehozta továbbá a helyi
vállalkozói fórumot, mely célja, hogy a vállalkozók mindig időben tájékoztatást kapjanak az őket
érintő változásokról (rendeletváltozás) és lehetőségekről (pályázatok, támogatások).
Az önkormányzat bár a törvényben meghatározott maximális mértékű helyi iparűzési adót szabja ki,
az abból befolyt bevételeket a városfejlesztési programok megvalósítására fordítja. Mindezek mellett
pedig a legtöbb iparűzési adót fizető vállalkozókat kiemelt ügyfélként kezeli. Dombóvár Város
Önkormányzata a Gunaras Zrt-ben lévő részvényeinek többségét értékesítette, azonban az évente
befolyó idegenforgalmi adót és az azzal járó állami támogatást visszaszolgáltatja a fürdőnek, a
további fejlesztések elősegítése érdekében. Ennek mértéke 2007-től fokozatosan csökken, de a
megnövekedett idegenforgalmi adóbevételnek köszönhetően összege ugyanannyi.

2.1.5 Városszerkezet, épített és természeti környezet
Dombóvár a történelem során az egymást követő építések és pusztítások sorozatában sokszor állt az
újrakezdés feladata előtt, a város szerkezetét a történelmi korok egymást követő építési fázisai és a
természeti adottságai határozzák meg. Különleges adottsága a városnak, hogy a különböző
történelmi korokban a város egymástól eltérő, egymáshoz csatlakozó területen fejlődött, így a mai
napig jellemző a város területi identitásának, építészeti arculatának sokszínűsége. Erre a karakterre
építve javasolt a fejlesztési akcióterületeket hangolni, és a hálózatos projekteket e területeket
összekötő kapcsolatrendszerre.
A XVIII. század előtti korokat a város déli részén, a Kapos mentén levő Gólyavár őrzi. A XVIII-XIX.
századi városfejlődést a város déli, Kapos-menti területek őrzik, követve a pannontáblák vonalát. A
régi település maradványait a Kakasdomb környezetében találjuk, a mai Erzsébet utca és a Kossuth
Lajos utca-Baross utca V alakban szétnyíló fő vonalaival. A XIX. század épületei a mai Szabadság utca
mentén sorakoznak. A XIX. század végi fejlesztések a vasútfejlesztésről és kapcsolódó kiszolgáló és
ipari területek megjelenéséről szólnak, amikor a mai ipari-logisztikai területek alapját adták. A XX.
század eleji fejlődés új városközpontot nem hoz létre, viszont a vasúti és ipari fejlesztések
következtében bekövetkező lakóterületi fejlesztések a városközponthoz kapcsolódó területeket és
Újdombóvár új városrészét vonják be. A II. Világháborút követő lakótelepi fejlesztések és új
városközpont adminisztrációs épületei alakították ki a város legújabb központját. További
lakosságnövekedés igénye alakítja Újdombóvár második ütemének és Kertvárosnak a kiépítését. Az
1970-es évektől folyamatosan épült ki a Gunarasi puszta környezetében Gunaras fürdő, mely
kistelkes üdülőkkel beépült területe a város önálló szerkezeti egysége.
A város többközpontúsága mellett kedvező adottság a Kiskonda-patak és hozzá kapcsolódó, a város
fő zöldfelületét jelentő területek. Kevésbé kedvező adottság a város déli oldali elszigeteltsége a vasút
és a Kapos folyó által. Külterületi lakott helyekként a valamikori birtokközponthoz kapcsolódó kisebb
lakóterületek mai napig fennmaradtak, számos problémával. Önálló karakteres szerkezeti egységet
képez a várostól délnyugatra elhelyezkedő Szőlőhegy.
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Dombóvár Város Településszerkezeti Terve az országos és a térségi, kistérségi szintű tervekkel
összhangban készült, annak területi és hálózatos elemei, valamint védelmi és korlátozási előírásainak
figyelembevételével. Ezen túl Dombóvár 2002-ben jóváhagyott fejlesztési koncepciójában
meghatározott alapvető célkitűzések és prioritások alapul vételével hosszú távra meghatározza
Dombóvár város szerkezetét, tartalmazza a jövőkép eléréséhez szükséges területfejlesztések
nagyságát, a térbeli terjeszkedések irányát, az egyes területrészek felhasználásának módját. Rögzíti
továbbá a város működéséhez szükséges infrastruktúrális elemek nyomvonalát, bővítését, lehatárolja
a fenntartható fejlődéshez szükséges védelmi kategóriákat, összegzi a várost körülvevő táj-, valamint
a városszerkezet megőrzésének feltételeit, és a jellemző beépítési karakterek elemzésével a
hagyományos dombóvári városkép és hangulat erősítését is célozza. A városi gazdaság fejlődésének
elősegítésére mind a meglévő cégek fejlesztéseinek területeit befogadja, mind új vállalkozások
betelepítéséhez területet és elérhetőséget biztosít. A jelenlegi és a betelepülni szándékozó lakosság
fogadására pedig a meglévő lakóterületek élhetőségének javítása – amely magába foglalja az oktatási
lehetőségek, szociális- egészségügyi-, kultúra-sportszabadidős tevékenységek-, infrastruktúrális
ellátás biztosítását – mellett számos új lakóterületet jelöl ki.
A településszerkezeti terv a korábbi, mind ingatlanpiaci, mind lakossági és munkaerőpiaci növekvő
pályát feltételező időszakban készült, így lakó, gazdasági és turisztikai területek iránti igény
növekedésével számolt. A fejlődési prognózis nem következett be, sem a munkaerőpiaci és gazdasági
környezetben, sem a város lakosságmegtartó képességében, ezáltal az újonnan kijelölt fejlesztési
területek beépülése nem kezdődött meg. Jelen tudásunk szerint ezek még egy kedvező fejlődési
trendet feltételezve is túlzottak.

2.1.6 Természeti környezet
A terület, amelyen a település közigazgatási területe fekszik, nagy változáson ment keresztül annak
fennállása során, először a Kapos menti mocsárvilág tűnt el, majd e helyett létrejöttek a máig
jellemző nagytáblás szántók. A még jelenleg is ténylegesen élőhelyként funkcionáló területek száma
mára meglehetősen megfogyatkozott.
Nagy problémát jelent a hatalmas kiterjedésű, tagolatlan, nagytáblás szántóföldi művelés a várostól
északra fekvő területeken. A mezővédő fásítás hiánya nem csak tájképi, tájhasználati, hanem élővilág
védelmi szempontból kiemelkedő probléma. Hiányában a terület érzékenyebb a szélerózióra, ezáltal
csökkentve a talaj termőképességét, valamint az egybefüggő, tagolatlan szántóföldek látványa
esztétikailag is kedvezőtlen. További jelentős probléma, hogy a folyó menti területeken a
mezőgazdasági művelésre alapvetően alkalmatlan, nedves területeket is rendszeresen művelés alá
vonják.
Ebből kifolyólag a településen különösen nagy értéket jelentenek az élőhelyként is működő
zöldfelületek, különös tekintettel az erdőkre, amelyek a településhez mért területmennyisége messze
elmarad az országban megszokott átlagtól. Ehhez hasonlóan nagy értéket jelentenek a Kapos mentén
megmaradt vízhez kötődő élőhelyek is, például a megmaradt galériaerdők. Ezek mellett szembetűnő
a települést északról körülölelő erdőterület hiánya. A városra az északi nagy kiterjedésű szántókról
érkező porszennyezés környezetvédelmi és egészségügyi szempontból is káros. Ugyanezzel a
problémával szembesülni a Gunarasi üdülőtelep esetében, ahol a déli irányból érintkezik
szántóterülettel, ezáltal esztétikai és egészségügyi konfliktusokat okozva. Az erdősültség alig éri el a
3%-ot, ami miatt az ökológiai rendszer igen hiányos, gyenge. A meglévő erdőrészletek nem alkotnak
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összefüggő rendszert, nagyobb kiterjedésben csak Szarvasd és a Nyergesi erdő területén találni.
Ökológiai folyosóként jellemzően csak észak-déli irányban, a mellékvízfolyások menti tórendszer
elemei jelentkeznek, azonban hiányzik a kelet-nyugati összeköttetés.
A napjainkban is gyepként üzemelő területek (kaszáló, vagy legelő) szintén értéket képviselhetnek,
mivel a történeti tájhasználatot is felidézik amellett, hogy élőhelyként működnek. Gyepművelésű
terület szinte kizárólag a Kapos völgyében maradtak, mennyiségük jelentősen lecsökkent. A Kapos
túlszabályozottsága miatt a kiemelkedő ökológiai értékkel, diverz élővilággal bíró mocsaras, berkes
területek eltűntek. A várostól délnyugatra, a Kapos és a Szőlőhegy között elhelyezkedő Szőlőhegyi-rét
nagyrészt kiszáradó láprét, de a vízállásos mélyedésekben magas sásos növénytakaróval is
találkozhatunk. A terület jelentős pihenő- és táplálkozó hely. Másik ilyen terület a Béka-tói mocsár
Dombóvártól keletre, a szabályozott patak és a vasút között elterülő területe. Ezeket az értékes
élőhelyeket jelenleg szántóföldek intenzív művelésű szántóföldek övezik, folyamatosan rontva az
állapotukat és fokozva a kiszáradás veszélyét.
Tájképvédelmi és ökológiai konfliktusforrás lehet, hogy a Szőlőhegyi városrész fokozatosan családi
házas beépítésű lakóterületté alakul. A város széttelepülésével a korábbi, présházakkal és
üdülőházakkal tarkított hegyoldal egyre sűrűbb beépítéssel bír, így a korábbi értékes erdő-tószőlőhegy karakter eltűnőben van.
Dombóvár állandóan növényzettel fedett közterületekkel jól ellátott. A települési zöldfelületi hálózat
legértékesebb elemei a vízfolyások. A Kapos a települést dél felől kerüli meg, így a zöldfelületi
rendszerre nincs közvetlen hatással.
A település zöldfelületi karakterét meghatározza, hogy a városközponti nagyvárosi és a környező
kisvárosi lakóterületen kívül a település legnagyobb hányada kertvárosias, laza beépítésű, nagy
zöldfelületi aránnyal rendelkező lakóterület, illetve ide sorolandó a rendkívül gazdag és a legtöbb
utcában egységes kétsoros utcafásítás és a cserjesávok gazdag alkalmazása is.
Azonban annak ellenére, hogy a település zöldfelületi ellátottság szempontjából jó helyzetben van, a
közparkok, közkertek tagoltsága és bútorozottsága elmarad a szükségestől. Továbbá nagy hiányt
képvisel egy nagyobb befogadóképességű rendezvénytér meg nem léte a városban.
A Kiskonda-patak menti erdősáv potenciálja kihasználatlan, a városstruktúrabeli szerepe nem
tisztázott. A terület megfelelő kertépítészeti kialakítása szükséges, annak védelmi funkciójának
megtartásával. Továbbá a terület közelében található ipari- és intézményi területek rendezése is
szükséges, mivel jelenlegi formájukban vizuális konfliktust okoznak. A területen ezek mellett gyakori
az illegális hulladék-elhelyezés is, amely problémát kezelni szükséges a már meglévő védelmi funkció
megőrzésének érdekében is.

2.1.7 Közlekedés
Dombóvár országos közúti kapcsolata gyengék, javulás csak az M9 autópálya megépítésével várható.
A járáson belüli közúti elérhetősége az átlagosnak mondható, probléma inkább a meglévő utak
állapota. A település közlekedését alapvetően határozza meg a két főút, mely jelentős átmenő
forgalmat bonyolít le, ezáltal három részre vágja a várost. Dombóvár útjainak burkolata és szélessége
a legtöbb helyen megfelelő, de akadnak rossz állapotban lévő és kiépítetlen útszakaszok.
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A helyközi autóbusz közlekedés jól kiszolgálja a járás és a vonzáskörzet egyéb településeit is, viszont a
járatok egy része nem érinti Dombóvár városközpontját, csak a vasútállomás mellett található
autóbusz állomást. A helyi autóbusz közlekedés központja a Hunyadi téren található, de több járat
érinti a vasútállomást, valamint lefedik a település nagy részét és a településhez tartozó zártkerteket.
A járatok közlekedése megfelelő sűrűségű, viszont rendkívül vegyes az autóbusz flotta.
A vasúti kapcsolat rendkívüli jónak mondható, hisz három vasútvonal - amelyből két transzeurópai
vasúti hálózat része - találkozási helye Dombóvár állomás. Ütemes intercity járatok közlekednek
Budapest - Pécs között, amelyek gyors elérhetőséget biztosítanak a település számára. A járás és a
vonzáskörzet vasúti kapcsolattal rendelkező településeiről Dombóvár könnyen elérhető. A közösségi
közlekedés tekintetében a legnagyobb hiányosság, hogy összehangolt közlekedési rendszer, amely
integrálná a különböző (helyközi, helyi, szerződéses autóbusz és vasúti) járatok menetrendjét,
tarifarendszerét egy intermodális átszállóhely létrehozásával egyetemben.
Dombóvár járási és vonzáskörzeti kerékpáros hálózata rendkívül hiányos, csak Kaposszekcső felé van
kiépült kerékpárút. A települési hálózat jó állapotban van és folyamatosan bővül. A gyalogos
kapcsolatok tekintetében rendkívül hátrányos a már említett főutak elvágó hatása, különösképp a
611. sz. út esetén, amely a városközponton halad keresztül. Parkolási problémák csak lokálisan
vannak egyes közintézmények előtt.
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2.1—1. Lakossági felméréseredményei közlekedési témakörben
(Forrás: Lakossági elégedettségi felmérés eredményeinek összehasonlító elemzése, Dombóvár Város
Önkormányzata, 2014. Október)

2014 márciusában és októberében végzett lakossági felmérés, mely kitért több közlekedést érintő
témakörre, melynek eredményeit mutatja a fenti ábra. A tömegközlekedés kérdésében a legtöbbség
elégedetlen (53,5%), ennek oka a közlemúltban újraszervezett helyi autóbusz rendszer és a helyihelyközi járatok összehangolatlansága. A kerékpáros közlekedés kapcsán a megkérdezettek 2/3-a
elégedett, amely mutatja az elmúlt évek fejlesztéseinek hatását. A parkolási lehetőségek kérdésében
a legpozitívabb az eredmény, melynek oka a megszűntetett fizetős parkolás és bővülő parkolási
lehetőségek. A közutak minőségében a legrosszabb a megkérdezett lakosok véleménye, 75,7%-uk
szerint lehetne rajtuk javítani. A helyzetfeltárás és a lakossági felmérés jól bemutatja mely
területeken szükséges fejlesztéseket megvalósítani.
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2.1.8 Közmű
A város közművesítése fokozatosan épült ki. Mára a városközpontban, a központ közeli
városrészekben már a teljes közműellátás, a település belterületén legalább a részleges közműellátás
biztosított. Jelentősebb ellátási hiányok a belterület peremén és a külterületen fekvő városrészekben
fordul elő, egybeesve a legalacsonyabb társadalmi státuszú területekkel és a leginkább leromló
épületállománnyal. A legkevésbé ellátott városrész Mászlony, ahol jelenleg is közszolgáltatásként
csak a villamosenergia áll rendelkezésre.
Az elmúlt évtizedben ugyan jelentős közműfejlesztéseket valósítottak meg, amelynek
eredményeként nőtt a teljes közművel rendelkező lakások aránya, de az egyes városrészekben még
így maradtak alacsony komfortfokozatú, illetve hiányosan közművesített lakások. Ezek többsége
önkormányzati tulajdonban lévő lakás.
Dombóváron üzemelő vízbázis kapacitása jelenleg meghaladja a napi vízigényeket. Az ágazat részéről
elkészített „gördülő fejlesztési terv” keretében a szolgáltató ütemezetten rögzítette az ivóvíz ellátás
hálózatának és létesítményeinek rekonstrukciós és fejlesztési igényeit. Dombóvár és Környéke
Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás vízminőség javító programja (Dombóvár ellátatlan
településrészei, valamint várostérségi települések hálózat kiépítés, bővítés és rekonstrukció) jelenleg
folyik pályázati támogatás segítségével.
A vízellátás keretében említeni kell a város termálvízellátását. Gunaras termálfürdő nevét adó 56o-os
termálvíz gyógyvíz minősítést kapott, erre alapozva indult a városban a termálfürdő fejlesztése. A
gyógyvízzé minősített víz mozgásszervi problémákra, különféle belgyógyászati és emésztőrendszeri
betegségekre, nőgyógyászati panaszokra és ínybetegségekre hatékony. Ezen kívül a gyógyfürdő vize
alkalmazható egyes bőrbetegségek kezelésére és bizonyos érrendszeri panaszok enyhítésére. A fürdő
két részre tagolt, az egyik a szezonálisan üzemelő strandfürdő, a másik az egész éven át üzemelő
gyógyfürdő és hozzá tartozó gyógyászati részleg. A strandfürdő területén két gyógyvizes ülőmedence,
egy gyermek kalandmedence, strandmedence, úszómedence, strandmedence, úszómedence, három
élménymedence, trambulinmedence, csúszda fogadómedence, valamint hatpályás csúszdapark áll
rendelkezésre. Ezek mellett egyéb sportlétesítményekkel egészítik ki a szolgáltatásaikat. A
gyógyfürdő egész évben üzemel, létesítményében egy gyógyvizes levezető úszó, két gyógyvizes
ülőmedence, szauna úszómedence, szauna mártózó medence, tornamedence és súlyfürdőmedence,
valamint a szabadtéren lévő, de a fürdőhöz közvetlenül kapcsolódó két élménymedence áll
rendelkezésre.
A szennyvízelvezetés Dombóváron nem teljeskörű. A lakásállomány 86,4%-a a közcsatorna hálózatra
nem csatlakozott ingatlan, ezeknél a szennyvíz döntő hányadát a talajba szikkasztják. A talajba
szikkasztott szennyvíz mennyisége mennyiség ugyan ötödére csökkent az elmúlt 15 évben, de
továbbra is 172 m3/napra becsülhető. A szennyvíztisztító telep KEOP pályázatból megújult, kapacitása
másfélszerese a szennyvízmennyiségnek.
Dombóvár csapadékvizeinek befogadója a város déli részén áthaladó Kapos-folyó, amelybe
közvetlenül (nyílt árkos rendszerben), vagy mellékvízfolyásai, a Perekaci-árok és a Kiskondai-patak
közvetítésével érkezik a csapadékvíz. Dombóvár területén több jelentős tó és tározó is található,
amelyek árvízcsúcs csökkentésre is használhatók. A település természeti adottsága a vízeróziónak
kitettsége, a Kapos menti területek belvizes területek.
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Dombóvár villamosenergia-ellátása tekintetében nagyfeszültségű átviteli hálózati elem Dombóvár
közigazgatási területén nincs. A hálózatok jellemzően föld feletti vezetésűek. A település közvilágítása
jellemzően a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel megoldott. Ez a kiépített
közvilágítás sem a megvilágítás mértékében, sem energiafogyasztás szempontjából, sem a település
arculatának javítása tekintetében nem nevezhető korszerűnek.
Dombóvár földgázzal való ellátása viszonylag későn, csak 1997-ben valósult meg. A földgázbekötéssel
a lakások automatikus üzemvitelű termikus energiaellátását valósították meg, csökkentve a
jelentősebb környezetterhelést okozó hagyományos energiahordozó fűtési célú hasznosítását. A
földgázellátás késői bevezetése okozta azt is, hogy a vezetékes termikus energiaellátást igénylő
lakótelep számára központi hőbázist, s abból távhőellátást létesítettek. A hőbázis energiahordozóját
többször korszerűsítették. Az új hőközpontok kiépítése, illetve a meglévők felújítása, a kazánház és
távvezeték-rendszer veszteségcsökkentő modernizálása kedvező gazdasági változásokat hoztak a
fogyasztók számára. A felhasznált hőenergia csökkenésén túlmenően lehetővé vált a tényleges
fogyasztás szerinti elszámolás, ami a költségosztókkal felszerelt lakások esetében előre tervezhető,
egyéni felhasználás alapú számlázást jelent. Az átalakításoknak köszönhetően tisztább lett a város
központjának levegője, és nagymértékben csökkent a nitrogén-oxid és kén-dioxid kibocsátás is.
Dombóváron elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia, a napenergia, a biomassza-biogáz és a
geotermikus energia (vízenergia nem adottság).
Dombóvár és térsége nem fekszik a szélenergiát nagyon kedvezően hasznosítható területen, de
hasznosítási lehetősége nem zárható ki. Szélerőmű létesítésekor tekintettel kell lenni a település
megjelenésére, arculatára, a település fejlődését biztosító távlati területhasználatot nem
korlátozhatja.
Napenergia hasznosítás tekintetében Dombóvár területe kiváló adottságú, 1900-2000 a maximálisan
hasznosítható éves napos órák száma. Hasznosítás lehetősége napkollektorokkal termikus célú
energiaellátásra, naperőművel, napelemmel villamosenergia termelésre biztosított.
Biomassza-biogáz előállítására az ország területén mindenhol, így Dombóvár területén is van
lehetőség, megfontolandó azonban, hogy az általa az épített környezetben jelentkező
környezetterhelés (elégetése során keletkező CO2) növekedés felvállalható-e.
A földhő hasznosítására Dombóvár területén is van lehetőség. A hőszivattyú használata telken belül
realizálható, energiagazdálkodási szinten ma még nem érzékelhető hagyományos energiahordozó
megtakarító hatása. A termálvíz kivételére csak az alacsonyabb hőfoktartományú 50-60 oC-os
vízkészletből van reálisan lehetőség, amely termálvíz fürdési célú hasznosítását ugyan biztosítja, de
energetikailag komplexebb hasznosításra lehetőséget nem ad.

2.1.9 Környezetvédelem
A településre jellemző sajátos talajösszetétel, valamint az időszakosan magas, de a völgytalpaknál így
is legalább csupán 2m mélységben lévő talajvíz miatt a település egyes részei nitrát érzékenyek, ezt
ráadásul negatívan befolyásolhatja a település környezetére jellemző nagytáblás, intenzív
mezőgazdasági művelés is.
A település legfontosabb felszíni vízfolyása a Kapos. A folyó szennyezett, ami a nagymértékű
szennyvíz-bevezetésnek köszönhető. A szennyeződések, így egyes növényi tápanyagok feldúsulása
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miatt nagy esély van a vízi növényzet nagymértékű felhalmozódására, amely áradások esetén
veszélyforrás lehet a vízlassító hatás miatt. A folyó legnagyobb befogadott helyi vízfolyása a
Kiskonda-patak, amely jelenleg is ökológiai folyosóként funkcionál, emiatt is fontos a befogadó oldal
környezeti terhelésének mielőbbi csökkentése.
A helyi levegőminőséget elsősorban a településen áthaladó 61-es, valamint 611-es utak befolyásolják
leginkább negatívan, mivel ezek bonyolítják le a gépjármű-forgalom döntő többségét. A települést
érintő forgalom nagy része ezeken a felületeken halad, így zaj szempontjából is ezek a
legterheltebbek.
A település vasúti csomópont is, így a vasúti forgalom is jelentős, az itt jellemző probléma a
környezet rezgésterhelése, amelyet a vasúti forgalom okoz.
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3 HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
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3.1 A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS
3.1.1 A folyamatok értékelése
A rendszerváltás óta eltelt negyed évszázad során jelentősen átalakult a gazdasági és társadalmi
környezet Magyarországon. Számos kihívással kellett szembenéznie Magyarországnak, az ország
városainak, így Dombóvárnak is. Egy nagyvárosokba és külföldre vándorló társadalom számára
egyszerre szükséges biztosítani a megélhetést jelentő munkahelyeket és a mindennapi élethez
szükséges változatos, gazdag életteret.
Ugyan a régió társadalmi-gazdasági életében, a lakossági szolgáltatások biztosításában meghatározó
jelentősége van a megyei jogú városoknak és a régió városhálózatának gerincét képező városoknak,
így Dombóvárnak is, mégis a fiatal, szakképzett munkaerő elvándorlása jelentős. Ennek egyik fő oka a
gazdasági folyamatok terén bekövetkezett változás: a rendszerváltást követően a piaci folyamatok a
főváros környéki fejlesztéseket preferálták, a gyárak bezártak, egy részük – fém- (lakatos, gép és
csavaripar) és textilipari vállalkozások – a privatizációt követően felaprózódtak, magántulajdonba
kerültek, a munkaerő létszáma lecsökkent. A folyamatot tetézte a gazdasági világválság, annak
hatása mind az életképes, tőkeerős vállalkozásokra, mind a fizetőképes keresletre. Dombóvár
közvetlen térségében, járás- és megyehatáron túlnyúló szerepű központként működik, azonban
számos tekintetben Kaposvár és Pécs közelségében kisebb régiós hatással bír. A pozícióját olyan
gazdasági ágakra kell, hogy alapozza, amely egyedivé teszi, emellett számos gazdasági ág kapcsolható
hozzá, szinergikus hatások jelentkeznek. Dombóvár vasúti központi, egészségügyi, valamint a
hagyományos fémipar maradványaként erős fémipari szerepe a várostérségnél nagyobb területi
vonzáskörzetet jelent. Emellett a XXI. század klíma- és energiatudatos település- és térségfejlesztési
politikák jelentős szereplőjeként léphet fel. A kisebb települések számos jó példája mellett szükség
van a középvárosok példamutató környezettudatos tevékenységére.
A társadalmi folyamatok terén az egész országra, és a Dél-Dunántúl térségére különösen jellemző az
előregedő lakosság, ezen belül a természetes fogyás, másrészt a negatív vándorlási egyenleg. A
régióban a munkaképes lakosságra az országostól elmaradó iskolázottság jellemző, azonban az elmúlt
évtizedben országszerte nőtt a lakosság iskolázottsága. Felzárkózási tendenciát mutat, hogy az
érettségi és felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya Dombóváron és a járásban nagyobb
növekedést mutatott, mint az országos és megyei érték. Azonban a hagyományos középfokú iskolai
rendszer szakirányultságai előnyösen egészítik ki a város és térsége oktatási és szakképzési kínálatát,
ennek fenntartása alapvető cél a a szakképzett, minőségi munkaerő kínálatának megteremtése
érdekében mind a mezőgazdasági, mind az ipar és szolgáltatás szektorokban.
A társadalomra szintén általános tendenciaként jellemző a közösségi élet kisebb igénye, az Internet
és okostelefonok adta távkommunikációs formák előtérbe helyeződése. Dombóvár, helyi identitására
és erős civil életére alapozva, a lakosság számára a napi élethez kapcsolódó városi terekkel és
programokkal kell a várost a lakóik számára élhetővé tenni – ebbe bevonva a 21. Századi innovációs
adottságokat (Smart City). Az emberek életminőségét jelentős mértékben meghatározza a humán
közszolgáltatások, különösen az oktatás, szociális ellátás, egészségügy, kultúra, sport elérhetősége és
azok minősége. Ezekben Dombóvár kiemelkedő eredményeket mutat, amely fenntartása a
továbbiakban is kívánatos.
Különleges adottsága a városnak, hogy a különböző történelmi korokban a város egymástól eltérő,
egymáshoz csatlakozó területen fejlődött, így a mai napig jellemző a város területi identitásának,

Készítette: Balázsné Nagy-Pál Anna, Beleznay Éva – Terra Studio Kft. | 1134 BUDAPEST, SZOMOLNOK UTCA 14.

190
építészeti arculatának sokszínűsége. A mai széttagolt városban a város identitását és gazdag épített
örökségét jelentő területek összekötésével egyrészt a lakók számára hatékonyabbá lehet tenni a
városi szolgáltatások elérését, másrészt erősíteni lehet a város imázsát. A város többközpontúsága
mellett különleges adottság a Kiskonda-patak és hozzá kapcsolódó, a város fő zöldfelületét jelentő
területek, amelyek bevonása a város térrendszerébe az előbb említett hatásokat erősíti.
A régió trendjeinek tükrében dinamikus növekedés nem várható. Kedvező külső és belső feltételek
megvalósulása esetén is a stagnáló, enyhén növekedő trendet lehet feltételezni a város
munkaerőpiaci, gazdasági környezetben és a város lakosságmegtartó képességében. Ennek
megfelelően, és a 21. Századi klímatudatos településfejlesztés elvárásaihoz igazodva a meglévő
városszerkezet hatékonyságának növelése a városi központok nagyobb sűrűsége és
funkciógazdagsága révén kívánatos, nem a városszéli új beépítések által. Továbbá számítani kell a
jövőbeli vasúti szállítás erősödésével és a város déli határában megépülő M9 autópálya hatásával – a
gazdasági területek vasút és autópálya menti elhelyezése kívánatos, azok a mainál kedvezőbb
gazdaságfejlesztési alapinfrastruktúrát jelentenek.
Az elmúlt évtizedre jellemző az is, hogy a településközi kapcsolatok integrációja erősödött a
közművek fejlesztése és működtetés és a humán közszolgáltatások terén. Továbbra is, azonban, a
települések önállóan próbálják megoldani a lakosság megtartását, munkahelyek teremtését. Számos
lehetőség, szinergikus hatás kiaknázatlan ezen egyedi települési gazdaságpolitikák miatt, a térségi
együttműködés a gazdaságban és turizmusban minden résztvevő számára előny jelenthet.
A településfejlesztési folyamatok elősegítésében az elmúlt évekre jellemző az igény a szorosabb
együttműködésre. A partnerségek létrehozásával el kell érni, hogy a helyi aktorok, térségfejlesztési
szereplők, az önkormányzati, gazdasági, civil szféra aktív szervezetei és maga a lakosság együttesen
tervezzék és valósítsák meg a városfejlesztési elképzeléseket, oly módon, hogy a változások a
környezetet megkímélve, fokozatos gazdasági növekedéssel egyidejűleg, a város erőforrásait és
tartalékait nem kimerítve, sőt fokozva valósuljon meg, hosszú távon is működőképes várost
létrehozva.

3.1.2 A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők
összefoglaló értékelése

DOMBÓVÁR TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | I. kötet: Megalapozó vizsgálat

191
3.1.2.1 A település, épített környezet SWOT-analízise
Erősségek

Gyengeségek

Történelmi korok városszerkezetben való
megjelenése, karakteres városrészek

Jellegtelen városközpont, vonzó „Dombóvár imázs”
hiánya

Épített értékekben gazdag környezet (Szigeterdő,
Kakasdomb, Esterházy-park, Gólya-vár)

Romló állapotú belvárosi épületállomány

Szőlőhegy kertes karaktere és kapcsolódó rekreációs
terület

Helyi hagyományok, kulturális értékek „látogatóbarát”
bemutatásának gyengesége

Kiépült intézményhálózat térségközponti szereppel:
közigazgatási, oktatási és szakképzési, egészségügyi,
szociális

Hiányzik egy nagyobb befogadóképességű szabadtéri
rendezvénytér

Kertváros, Újdombóvár nyugalmas kisvárosi
környezete
Dombóvár helyi értékvédelem támogatási rendszere

Hasznosítatlan műemléki és védett épületek

Önkormányzati bérlakásállomány jórészt alacsony
komfortfokozatú, illetve hiányosan közművesített
Gunaras és külső birtokközpontos városrészek
várossal való kapcsolata
Gunaras közösségi részének elhanyagoltsága,
színvonala és programkínálat hiánya
Rendezetlen fogadóterek a tömegközlekedési
eszközök pályaudvarainál
Utcabútorok hiánya

Lehetőségek

Veszélyek

Belvárosi városrehabilitációs program folytatása,
vonzó városközpont kialakítása

Meglévő épületállomány további romlása a
jövedelmképes lakosság és források hiányában

Közterületek fejlesztése

Belvároson átmenő főút forgalomnövekedéséből
adódó megosztottság a Belváros területén

Kulturális és történeti értékek erősítése
A kihasználatlan önkormányzati ingatlanok
hasznosítása

Készítette: Balázsné Nagy-Pál Anna, Beleznay Éva – Terra Studio Kft. | 1134 BUDAPEST, SZOMOLNOK UTCA 14.

192
3.1.2.2 A társadalom SWOT-analízise
Erősségek
Térségi szinten Dombóvár lakossága magas
iskolázottságú

Gyengeségek
Lakosság csökken

Hagyományos oktatási szerepköre mai napig erős

Elöregedő népesség, az országos átlagtól való
eltérése folyamatosan nő

Kiépült és jól működő intézményhálózat

Csökkenő gyermekszám

Idősek gondviselése (férőhely, programok, szolgáltatás)

Vándorlási egyenleg mind térségi mind városi
szinten negatív, az oda- és elvándorlás hektikussága
kedvezőtlen

Erős helyi identitás, tenniakarás, kezdeményező készség
Aktív közösségi élet , civil szervezetek száma nagy,
együttműködésük az önkormányzattal kiváló
Hagyományőrzés a közoktatás alsó szintjén is (óvoda,
iskola)
Aktív és magas szintű sport élet, különösen utánpótlás
vonalon

Hátrányos helyzetű rétegek koncentrációja egyes
városrészekben, területi egyenlőtlenségek
Felsőoktatási intézmény hiánya
Fizetőképes kereslet csökkenése
Kevés szórakozási lehetőség a fiataloknak

Önkormányzat támogatása a sportélet fejlesztésére
(létesítmények, szervezetek, programok)
Önkormányzat egészséges életmódra nevelése
(sportpályák, patakmenti fejlesztések)
Lehetőségek

Veszélyek

Életmódváltás, fenntarthatóság elvének erkölcsi
normává válása, környezettudatosság erősödése

Kvalifikált munkaerő, végzős diákok elvándorlásának
folytatódása

Egészség fontosságának felértékelődése,
egészségtudatos magatartás elterjedése

Kedvezőtlen demográfiai folyamatok
eredményeképpen az intézményrendszer és
munkahelyek megszűnése

Időskorúakra épített szolgáltatás és gazdaság fejlesztése
A fiatalok helybenmaradását elősegítő városi programok
és megélhetési lehetőségek fejlesztése
Városrehabilitációs és antiszegregációs programok
segítségével a társadalmi egyenlőtlenségek oldása
Sportlétesítmények infrastrukturális fejlesztése
Szigeterdő fejlesztése lakossági célokra (sport,
szabadidő, kultúra)

A helyi társadalom szegregálódik, a tartós
munkanélküliség és azzal összefüggő szociális
problémák fennmaradnak, a szegénységi kockázatok
erősödnek, a kapcsolódó városi területek romlanak
Szegénység növekedése, munkanélküliség
Kirekesztettség újabb társadalmi problémákat
eredményez
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3.1.2.3 A gazdaság SWOT-analízise
Erősségek

Gyengeségek

Kedvező adottságú telephely-kínálat (Dombóvári Ipari
Park-Kaposszekcső és Dombóvár területén)
Dombóvár több tájegység találkozásánál fekszik, így a
vásártartás szempontjából jelentős szerepe van
Magas aranykorona értékű földek
A térségben magas a regisztrált őstermelők és a
mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági
szervezetek száma
Kórház jelenléte és térségi szerepe
Gunaras országos jelentőségű fürdő besorolása
Dombóvár az iparűzési adóbevételeket a
városfejlesztési programok megvalósítására fordítja, a
legtöbb iparűzési adót fizető vállalkozókat kiemelt
ügyfélként kezeli, minősített beszállítói jegyzék
Helyi vállalkozások támogatása a közbeszerzés alá
nem eső beruházások esetében dombóvári cégek
preferálásával és vállalkozói fórum működtetésével

Szakképzett, minőségi munkaerő hiánya mind a
mezőgazdasági, mind az ipar és szolgáltatás szektorokban
Turizmust kiszolgáló szolgáltatások hiánya, gyengesége
Gunaras és turizmus kapcsolatának gyengesége
Tőkehiány, tőkeerős vállalkozások hiánya, ezáltal
munkahelyek hiánya
A hagyományos gazdasági ágak (mezőgazdaság és
feldolgozóipar, vasúti szállítás, fémipar) leépülése
A közmunkaprogram nem hosszú távú gondolkodású,
nem a munkába visszaállást segíti, hanem eseti helyi
ügyeket kezel
A közmunkaprogram piaci torzítő hatása a mezőgazdasági
kistermelés és háztáji termelés ellenében
A vállalkozás-támogató üzleti szolgáltatások fejletlensége
Helyi gazdaságfejlesztő eszközök hiánya
Nincs felsőoktatási intézmény vagy annak kihelyezett
kara/csoportja
A város saját tulajdonú ingatlanjainak korlátozottsága a
fejlesztések megvalósítására
Közeli nagy- és középvárosok (Pécs, Kaposvár, Siófok,
Paks) gazdasági elszívó hatása

Lehetőségek

Veszélyek

Egészségipar fejlesztése a régiós szerepre
támaszkodva
Központi prevenciós egészségközpont kialakítása
A turizmus társadalmi, gazdasági felértékelődése,
multiplikációs hatásainak érvényesülése
Energiahatékonyság és megújuló erőforrásokra épülő
energiaszektor fejlesztése (energiafű, napenergia,
szélenergia, geotermikus energia)
Várostérségi központi szerepkör erősítése a
szakképzés és továbbképzés területén (kiemelt
témakörök: környezettudatos mezőgazdaság és
környezetipar)
Várostérségi gazdasági és turisztikai (TDM)
együttműködés fejlesztése
Gyógyvízre épülő egészségturizmus és szolgáltatási
szerep erősítése, szolgáltatási hálózat fejlesztése,
attraktivitásának növelése, a fürdőkultúra dombóvári
arculatának megteremtése
Egészségipar összekötése az idegenforgalmi/turisztikai
lehetőségekkel, rekreációval
Helyi vállalkozások támogatása (ügyintézés
koordinációja, adókedvezmények, beruházás ösztönző
program, pályázati önerőhöz kedvezményes kölcsön)
Vasárnapi bezárás lehetőségeinek helyi szintű
feltárása
Gunaras szabadidős fejlesztése

Makrogazdasági feltételek nehézsége, régió
versenypozíciójának romlása, az országos
gazdaságfejlesztési folyamatokból való kimaradás
Térségi szerepkör fenntarthatósága
Nemzetközi és hazai gazdasági, jogszabályi és politikai
környezet változásai nem adnak segítséget a fejlődéshez
Fejlesztési forráshiány, az önkormányzati bevételek a
működési költségeken túl nem biztosítják a fejlesztések
lehetőségét, így a fejlődést csak kívülről érkező források
biztosítják, azok elérhetősége korlátozott
A helyi vállalkozások által termelt hozzáadott érték
alacsony, az innováció gyenge marad
A vállalkozások munkaerő-igénye csökken
Szakképzett munkaerő elvándorlása
Állami irányítás alá került szakképzés leépülése
Vonzáskörzeti települések versenyeznek egymással és
Dombóvárral a fejlesztések EU-s finanszírozásért
Építési jogszabályok rugalmatlansága a potenciális
fejlesztések befogadásában
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3.1.2.4 A táji- és természeti adottságok, zöldfelületek SWOT-analízise
Erősségek

Gyengeségek

Magas zöldfelületi arány, természeti területek a város
belső részén is

A nagy kiterjedésű, tagolatlan, nagytáblás
szántóföldek széleróziónak kitett területei

Dombóvár fasorai (jellemzően hárs és gesztenyefákból
álló fasorok) mind környezeti, mind esztétikai
szempontból kiemelkedőek, utcafásításnak helyi
története, hagyománya van

Város és lakott területek felőli véderdő hiánya

Gazdag vízhálózat (tavak, patakok)
A vízfolyások mentén megjelenő gazdag növény- és
állatvilág, különösen a madárfauna
Dombóvár gyógyvize természeti kincs
Kiépített turistautak
Ó- és Újdombóvár közötti vízparti zöld- és erdősáv
karakteres eleme, Szállásréti-tó menti park és sétaút

Kevés erdőterület
Parkok, fasorok állományának öregedése
Csökkenő biodiverzitás
Élőhelyek átmenő forgalom általi zavartsága
Funkciótlan zöldfelületek
A Kiskonda-patak környéke alulhasznosított és
rendezetlen, iparterületek ékelődnek a területébe
A zöldfelületi rendszer több része is egymástól
függetlenül működik

Kapos mentén megmaradt értékes gyeptársulások
Megőrzött természetes maradványerdő foltok
Értékes ökológiai folyosó megléte
Lehetőségek

Veszélyek

A városi vízfolyások menti területek jobb kihasználása,
továbbfejlesztése, településrészeket összekötő
Kiskonda-patak és környezetének komplex fejlesztése

Szőlőhegy kiskertes területén épülő családi házak a
korábbi értékes erdő-tó-szőlőhegy karakter
eltűnéséhez vezetnek

Eredeti vegetációk fragmentumainak növelése

Vegyszer és műtrágyahasználat a nagytáblás
szántóterületeken

Kapos medrének meandereztetésével a biodiverzitás
növelése
A térségi természeti környezetre épített
kerékpárhálózat kialakítása
A Kapos folyó áthaladásából adódó ökoturisztikai
potenciál kihasználása, túraútvonalakkal
A belterületi zöldfelületek sziget jellegének a
mérséklése
Mezővédő erdősávok telepítésével a talajpusztulás
mértékének visszafogása és a talajok
termőképességének növelése

Élőhely-fragmentumok végleges eltűnésének
veszélye
Fennmarad a mai funkciótlan, mesterségesen
kialakított folyópart
A települést körülvevő zöldövezet hiányából fakadó
porszennyezés és egészségügyi ártalmak
Mezővédő erdősávok hiánya miatti defláció és
talajpusztulás, valamint elégtelen kapcsolat

Vízfolyások környezetében lévő erdőtársulások
növelésével az ökológiai állapot javulása

M9-es megépülésével a Szőlőhegy és a város közötti
összeköttetés csökkenése, tájképi negatív hatás
valamint a Tűzlépkés rétek TT-et érő káros hatások
várható

Zöldfelületi funkciók hangsúlyosabb megjelenése a
városközponttól távolabb is

A külső településrészeken a zöldfelületi
infrastruktúra hiányos

A Szőlőhegy környéki zöldfelületek bekapcsolása a
települési zöldfelületi rendszerbe

A települési zöldfelületi rendszertől a déli területek
teljesen szegregáltan működnek

A zöldfelületek közé ékelődő iparterületek rendezése,
zöldítése

A fasorok lecserélésének elmaradásával fokozódó
balesetveszéllyel és esztétikai romlással lehet
számolni

Az elöregedő fasorok leváltásával új, egységes arculatú
köztéri fásítás kialakítása
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3.1.2.5 A közlekedés SWOT-analízise
Erősségek

Gyengeségek

Kedvező vasúti közlekedés-földrajzi helyzet

Közúti elérhetőség

Sűrű és gyors vonatközlekedés, helyi járatok
menetrendje kapcsolódik a vasúti közlekedéshez

Dombóváros áthaladó főutak elvágó hatásúak
Kevés és nem akadálymentes gyalogátkelőhelyek
Dombóvár közútjainak állapota rossz
Mindkét vasútállomás a településközponttól
viszonylag távol található, az utastájékoztatás és
akadálymentesítés alacsony színvonalú
Helyi és helyközi buszközlekedés központja nem
azonos
Kerékpáros közlekedés hálózat hiányosságai

Lehetőségek
M9-es autópálya
61 és 611 elkerülőutak a várost tehermentesítik az
áthaladó forgalomtól és annak környezeti ártalmaitól
Forgalomcsillapítás, akadálymentesítés,
közlekedésbiztonságot szolgáló közútfejlesztések
Közös tarifarendszer, menetrend és hálózat a helyi,
helyközi és szerződéses buszjáratok között
Intermodális csomópont kialakítása a kedvező
átszállások és kapcsolódó szolgáltatások megoldására
Vasúti töltés és műtárgy infrastruktúra hasznosítása a
térségi kerékpárhálózat létrehozására, fejlesztésére

Veszélyek
M9-es autópálya kiépítés időbeli és térbeli
megvalósulása
M9-es autópálya következtében a belvároson
áthaladő forgalom megnövekedése
Megyei autóbusz társaságok közösségi közlekedési
központokká alakítása kapcsán fennálló
bizonytalanság (régiós összehangolás mértéke,
következményei)
Az autóbusz életflotta életkora nő, csökken a
szolgáltatás színvonala (emiatt utasszám csökken)

3.1.2.6 A környezetvédelem SWOT-analízise
Erősség
A környezetvédelmi infrastruktúra megléte
A Kiskonda-patak felső folyásának rehabilitációja
megtörtént
Jelentős környezeti szennyezést produkáló ipar nem
települt a városba

Gyengeség
A település szövetébe integrálatlan hulladék-lerakó
telep
Magas talajvízszint okozta gyakori problémák
Jelentős átmenő közúti forgalom okozta terhelések

Versenyképes távfűtés jelenléte a városban
Lehetőség

Veszélyek

A Kapos folyó vízminőségének javítása

A Kapos folyó szennyezettségének fennmaradása

A régi hulladék-lerakó telep a település területébe
történő beillesztése

Az iparterületek további terjeszkedése a Kiskondapatak felé

Iparterületek környezetrendezése

Működő iparterületek, mezőgazdasági üzemek
környezetterhelő kibocsátása

Megújuló energia hasznosítási lehetőségei

Kiépülő M9 autópálya és kapcsolódó városi forgalom
növekedésből adódó környezetszennyezés (zaj,
levegőminőség)
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3.1.3 A településfejlesztés és településrendezés kapcsolata
A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet rendelkezik a településfejlesztési és településrendezési
eszközök tartalmáról és azok összefüggéseiről. A rendelet 3.§ szerint:
„(4) A koncepció és a településszerkezeti terv egymással tartalmi összhangban készül.
(5) A stratégia a koncepcióval összhangban, a településszerkezeti terv figyelembevételével
kerül kidolgozásra.
(6) A helyi építési szabályzat a településszerkezeti tervvel összhangban – a tervezett
változások időbeli ütemezésének figyelembevételével – készül.”
Dombóvár város Településszerkezeti Tervét a Képviselőtestület a 7/2004.(II.9.) számú kt. határozattal
fogadta el, majd 7/2006.(II.13.), 48/2008.(II.25.), 302/2013.(IX.26.) számú határozataival
módosította, ez utóbbival jelenleg hatályos. A 2013-as módosítás egyrészt a lakossági, vállalkozói,
önkormányzati igényeket értékelte és építette be, másrészt a jogszabályi változások általi
módosításokat hajtotta végre.
Dombóvár Város Helyi Építési Szabályzatát a Képviselőtestület a 2/2006.(II.20. rendeletével hagyta
jóvá. Az elmúlt időszakban a 10/2008.(II.27.), 28/2008. (V.22.), 31/2009.(IX.10.) (egyes
önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 28/2011.(VII.5.) és 37/2013. (X. 1.),
és 18/2014. (VIII. 21.) önkormányzati rendeleteivel módosította.
A rendezési tervek általános felülvizsgálatához a szükséges irányokat a településfejlesztési koncepció
és integrált településfejlesztési stratégia fogja biztosítani.
Mindemellett a helyi településfejlesztési és településrendezési eszközök összhangban kell, hogy
legyenek a felsőbbrendű (országos, megyei) területfejlesztési és területrendezési eszközökkel. Jelen
megalapozó tanulmány minden kérdésben megvizsgálta a megfelelőséget, a jogszabályi
kötelezéseket mint adottságokat felsorolta.

3.2 PROBLÉMATÉRKÉP/ÉRTÉKTÉRKÉP
A 3.2.1. Értéktérkép és a 3.2.2. Problématérkép a város értékeinek és problémáinak összefoglalója
térképi formában, a területi lehetőségek és korlátok térképi ábrázolása
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3.2.1 Értéktérkép
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3.2.2 Problématérkép
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3.3 ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK
3.3.1 Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi
ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása
A településrészek a korábbi IVS-ben meghatározott területek, amelyek a KSH településrészi
lehatárolást is jelentik.
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3.3.1.1 Belváros

Legfontosabb statisztikai mutatók (Népszámlálás 2011)
Lakónépesség száma

2746

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

13,4

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

65,4

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

21,2

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

7,6

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában

21,5

Lakásállomány (db)

1344

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

1,6

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

32,7

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

4,8

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

62,2

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

33,8

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya

28,3

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül

50,1

Munkanélküliségi ráta

8,5

Tartós munkanélküliek aránya

4,5

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül

1,4

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

6,3
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A Belváros mind emberi erőforrás, mind infrastrukturális szinten a legjobb mutatókkal rendelkező
terület. A lakónépesség egyenletes koreloszlású, a dombóvári átlaghoz képest magasabb a
gyermekek és alacsonyabb az idősek aránya. Iskolázottsági mutatók is kiemelkedőek: a felsőfokú
végzettségűek aránya magas, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezőké alacsonyabb.
A lakásállomány összesen 1,6%-a alacsony komfortfokozatú. A foglalkoztatottság tekintetében is a
legjobb értékeket mutatja.
A terület szerkezetére jellemző, hogy az intézmények az észak-déli, a Szabadság utca mentén
elnyújtott sávban találhatók, – eltérően a tipikus településektől – nem alakult ki egy, minden
tekintetben a város központját képező városi főtér.
Állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási funkciók
A város meghatározó intézményei, a járási és városi közigazgatási funkciók ezen a településrészen
koncentrálódnak. Dombóvár Város Önkormányzata új épületbe költözött, így a közigazgatási funkciók
a Belváros területén belül távolabb kerültek egymástól.
Gazdasági-szolgáltatási funkciók
A belvárosi magterület Dombóvár legforgalmasabb része, a szolgáltatások és kiskereskedelem
tekintetében gazdagon ellátott. A rendszerváltás előtti legnagyobb kereskedelmi központ a Napsugár
Áruház volt, mára jelentősen vesztve jelentőségéből. Ma már szinte minden bank és pénzügyi
szolgáltató betelepült a városba, amelyek főként a városközpontban nyitottak fiókot. Kevés a
belvárosban a megfelelő színvonalú étterem, amely hosszabb távon is vonzó maradna a lakosság és
az idelátogató vendégek számára.
A Belváros területén egyetlen kereskedelmi szálláshely található, a Hotel Dombóvár.
Közösségi funkciók
A városközponti szerepének gazdagítása érdekében a 2007-2014 időszakban megújult a Művelődési
Ház és Dombóvár Város Könyvtára, valamint ezzel egyidőben a kapcsolódó közterületek. Itt kap
helyet a város sok alkotó- és hobby közössége.
A Koronás Udvarházban kaptak helyet a Német és Horvát Nemzetiségi Önkormányzatok, amelyeknek
a Nemzetiségek Háza számos kulturális rendezvénynek is helyet ad.
A Belvárosban sport- és szabadidőközpont, rendezvénycsarnok, szabadtéri rendezvényhelyszín nincs.
Sem a Belvárosban, sem a város más településrészén nem működik mozi.
A városközpontban található a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény, amely alapítása óta számos
tárggyal gazdagodott.
Humán szolgáltatási funkciók
Bölcsőde a belvárosi településrészen nincs. A településrészen 2 óvoda található. Általános iskolák
közül itt található a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Móra Ferenc
Általános Iskola, amely sajátos nevelési igényű gyermekeket is oktató intézmény.
Középiskolák közül a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium országos szinten is elismert gimnáziuma
található.
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A Belvárosban 3 háziorvos és csak 1 gyermekorvos praktizál, fogászati szakrendelés nincs, de 2
magánpraxist folytató fogorvos működik a területen. A központi ügyeletet is ellátó gyógyszertár a
városközpontban helyezkedik el.
Épített és természeti környezet
A városrészre jellemző a sűrű beépítés, társasházas karakter. A társasházak 4 emeletesek (kivétel a
Csillagház, amely 5 emeletes). A területen vannak alacsony beépítettségű családi házas utcák is,
ezeken a részeken a földszintes beépítés a jellemző.
A 611. sz. Dombóvár-Sásd II. rendű főút áthalad a városközponton, amely jelentős tranzit forgalmat
bonyolít le. Az átmenő forgalom ellenére a környezet nem tragikus, a történeti fasor zöld hangulatot
kelt.
A helyi autóbuszjáratok pályaudvara a Hunyadi téren található, a buszpályaudvar és környezete
lepusztult. Taxi társaság a városban nincs, de magánfuvarozók a központi buszmegállóban többnyire
rendelkezésre állnak. A Belváros közlekedési közterületei (út, járda) burkoltak, esetenként javításra
szorulnak.

3.3.1.2 Egyéb, belvárost övező városi területek

Legfontosabb statisztikai mutatók (Népszámlálás 2011)
Lakónépesség száma

7310

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

13,4

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

61,0
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Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

25,6

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

15,0

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában

14,9

Lakásállomány (db)

3422

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

5,8

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

40,4

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

10,1

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

54,4

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

42,4

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya

40,6

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül

56,7

Munkanélküliségi ráta

12,9

Tartós munkanélküliek aránya

7,4

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül

5,0

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

10,0

A belvárost övező városi területek mind lakosságszám, mind lakásállomány tekintetében Dombóvár
legnagyobb területét jelentik. A terület a jellegzetes városrészek közti területeket tartalmazza, ezért
mind épített környezeti, mind társadalmi szempontból vegyes képet mutat.
A demográfiai, iskolázottsági és munkaerőpiaci tekintetben a város átlagos értékeit mutatja.
Gazdasági funkciók
A Belváros környékén számos kis-és nagykereskedelmi üzlet található, de jelentős szolgáltatók is
fellelhetők a területen. Multinacionális kereskedelmi áruházláncok közül a területen található a
TESCO, Penny Market.
E területen az egyetlen pénzügyi szolgáltató a Raiffeisen Bank. Szálloda nincs.
Közösségi funkciók
A Belváros övező területen találhatók a sportolási létesítmények. A JAM-csarnok többfajta
sportolásra alkalmas teret is biztosít az érdeklődők számára: boksz, kosár, strandröplabda, foci. Ezen
a városrészen található a DFC Sporttelep, a helyiek III. osztályú futballcsapatának pályája, valamint a
Farkas Attila Uszoda, melyet helyet biztosít az úszásoktatásnak, a versenyúszásnak és az úszást
kedvelő lakosságnak is.
A Szállásréti-tó melletti terület egyre inkább a szabadtéri rendezvények helyszíne, kedvelt közösségi
térré, találkozóhellyé alakul, ahol különböző programokkal színesítik a város életét. Itt rendezik meg
minden évben a végzős diákoknak a Szerenádbulit.
Zárt közösségi tér nincs.
Humán szolgáltatási funkciók
A településrészen 2 óvoda, 1 általános iskola a Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános
– és Zeneiskola, valamint 2 középiskola, a Dombóvári Apáczai Csere János Szakközépiskola és
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Kollégium és az Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium található. Az
Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felzárkóztató, 9-10. évfolyamos
szakiskolai, 9-12. évfolyamos szakközépiskolai és szakképző évfolyamokon indítja képzéseit. Jelenleg
a Kaposvár-TISZK tagja.
A belvárost övező területen kapott helyet a városi mentőállomás. A területen az egészségügyi ellátást
4 háziorvos, 2 gyermekorvos, 4 fogorvos biztosítja. Az Arany János téri rendelők közelében egy
magángyógyszertár is működik.
A Gyár utca - Kinizsi utca sarkán került kialakításra a JAM-csarnok, a sport- és szabadidős
tevékenységek mellett szociális és városüzemeltetési feladatokat ellátó intézmények kapnak helyet
(Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft., Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központ, „Reménység” Fejlesztő Nevelés Oktatást Végző Iskola).
Épített és természeti környezet
A terület a jellegzetes városrészek közti területeket tartalmazza, ezért épített környezeti
szempontból vegyes képet mutat. Az Erzsébet utca és Perekac pusztuló épületeivel ellentétben, a
Kölcsey, Bartók utcák XX. század eleji polgári villáikkal impozánsak, magas piaci értékkel
rendelkeznek. Családi házas és lakótelepi területek egyaránt megtalálhatók. A terület a vasúttal
határos, jelentős az üzemi funkció, mely a város szerkezetében idegen testként jelenik meg.
A terület keleti határa a Szállásréti-tó és kapcsolódó zöldterület, amely jelentős zöldfelületi elem.

3.3.1.3 Újdombóvár
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Legfontosabb statisztikai mutatók (Népszámlálás 2011)
Lakónépesség száma

4946

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

12,7

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

59,4

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

27,8

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

10,4

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában

13,9

Lakásállomány (db)

1985

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

3,6

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

36,5

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

6,5

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

57,6

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

38,0

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya

36,3

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül

55,6

Munkanélküliségi ráta

11,4

Tartós munkanélküliek aránya

6,6

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül

2,8

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

1,4

Újdombóvár geometrikus, tervezett városrésze, két ütemű kiépítését követően, ma a belvárost övező
városi területeket követően mind lakosságszám, mind lakásállomány tekintetében Dombóvár
legnagyobb értékeit mutatja. A régi kertváros mellett a lakóterületeket övező ipari és gazdasági
területek is jellemzők.
A demográfiai, iskolázottsági és munkaerőpiaci tekintetben a város átlagos értékeit mutatja.
Gazdasági funkciók
Újdombóvár számos gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásnak ad helyet. A legnagyobb
dombóvári üzemek, gyárak ezen a területen épültek fel, amelyek felaprózódásával a a gazdasági
szervezeteket ma inkább a kis- és középvállalkozások jellemzik.
Itt nyitott áruházat egy multinacionális kereskedelmi lánc, a LIDL, melyhez benzinkút is csatlakozik.
Kiskereskedelmi boltok, szolgáltatók és vendéglátóegységek is szép számmal akadnak a
településrészen.
Állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási funkciók
A Polgármesteri hivatal kihelyezett ügyfélszolgálatot működtet egy héten egyszer az Újdombóváron
egy magántulajdonban lévő ingatlanban a körforgalom környékén.
Közösségi funkciók
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A mozgalmas közösségi élet jelét mutatja az évek óta megrendezésre kerülő Újdombóvári Őszi
Fesztivál, amely mára már nemcsak a településrész, hanem a város jelentős eseménye. A fiatalok
kedvelt szórakozóhelye az Revans Disco Club, de több kisebb klub is található.
Humán szolgáltatási funkciók
Az általános iskolai oktatás 8 évfolyamon folyik, kiemelt tárgyak a német nemzetiségi, a testnevelés
és a matematika. Az iskolához csatoltan működik a városrész óvodája, itt található bölcsőde is.
Az alapfokú egészségügyi ellátás (2 háziorvos, 1 gyermekorvos és 1 fogorvos) mellett e területen
található a térségi jelentőségű Szent Lukács Kórház is. A kórházzal szemben egy gyógyszertár is
található.
Újdombóváron működik a Dombóvári József Attila Általános Iskola.
Az idősek ellátását segíti a III. utcában kialakított Támasz Otthon, amely 10 fő részére tud átmeneti
elhelyezést biztosítani, illetve egyben részére 20 fő nappali ellátását nyújt.
Lakóterület
Újdombóvár ma kertvárosias városrésznek tekinthető, szabályosan szerkesztett utcahálózattal és
telekkiosztással. A múlt század elején kezdett terjeszkedni, amikor a város egyéb területein már nem
volt lehetőség a növekedésre. A telepítésnél fontos szempont volt az újdombóvári vasútállomáshoz
való közelség, mivel a területen elsősorban vasutas dolgozók telepedtek le. Az akkor kiosztott telkek
nagy méretűek voltak, az itt élő lakosságnak fontos volt a növénytermesztés és állattartás. Ennek
következtében a beépítés sűrűsége alacsony, habár az elmúlt évtizedekben nőtt a korábbi
konyhakertek felparcellázásával és köztes utcák nyitásával. Megtalálható az oldalhatáros,
szabadonálló és ikres beépítés is. Az épületek legtöbbször földszintesek, újabban a tetőtér beépítés
jellemző.
Az utcák tágasak, fasorok díszítik. A terület nyugati határában folyik a Konda-patak, természeti és
sportolási lehetőséget adva a lakóknak.
Mind a kórház, mind az ipari területek, mind a vasútállomás elérése miatt a Kórház u. – Dózsa Gy. Unak a településen belüli kapcsolati funkciója jelentős, településrészeket összekötő funkciója miatt
jelentős forgalom terheli.
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3.3.1.4 Kertváros

Legfontosabb statisztikai mutatók (Népszámlálás 2011)
Lakónépesség száma

1623

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

9,4

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

58,2

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

32,4

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

8,6

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában

14,5

Lakásállomány (db)

667

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

2,2

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

31,7

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

5,8

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

59,7

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

40,3

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya

33,4

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül

54,5

Munkanélküliségi ráta

8,4

Tartós munkanélküliek aránya

6,0

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül

1,6

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

1,1
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A Kertváros az egyik legújabb településrész, tudatosan tervezett szerkezettel. Jó adottságokkal
rendelkező terület. Tipikusan alvóváros jellegű városrész, amely azonban magas környezeti értékkel
rendelkezik. Infrastrukturális ellátottsága kiépített. A lakásállomány összesen 2,2%-a alacsony
komfortfokozatú.
Alacsony a munkanélküliség. Az itt élő emberek iskolai végzettségére a középiskolai végzettség
jellemző, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezőké alacsony értéket mutat. A
lakónépességen belül a gyermekek aránya a város egyik legalacsonyabb értékét mutatja.
Gazdasági funkciók
Kertvárosban kereskedelmi üzletek, szolgáltatók tekintetében gyengén ellátott. A minimális
alapellátáson túli szolgáltatás (posta, bank) nincs jelen.
Közösségi funkciók
Kertvárosban található a Fekete István Emlékmúzeum. A településrészen lévő római katolikus
templom mellett lévő közösségi ház biztosítja az itt élők számára a találkozási lehetőséget, ám
kihasználtsága csak alkalomszerű.
A Gyöngyvirág körúton kialakított játszótéren kerül megrendezésre a településrész egyetlen
rendezvénye, a Szent István napi búcsú. Az itt kialakított sportpálya a fiatalok kedvelt találkozási
pontja.
Humán szolgáltatási funkciók
Az alapellátás hiányos: nevelési-oktatási intézmény, szociális szolgáltató szervezet nincs
Kertvárosban. A településrészen 2 háziorvos és 1 gyermekorvos praktizál, a közelben egy magán
gyógyszertár működik. Itt található a város legnagyobb köztemetője.
Lakóterület
Erősség az épített környezet színvonala, kiemelendő még a nyugodt, csendes zöldövezeti környezet,
amely nagymértékben emeli az itt élők életminőségét. A tervezésnél fontos szempont volt a
kertvárosi jelleg, ezért a derékszögű utcahálózat egy íves gyűjtőútra került felfűzésre. A földszintes
családi házak a jellemzőek, de néhány utca egyemeletes társasházakkal épült ki. A beépítési mód
oldalhatáron álló, szabadonálló, ikres.
A városközpont ugyan közel van, azonban a kapcsolatot a 61. sz. II. rendű főút Dombóvár területére
eső része akadályozza, amely fő (térségi és település szintű) kapcsolati funkciót ellátó főút, ezért
jelentős tranzit forgalmat bonyolít le.
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3.3.1.5 Tüske

Legfontosabb statisztikai mutatók (Népszámlálás 2011)
Lakónépesség száma

450

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

10,0

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

62,2

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

27,8

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

23,2

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában

8,5

Lakásállomány (db)

169

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

3,6

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

47,5

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

17,1

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

48,1

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

45,8

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya

55,5

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül

63,3

Munkanélküliségi ráta

6,1

Tartós munkanélküliek aránya

2,4

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül

3,1

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

0,6
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A tüskei településrész adottságait tekintve igen vegyes képet mutat. Az itt élő emberek iskolai
végzettsége az egyik legrosszabb értéket mutatja, ennek ellenére a foglalkoztatottak aránya magas.
Gazdasági funkciók
A gazdasági funkciók kiemelt területe a főúthoz kapcsolódó, jó láthatóságot és elérhetőséget
biztosító, gépkocsihasználathoz kapcsolódó tevékenységek (gumi-, fa-, autókereskedés, benzinkút),
ahol a nagyüzemekből kiváló kisebb vállalkozások helyet találtak. Itt helyezkedik el a város egyik
benzinkútja.
A településrészen kevés a kiskereskedelmi bolt, amelyet valamelyest kompenzál a közelben lévő
multinacionális áruházak jelenléte.
Tüske területéhez és népességszámához viszonyítva bővelkedik vendéglátó egységekben, amely a
településrészt átszelő négysávos útnak, illetve a Tüskei horgásztavak látogatottságának köszönhető.
Egy kereskedelmi szálláshely található a területen, a Tüskei horgásztónál lévő Becsali Büfé-Panzió.
Közösségi, közigazgatási, humán funkciók
A településrész legnagyobb erőssége a Tüskei horgásztavak és a Madár-várta, amely nemcsak a
dombóváriaknak, hanem a hozzánk látogató turistáknak is kedvelt kirándulóhelye. A sportolásra
vágyók a Konda-völgyi tókör útvonalon kialakított Nordic walking túrán hódolhatnak
szenvedélyüknek.
A településrészen olyan közösségi funkciót betöltő létesítmény nincs, amely az itt élők találkozási
helyéül szolgálna.
Sem oktatási, sem egészségügyi, sem kulturális, sem szociális funkciót betöltő szervezet nincs a
területen.
Lakóterület
A településrész családi házas övezet. A beépítési mód oldalhatáron álló, a beépítettség alacsony, az
épületek jellemzően földszintesek. Jellemzőek a nagy telkek, melyek várhatóan még sokáig
megmaradnak. Az itt élő lakosság számára fontos a konyhakert. A területen még lehetséges a
nagyobb számú állattartás.
Jelentős méretű horgászparadicsom és számos kis horgásztanya található itt. A zöldfelület nagysága
90.250 m2, a kevés erdőterületből a tüskei tölgyes jelentős, nagysága 35.000 m2.
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3.3.1.6 Gunaras

Legfontosabb statisztikai mutatók (Népszámlálás 2011)
Lakónépesség száma

49

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

8,2

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

59,2

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

32,7

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

10,3

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában

32,5

Lakásállomány (db)

25

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

0,0

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

44,8

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

10,3

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

46,3

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

37,5

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya

10,5

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül

55,1

Munkanélküliségi ráta

13,6

Tartós munkanélküliek aránya

13,6

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül

0,0

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

12,5
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A Gunaras üdülőterület, így lakónépességének száma kicsi, 49 fő. A fürdőtelepen elsősorban
nyaralók, fürdővendégek tartózkodnak hosszabb-rövidebb ideig. Társadalmi-gazdasági megállapítás
nemigen tehető.
Gazdasági funkciók
A gunarasi gyógy- és strandfürdő Dombóvártól 5 km-re található. 7,1 ha területen fekszik, ebből 1 ha
a tó, a zöldfelületek nagysága 6 ha, a fennmaradó területet az épületek, medencék és szilárd
burkolatú utak, járdák foglalják el. A gyógyfürdő rekonstrukciója 2004-ben kezdődött, amelynek
során nemcsak a gyógyászat került felújításra, hanem a fürdő gyógy- és hidegvizes kútjait is
modernizálták, új wellness-szolgáltatásokkal színesítették a fürdő által kínált lehetőségeket. A
strandfürdő területén két élménymedence, két gyógyvizes ülőmedence, strandmedence és
gyermekmedence található. Sportolásra két strandröplabda-pályán, egy strandfoci-pályán és egy
lábtenisz-pályán van lehetőség. A felújított óriáscsúszda mellett négypályás élménycsúszda nyújt
szórakozást.
A Dombóvár-Gunarasi Rehabilitációs Központ a fürdő mellett helyezkedik el. 2006. december 1-től
megújult, 80 ágyas épület fogadja a betegeket. A fejlesztés során bevezetésre került az épületbe a
gyógyvíz, kialakítottak medence és pezsgőfürdőt, sor került a fiziko- és elektroterápia-részleg teljes
rekonstrukciójára, új orvosi eszközök beszerzésére, valamint a szobák felújítására és az épület
bővítésére, teljes körű akadálymentesítésére. A beutalt betegeken kívül külső látogatók is igénybe
vehetik a központ által nyújtott szolgáltatásokat.
Az üdülni vágyók szálláslehetőséget önálló nyaralóházakban, nagy apartman házban, a strandfürdő
mellett lévő kempingben, valamint Gunaras szállodáiban találnak.
Lényeges az üdülőterület ellátottsága tekintetében, hogy a szállodákon, a fürdőn és kórházon kívül
nincsenek egész évben működő szolgáltatások. Időszakosan kiskereskedelmi boltok, éttermek, bár,
kávézó állnak az üdülők és vendégek rendelkezésére.
Lakóterület
Az 1970-es évektől napjainkig mintegy 800 nyaralóház épült. Üdülőfalu, szerkezete tervezett,
kistelkes jellegű, az üdülőépületek kicsik, egymáshoz közel állnak.
A zöldfelületek nagysága 157.715 m2.
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3.3.1.7 Kakasdomb

Legfontosabb statisztikai mutatók (Népszámlálás 2011)
Lakónépesség száma

440

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

10,2

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

50,0

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

39,8

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

35,0

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában

10,4

Lakásállomány (db)

169

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

15,4

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

52,3

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

26,8

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

44,0

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

53,8

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya

47,3

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül

67,0

Munkanélküliségi ráta

24,1

Tartós munkanélküliek aránya

12,4

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül

14,5

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

15,1
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Kakasdomb Dombóvár legrégebbi lakott területe, gazdag kulturális örökséggel, azonban leromlott
állapotban.
Kiemelkedően magas a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, az itt élő lakosság iskolai
végzettsége alacsonyabb a dombóvári átlagnál. A népessége elöregedő – a 60 éven felüliek aránya
magasabb, mint más településrészeken.
Gazdasági funkciók
Kiskereskedelmi boltok és a szolgáltatók nincsenek.
Humán szolgáltatási funkciók
A Kakasdombon nevelési-oktatási intézmény nincs. Háziorvos, gyermekorvos a településrészen nem
praktizál.
Közvetlenül egymás mellett található az „Arany Sziget” Idősek Otthona (tartós bentlakásos otthon),
az „Őszikék” Idősek Napközi Otthona (nappali ellátást biztosító intézmény), a Nappali melegedő és
népkonyha, az Erdősor utcában pedig a várostérség egyetlen hajléktalan szállója.
Közösségi funkciók
Az Idősek Otthona alatti pince leginkább kihasználatlan. Csak ritkán, alkalomszerűen nyújt a
dombóvári lakosságnak közösségi teret a találkozásra.
Lakóterület
A XIX. században az Arany János tér volt Dombóvár központja, épített környezetét a templom,
zsinagóga, Korona Szálló (hajdan gazdaképző központ, majd kaszinó és kultúrház) jellemzik. A
Kakasdomb a város fejlődése során központi szerepét elvesztette, peremterületté vált.
A terepviszonyok és védelmi szempontok miatt halmazos településforma alakult ki. Az utcák és telkek
vonalvezetése, elhelyezkedése szabálytalan. A területen a földszintes családi házak a meghatározóak,
jellemzően oldalhatáros beépítéssel, alacsony komfortfokozattal.
Kakasdombon a zöldfelület nagysága 45.253 m2.
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3.3.1.8 Szuhay domb

Legfontosabb statisztikai mutatók (Népszámlálás 2011)
Lakónépesség száma

511

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

13,3

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

56,4

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

30,3

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

19,8

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában

11,3

Lakásállomány (db)

231

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

7,4

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek)
belül

44,4

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

14,6

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

50,0

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

50,0

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya

43,3

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül

61,6

Munkanélküliségi ráta

12,8

Tartós munkanélküliek aránya

6,6

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül

5,4

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

0,5
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Kiemelkedően magas a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, az itt élő lakosság iskolai
végzettsége alacsonyabb a dombóvári átlagnál.
Gazdasági funkciók
Szuhay dombon található a település egyetlen vásártere, ahol havonta egyszer kerül megrendezésre
az országos vásárnaptárban jegyzett vásár. Minimális a kiskereskedelmi boltok (egy élelmiszer-, és
egy tejtermékeket árusító bolt) és a szolgáltatók (fodrászat, kozmetika, autószerelő) száma.
Közösségi funkciók
Szuhay domb és Dombóvár egyik nevezetessége a Szigeterdő, ahol ősi tölgyek között helyezték el a
Horvay János által készített Kossuth-szoborcsoportot. Ugyanitt található az a lakótorony, amely Őri
Nándor építőmester bélyeges téglagyűjteményének és a 48-as forradalom és szabadságharc
kiállításának ad helyet.
A DVMSE sporttelep a kosárlabda fellegvára, de több lehetőség közül választhatnak a mozgásra
vágyók: tenisz, ping-pong, boksz, atlétika.
Humán szolgáltatási funkciók
A Szuhay dombon nevelési-oktatási intézmény nincs. Háziorvos, gyermekorvos a településrészen
nem praktizál.
Lakóterület
A Szuhay domb jellemzően vasutas településrész, a vasútépítésekkel egyidőben kezdett fejlődni, a
vasúti dolgozók számára biztosított lakóhelyet. A telkek itt már szabályosan kerültek kiosztásra, az
utcák vonalvezetése már tervezett, eltérve a Kakasdombtól. Oldalhatáron álló földszintes családi
házas a jellemző beépítési mód.
Szuhay dombon a zöldfelület nagysága 62.493 m2, amely a Szigeterdő nagyméretű zöldterülete.
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3.3.1.9 Szőlőhegy

Legfontosabb statisztikai mutatók (Népszámlálás 2011)
Lakónépesség száma

640

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

13,4

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

65,9

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

20,6

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

12,1

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában

11,5

Lakásállomány (db)

259

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

10,4

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

39,6

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

7,6

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

55,3

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

33,7

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya

41,4

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül

54,8

Munkanélküliségi ráta

9,7

Tartós munkanélküliek aránya

6,9

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül

7,3

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

2,6
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A várostól különálló településrész 1979-től tartozik közigazgatásilag Dombóvárhoz. Szőlőhegyen nagy
az alacsony komfortfokozatú lakások aránya, a korábbi nem lakóépületi funkcióból adódóan. Magas a
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya. Az itt élők iskolai végzettsége alacsonyabb a dombóvári
átlagnál.
Gazdasági funkciók
Alapellátás, kiskereskedelmi bolt és vendéglátó egységek csekély számban vannak jelen, amelyet
tovább ront még a várostól való távolság.
Közösségi funkciók
Egy közösségi ház, valamint a focipályával összekötött bicikliugrató pálya adja a helyiek számára a
közösségi teret a találkozásra. Évente kerül megrendezésre a településrészen az Anna napi búcsú.
Humán szolgáltatási funkciók
A területen nincs óvoda, iskola, sem egészségügyi ellátás.
Lakóterület
Az 1970-es évektől jelentős számban épültek a lakóövezet melletti zártkerti ingatlanokon pincék,
présházak, amelyek tulajdonosai főként a kistérség településeinek lakosai.
A lakóövezeti terület növelésével ma már több utcában is (Csokonai utcában, a Kapos soron, Kápolna
utcában) a mai kor követelményeinek megfelelő, összkomfortos lakóházak épültek, amellyel együtt a
településrészen lehetővé vált egy kvalifikáltabb réteg letelepedése is. A lakóövezetben jellemzőek a
nagy telkek, a konyhakert és az állattartás.
Itt található a város egyik természetvédelmi területe, a Nyerges-erdő, amely igen kedvelt
kirándulóhelye mind a helyi, mind a városba látogató turisták számára. A településrész kapcsolódik az
ökológiai folyosóhoz.
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3.3.1.10 Mászlony
Lehatárolás

Legfontosabb statisztikai mutatók (Népszámlálás 2011)
Lakónépesség száma

129

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

31,8

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

58,1

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

10,1

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

70,7

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek
arányában

0,0

Lakásállomány (db)

41

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

97,6

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

81,3

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

60,0

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen
belül

17,7

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

71,1

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban
foglalkoztatottak aránya

57,1

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya
lakónépességen belül

73,6

Munkanélküliségi ráta

58,8

Tartós munkanélküliek aránya

29,4

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások
aránya a lakott lakásokon belül

97,2

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

5,6

Mászlony Dombóvár legelmaradottabb, szegregált területe. Külterületi elkülönülő településrész,
egyedüliként az infrastrukturális ellátás nem épült ki, a lakások ezáltal alacsony komfortfokozatúak.
Dombóvárhoz tartozó öt puszta (Mászlony, Szilfás, Szarvasd, Kiskonda, Nagykonda) létrejötte és
funkciója az uradalmi birtok mezőgazdasági tevékenységének kiszolgálása volt. E feladat ellátásra
telepítettek ki cselédséget a szántóföldi területekre, ahol növénytermesztés mellett
állattenyésztéssel és kisebb mértékben erdőgazdálkodással foglalkoztak. A rendszerváltáskor
megszűnő nagyüzemi termeléssel együtt ezek a területek mint a város leszakadó területei magukra
maradtak. A puszták fokozatosan a hátrányos helyzetű emberek lakóhelyévé váltak.
Az itt élő emberek alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, kiemelkedően magas a
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya.
Mászlony funkcióellátottsága kedvezőtlen képet mutat mind az emberi erőforrás mind pedig az
infrastrukturális ellátottság tekintetében.
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Mászlonyban korábban működött kiskereskedelmi bolt, azonban mára az is bezárt.
Mászlonyban csak a bevezető út aszfaltozott, a külterületek nagyrészén nincs megfelelő útburkolat.
Mászlonyba buszjárat közlekedik.

3.3.1.11 Külterületek

Legfontosabb statisztikai mutatók (Népszámlálás 2011)
Lakónépesség száma

150

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

12,7

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

72,7

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

14,7

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

41,3

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában

2,7

Lakásállomány (db)

59

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

23,7

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

50,5

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

23,9

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

45,1

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

34,5

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya

43,6

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül

54,7

Munkanélküliségi ráta

19,1

Tartós munkanélküliek aránya

14,7

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül

23,2

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

16,1
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A mezőgazdasági területeken túl további, Mászlonynál kisebb lakott területegységek vannak, az
előzőkben említett egykori mezőgazdasági központokhoz kapcsolódóan. Ezek: Szarvasd, Szilfás,
Nagykonda, Kiskonda.
Az itt élő emberek alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, kiemelkedően magas a
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya.
A puszták funkcióellátottsága kedvezőtlen képet mutat mind az emberi erőforrás mind pedig az
infrastrukturális ellátottság tekintetében. Egyedül Szarvasdon működött kiskereskedelmi bolt,
azonban mára az is bezárt.
A külterületek nagyrészén nincs megfelelő útburkolat. Szarvasdon távolsági autóbusz megálló,
Szilfáson azonban csak helyközi megálló szolgálja a közlekedést, a többi területen ez sem található
meg.

3.3.2 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi
ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)
A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. melléklete meghatározza egy adott település szegregált és
szegregációval veszélyeztetett területeinek lehatárolásához és térképi ábrázolásához szükséges
adatokat.
A területek lehatárolása a szegregációs mutató alapján történik, ez pedig a legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
év) belül. A mutató úgy kerül kiszámításra, hogy a település területén belül olyan területileg
egybefüggő tömbök kerülnek kiválasztásra, amelyekre együttesen jellemző, hogy a szegregációs
mutató határértékének megfelelnek. A tömb népszámlálási célra létrehozott, általában közterületek
és/vagy természetes és mesterséges tereptárgyak (pl. vasútvonal, autópálya nyomvonala, vízfolyás
partja), valamint rácshálós térinformatikai megoldás eredményeképpen kialakított, településen belüli
kisterületi egység.
Mivel Dombóvár járásszékhely város, a következő szegregációs mutatók érvényesek rá:
Szegregált terület, amelynél a szegregációs Szegregációval veszélyeztetett terület, amelynél
mutató értéke:
a szegregációs mutató értéke:
nagyobb egyenlő, mint 35%

nagyobb egyenlő, mint 30%, de kisebb, mint 35%

Meghatározásra került a kormányrendeletben továbbá az is, hogy a 200 főnél népesebb települések
esetében szegregátumnak, illetve szegregációval veszélyeztetett területnek azok az egybefüggő
területek tekintendők, melyek megfelelnek a fenti mutatók egyikének, és a terület lakónépességének
száma eléri az 50 főt. 200 főnél kisebb települések esetében a település egészére kell meghatározni a
szegregációs mutató értékét.
A 2011. évi népszámlálási adatai alapján Dombóváron három szegregátum és három szegregációval
veszélyeztetett terület található.
Az ábrán megjelölt területek közül szegregátum az 1-es, a 2-es, a 3-as, szegregációval veszélyeztetett
terület pedig a 4-es, az 5-ös és a 6-os:
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3.3.2.1 Szegregátumok
1. szegregátum: Vasúti szegregátum (Bajcsy-Zsilinszky utca - Kinizsi utca - Gyár utca - Kórház utca
mindkét oldala - Kórház utca meghosszabbított vonala a vasútig - vasút - Belterületi határ - Gyenis
Antal utca)

A vasútállomás közelében, attól északra található területen 52 fő lakik. Az itt élők korösszetétele
lényegesen különbözik a városi adatoktól (zárójelben a város egészére vonatkozó mutatók): 0-14
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évesek aránya 32,7% (12,8%), 15-59 évesek aránya 63,5% (60,9%), a 60 évesek és idősebbek aránya
pedig 3,8% (26,3%).
A terület szegregációs indexe 57,6 százalék.
A KSH által lehatárolt tömb nagy része ipari terület. A Kinizsi utca 37. alatt szociális szolgáltatóház
működik.
A 18 lakásból 7 egyszobás, az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 16,7%.
A szegregátumban élő 15-59 évesek háromnegyede legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezik, miközben a városi arány mindössze 13%-os. Felsőfokú végzettsége senkinek sincs.
A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
66,7%, míg ez a mutató a város egészére nézve 38,4%. A munkanélküliségi ráta 26,7%, ez két és
félszerese, mint a városi adat. A tartósan munkanélküliek aránya (20%) pedig háromszorosa a
dombóvári értéknek.
A helyszíni bejárás során a hivatal munkatársai jelezték, hogy a területen a lakásfunkciók
megszűntek. Az adatlap a tényleges lakosságszámmal e szegregátum törlését jelentheti.

2. szegregátum: Mászlony (Cinege utca – Fülemüle utca – Pacsirta utca – Fecske utca)30

Mászlony egykor uradalmi puszta volt, bár Dombóvárhoz tartozik, annak belterületi határától több
mint 5 kilométerre esik (lásd 1. ábra). A területen 128 fő lakik, a szegregációs mutatója közel hétszere
a városi értéknek, 60%.

30

A KSH 2011-es adatfelvétel óta megváltoztak az eredeti utcanevek. A KSH mezért még a következő lehatárolást adta meg:
Bordás Antal utca nyugati oldala - Bordás Antal utcával párhozamos két névtelen út közötti terület - Sziklai Sándor utca
keleti oldala - Sziklai Sándor utca északi részének mindkét oldala - Asztalos János utca északi részének mindkét oldala.
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Az elszigetelt külterületi lakóövezetben a 0-14 évesek aránya 32%, ez közel háromszorosa a városi
mutatónak, a 60 évesek vagy annál idősebbek esetében ez az arány fordított: a mászlonyi idősek
aránya (9,4%) harmada a Dombóvár egészére vonatkozó értéknek (26,3%).
A vezetékes ivóvízhálózat nincs kiépítve, fúrt kutak vannak a portákon. A szennyvízhálózat szintén
nincs kiépítve. Közvilágítás minden utcában van. A legközelebbi közösségi közlekedési eszköz (busz)
megállójának távolsága a szegregátumtól 1200 méter.
Míg a városban a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül 13,3 százalék, addig a szegregált területen több mint ötszörös ez az érték, 70,7%.
Felsőfokú végzettségű a 25 éves vagy ennél idősebb népesség körében nincs.
A munkanélküliségi ráta közel hatvan százalékos, míg Dombóvár egészére nézve alig haladja meg a 10
százalékot. A foglalkoztatottak aránya csak 17,7 százalékos a területen élők körében, 57 százalékuk
alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban volt foglalkoztatva.
A 128 fő lakosság 39 lakásban lakik, amelyeknek mindegyike alacsony komfortfokozatú (a városi
mutató 5,2%).
2014-ben a területen élők közül mindössze 5 fő vett részt közfoglalkoztatásban, 27 fő részesült
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, rendszeres szociális segélyt 19 fő kapott. 2014-ben 18 fő
kapott lakásfenntartási támogatást, a területen 2 önkormányzati bérlakás található, az egyikük
értékesítés alatt, a másikban önkényes lakásfoglaló lakik.

3. szegregátum: Szigetsor (Erdősor utca - Báthori utca - Rét utca - Bercsényi utca - Kandó Kálmán
utca –Szigetsor)

A KSH kartogramon szegregátumként jelenik meg az Erdősor utca - Báthori utca - Rét utca - Berzsenyi
utca – Szigetsor által lehatárolt terület (bal oldali ábra) és szegregációval veszélyeztetett területként
az Erdősor utca - Báthori utca - Rét utca - Bercsényi utca - Kandó Kálmán utca –Szigetsor által
lehatárolt terület (jobb oldali ábra), amelynek elsőként meghatározott terület is a részét képzi. Mivel
a kisebb, a KSH által szegregátumnak minősített terület szegregációs indexe 36,8% és a
veszélyeztetett területé (amely magában foglalja az Erdősor utca - Báthori utca - Rét utca - Berzsenyi
utca – Szigetsor által lehatárolt területet) 34,8%, javasolt a veszélyeztetett területet
szegregátumként kezelni. Ezt az eljárást indokolhatja, hogy mind a két területen szignifikánsan
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rosszabbak az iskolázottsági és foglalkoztatási mutatók a városi adatoknál. Fontos megvizsgálni, hogy
a segélyezési adatok alapján az egész területet szükséges-e szegregátumként kezelni.

A szigetsori terület (kinagyítva) szegregációs mutatója 34,8%. A lakónépesség száma 162 fő, a lakások
száma 63, melyeknek 23,8 százaléka alacsony komfortfokozatú.
A Bercsényi utcai rész ipari terület, a többi utca – kivéve a Szigetsor utcát – rendezett kertvárosias és
ipari területként jelenik meg. A Szigetsor utca főként leromlott állapotú, gondozatlan házakból áll, a
legrosszabb állagú a 11/a házszám alatt lévő romos épület, amelyben 15-en laknak. A területen nincs
önkormányzati bérlakás.
Az aktív korúakon belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya (38,2%) közel
háromszorosa, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya pedig fele a városi mutatóknak.
A munkaerő-piaci mutatók is sokkal rosszabbak, mint a város egészére vonatkozó adatok (utóbbiak
zárójelben): A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves korosztályban 35,6% (56%), a munkanélküliségi
ráta 30,9% (11,7%), a tartósan munkanélküliek arány 25,5% (6,8%), a foglalkoztatott nélküli
háztartások aránya 55,2% (40,1%).
2014-ben 31 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, rendszeres szociális segélyt 18
fő kapott, 11 fő pedig lakásfenntartási támogatásban részesült, a területen önkormányzati bérlakás
nincs.
2014-ben a terület lakónépessége 203 fő volt, ez jelentős, 25 százalékos növekedés a 2011-es 162
főhöz képest.

3.3.2.2 Szegregációval veszélyeztetett területek
1. szegregációval veszélyeztetett terület: Arany János téri szegregátum (Vasút - 611. sz. út - Arany

János tér - Kossuth Lajos utca- Baross utca)
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A területet a KSH térkép szegregációval veszélyeztetett területként jelenítette meg, a szegregáció
indexe alapján (35,7%) akár szegregált terület is lehetne. A terület bejárása egyértelműsítette, hogy
nem szegregátumról, hanem szegregációval veszélyeztetett területről van szó. Az Arany János térre
eső részen található ugyanis az Egyesített Szociális Intézmények Arany Sziget Idősek Otthona, az
utcában található továbbá hajléktalan-ellátással foglalkozó intézmény is. Szintén ezen a téren pedig
szociális betegotthon működik. A tömbben található Deák Ferenc utcában és az Arany János téren
mindemellett sok a leromlott állapotú épület, gondozatlan porta.
Az 1. ábrán 5-ös számmal megjelölt terület a 3. számú szegregátum közelében fekszik, attól nyugatra
terül el.
A terület lakosságának száma 157 fő, a 60 éves vagy annál idősebbek aránya igen magas, 58%, ez
több mint duplája a városi mutatónak, ennek oka az tömbben található idősgondozással foglalkozó
intézmények jelenléte. A 0-14 közötti lakónépesség aránya (6,4%) pedig épp a fele, mint a város
hasonló korosztályú tagjainak.
Az itt lévő 44 lakás negyede komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakás, az egyszobás lakások
aránya 15,4 százalék.
Az iskolázottsági mutatók lényegesen rosszabbak, mint a város azonos adatai: a legfeljebb általános
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a szegregátumban
44,6% ez több mint háromszorosa a városi mutatónak, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya
pedig harmada a dombóvári adatnak.
A munkanélküliségi ráta 30 százalék, a tartósan munkanélküliek aránya 16,7%, a foglalkoztatottak
aránya az itt élő 15-64 éves népességen belül mindössze 32,8 százalék. Valamennyi adat
szignifikánsabb rosszabb a városi teljes lakosságára vonatkozó mutatóknál.
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2014-ben 6 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, rendszeres szociális segélyt 12
fő kapott, 20 fő pedig lakásfenntartási támogatásban részesült, a területen 26 önkormányzati
bérlakás van, ezekből 3 üres, 3 pedig műszaki állapota miatt kiadhatatlan.
A terület lakosságszáma stagnál 2011 óta.

2. szegregációval veszélyeztetett terület: Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett terület

(Erzsébet utca nyugati oldala - Arany János tér és az Ady Endre út meghosszabbított vonala között)

Az ártérrel szomszédos területen 240 fő lakik 103 lakásban, melynek egyharmada alacsony
komfortfokozatú, egyötöde pedig egyszobás. A szegregációs index 30,5%, ezért a lehatárolt tömb
szegregációval veszélyeztetett területnek minősül.
A városi mutatóknál 10 százalékponttal több a 0-14 éves korú a területen, arányuk 22,9 százalék.
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
a területen 41,2%, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 7,8%.
A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
közel 60%, a foglalkoztatottaké 36,8%.
A munkanélküliségi ráta közel háromszorosa a városi mutatónak, 32,5%, a tartós munkanélküliek
aránya meghaladja a 20 százalékot.
2015-ben a területen már 258 fő lakott, ez 7,5 százalékos lakosságszám emelkedés 2011-hez képest.
2014-ben 57 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (a tömbben élők több mint
ötöde), rendszeres szociális segélyt 17 fő kapott, 28 fő pedig lakásfenntartási támogatásban
részesült, a területen 5 önkormányzati bérlakás található.
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A területhez térben közel esik a Lucza hegyi út, ahol 38 fő lakik egy rekultivált szeméttelep helyén
kialakított hulladékudvar mellett. Amennyiben egy tömbként kezelhető, a két területegység fogja a
szegregátumot képezni.

3. szegregációval veszélyeztetett terület: Gagarin utcai szegregációval veszélyeztetett terület
(Gagarin utca - Reich Béla utca - Vörös Sugár utca)

A Tüske városrészben lévő terület Dombóvár északi részén, a 61-es főút és a Kondás-patak között
helyezkedik el a település szélén. A terület az AXIAL ipari területének szomszédságában helyezkedik
el. A tömb része a Dr. Sáfár László utcáról Ifjúság utcára átnevezett terület is, amely rendkívül zsúfolt.
Az utcában főként romák laknak. A Dankó Pista és az Ifjúság utcákban nincs pormentes út. A
szegregációval veszélyeztetett terület szegregációs indexe 31,3%.
A városszéli területen a lakónépesség száma 88 fő volt 2011-ben, az itteni lakásállomány 32 darab,
melynek csak 3,1 százaléka alacsony komfortfokozatú.
A 0-14 évesek aránya 6,8 százalék, ez a fele a városi mutatónak.

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 37,3%, a felsőfokú végzettségűek
aránya a 25 éven felüliek körében 3 százalék.
A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
több mint 60 százalék. A munkanélküliségi ráta harmada a városi mutatónak, mindössze 3,7 százalék,
akárcsak a tartós munkanélküliek aránya.
2014-ben a területen élők száma 150 főre növekedett, ez 3 év alatt 70 százalékos növekedést jelent.
2014-ben 25 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (a tömbben élők hatoda),
rendszeres szociális segélyt 24 fő kapott, 16 fő pedig lakásfenntartási támogatásban részesült, a
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területen nincs önkormányzati bérlakás. A KSH által lehatárolt tömbben 4 építési engedélyt adtak ki
2010. január 1. óta.

3.3.3 Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása
és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)
Jelen fejezet indikatív jelleggel készült. A településfejlesztési koncepció és intergált
településfejlesztési stratégia készítése során átalakulhatnak, új területek kijelölésére is sor kerülhet.
A helyzetelemzés a stratégia készítés folyamatába épül be.
Az elmúlt tíz évben két stratégiai dokumentum készült, amelyek program és projektjavaslatai számos
tekintetben a mai napig is érvényesek.
A 2008-ban elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia és a 2013-ban elfogadott Ivanich-terv célja,
hogy a város gazdasági, társadalmi, környezeti adottságaira alapozva, a város adottságaiból és
szükségleteiből kiindulva, olyan fejlesztési programot, az utóbbi fejlesztési katasztert hozzon létre,
mely elemeinek megvalósításával lehetővé válik Dombóvár intelligens, fenntartható és inkluzív
fejlesztése; ennek hatására a gazdaság élénküljön, a foglalkoztatási helyzet javuljon, élhetőbb
környezet jöjjön létre, és ezáltal a lakosság elégedettsége növekedjen.
A stratégiai tervek elemei a településfejlesztési koncepció és intergált településfejlesztési stratégia
készítése során kerülnek értékelésre és akcióterületi behatárolásra, emellett azon elemei, amelyek az
egész város területét vagy átfogó programját határozzák meg, a hálózatos projektjavaslatok közé. A
fejlesztési célok és prioritások függvényében projektelemek elmaradhatnak.

3.3.3.1 Ivanich-terv programjai, projektjei
Dombóvári 424-es program elemei:












Kakasdombi program
Esterházy-park
Főtér program
Perekac
Gólya-vár régészeti feltárása és rekonstrukciója
Sziget-erdő fejlesztése
Konda-völgyi program
Gyűjteményes növénykertek és védett kertek megőrzése
és helyreállítása
Pannon kertek
Nyerges-erdő fejlesztés

Aktív Dombóvár program elemei:





Naperőműparkok
Közvilágítás korszerűsítése
Helyben termelt távhő
Panelprogram

iDombóvár program elemei:


Intézmények energetikai fejlesztése
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Könyvtár-Kincsestár
Gimnázium – tornaterem kialakítása
Hospice-ház
iDombóvár program

Dombóváron át program elemei:









Intermodális csomópont kialakítása
Dombóvár-Gunaras elkerülő út megépítése
Kerékpárutak
kialakítása
(Tamási-Dvár-Sásd-Magyarhertelend-Orfű-Pécs;
DombóvárKaposvár; Kórház utcai kerékpárút, közvilágítás a Gunarasi kerékpárút mentén és burkolati
rekonstrukció)
Arany János téri csomópont
Belterületi út- és járdafelújítások
Szent Gellért utca megnyitása
Belvízi vízelvezetési rendszer fejlesztése

Fitt Dombóvár program elemei:




Szuhay dombi sportközpont
Farkas Attila uszoda
Jam-csarnok fejlesztése

3.3.3.2 A 2008-ban
akcióterületei

jóváhagyott

Integrált

Városfejlesztési

Stratégia

(IVS2008)

Történelmi városrész rehabilitáció




Erzsébet utcai akcióterület
Kakasdomb akcióterület
Szigeterdő akcióterület

Belváros akcióterület
Gunaras akcióterület
A 61-es út mentén nyugatra fekvő barnamezős területek revitalizációja
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3.4 FEJLESZTÉSI IRÁNYOK
A fejlesztési irányok a megalapozó vizsgálatban feltárt adottságok, trendek alapján a hosszú távon
elérni kívánt irányokat, azaz a településfejlesztési koncepció jövőképére és célrendszerére ad
iránymutatást. Jelen dokumentumban indikatív jelleggel kerültek meghatározásra.
1. A város gazdasági versenyképességének erősítése az egészségiparra, a fémiparra és a
megújuló energiagazdaságra építve
2. Szakképzés reformprogramja
3. Élhető, egészséges környezet megvalósítása és a társadalmi kohézió fejlesztése, ennek
keretében a városi szegregátumok javítása és a történeti városrészfejlesztések előmozdítása
4. Térségi kapcsolatok, együttműködés erősítése, különösen a gazdaság és turisztika területén
5. A helyi sport infrastruktúrájának és működésének fejlesztése
A településfejlesztési koncepció és intergált településfejlesztési stratégia készítése során jelentősen
átalakulhatnak, és akár új irányok megfogalmazására is sor kerülhet.
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