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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Dombóvár város Integrált Városfejlesztési Stratégiája a társadalmi-gazdasági szereplők
széles rétegeinek bevonásával készült helyzetfeltáráson alapuló fejlesztési szemléletű
dokumentum, mely – egyebek mellett - kijelölte a közép távon megvalósítandó fejlesztések
ún. akcióterületeit (6 db). Az egyik ilyen kijelölt akcióterület a „Erzsébet utcai akcióterület”,
ahol a város a lakófunkciót erősítő fejlesztések mellett jelentős, közösségi funkciókat érintő,
illetve az ott élők életminőségének javítását célzó fejlesztéseket tervez. Az akcióterületet a
következő utcákkal lehatárolt: Rákóczi út, Ady Endre utca, Szent Gellért utca, Petőfi Sándor
utca, Szepessi utca, Kossuth Lajos utca, Arany János tér.

Az előzetes Akcióterületi Terv Dombóvár leszakadó, leromló állapotú, és hátrányos helyzetű
emberek lakta városrészének közösségi célú integrált rehabilitációjának akcióit foglalja
magában, melyek megvalósítására város a kétfordulós pályázati rendszer keretében kíván
pályázni.
Fontos megjegyezni, hogy a város meglévő, illetve most elfogadásra kerülő tervezési
dokumentumai összhangban vannak egymással, közöttük az illeszkedés biztosított. Így az
akcióterület projektjeinek megvalósulását támogatja a hatályos településrendezési terv is.
Összességében a jól előkészített projektek továbbtervezésének, engedélyeztetésének és
megvalósításának jogszabályi és engedélyezési feltételi adottak.
Az akcióterületi terv céljai:
Átfogó cél
Az akcióterület fejlesztésének célja a települési szegregáció folyamatának megállítása,
illetve a már ma is a szegregált településrészeken élőknek a társadalomba történő
visszaintegrálása, melyet a város a lakókörülmények javításával és az ott élők életesélyeit
és szociális helyzetét egyaránt javító programokkal kívánja elérni.
Részcélok
1. A fizikai környezet állapotának javítása egy élhetőbb, a kor színvonalának megfelelőbb

és egészségesebb lakókörnyezet megteremtése érdekében, valamint annak érdekében,
hogy az Erzsébet utcai akcióterület által lefedett leromlott, leszakadó városrész
bekapcsolódhasson a város fejlődésébe;
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2. Az akcióterület hátrányos helyzetű lakossága - különösen a több szempontból

hátrányos helyzetű emberek - számára, képzési, és foglalkoztatást segítő programok
nyújtása, ezzel az életminőségük javítása; a társadalomba történő visszaintegrálódásuk
érdekében.
3. Az akcióterület közösségi funkciójának bővítése művelődési-, közösségi házak,

klubok, stb kialakításával, a helyi közösségi összetartozás, és a település szintű társadalmi
kohézió erősítése érdekében.
4. Az akcióterület gazdasági funkcióinak bővítése egyrészt a helyi lakosság számára

szervezett képzési és foglalkoztatási programok megvalósulásával, másrészt a vállalkozói
környezet javításával annak érdekében, hogy az akcióterületen a vállalkozó hajlandóság és
a foglalkoztatottak száma növekedjen.

Az akcióterület fejlesztésének jelentősége a város életében
A fejlesztések által Dombóváron, az akcióterület által lefedett településrészén, a szegregáció
folyamata megáll. Az önkormányzati bérlakások felújításával, korszerűsítésével, az utcák-,
és a közműhálózat fejlesztésével olyan új városrész létesül, amely a kor színvonalának
megfelelő és egészséges lakókörnyezetet biztosít a helyi lakosság számára.
Mindeközben új közösségi terek kialakításával, közösségi programok szervezésével
hozzájárul az itt élők társadalmi kapcsolatainak erősödéséhez, és ezáltal a helyi
identitástudat erősítéséhez.
Dombóvár

lakosságának

leghátrányosabb

helyzetben

lévő

csoportja

él

ezen

az

akcióterületen. Az itt élők foglalkoztatási és szociális helyzetét egyaránt javító programok
megvalósításával

a

város

hozzájárul

e

rétegnek

a

helyi

társadalomba

történő

visszaintegrálódásához, így a lakosság életminőségének javításához.

Akcióterület fejlesztésének jelentősége megyei, regionális szempontból
A Dél-Dunántúli Régió súlypontjában, három megye határán lévő kisváros szociális
szempontokat is szem előtt tartó fejlesztése a hasonló, kistérségi szerepkörű, vagy
funkcióval bíró települések számára is példaértékű lesz, ami hosszabb távon elősegíti a
regionális kapcsolatok elmélyülését, a városok közötti együttműködés erősödését az Európai
Uniós és hazai források felhasználásban.
A rehabilitációt több ütemben kívánja megvalósítani a város:
I. ütem:
I.1.

Szociális bérlakás-fejlesztés – önkormányzati szociális bérlakások felújítása,
korszerűsítése
I.2.

Szabadtéri szabadidős létesítmény építése
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Kulturális, művelődési és közösségi központ kialakítása
I.4.

Petőfi utcában közmű, út és járda korszerűsítése

I.5.

Erzsébet utcában vízelvezető árok korszerűsítése és járda felújítása

I.6.

Arany János tér közösségi célú felújítása

I.7.

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal épületének homlokzat-felújítása

I.8.

Platán Gondozási Központ (Idősek Otthona) külső felújítása (pályázaton kívül, saját
erőből)

I.9.

Foglalkoztatás helyszínéül szolgáló kertészet kialakítása (pályázaton kívüli forrásból)

ESZA típusú projektek:
I.10.

A munkaerő-piaci (újra)beilleszkedést segítő képzési programok

I.10.1.

kertész képzés

I.10.2.

Képzésekhez kapcsolódó tanácsadás

I.11.

Foglalkoztatási kezdeményezés: Kertészeti képzésben résztvevők foglalkoztatása

I.12.

Közösségfejlesztő, közösségszervező civil programok kialakítása

I.12.1.

Diákszínjátszó

körök

fellépési

lehetősége

a

szabadtéri

szabadidős létesítményben
I.12.2.

Roma táncház indítása – illetve fellépési lehetősége a szabadtéri
szabadidős létesítményben

I.12.3.

Hagyományőrző, kulturális programok szervezése a szabadtéri szabadidős
létesítményben

I.12.4.

Közösségi ifjúsági klub kialakítása

II. ütem:
II.1.
II.2.

A kommunális szilárd hulladéklerakó telep további rekultivációja

Az Erzsébet utca nyugati oldalán található családi házas ingatlanok környékének
megtisztítása a települési/kommunális szilárd hulladéktól

II.3.

Szennyvízhálózat kiépítése

II.4.

Arany János téri csomópont átépítése, Deák Ferenc utca megnyitása (a
Kakasdombhoz való hozzáférés biztosításának érdekében)

II.5.

Családok Átmeneti Otthonának akadálymentesítése, valamint a vizesblokkok
felújítása

II.6.

Mosoda kialakítása az akcióterületen

ESZA típusú projektek:
II.7.

A munkaerő-piaci (újra)beilleszkedést segítő képzési programok
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II.7.1. Speciális képzések, tanácsadások: munkakeresési, vállalkozóvá válási, stb.
II.7.2.

Mentori hálózat kialakítása

II.8.

Foglalkoztatási kezdeményezések II. – Erzsébet utca 14. alatt lévő épület
gazdasági funkció erősítését és a helyiek foglalkoztatását elősegítő
hasznosítása

II.9.

Közösségfejlesztő, közösségszervező civil programok kialakítása

II.9.1. Képzőművészeti kiállítások szervezése a Zsinagógában kialakított galériában
II.9.2.

Roma képzőművészeti kiállítások szervezése a Zsinagógában
kialakított galériában

A megvalósítás tervezett ideje, ütemezése:
- I. ütem
2010-2011
-

II. ütem

2012-2013

Társadalmi-gazdasági hatások
Az akcióterületen tervezett projektek által okozott társadalmi-gazdasági hatások jellemzően
kedvező változásokat eredményeznek: tisztább, egészségesebb lakókörnyezet, igényes
piaci környezet jön létre, várható a vállalkozói aktivitás megélénkülése, a helyi lakosság
foglalkoztatottsága, ezáltal a családok jövedelme növekszik, vagyis életminőségük javul, a
közösségfejlesztő projektek révén pedig erősödik a helyi identitástudat és a közösségi élet.
A szociális város rehabilitáció túlnyomórészt az önkormányzat által kezelt ingatlanokat érinti,
ezért a fejlesztéseknek közvetlen, vagy közvetett módon számos következményük van a
város gazdálkodására. A program megvalósulásával az önkormányzati költségvetésben új
bevételek jelennek meg, de ezzel párhuzamosan új kiadási tételek is jelentkeznek.
Kiadási oldalt terheli az új építésű szabadtéri szabadidős létesítmény üzemeltetése. A
tervezett képzések által elért foglalkoztatás-bővülés a lakosság jövedelmi szintjének
emelkedését is maga után vonja, ami a város szociális kiadásainak csökkenésében is
megmutatkozik.
A projekt közvetlen és közvetett módon is árfelhajtó hatással van a város ingatlanjaira,
különös tekintettel a rehabilitált területen található ingatlanokra. Hátrányos ez annyiban, hogy
megnöveli azon ingatlanok értékét is, melyeket a későbbiek folyamán kíván az
önkormányzat bevonni a fejlesztésbe és ahhoz esetlegesen ingatlan vásárlás szükséges.
Kockázatok
Természetesen e projektcsomag valósításában is tetten érhetők kockázati tényezők, melyek
eltérő

bekövetkezési

valószínűség

mellett,

különböző

erősségű

hatások

révén

jelentkezhetnek.
A 4.8. fejezetben leírt értékelésből megállapítható, hogy az alábbi kockázatok vannak a
legjelentősebb hatással a projekt sikeres megvalósítására, vagy várt eredményeire:
o

Vállalkozó partnerek késnek a projektjeikkel

o

Késedelmes kifizetések a pontatlan jelentéskészítés miatt
9
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Mindenre kiterjedő, szakszerű projektmenedzseléssel csökkenthetőek a kockázatok, és így
minden esély meg lesz a projekt sikeres lebonyolításához, amennyiben támogatást kap a
régiós forrásokból.
A projektfejlesztés során bekövetkezett változások az alábbiak:
A Bíráló Bizottság támogatásra nem javasolta a zsidó emlékszoba kialakítását, mert nem
illeszkedik a pályázati kiírás céljához, nem javítja az akcióterületen élők helyzetét. Az Arany
János utca 19-21. sz. alatti 3 db önkormányzati bérlakás a pályázat benyújtásának idejében
nem szociális alapon, hanem piaci alapon voltak bérbe adva, ezért azok felújítása a
1080/2006/EK rendelete 7. cikke alapján nem támogatható tevékenységnek minősülnek.
A megnövekedett költségek miatt műszaki tartalomcsökkentésre van szükség, így a projekt
II. fordulójának benyújtása következtében a Zsinagóga, a Szent Gellért utca és a Petőfi utca
légkábel és TV kábel földkábelbe történő elhelyezése kikerült a pályázatból.
Zsinagóga indokai a következők: a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) a műemléki
védelem alá helyezés révén többletmunkálatokat írt elő a felújítás kapcsán. Plusz költséget
jelent többek között: a falkutatás, az emeleti fal áthelyezésének kérdése. Az Országos
Tervtanácsi vélemény kapcsán szükséges változtatások: a karzatok közötti födémek
eltávolítása, a karzat mellvédjének helyreállítása, a frigyszekrény eredeti helyén történő
bemutatása,

utólagos

vízszigetelés

diagnosztikája,

extra

belsőépítészet.

Mindezek előre nem látható többletköltségeket eredményeztek, amit az önkormányzat saját
erőből nehezen tud felvállalni.
Az előzetes akcióterületi tervben nevesített projektek egy szociális városrehabilitációt
eredményező, integrált rendszert alkotnak, egyúttal megfelelően ötvözik a támogató
által elvárt, illetve az önkormányzat által megfogalmazott célokat.

10
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2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE,
JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA
2.1.

STRATÉGIAI FEJEZET

Az IVS célrendszeréhez való illeszkedés bemutatása:
Az elkészült dombóvári IVS célrendszerének kialakításánál különös figyelmet fordítottak a
meglévő városi, regionális és országos tervek célrendszeréhez való illeszkedésre1. Ezért az
akcióterületi terv IVS célrendszeréhez való illeszkedésével egyúttal biztosítottá válik más,
területi szintű tervekhez való illeszkedés is.
A dombóvári IVS célrendszere három szintű. A legalsó szinten az IVS-ben kijelölt nyolc
városrészre vonatkozó sajátos, a helyi problémák megoldását elősegítő célok kerültek
megfogalmazásra. Az egyik ilyen városrész a „Történelmi városrész”, mely fejlesztéséhez
kapcsolódik a „Szegregáció csökkentése, infrastruktúra fejlesztése” cél. Jelen akcióterületi
terv „Történelmi városrész” elnevezésű városrész fejlesztési programot valósítja meg és
kapcsolódik a vonatkozó regionális pályázati lehetőséghez2.
A célpiramis középső szintjén öt, ún. tematikus cél nyert megfogalmazást. Ezek a
következők:
VÁROSREFORM a „jólét” alappillére
A természettel harmonizáló városi környezetalakítás
A társadalmi megújuló-képesség támogatása
A helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés
Az épített környezet meglévő értékeinek fenntartása, fejlesztése
Az 2-3-5. sorszámú tematikus célok eléréséhez járul hozzá a szegregáció csökkentése,
infrastruktúra fejlesztése cél, mely ezáltal hozzájárul a célpiramis legfelső szintjén található
az IVS átfogó céljának: „Dombóvár vonzó, versenyképes, harmonikusan fejlődő
térségközpont” teljesüléséhez.

1

Az IVS célrendszere igazodik a város 4 éves (2007-2010) munkaprogramjában, illetve az ún. „2555 NAP”
Dombóvár 7 éves cselekvési programjában meghatározott jövőképhez és célokhoz. Ezen túl mind a DDOP, mind
az ÚMFT céljaihoz való illeszkedés biztosított Dombóvár Integrált Városfejlesztési Stratégiájában.
2

Kódszám: DDOP-2007-4.1.2. - Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja
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Célpiramis 2008-2015:
ÁTFOGÓ CÉL
Dombóvár vonzó, versenyképes, harmonikusan fejlődő térségközpont

TEMATIKUS PRIORITÁSOK
VÁROSREFORM
a „jólét” alappillére

A természettel
harmonizáló városi
környezetalakítás

A társadalmi
megújuló-képesség
támogatása

A helyi adottságokra Az épített környezet
épülő
meglévő értékeinek
gazdaságfejlesztés
fenntartása,
fejlesztése

VÁROSRÉSZEK és
CÉLOK
Belváros Belvárost
övező
területek
Városközponti funkció
erősítése

Kertváros

Lakókörnyezet
változatlan
fenntartása

Történelmi
városrész

Szőlőhegy

Szegregáció
csökkentése,
infrastruktúra
fejlesztése

Infrastruktúra
fejlesztése,
Társadalmi
kohézió
erősítése

Újdombóvár

Tüske

Gunaras

Külterületek

Infrastruktúra
fejlesztése

Infrastruktúra
fejlesztése

Szálláshelyek,
turisztikai
szolgáltatások
bővítése

Infrastruktúra
fejlesztése,
szegregáció
csökkentése

A fentiek igazolják, hogy az akcióterületi terv illeszkedik az IVS célrendszerébe, illetve stratégiájába.

2.2. AKCIOTERÜLET KIJELÖLÉSE
Az akcióterületet a következő utcákkal lehatárolt: Rákóczi út, Ady Endre utca, Szent Gellért
utca, Petőfi Sándor utca, Szepessi utca, Kossuth Lajos utca, Arany János tér. A lehatárolás
szerint a határoló utcák teljes szabályozási szélességükben az akcióterület részei!

Terület (km2)

Dombóvár (belterület)
Akcióterület

Arány (%)

78,48

0,7

0,52073

Népesség (fő)*

20 852
606

Arány (%)

2,9

* Forrás: KSH 2001 Népszámlálás
Dombóvár lakónépessége a 2001. évi népszámlálás idején 20.852 fő volt (2005 végén
20.485 fő), melyből 606 fő élt az Erzsébet utcai Akcióterületen. Ez a város lakosságának
2,9%-a.
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Erzsébet utcai akcióterület
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JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA

A kijelölt akcióterület hagyományos beépítésű lakóterület. Az akcióterület megfelel a
leromlott

városi

területek

közösségi

célú

integrált

rehabilitációjára

kijelölt

kritériumainak, amit az alábbiak igazolnak:

Indikátor típusa
ALACSONY ISKOLÁZOTTSÁG
Legfeljebb általános iskola 8 osztályával
rendelkezők aránya a 15-59 éves népesség
körében magas volt 2001-ben
Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás
adatok
Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év
felettiek körében alacsony volt 2001-ben
Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás
adatok
ALACSONY GAZDASÁGI AKTIVITÁS
Alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportok magas aránya 2001-ben (7,8,9
kategóriájú foglalkoztatási
főcsoportúak/foglalkoztatottak)
Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás
adatok
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya
az akcióterületi lakónépességen belül magas
volt 2001-ben
Adatforrás: KSH, Népszámlálás adatok
MUNKANÉLKÜLISÉG MAGAS SZINTJE
Munkanélküliek aránya az akcióterületen
magas volt 2001-ben
Számítás: Munkanélküliek száma /
(Munkanélküliek + foglalkoztatottak száma)
Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás
adatok
Tartós munkanélküliek aránya az
akcióterületen magas volt 2001-ben
(legalább 360 napos munkanélküliek aránya)
Számítás: tartós munkanélküliek száma/
munkanélküliek+foglalkoztatottak száma
Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás
adatok

Erzsébet
utcai
akcióterület

Határérték a
hagyományos
városi beépítésű
területeken

47,2%

min. 30%

6,6%

max. 8%

48,9%

min. 30%

71,8%

min. 65%

21,1%

min. 11%

11,1%

min. 3%

terület
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SZEGÉNYSÉG ÉS KIREKESZTETTSÉG MAGAS SZINTJE
Magas azon aktív korúak (15-59 éves)
aránya, akiknek 2001-ben a
jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy
22,5%
helyi támogatás volt
Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás
adatok
Önkormányzati tulajdonú lakások aránya
magas az akcióterületen (jelen időszakban)
Adatforrás: Önkormányzati nyilatkozat
ERŐSEN LEROMLOTT KÖRNYEZET
A komfort nélküli, félkomfortos és
szükséglakások aránya a lakott lakásokon
belül magas volt 2001-ben
Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás
adatok

min. 15%

11,1%

min. 10%

30,3%

min. 25%

A területen egészségügyi, illetve szociális ellátó intézmény összesen négy van:


egy háziorvosi rendelő (2 házorvossal, 4 fogorvossal, 1 gyermekorvossal),



Platán Gondozási Központ (Szabadság u. 6.),



Családok Átmeneti Otthona, illetve ezek mellett



egy magángyógyszertárat is található.

Két oktatási-nevelési intézmény működik az akcióterületen:


Erzsébet Óvoda (Petőfi u. 27.),



Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium (Arany J. tér 21.)

Közösségi, oktatási funkciójú intézményként a Roma Közhasznú Alapítvány található az
akcióterületen, egyéb művelődési, szabadidős intézmény viszont egyáltalán nincs a
területen.
Ezek mellett egy költségvetési szerv: a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, egy piac,
egy posta, valamint egy katolikus templom található még az Erzsébet utcai akcióterületen.

3. HELYZETELEMZÉS
3.1. A SZABALYOZÁSI TERV AKCIOTERÜLETET ÉRINTŐ RÉSZÉNEK
ÁTTEKINTÉSE
A Dombóvár közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról a Képviselőtestület
1/2004. (II.12.) számú rendeletével elfogadott a 2/2006. (II.20.) számú és a legutóbb a
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10/2008 (II.27.) számú rendeletével módosított helyi építési szabályzat szól. A módosított
rendelet 2008. március 1.-én lépett hatályba.
Az akcióterületre vonatkozó részletes előírások az 1. sz. mellékletben találhatók.
Az akcióterület építésügyi szempontból beépítésre szánt és beépítésre nem szánt
területekre osztott.
Az akcióterület beépítésre szánt területein a következő övezetek találhatók:
1. Lakó – azon belül
-

Kisvárosi lakó (Lk-3 jelű és Lk-4 jelű)

-

Kertvárosi lakó (Lke-3 jelű és Lke-4 jelű)
2. Vegyes – azon belül

-

Településközpont vegyes (Vt-2 jelű, Vt-3 jelű)

-

Központi vegyes (Vk-1 jelű)
3. Különleges (K-8 jelű) Dombóvár volt hulladéklerakója

Az akcióterület beépítésre nem szánt területein a következő övezetek találhatók:
2. Közlekedési-, közműelhelyezési- (Köu jelű)
-

Köu-1 jelű országos főközlekedési út – a 611 sz. főút (Szabadság u.);

-

Köu-2 jelű városi forgalmi út – összekötő út, belterületi út; (Erzsébet utca, Ady Endre

utca)
-

Köu-4 jelű kiszolgáló út; (Széchenyi, Petőfi, Reisz, Szepessi utcák)
3. Zöldterület (Z-1 jelű)
4. Erdőterület (E-v jelű)

A

HÉSZ

biztosítja

az

akcióterületi

terv

hosszú

távú

rendezési

szempontú

megvalósíthatóságát, ehhez a terv további módosítása nem szükséges.
Fontosabb megállapítások:
-Az akcióterület döntő hányadán kertvárosias lakóövezet (Lke-3 jelű és Lke-4 jelű)
található,

ahol

jellemzően

laza

beépítésű,

összefüggő

nagykertes,

kialakult

oldalhatáron álló, legfeljebb kétlakásos, a 4,5 m – 6,0 m-t meg nem haladó
építménymagasságú lakóépületek vannak, illetve helyezhetők el. Az Erzsébet utca
mindkét oldala, majd teljes hosszában ilyen lakóövezet.
-Kisvárosi lakóövezet (Lk-3 jelű és Lk-4 jelű), amely jellegzetessége a 6,0 m – 7,5 m-t
meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek zártsorú vagy sűrű beépítése
viszonylag kis területen található. Főleg az Arany János tér övező lakótömbök ilyenek,
illetve a Kossuth L. utca Szabadság utca közötti tömb épületei.
-Dombóváron részben az új városközponthoz kapcsolódóan a Petőfi-Széchenyi-Szent
Gellért utcák határolt tömbben, részben pedig a város régi városközpontjában a
Szabadság út menti épületek alkotják a településközponti vegyes (Vt-2 jelű, Vt-3 jelű)
17
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övezetek. Ezekben az övezetekben megjelennek már a lakófunkció mellett települési
szintű igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, építmények is, azaz az
akcióterület alközponti területei, a közszféra és a magánszféra érdekeltségeinek
keveredésével.
-A kialakult beépítési módhoz illeszkedően külön övezet alkot az Apáczai Csere János
Szakközépiskola és Kollégium, Arany János téri épülettömbje. Így tartozik a központi
vegyes (Vk-1 jelű) övezetbe az intézmény. Más ilyen jelű övezet nincs az
akcióterületen.
-Dombóvár volt hulladéklerakója is az akcióterületen található. A rekultiválásra kijelölt
terület a különleges (K-8 jelű) övezetben van, az Erzsébet utca és a vasútvonal között
helyezkedik el, részben beékelődve lakóházak környezetébe. Fontos, hogy rendezési
terv gondoskodik, hogy a rekultiválás során, illetve azt követően a területet erdőterület
(E-v) vegye körül.
-A beépítésre nem szánt Köu és Z-1 övezetek esetében az akcióterületi terv jelentős
közterület-fejlesztést irányoz elő. Ezzel a kis- és kertvárosias funkció mellett ismét
emberléptékű, élhető kisvárosi miliőt kölcsönöz Dombóvár régi belvárosának és az
Erzsébet utca térségének.

18
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A szabályozási terv akcióterületet érintő része
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VÁROS-REHABILITÁCIÓS

TEVÉKENYSÉGEK

Dombóvár városa az elmúlt évek során nagyon sok, városrehabilitációs célú, de szerteágazó
tartalmú fejlesztést kezdeményezett, és valósított meg. Ezeket foglaltuk össze a 2. sz.
mellékletben. Számos projekt olyan ESZA típusú beavatkozást takar, melyek konkrét
helyszínhez nem – így az Erzsébet utcai akcióterülethez sem - köthetők, ugyanakkor
eredményük, hatásuk az egész városra, így a kijelölt akcióterületre is kedvező volt.

A következő oldalon látható táblázatban azon projekteket emeltük ki, melyek fizikai
megvalósítása az Erzsébet akcióterületen történt.

A megvalósult projektek is azt mutatják, hogy Dombóvár Város Önkormányzata elkötelezett
módon, a lefektetett integrált városfejlesztési stratégia mentén, tervszerűen végzi a városrehabilitációs fejlesztéseket, melyek szerves folytatását jelentik jelen akcióterületi tervben
megfogalmazott beavatkozások.

20

Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.

Megvalósult fejlesztés

Megvalósítás ideje

Erzsébet u. 29. parkoló
kialakítása

2007

Arany János tér rehabilitációja

2007

Szabadság utcai járda felújítása

2007

Szociális ellátó központ
kialakítása a volt lekvárgyár
épületében és az Arany J. tér
felújítása

2006.09.30

Erzsébet utcai szociális telkek
kialakítása

2006
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Fejlesztés tartalma
Erzsébet utca 637/3 helyrajzi számú ingatlanon:
- Elhanyagolt szociális bérlakás elbontása,
- valamint a terület kitisztítása.
A fejlesztés eredményei: Petőfi utcai Óvoda parkolási
gondjának megoldása (Petőfi utca tehermentesítése).
A fejlesztés kedvezően hatott közvetlenül a
forgalomra, közvetetten a későbbi helyreállítási
munkákra (forgalomból eredő terhelés kisebb).
A fejlesztés keretében a jelen projekt keretében
tervezett szabadtéri szabadidős létesítmény területelőkészítési munkái is megtörténtek.
Szabadság utca, 1848-as emlékmű és templom körüli
terület rehabilitációja:
- térburkolat,
- ivóvíz és csapadékcsatorna rekonstrukciója,
- közvilágítás,
- kertészeti munkák, kerítésépítés,
- parkoló építés összesen 6079 m2-en
- közvilágítás és díszvilágítás kiépítése
Folytatódott az Arany János téri közterület rehabilitáció
a Szabadság utca mentén az „1848-as forradalom
terétől” északi irányba, egészen a posta épületéig.
A következők kerültek felújításra:
közvilágítási hálózat kiépítése,
- járdafelújítás
- csapadékvíz elvezetés javítása, rekonstrukció
zöldterület revitalizációja

Földhivatali eljárás keretében az elektromos hálózat
kiépítése EON-nal együttműködve, a lakhatás
javításának érdekében.

Hatásai

Teljes
költsége
(mFt)

Finanszírozási forrás

Településkép
javítása

1,785

Saját forrás

Településkép
javítás

130

ROP

Településkép
javítás

33,049

TEKI

Közszolgáltatások
javítása

545

ROP

Lakhatás javítása

8,25

Saját forrás

Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.

Erzsébet utca felújítása II. ütem

2005.11.30

Erzsébet utca felújítása

2005.10.31

Erzsébet Óvoda felújítása

2005.09.01
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A Petőfi és Rákóczi utca közötti szakaszon:
- Folytatódott az útburkolat felújítása,
- aszfaltréteg húzásával
Az Arany János tér és Petőfi utca közötti szakaszon:
- útburkolat felújítása,
- új aszfaltszőnyeg húzása
Közszolgáltatások javítása:
- új tetőszerkezet-,
- világítás-,
- nyílászárók-,
- padlóburkolat-,
- vizesblokkok-,
- konyha-, és
- játszóeszközök felújítása.
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Infrastruktúra
javítása

19,4484

DDRFT

Infrastruktúra
javítása

9,628

DDRFT

Közszolgáltatások
javítása

84,99

ROP
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3.3. AZ AKCIÓTERÜLET TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI
JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA, PROBLÉMÁK FELTÁRÁSA
Az Erzsébet utcai akcióterület a Belvárost övező területhez és a Kakasdombhoz kapcsolódik.
Az akcióterületen koncentráltan jelentkeznek a szociális feszültségek, társadalmi problémák:
az itt élő lakosság jelentős aránya alacsony iskolai végzettséggel és alacsony jövedelemmel
rendelkezik, a munkanélküliek aránya meghaladja a városi átlagot, magas az idős korúak
aránya, valamint jelentős a roma etnikum nagysága is. Mindemellett a terület infrastrukturális
ellátottsága hiányos, az elérhető szolgáltatások száma alacsony.

3.3.1.

Demográfiai helyzet
Mutató megnevezése

Állandó népesség száma (fő)
Lakónépesség száma (fő)
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya (%)
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya (%)
Népsűrűség (fő/m2) – belterület / akcióterület

Dombóvár
összesen
2001
20 819
20 852
15,0
62,9
22,1
0,00190

Akció- Dombóvár
terület
összesen
2001
2005
595
20 488
606
20 485
13,2
13,9
52,8
64,4
34,0
21,7
0,0012
0,00187

Akcióterület
2006
Nincs adat
Nincs adat
Nincs adat
Nincs adat
Nincs adat
Nincs adat

Forrás: 2001. évi népszámlálás, illetve 2005. évi KSH T-STAR adatbázis és önkormányzati becslés, ahol releváns.

A 2001. évi népszámlálási adatok szerint az akcióterületen a lakónépesség száma 606 fő
volt, ebből az állandó népesség 595 fő volt, vagyis Dombóvár lakosságának 2,9 %-a élt
ezen a területen.
A lakónépesség aránya
Dombóváron belül
2,9 %

Korösszetételét tekintve a 0-14 évesek és a 0-59 évesek aránya alacsonyabb, míg a 60 éven
felüliek aránya jóval magasabb volt a dombóvári átlagnál, ami egyértelműen jelzi, hogy
akcióterületen idősebb átlagéletkorú lakosság él.
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A lakosság korösszetételének aránya
100%

21,1

50%

63,3
15,6

0%

34
60-x é ve s
52,8

15-59 é ve s
0-14 é ve s

13,2

Dom bóvár Erzs é be t u.

Az akcióterület népsűrűsége 2001-ben valamivel kisebb volt, mint a Dombóvári átlag,
köszönhetően a családi házas, kertvárosias beépítésnek.

3.3.2.

Gazdasági helyzet
Adat típusa

Regisztrált vállalkozások
száma, db (KSH T-STAR
TAAP041)
Működő vállalkozások száma,
db (KSH T-STAR TAAP050)
Kiskereskedelmi üzletek
száma (humán
gyógyszertárak nélkül) (KSH
T-STAR TAAF051)
Ebből: - élelmiszer jellegű
(KSH T-STAR TAAF074)
- ruházati jellegű
(KSH T-STAR TAAF085)
Vendéglátóhelyek száma
(KSH T-STAR TAAF226

DOMBÓVÁR - városi szintű adat
2000
2005
2306
2441

Erzsébet utcai akcióterület
2007

1769

1784*

13

410

418

47

71

56

73

61

123

126

7

Forrás: a 2000 és 2005 évre vonatkozó KSH T-STAR adatbázis és önkormányzati becslés, ahol releváns.
* 2004. évi adat

Dombóváron a vállalkozások (mind a regisztráltak, mind a működők) száma növekedett az
elmúlt években. Míg a regisztráltak növekedése majd 6%-os volt, addig a működőké nem
érte el az 1%-ot. Ez azt mutatja, hogy míg a vállalkozói aktivitás javulása markánsnak
mondható, addig a tényleges vállalkozási tevékenységet végzők számának növekedése
alacsony, stagnál a városban.
Az akcióterületen 13 működő vállalkozás van, melyből 2 folytat termelő tevékenységet:
az egyik ablakgyártással, a másik gipsztermékek gyártásával foglalkozik. Emellett
autósiskolát, ingatlanközvetítőt, villamosipari szerelő és szolgáltatót, autószerelőt, valamint
nagyobb számban egészségügyi szolgáltatókat találunk.
Funkcionálisan irodaházként működő épület, illetve szálláshely nincs a területen.
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47 kiskereskedelmi üzlet is található itt, melyek többsége ruházati- és cipőbolt, illetve
élelmiszerüzlet, de van közte elektromos áruval-, autóalkatrészekkel-, irodaszerekkel
kereskedő bolt, vegyi árú- és festékbolt, virágbolt, 100 forintos bolt, kisebb javítóműhelyek,
szervizek.
Az akcióterületen hét kisebb vendéglátó egység is található, nagyrészük büfé, falatozó, vagy
cukrászda.

3.3.3.

Munkaerő-piaci, foglalkoztatási és jövedelmi helyzet
Dombóvár
összesen

Mutató megnevezése
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül

Akcióterület

15,3

47,2

9,8

6,6

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

41,3

58,8

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

15,3

33,4

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

54,7

37,3

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

38,3

54,2

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya

Nincs adat

48,9

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi
lakónépességen belül

Nincs adat

71,8

Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta)

Nincs adat

21,1

Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya

Nincs adat

11,1

Azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a
jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt.

Nincs adat

22,5

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában

Forrás: 2001. évi népszámlálás

Az iskolai végzettséget tekintve nagyon magasnak tekinthető a területen az alacsony
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya és a dombóvári átlagnál kevesebb a felsőfokú
végzettségűek aránya. Míg 2001-ben az akcióterületen élő lakosság több mint 47%-a
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezett, addig a felsőfokú végzettségűek
aránya a 25 éves és idősebb népesség arányában csupán 6,6% volt.
E tényezők is hozzájárulnak ahhoz, hogy az akcióterületen a foglalkoztatottság mintegy
17%-al alacsonyabb a 15-64 éves népességen belül a városi átlaghoz viszonyítva.
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Iskolai végzettség szerinti megoszlás %
100
Le gfelje bb
általános isk olai
vé gzettsé gűe k

80
60
40
20

47,2
25
9,8

0
Dom bóvár

6,6

Fe ls őfokú
vé gzettsé gűe k

Erzsé be t u.

A munkaerő-piaci adatok összehasonlítva kijelenthető, hogy az Erzsébet utcai akcióterületen
élő lakosság munkaerő-piaci, foglalkoztatottsági és közvetve jövedelmi helyzete lényegesen
kedvezőtlenebb Dombóvár összlakosságához viszonyítva. Ezt mutatja, hogy az aktív korúak
közel 60%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, ami így alacsony
jövedelmi szintet is takar. Azok között, akik rendelkeznek valamilyen munkával, is igen
magas (48,9%) az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak
aránya.
Az akcióterületen a munkanélküliek aránya 2001-ben 21,1% volt, ami már önmagában is
jelentős, de ha a tartós munkanélküliek arányát (11,1%) nézzük a terület aktív korú
lakosságán belül, még kedvezőtlenebb képet kapunk.
A 2001-es népszámlálási adatok szerint a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
szintén rendkívül magas volt: 54,2%.

100
80
60
40

54,7 %
37,3 %

54,2 %
38,3 %

Dom bóvár
Erzs é be t u.

20
0
Foglalk oztatottak
Foglalk oztatott
aránya
né lk üli háztartás ok
aránya

A segélyezettek aránya, vagyis azon aktív korú lakosok aránya, akiknek jövedelme
kizárólag központi, vagy helyi önkormányzati támogatásból származik szintén meghaladta a
városi átlagot (22,5%).
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a

foglalkoztatottak

aránya

alacsony,

a

foglalkoztatott nélküli háztartások aránya pedig magas. Ez indokolható azzal is, hogy a
területen magas a 60 évesnél idősebb korosztály, de magyarázható az alacsony iskolai
végzettségűek arányával is, akik a munkaerőpiacon nem tudnak elhelyezkedni. A fenti
adatok egyértelműen alátámasztják, hogy az Erzsébet utcai akcióterületen élő lakosság egy
alacsonyabb társadalmi-gazdasági szintet képvisel Dombóvár összlakosságán belül.

3.3.4.

Lakáshelyzet
Dombóvár
összesen
2001
8 092
13,3

Mutató megnevezése
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások
aránya a lakott lakásokon belül (%)
Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon
belül (%)
Épített lakások (db)
Megszűnt lakások (db)

Akció- Dombóvár
terület
összesen
2001
2005
276
8248
32,7

Akcióterület
2005
213

30,3
14,9
22
13

64
15

1
0

Forrás: 2001. évi népszámlálás, illetve a 2001 és 2006. évi KSH T-STAR adatbázis és önkormányzati becslés, ahol releváns

Az Erzsébet utcai akcióterület kertvárosias beépítésű, ahol összesen 276 db lakás található.
A lakások építése az 1900-as évek elejétől indult meg, új építésű (magán)házat ma még
csak keveset találhatunk.
A területen összesen 23 db önkormányzati bérlakás, illetve 1 db egyházi tulajdonban lévő
lakás található, a maradék 252 lakás magántulajdonban van.

100

13,3 %

32,7 %

80
60
40
20
0
Dom bóvár

Erzs é bet u.

Az itt található lakások 32,7 %-a alacsony komfortfokozatú, ez jóval meghaladja a
dombóvári átlagot. A lakásállományban felújítási tevékenységek nagy számban nem
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történtek. Az önkormányzat egyáltalán nem, a magántulajdonosok is csak kevés számban
újítottak fel lakásokat az elmúlt 10-15 évben.

3.3.5.

Környezet állapota (természeti és épített) és környezeti problémák

Az Akcióterületen lévő ingatlanok állapota fokozatosan romlik, értékük csökken.
Az akcióterületen három park található, ezek közül kettő az Arany János téren, a katolikus
templom környékén, egy pedig az Erzsébet utcában. E zöld területek nagysága összesen
1500 m², rendezettek, de gondozásra, felújításra szorulnak, közösségi tér funkciót nem
töltenek be.
Az Erzsébet utcai akcióterületen számos épített és természeti értéket tart nyílván az
önkormányzat. Ezeket a hatályos Helyi Építési Szabályzat 5.-6.-7. számú melléklete
tartalmazza:
I. Országos építészeti értékvédelem
Országosan védett műemlék és annak műemléki környezetébe tartozó ingatlanok
-

Római katolikus templom, Arany János tér 50/2 hrsz.

-

Szt Háromság szobor, Arany János tér 50/3 hrsz.

A műemlékek műemléki környezete az alábbi ingatlanokat foglalja magába: 50/1, 49/5, ./6
hrsz-ok.
-

Szt. Flórián szobor, Erzsébet u. 46., 267 hrsz.

A műemlék műemléki környezetét a 267 hrsz-ú teresedést foglalja magába.
II. Helyi építészeti értékvédelem
II.1. Helyi védett épületek
-

Bank épülete, Szabadság u. 21., 85 hrsz.

-

Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium, Arany János tér 21., 229 hrsz.

-

Volt rendőrség épülete, Szabadság u. 12., 9 hrsz.

-

Lakóépület, Dr. Riesz J. u. 3., 12 hrsz.

-

Lakóépület, Szepessi u. 6., 15 hrsz.

-

Lakóépület, Erzsébet u. 48., 264 hrsz.
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II.2. Helyi védett területek, terek és utcasorok
-

Arany J. tér (Hrsz.: 225/1, 225/2, 225/3, 52/1, 51/3, 222, 223, 188 , (az országos védelem

elmaradása esetén helyi védettség tartandó) és csatlakozó utca: Baross G. u. hrsz.: 89/1)
-

Erzsébet u. (Hrsz.: 329/1, 329/2, 329/3)

-

Széchenyi u. (Hrsz.: 679)

-

Petőfi u. (Hrsz.: 750)

-

Ady E. u.-ban: az Ady u. 34. házszámtól az Ady u. 60. házszámig és az Ady u. 35.

házszámtól az Ady u. 67. házszámig terjedő utcaszakasz
II.3. A helyi védett épületek sorába felkerülnek:
-

Lakóépület, Ady E. u. 60., 611 hrsz.

-

Lakóépület, Arany J. tér 15., 15/a., 211,212/1-./5 hrsz-ok.

-

Lakóépület, Arany J. tér 16., 226 hrsz.

-

Lakóépület, Deák F. u.3., 203 hrsz.

-

Zsinagóga, Deák F. u. 12. szám, 201 hrsz.

-

Lakóépület, Erzsébet u. 18., 250 hrsz.

-

Lakóépület, Erzsébet u. 59., 622/3 hrsz.

-

Lakóépület, Petőfi S. u. 3., 707/1-./3 hrsz-ok.

-

Lakóépület, Petőfi S. u. 13., 702/1-./2 hrsz-ok.

II.4. Helyi védett területté nyilvánítandó:
-

Deák Ferenc utca környezete-Kakasdomb-185/1-, ./2-, ./3-, 184/2-, 184/6-, ./7-, 186-,
189-,

190/1-,

./2-,

191-,

192-,

193-,

196/1-,

./3-,

198/1-,

./2-,

199-,

200/1-, ./2-, ./3-, ./4-, ./5-, ./6-, ./7-, ./8-, ./9-, ./10-, 201-, 201-204 hrsz.-ok

III. Természetvédelmi kategóriák
III.1. Helyi jelentőségű, védetté nyilvánítandó fasorok
-

Ady utcai vadgesztenye

-

Arany János téri és Kölcsey utcai fasorok.

III.2. Helyi jelentőségű, védetté nyilvánítandó fák:
-

Erzsébet u. 48 előtt

-

Szabadság 4., 6., 8., 20.

3.3.6.

2 db vadgyesztenye (Aesculus) Flórián szobornál
1-1 db platán (Platanus sp)

Közlekedés helyzete

Az útburkolat mindenhol aszfaltozott. Az akcióterületen egy jelentősebb főút halad
keresztül: a 611 sz. országos főút Pécs irányából (Szabadság utca). Ezen kívül meg kell
említenünk a 61 sz. országos főutat (Rákóczi utca Kaposvár irányából) is, amely ugyan nem
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része az akcióterületnek, de közvetlenül érinti azt. Mindkét főúton jelentős tranzit és helyi
forgalom bonyolódik, közlekedésforgalmi szempontból ezek megterheltsége számottevő,
így problémás területet jelentenek.
A 611. sz. közlekedési folyosó a városnak is fontos, belső gyűjtő útja, a városrehabilitációs
fejlesztések e tengelyre szerveződnek. Meghatározó városképi szerepe van az úttengelyre
felfűzött közterületeknek és a határoló épületállománynak.
A 611 sz. út napi átlagos forgalma „Az országos közutak 2006. évre vonatkozó
keresztmetszeti forgalma” kiadvány alapján 8907 jármű, amelyből 6381 személygépkocsi, a
többi jellemzően autóbusz, tehergépkocsi. Az ún. egységjárműre számított forgalom - amibe
nehézgépjárművek magasabb szorzóval jelennek meg – 9542 E/jármű/nap. Ezen forgalmi
adatok jelzik, hogy az út jelentősen terhelt, ezért közlekedésforgalmi beavatkozásokkal
szükséges a városközpontban forgalomcsillapítást elérni.
Az akcióterületet határoló 61. számú út napi átlagos forgalma a fenti kiadvány alapján
10138 jármű, amelyből 7622 a személygépkocsi, a többi jellemzően motoros, autóbusz, és
tehergépkocsi. Az ún. egységjárműre számított forgalom - amibe nehézgépjárművek
magasabb szorzóval jelennek meg – 11440 E/jármű/nap.
Az akcióterület központi utcáján, az Erzsébet utcán is számottevő napi forgalom bonyolódik,
köszönhetően annak, hogy a város szélén, a belvárost elkerülve, a két országos főutat ez az
utca köti össze. Az átlagos napi forgalom itt 3550 E/jármű/ nap.
Az akcióterületet érintő 611 sz. közút és önkormányzati utak állapota általában megfelelő.
Az Erzsébet utcai akcióterületen 2007-ban 22 közúti baleset történt, ebből 15 sérülés nélküli
volt, 7 esetben pedig sérülés is történt.
Az utak forgalmi iránya szempontjából az akcióterület két pontja problémás. Egyrészt az
Arany János téri közlekedési csomópont, amely átépítéssel Dombóvár városi
közúthálózata új szerkezetének egyik alapvető eleme, a városrészek közötti kapcsolatokat
többrétűvé tevő ún. „déli gyűrű” kiinduló pontja lehet. Átalakítása főként a 611. számú főút
terheltsége okozta forgalmi aránytalanságok miatt szükséges.
A probléma megoldására elkészült egy döntés-előkészítő tanulmány, amely ugyan még
nincs a város által elfogadott szakaszban, de jól mutatja a tervezett fejlesztések célját.
E szerint az Arany János téri csomópont átépítése oly módon célszerű, hogy a jelenleg lezárt
611. sz. főút régi ága megnyitásra kerüljön. Ennek egy lehetséges módja – igazodva a tér
geometriai adottságaihoz – egy négyágú körforgalom, melyhez külön ágként csatlakozik a
Dózsa György utca. Ez a változat a meglevő közterületen kialakítható, nem igényli a tér
körüli

ingatlanok

igénybevételét.

A

csomópont
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létesítményeit is át kell alakítani, melyek a körforgalmi ágak szigeteinek megfelelően
kerülnek elhelyezésre.
A körforgalmú csomópont kialakítása kedvezőbbé teszi a forgalom lefolyását, a várakozási
idők csökkennek, a járművek gyorsabban jutnak át a csomóponton, így a zaj és
légszennyezési mutatók javulnak. A csomópont átépítésével a Dombóvár-Alsó vasútállomás
és környéke közúti kapcsolata javul a 611. sz. főút irányába. Az új csomópont kialakítása
önkormányzati és állami utakat egyaránt érint, a megvalósítás az Önkormányzat és a
Magyar Közút Kht. együttműködésével valósulhat meg.
A fejlesztés illeszkedik a Szabadság utcában, templom környékén már elkészült közterület
rehabilitáció által megújult belvárosi arculathoz, illetve a tervezett Erzsébet utcai
akcióterületet érintő fejlesztésekhez, valamint a jövőben tervezett kakasdombi komplex
revitalizációhoz.
Kerékpárút vagy egyéb, forgalomcsillapított övezet nincs az akcióterületen.
A tömegközlekedést két helyi járatos autóbusz biztosítja a lakosság számára, melyek az
Arany János tér közelében, a belvárosi katolikus templom mellett állnak meg. Az egyik helyi
járatos busz itt érinti az akcióterületet, és a Belvárostól Szőlőhegyig vagy a vasúti pályaudvar
irányába közlekedik; a másik az Ady Endre utcán és az Erzsébet utcán haladva az
akcióterület végéig, a temetőig halad. Egy távolsági autóbuszmegálló is található az
akcióterületen, a temető közelében.
Az itt megálló buszok Kaposvár irányába, illetve Kaposvár felöli irányból közlekednek. Egyéb
távolsági buszok megállóhelye a nem túl távoli belvárosban található.
Az akcióterületen a jelenlegi helyzetnek megfelelőek a parkolási feltételek. Az Arany
János téren 100 parkolóhely található, amely kiszolgálja az akcióterületen található
háziorvosi rendelőbe, gyógyszertárba, a római katolikus templomba, illetve a Platán
Gondozási Központba és a Családok Átmeneti Otthonába érkező látogatókat.
A térrel szemben található Apáczai Csere János Szakközépiskola előtt biztosított további 10
parkolóhely. A Roma Közhasznú Alapítvány székhelyével szemben, a Szabadság utca
túloldalán is található 10 parkolóhely.
Ezek mellett az Erzsébet utcáról nyílik egy kisebb parkoló, ahol összesen 12 személyautó
számára van férőhely. Ez jelenleg az Erzsébet Óvodához érkezőknek jelent parkolási
lehetőséget. A tervezett projektek között szereplő szabadtéri szabadidős létesítmény
megvalósulásának helyszíne itt került kijelölésre, amely magával kell, hogy vonja az itt lévő
parkolóhelyek számának növelését is.
A parkolás jelenleg ingyenes a város egész területén.
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A meglévő közműhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempontjából

Közművek tekintetében csak részlegesen ellátott az akcióterület. Az ivóvíz-ellátás, a villamos
energia, és a vezetékes gáz a területen teljes egészében biztosított. Az ivóvíz hálózat mára
elöregedett, műszaki állapota fokozatosan romlik, így a jövőben szükséges lesz a
rendszer karbantartása, korszerűsítése. A villamoshálózat szintén felújításra szorul, mert a
meghibásodások száma egyre magasabb. A Petőfi utcában jelenleg fa villanyoszlopok
vannak, ezért itt indokolt a hálózat földbe helyezése.
A vezetékes telefon- és kábeltévé hálózat is kiépített, minden lakos számára elérhető
szolgáltatás. Ezek műszaki állapota megfelelő, a kábeltévé földbe helyezése azonban
szükséges lenne.
A szennyvízelvezetés hiánya szinte minden utcát érint a területen (Erzsébet utca,
Szepessi utca, Széchenyi utca, Arany János tér, Deák Ferenc utca).
Az akcióterületen a csapadékvíz elvezetése részben zárt csatornahálózattal történik,
részben nyílt csapadékelvezető árkok vannak. Ezek állapota nem megfelelő, ezért a jövőben
szükséges lesz e rendszer karbantartása, korszerűsítése is.
A közvilágítás energiatakarékos fényforrások alkalmazásával épült ki.

3.3.8.

Környezeti károk feltárása és bemutatása

Az akcióterület két része szennyezett különösen környezeti károk által.

Az

Erzsébet utca 114.

szám

alatt található

a dombóvári

kommunális szilárd

hulladéklerakó telep mintegy 25 000 m²-en. 1987-től 2003. december 31-ig összesen 16
településről (Dombóvár és a környék 15 települése) történt a hulladék gyűjtése. Kialakítás
előzetes tervek és műszaki védelem nélkül történt. 2004. január 1-től a települési szilárd
hulladékot nem fogad a hulladéklerakó.
A lerakón veszélyes hulladékot nem helyeztek el, azonban 2001-ben az üzemeltető a
veszélyes hulladék tárolására hulladékudvart létesített a lerakó területén.
A hulladék mennyiségi összetételét – hídmérleg hiányában – becsléssel határozták meg a
teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat dokumentáció készítése során. A becslések
alapján a működése alatt kb. 1.380.670 m3-nyi tömör hulladékot (papír és karton, talaj és
kövek, textíliák, biológiailag lebomló konyhai hulladék, biológiailag lebomló hulladék,
műanyagok, közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék, és fémek) helyeztek el a
kijelölt hulladéklerakóban.
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1996-ban elkészítették a hulladéklerakó rekultivációs terveit, melyet a Közép-dunántúli
Környezetvédelmi

Felügyelőség

(az

1318/1997.

számú)

állásfoglalásában

rögzített

előírásokkal elfogadott. 2004-ben a terv korszerűsítésére került sor.
A hulladéklerakó területe három részre osztható:
a. „A” terület – részben rendezett felszín

b. „B” rekultivált térszín
c.

„C” hulladéklerakóhoz tartozó, folyamatos tereprendezés alatt álló terület

Folyamatosak a területen a vizsgálatok (talaj- és talajvíz vizsgálat, valamint depóniagáz),
valamint szükséges a terület további üzemeltetése (depóniagáz biztonságos elvezetése,
vízelvezetés megoldása, vízelvezető-rendszer kiépítése, kezelése és fenntartása, valamint a
rekultiváció folytatása.)
Az „A” területen a hulladéklerakó teljes rekultivációjának elvégzése szükséges. A „B”
és „C” területek már rekultivált területként kezelendőek, de az elvégzett munkákat
figyelembe véve a rekultivációs terv ad további rekultivációs javaslatokat. (A 2004-es
rekultivációs terv alapján.)
A terület önkormányzati tulajdon, az üzemeltető az ÖKO-DOMBÓ Kft. (többségi
önkormányzati tulajdonban lévő cég). A rekultiváció eddigi lépései a Mecsek-Dráva
Önkormányzati Társulás által beadott pályázat részeként valósultak meg.

Az akcióterület másik jelentősen szennyezett területe az Erzsébet utca nyugati oldalán
található családi házas ingatlanok környéke.
Az ingatlanokon - az Erzsébet utca, valamint a vasúti pálya közötti, lejtő, bozótos területen,
az ingatlanok hátsó kertjében - települési/kommunális szilárd hulladék felhalmozódása
tapasztalható.
A hulladék-felhalmozódással érintett ingatlanok közül kb. 20 db családi házas ingatlan
Dombóvár Város Önkormányzata elhatározására ki lett tisztítva. Ennek költsége a 2007-es
év folyamán 2.000.000,- Ft-os nagyságrendet tett ki. A tisztítás során a szemét felszedése,
területtisztítás, valamint a hulladék elszállítása megfelelő lerakóba történt meg.
Az Erzsébet utca nyugati oldalán található, szemét-felhalmozódással érintett ingatlanok egy
része ezzel a munkával kitisztult, azonban még számos ingatlan környékén szükséges e
feladatokat elvégezni. A helyi lakosság összetételét-, szociális helyzetét- és a hulladékkérdéshez való mentális hozzáállását tekintve újabb hulladék-felhalmozásra is számítani
lehet.
A fentieken kívül szintén az akcióterülethez tartozik a Széchenyi és Petőfi utca sarka, ahol
a KIPSZER tűzihorganyzó és vasszerkezetgyártó üzem működött. Feltételezhető e terület a
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felületvédelemhez használta anyagok (cink, sósav, stb.) általi szennyezettsége, erre
vonatkozó konkrét felmérések, tanulmányok azonban még nem készültek.

3.3.9.

Közszféra jelenléte

Bölcsőde, általános iskola nincs, egy nemrégiben felújított óvoda (Erzsébet Óvoda, Petőfi
u. 27.) azonban van a területen. Itt működik Dombóvár egyik legrégebbi középiskolája, az
Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium (Arany J. tér 21).
A területen az egészségügyi ellátás megoldott, 2 háziorvos, 1 gyermekorvos és 4
fogorvos

praktizál

az

Arany

János

téri

rendelőkben,

amelyek

közelében

egy

magángyógyszertár is található.
Az akcióterületen kapott helyet a „Platán” Gondozási Központ (Szabadság u. 6.), amely 37
fő tartós bentlakását teszi lehetővé, valamint a Családok Átmeneti Otthona. Itt működik a
Roma Közhasznú Alapítvány, amely nagy szerepet vállal a helyi és térségi roma lakosság
élethelyzetének javításán. Egyéb, közösségi, művelődési, szabadidős intézmény nincs.
Ezek mellett egy költségvetési szerv: a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, egy piac,
egy posta, valamint egy katolikus templom található még az Erzsébet utcai akcióterületen.

3.3.10.

Közbiztonság helyzete

A személy és vagyon elleni bűnesetekről, illetve a bűnelkövetők számáról csak Dombóvár
vonatkozásában

áll

rendelkezésre

adat.

A

bűncselekmények

kriminalisztikai

megoszlását és jellemzőit szemlélteti a következő táblázat:
Megnevezés
Ismertté vált
bűncselekmények
Betöréses lopás
Rablás
Nyomozás
Befejezés
Eredményes+
eredménytelen nyomozás
Eredményes
nyomozás
Nyomozás eredményesség
Mutató
Ismeretlen elkövető
ellenindított
Felderítettek
Ismeretlen tettes felderítési
mutató

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1394

1133

1110

976

1082

1130

184
5

143
4

108
100

151
1

84
8

86
5

1408

1270

12

1148

1086

1646

1358

1191

1307

1345

1291

1266

893

755

1225

811

706

765

65,8%

63,4%

64,2%

60,3%

54,7%

60,4%

1100

975

904

1039

986

991

673

579

535

577

485

532

61,2%

59,4%

59,2%

55,5%

49,2%

53,7%
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A városban Polgárőrség működik 20 fős létszámmal, akik – a lakosság által nagyra értékelt
és elismert - tevékenységükkel segítik a rendőrség munkáját.
Az Erzsébet utcai akcióterületen 2007-ban 22 közúti baleset történt, ebből 15 sérülés nélküli
volt, 7 esetben pedig sérülés is történt.

3.3.11.

Összefoglaló a helyzetelemzésről

A helyzetelemzést összefoglalva, megállapítható, hogy a területen a probléma sokrétű és
hangsúlyozni kell, hogy nem lehet csupán műszaki problémaként kezelni. A műszaki
fejlesztések csak elősegítői lesznek a városrész társadalmi gondjainak megoldásában.
Jellemző, hogy az itt élők a hátrányos helyzetű társadalmi rétegből kerülnek ki (idősek,
iskolázatlanok,

munkanélküliek,

stb.),

akik

alacsonyabb

igényeket

támasztanak

környezetükkel szemben, de anyagi erőforrások hiányában a lakások felújítását sem tudják
vállalni
A fent leírt folyamatok megállítása, sőt visszafordítása az egész város érdeke, mert a
szegregálódott településrészeken hatványozottan jelentkeznek a problémák, melyek a
városfejlődést gátolhatják. Rossz közegészségügyi állapotok alakulnak ki, megjelenik a
bűnözés, gettósodik a terület.

3.4. A TULAJDONVISZONYOK ELEMZÉSE

Az Erzsébet utcai akcióterületen jellemzően a magántulajdonban lévő ingatlanok vannak.,
ám több önkormányzati tulajdonú ingatlant is találunk, mivel önkormányzat szociális
bérlakásai jellemzően ezen a városrészen találhatóak. Önkormányzati közintézmények csak
kevés számban vannak a területen (ld. 2.3. fejezet). A magántulajdonban lévő ingatlanok
nagy része családi ház, illetve néhány üzlethelység. Emellett az egyházi ingatlanok közül az
Arany János téren található a Jézus Szíve Római Katolikus Templom és a hozzá tartozó
plébánia.
Az akcióterületen tervezett közösség-fejlesztő, illetve városi funkciót vagy közszférát erősítő
beavatkozások önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintenek. A lakófunkció erősítése
érdekében tervezett szociális bérlakások fejlesztése vegyes tulajdonú épületekben
valósulnak meg.
Az alábbi táblázat az Erzsébet utcai akcióterületen található ingatlanokat mutatja be,
elhelyezkedésük, jelenlegi tulajdonosuk, és jelenlegi funkcióik alapján.
A szürkével jelzett ingatlanokon kerül megvalósítása konkrét akcióterületi fejlesztés.
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Ingatlanlista az Erzsébet utcai akcióterületről
Házszám

Helyrajzi számok

Tulajdonos(ok)

Magántulajdon

Önkormányzati
tulajdon (1/1)

Funkció

1. Erzsébet u. 2.

232/A/1; 232/A/8;
232/B/9; 232/B/10

Önkormányzat és magán

7 lakás

4 lakás

lakóingatlan

2. Erzsébet u. 4.

234

Önkormányzat és magán

3 lakás

1 lakás

lakóingatlan

3. Erzsébet u. 13.

38/A/4; 38/A/5;
38/A/6

Önkormányzat és magán

4 lakás

3 lakás

lakóingatlan

4. Erzsébet u. 21.

24/3/A/1; 24/3/A/3;
24/3/A/4; 24/3/A/5

Önkormányzat és magán

4 lakás

4 lakás

lakóingatlan

5. Erzsébet u. 24.

253/1/A/2

Önkormányzat és magán

5 lakás

1 lakás

lakóingatlan

6. Erzsébet utca 31.
Közösségi Központ

636

Jelenleg magántulajdon

1 lakóingatlan (3
lakás)

7. Erzsébet u. 34.

258/4

Önkormányzat

8. Erzsébet u. 64.

269/3
275

Önkormányzat és magán

9. Erzsébet u. 46.

263

10. Erzsébet u. 16.

249/1; 248/1;
248/2; 249/2; 249/3

11. Erzsébet u. 14.

247

Magántulajdon

12. Erzsébet u. 29.
Szabadtéri szabadidős
létesítmény

637/3

Önkormányzat

Beépítetlen terület

még beépítetlen terület, építés

13. Erzsébet u. 114/B.

291/14

Önkormányzat

1 lakás

lakóház, udvar, gazd. épület

Jelenleg magántulajdon,
megvétele folyamatban saját
forrásból
Jelenleg magántulajdon,
megvétele folyamatban saját
forrásból

1 lakás

1 lakóépület, telek, 2 melléképület
1 lakás

lakóingatlan

1/1 beépítetlen
terület
lakás – per alatt

Lakóingatlan, beépítetlen terület

1 lakás

Lakóingatlan, telek

1 lakás

Lakóingatlan, telkek

2 lakás

lakóingatlan
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14. Erzsébet u. 114-1/B.

291/15

Önkormányzat

1 lakás

lakóház, udvar, gazd. épület

15. Erzsébet u. 114.

291/17

Önkormányzat

1 lakás

beépítetlen terület

291/19

Önkormányzat

1 lakás

hulladékudvar

291/20/B

Önkormányzat

1 lakás

szemétlerakó telep

291/21

Önkormányzat

1 lakás

beépítetlen terület

291/22

Önkormányzat

1 lakás

beépítetlen terület

16. Arany J. tér 10/a.

221/A/5

Önkormányzat

1 lakás

lakóingatlan

17. Arany J. tér 16.

226/A/1; 226/A/5

Önkormányzat és magán

2 lakás

lakóingatlan

18. Arany J. tér 19-22.

229

Önkormányzat

4 lakás
3 lakás kerül
felújításra

Önkormányzati tulajdonú lakások az
Apáczai Csere János Szakközépiskola
kezelésében

19. Arany J. tér 26.

48/A/1; 48/A/2

Önkormányzat és magán

2 lakás

lakóingatlan

20. Arany J. tér (Pécs felé
kivezető szakasz)

207

Önkormányzat

1 lakás

beépítetlen terület

21. Szabadság u. 2.
Orvosi rendelők

49/6

Önkormányzat

1 épület

7 db orvosi rendelő alaptevékenység

Önkorm.:15/100

TIT,Roma Közhasznú Alapítvány,Önkorm.

1 épület

Idősek Otthona

1 épület

Kapaszkodó,Mg. Hivatal része kerül
felújításra

22. Szabadság u. 4.
TIT

47

Vegyes

23. Szabadság u. 6.
Platán Idősek Otthona

46

Önkormányzat

24. Szabadság u. 8.

42

Önkormányzat

3 lakás

2 lakás

TIT: 41/100
Majláth László:
39/100
Magyar
Vöröskereszt: 5/100

Bérlők:
CSÁÓ:
Vagyonkezelő 1/1
Mzg.-i
Szakigazgatási Hiv
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25. Szabadság u. 15.

79/A/3

Önkormányzat és magán

26. Deák Ferenc u. 12.
Zsinagóga

201

27. Petőfi u. 1.

1 lakás

lakóingatlan

Önkormányzat

1 épület

Zsinagóga

708

Önkormányzat

1 lakás

lakóingatlan

28. Petőfi u. 27.
Óvoda

637/1; 637/2

Önkormányzat

1 épület

óvoda

29. Kossuth L. u. 4.

57

Önkormányzat

1/6

lakóingatlan

30. Rákóczi u. 138.

322

Önkormányzat

1/1

beépítetlen terület

202

30 évre az Önkormányzat bérli

1 épület

Imaterem és 1 lakás

50/2

Római Katolikus Egyház

-

templom

33. Arany J. tér Plébánia

228

Római Katolikus Egyház

-

plébánia

34. Erzsébet u. Szent
Flórián szobor

267

Római Katolikus Egyház

-

szobor

31. Deák Ferenc u. 11.
Imaház
32. Arany J. tér Jézus
Szíve Római Katolikus
Templom

3 lakás
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3.5. A TULAJDONOSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKOK
FELTÉRKÉPEZÉSE
A városfejlesztéshez szükségszerűen kapcsolódó társadalmasítás folyamatának egyik fő
kérdése

miként

lehet

és

hogyan

érdemes

bevonni

a

lakosságot

a

különböző

városrehabilitációs programokba, hogyan lehet megtalálni azt az ideális arányt, amelynek
eredményeként a helyi lakossággal kialakul az együttgondolkodás és a közös munka. Az
egyik legnehezebb feladat éppen a bevonás mértékének, arányainak megtalálása. A sok
egyéb feladat közül a másik legkritikusabb talán azon intézmények, helyek, terek,
szervezetek és szervezeti formák megtalálása vagy éppen kialakítása, amelyek a folyamat
belső katalizátoraivá válhatnak. Alapelvként elfogadott, hogy minél több súlyt kap a helyi
lakosság, minél nagyobb szerepet szánunk a szomszédság számára, minél több lehetőséget
nyújtunk a közösségnek ahhoz, hogy részt vehessen a döntések meghozatalában, annál
nagyobb esély kínálkozik arra, hogy elmozduljon, azaz kialakuljon egyfajta integrált
gondolkodás, amely új alternatívát jelent az önkormányzatok szokásos szektoriális
megközelítésével szemben.
Fentieket szem előtt tartva Dombóvár Város Önkormányzata több eszközzel, módszerrel is
megpróbálta feltérképezni a városfejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó véleményeket,
kérdéseket, együttműködési területeket, problémákat.

3.5.1.

Az akcióterület lakosságának bevonása

Az önkormányzat által szervezett fórumok (civil fórum, lakossági fórum, vállalkozói fórum,
2555 Nap munkacsoport ülés) alkalmával az érintettek számára bemutatásra kerültek a
város elképzelései. Ezeken az eseményeken a megjelentek saját észrevételeiket is
elmondhatták, javaslatokkal élhettek, amelyet a szakmai szempontok figyelembe vétele
mellett a lehető legjobban igyekeztek beépíteni a programokba.
Az előzetes felmérések alapján elkészült munkaanyagot az Erzsébet utcai akcióterület lakói
2008. április 8-án ismerhették meg, és véleményezhették. A társadalmi egyeztetés során
kérdőíves felmérésre (3. sz. melléklet) is sor került, amelynek során közel 100 ember
mondta el véleményét a városról, a lehetséges fejlesztési irányokról, az általa felállított
fontossági sorrendről. Az Erzsébet utcai akcióterületre vonatkozó kérdések értékelése során
megmutatkozott, hogy a lakosok a legfontosabbnak a „Munkaerő piaci elhelyezkedést segítő
képzés, foglalkoztatás” tevékenységét tartották a legfontosabbnak a válaszok átlaga, és a 3as, vagyis „Fontos” minősítés választási gyakorisága alapján is. Ezt követi a Petőfi és
Erzsébet utcai közművek felújítása, amit a válaszadók több mint fele fontosnak tart. A
területen tervezett projektek közül harmadik legfontosabb a szociális bérlakások építése,
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felújítása. A többi beruházást is a megkérdezettek minimum 50%-a legalább közepesen
fontosnak tartja.
A lakossági fórumon egyébként szóba kerültek a területet érintő egyéb észrevételek,
amelyek jelen projektre nem vonatkoznak, de a városvezetés számára fontos információkat,
felvetéseket tartalmaznak.

Erzsébet utcai projektek lakossági értékelése
100%
80%
60%

Nem fontos

40%

Közepes en fontos

20%

Fontos

0%

E1

E2

E3

E4

E5

S5

E1

Szociális bérlakások felújítása

E2

Szabadtéri szabadidős létesítmény

E3

Közösségi központ kialakítása

E4

Mezőgazdasági szakigazgatási hivatal homlokzatának felújítása

E5

Petőfi és Erzsébet utcákban közművek felújítása

S5

Munkaerő piaci elhelyezkedést segítő képzés, foglalkoztatás
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Vállalkozói együttműködési szándékok felmérése

Az érintett akcióterületen működő 69 vállalkozásból, kiskereskedelmi egységből, vendéglátóipari helyből 23 db került bevonásra az önkormányzat kérdőívezési akciójába (4. sz.
melléklet), amely személyes megkeresések, illetve a vállalkozói fórumok alkalmával történt.
A megkérdezettek 35 %-a egyetlen kérdésre sem volt hajlandó válaszolni, a személyes
megkérdezés ellenére sem, amely alacsony együttműködési hajlandóságot jelez.
Válaszadási hajlandóság

35%

Legalább egy kérdésre
válaszolt
Egy kérdésre sem válaszolt
65%

A megkérdezettek többsége mikrovállalkozás, ezen belül is 1-2 fő munkavállalót
foglalkoztató vállalkozás, egyetlen 10 fő feletti foglalkoztatottal rendelkező sásdi székhelyű
cég működtet a területen telephelyet.
Átlagos statisztikai létszám

10%

5%
1-2 fő
2-5 fő
5-10 fő
55%

30%

10 fő felett

A megkérdezett vállalkozások éves nettó árbevételük alapján is maximum a kisvállalkozás
méretét érik el, ezen belül van 6 olyan cég, amely 25 milliónál magasabb árbevételt tud éves
szinten realizálni, ezek főként a szolgáltatóiparban illetve a kereskedelemben működnek.
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Éves nettó árbevétel

0%
30%

10 millió Ft alatt
10-25 millió Ft között
25-250 millió Ft között
60%

10%

250 millió Ft felett

A fejlesztési elképzelésekkel foglalkozó kérdésekre válaszolók mindegyike azt jelezte, hogy
nem kívánja értékesíteni a jövőben az ingatlant, amelyen a vállalkozás az akcióterületen
működik. Ez a tény lehetővé teszi velük hosszabbtávú együttműködés kialakítását, főleg
azon vállalkozások esetében, akik saját fejlesztési elképzelésekkel rendelkeznek. Ez a
megkérdezettek egyharmada. Árbevételük alapján a fejleszteni kívánók a két szélső
csoportba tartoznak. A 10 millió Ft alatti árbevétel alattiak valószínűleg a bevétel, nyereség
növelésének zálogát látják az infrastrukturális fejlesztésben, míg a 25 millió forint felettiek
azok, akik rendelkeznek befektethető tőkével.

Saját beruházást (bővítés, felújítás, eszközbeszerzés) terveznek-e

13%
30%

Igen, 1 éven belül
22%

Igen, de nem tudja mikor
Nem
Nem tudja/nem válaszol

35%

A fejlesztések megvalósításához minden vállalkozás kíván önerőt is bevonni, sőt 75 %-uk
teljesen önerőből kíván fejleszteni, azonban pályázati lehetőség is érdekelné őket. Olyan
vállalkozás nem került a felmérésbe, aki teljesen hitelből kíván fejleszteni.
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Pályázati források bevonása

Igen, csak pályázat
esetén fejleszt

14%
43%

Mindenképpen fejleszt,
akkor is, ha nincs
pályázat
43%

Fejleszt, de a pályázat
megkönnyíti helyzetét

A tervezett beruházások kis mértékben járulnak hozzá a foglalkoztatás bővítéséhez, több
mint 60 %-uk nem jár létszámbővüléssel, a többi is csak 1-2 új dolgozó felvételét jelenti.

Fejlesztésés hatása a foglalkoztatottak számának
növekedésére

Igen, +1-2 fő
38%
Igen, +2-5 fő
62%
0%

Nem, a létszám nem
változik

A megkérdezettek döntő többsége fontosnak ítéli az önkormányzat szerepvállalását a helyi
gazdaság élénkítésében, azonban a saját aktivitás már nem ennyire magától értetődő a
megkérdezettek körében.
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Szükségesnek tartja-e az önkormányzat gazdaságélénkítő
szerepvállalását

39%

Igen
Nem
57%

Nem tudja/nem válaszol

4%

A megkérdezetteknek csak 17 %-a zárkózik el az önkormányzattal való közös
városfejlesztés lehetőségétől, és körülbelül ennyien vannak azok, akik részt vennének közös
projektekben (a vállalkozások elérhetőségei az együttműködés konkretizálása céljából az
önkormányzat birtokában vannak), közülük 50 % még anyagi áldozat árán is. Ők olyan
vállalkozók, akik saját fejlesztési elképzeléssel is rendelkeznek.
Részt venne-e az Önkormányzattal városfejlesztési programban,
pályázatban

9%

Igen mindenképpen, anyagi
áldozat árán is

9%

Igen mindenképpen, anyagi
áldozat nélkül
17%

Nem

65%
Nem tudja/nem válaszol

A megkérdezettek mindössze 30 %-a fordít pénzt különféle szponzorálási, közösségi
szerepvállalási célokra, általában az eredmény 1 %-a körüli összeget.
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Közösségi szerepvállalásra, szponzorálásra költött pénzeszközök
nagysága

Az eredmény 0,5-1 %-a
26%
Az eredmény 1 %-ánál
nagyobb
53%

Nem végez ilyen
tevékenységet

4%

Nem tudja/nem válaszol

17%

3.5.3.

Számba jöhető további partnerek megkeresése

Dombóvár Város Önkormányzata 2008. február 8-án az akcióterületen elhelyezkedő Roma
Közhasznú

Alapítvány

székházában

tartott

egy

egyeztető

vitanapot

a

fejlesztési

elképzelések megvalósításában résztvevő potenciális partnerek egy része számára. Az
érintettek a köz- és a civil szféra szereplői, a vállalkozók megkeresése vállalkozói fórumok, a
korábban bemutatott kérdőíves felmérés, illetve vezetői találkozók során történt.
A megbeszélés során több projektelem került megvitatásra. Ezen a megbeszélésen merült
fel a szabadtéri szabadidős létesítmény ötlete, valamint megerősítésre került a szociális
bérlakások felújításának szükségessége. A Roma Közhasznú Alapítvány jelezte aktív
együttműködési

hajlandóságát

ezekben

a

projektekben,

valamint

saját

fejlesztési

elképzeléseit az oktatási, közösségi célú funkcióinak bővítésére.
A megbeszélésen konkretizálódtak a ROP keretében megvalósítani kívánt ESZA típusú
beavatkozások is, melyekben a Roma Közhasznú Alapítvány, és a Dombóvári Városszépítő
és Városvédő Egyesület is részt kíván venni.
A következő civil szervezetek jelezték a programokban való részvételi szándékát, amelyek a
Szabadtéri Színpadhoz kötődnek:
1. Tánccsoportok, sportegyesületek (pl. Valcer Tánc-Sport Egyesület Dombóvár, Boglya

Néptánccsoport, stb)
2. Kistérségi civil néptánc és népdal csoportok:
•

Attalai Nyugdíjas Klub – Attala

•

Német-magyar

Kulturális

Egyesület

Csikóstőttősi

Nyugdíjas

Klub

–

Csikóstőttős
•

Rozmaring Együttes – Dalmand

•

Őszidő Nyugdíjas Klub – Dombóvár, ének-tánc

•

Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete - Gyöngykoszorú nevű 21
fős kultúrcsoportja

•

Kurdi Nyugdíjas Klub – Őszirózsa Énekkar (18 fő) - Kurd
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Naki Faluszépítő Egyesület, Hagyományőrző és Nyugdíjas Klub – Őszirózsa
asszonykórus, Nak

•

Búzavirág Asszonykórus, Várong

A helyi művészek, akik kiállításai várhatóan megtekinthető lesz a galériában:
•

Katatics Zsuzsanna, festőművész

•

Varga Gábor, szobrászművész

•

Ambrus Sándor, szobrászművész, grafikus (†2008)

3.6. PIACI IGÉNYEK, LEHETŐSÉGEK FELMÉRÉSE

3.6.1.
Ingatlanirodák
vonatkozóan

tapasztalatai

az

elmúlt

időszak

ingatlanforgalmára

Piaci igények, lehetőségek felmérése az ingatlanirodák tapasztalatai és a helyi sajtó alapján
történt. A városban működő ingatlanirodák közül 4 vett részt a megkérdezésben.
Elmondásuk szerint a használt lakáspiac kb. 2006 óta inkább stagnál, az új építésű lakások
iránti kereslet a nagyobb, azonban azokat a beruházó saját maga értékesíti, az irodák
forgalmát nem befolyásolja. Kereslet főleg a 1,5-3 szobás (45-75 m2-es) lakásokra van. A
kisebbeket a fiatalok keresik első lakásként, illetve azok az idősebbek, vagy rosszabb
társadalmi helyzetbe kerülők, akik nem tudják, akarják a nagyobb lakást fenntartani. Ezek a
lakások gyakran lelakott állapotban vannak. A nagyobb lakásokat egy szűkebb középréteg
vásárolja, de jellemző a családi házba költözés is.
A lakások átlagos forgalmi értéke 100.000 – 210.000 Ft/nm-ig elég széles sávban mozog a
mérettől, állapottól függően.
Az új építésű lakások értékesítése során az elmúlt évek tapasztalata az, hogy többségében
hónapok alatt elkeltek, amire a műszaki átadás megtörtént, a legtöbb ingatlan már gazdára
talált. Ezeket a típusú ingatlanokat főleg a fiatalok, fiatal középkorúak keresik, a „szocpol”
hozzáférhetősége miatt is.
A vásárlásoknál alacsony a csak saját erőből fizetők száma, használt lakások esetében
alacsonyabb mértékben, új építésűnél akár 90%-os mértékben is, sőt egyre elterjedtebb a 0
%-os önerővel bonyolítható lakáslízing konstrukció.
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Az Erzsébet utcai akcióterületen az ingatlanárak jóval alacsonyabbak a városi átlagnál,
folyamatos az elértéktelenedésük, tulajdonosaik nehezen tudják értékesíteni őket. Felmerült
lehetőségként új utca kialakítása az Erzsébet utca és a Széchenyi utca közti hosszú kertek
leválasztásával, ám erre egyelőre nem jelentkezett befektető, vagy egyéni vásárló. A
hirdetési újságokból is látható, hogy alacsony áron és gyakran több hónapig hirdetik a
családi házakat eladóik.
A szociális bérlakások kihasználtsága a területen 100 %-os, az igény folyamatos. A felújítás
következtében a bérleti díjak némi emelkedése várható, azonban továbbra is szociális
alapon kerül kiutalásra a lakás.
A tervezett beruházások, főként az infrastrukturális fejlesztések hatására az akcióterületen
az ingatlanok ára valószínűleg emelkedni fog, az eddigi nyomott árak közelíthetnek a többi
városrészben tapasztalhatóhoz. Normál piacon ez a kereslet csökkenését jelentené,
azonban a kereslet eddig is alacsony volt a terület presztízsvesztése miatt, amit jelen
fejlesztések ellenkező irányba mozdíthatnak.

3.6.2.

Keresletelemzés

A keresletet és a várható kihasználtságot az 5., 6., 7. számú mellékletekben bemutatottak
igazolják.

3.6.3.

Vállalkozások fejlesztési szándékai

A vállalkozói fórumok alkalmával megkérdeztük a vállalkozásokat fejlesztési szándékaikról.
Az akcióterületen működő vállalkozások közül többen szeretnének kisebb fejlesztéseket
megvalósítani a közeljövőben.
Az

elmondottak

alapján

megállapítható,

hogy

informatikai

fejlesztésekre,

eszközberuházásokra, és az árukészlet folyamatos bővítésére van leginkább igény.
Tevékenységi kör bővítésére is mutatkozik szándék, amely eszközberuházással és
humánkapacitás bővítésével is járna.
A fejlesztések megvalósulását szinte kizárólag az anyagi lehetőségek befolyásolják. Emiatt
nagy segítséget jelent számukra a pályázati lehetőségek kihasználása.
A fejlesztési elképzeléssel rendelkező vállalkozások:
•

T-SEED Trans Bt.,Trupp Károly,Kossuth u.39.

•

ERLO-Interkontakt Bt., Kossuth u.57.

•

VÖSZI Bt., Arany J. tér 16.: Számítógépes fejlesztés – eszközberuházás

•

Barbara Menyasszonyi Ruhakölcsönző, Tímár Barbara, Ady u. 62.: Árukészlet
folyamatos bővítése
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Bíborprint 2006 Kkt., Arany János tér 29.: Számítógépes rendszer fejlesztése,
felszerelés bővítése

•

SZUMMA Kkt., Szabadság utca 9.: autódiagnosztika bevezetése eszközbeszerzéssel
EU-s forrásból

•

Dombó Mix Kft., Kossuth u. 29.

•

Rostás Jenőné egyéni vállalkozó, Varitel Irodatechnikai Üzlet, Szabadság utca 17.

•

Terézvárosi Textiláruház, Petőfi u.11.: Árukészlet folyamatos bővítése

•

Pöttyös Presszó, Szabadság u.11.

Az elképzelések konkretizálása a két forduló közötti időszakban történik majd személyes
megbeszélések során, amikor az önkormányzat dolgozói felkeresik a cégtulajdonosokat.

3.6.4.

Benchmarking

A komplex és sikeres városrehabilitációs tapasztalatok szerint a rehabilitáció sikerének egyik
kulcskérdése, hogy sikerül-e összeállítani egy olyan csapatot, amely új eljárásokat,
munkakapcsolatokat és módszereket fejleszt ki, tervezi, irányítja és koordinálja a folyamatot.
Ehhez a rehabilitációs team-t célszerűen a döntéshozók, elméleti és gyakorlati szakemberek
mellett a beruházókat és a helyi lakosságot is képviselők alkotják.
Dombóváron ezt a szerepet a „2555 nap” munkacsoport látja el, amely a városfejlesztési
programjában

szereplő

összes

elképzelés

koordinálásában

részt

vesz,

így

a

városrehabilitációs projekteknél is. A munkacsoport a polgármesterből, az önkormányzat
különböző területekért felelős munkatársaiból, a területfejlesztési társulás, a térség bizonyos
civil illetve gazdaságfejlesztő szervezeteinek szakembereiből áll, esetenként további
szereplőkkel kibővülve.
Az Akcióterületei Terv készítés során vizsgáltuk a nemzetközi és hazai tapasztalatokat is,
melyekről a 9. sz. melléklet tartalmaz egy összefoglalót.
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4. FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSOK3
Az akcióterületi terv alább kifejtésre kerülő stratégiai fejezete az Integrált Városfejlesztési
Stratégia (IVS) célrendszerére és stratégiájára támaszkodik, a két tervdokumentum közötti
összhang, illeszkedés biztosított.

4.1. AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁROSREHABILITÁCIÓS CÉLOK ELÉRÉSÉT
SZOLGÁLÓ NEM FEJLESZTÉSI JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGE

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában a célok meghatározásánál, a tervezésnél, majd a
stratégiai programjavaslatoknál több szemléleti, stratégiai alapelv érvényesítésre került,
amelyek hatással vannak a célok minőségi, mennyiségi paramétereinek, s a realizálás
módjainak meghatározására is.
A Dombóváron élő emberek esélyeinek javulásához fontos, hogy olyan pontokat találjunk,
olyan fejlődési pályára történjen meg az átállás, amely a fejlődés hosszú távú
fenntarthatóságát biztosítja. A fenntarthatóság prioritásai: fenntartható várostervezés, melyek
nevesítetten, illetve tartalmilag több programcsomag részét képezik. A Stratégiában
érvényesítésre

került

a

fenntartható

városfejlesztés

európai

uniós

irányelvekben

megfogalmazott céljait:

-

A gazdasági jólét és a foglalkoztatottság növelése a városban (III.2.2 A helyi
adottságokra épülő gazdaságfejlesztés);.

-

Az egyenlőség, a társadalmi kirekesztés megszüntetése és a felújítás elősegítése a
városi területeken (III.2.3 A társadalmi megújulóképesség támogatása; V.1.1-2.
Szociális célú városrehabilitáció).

-

A városi környezet védelme és javítása a helyi és globális fenntarthatóság elérése
érdekében (III.2.4 A természettel harmonizáló városi környezetalakítás; III.2.5 Az
épített környezet meglévő értékeinek fenntartása, fejlesztése).

-

Hozzájárulás a jó kormányzási és a helyi szintű önálló döntéshozatali lehetőségek
kialakításához (III.2.1 VÁROSREFORM a „jólét” alappillére).

3

A beavatkozások projektek megvalósítását jelentik.
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A gazdasági jólét és a foglalkoztatottság növelése a városban
Az életminőség javulásának fontos összetevője, feltétele az egészség, a tudás, az
információk mellett a gazdasági versenyképesség javulása. Figyelemmel arra a tényre, hogy
a város a materiális tőke, az anyagi erőforrások vonatkozásában hátrányban van, ezért
gazdasági versenyképességének javulását a gazdasági szerkezet átstrukturálódásának
elősegítésére, a kulturális tőkére és a társadalmi tőkére lehet és kell alapozni. A tudás és az
információ, az innováció válnak tehát meghatározóvá. A jobb egészségi állapotú,
piacképesebb tudással, képzettséggel rendelkező, az információhoz széleskörűen hozzájutó,
bizalmon alapuló kapcsolatok hálózatával rendelkező társadalom a nagyobb hozzáadott
érték, a széleskörű szolgáltatások, az innovációs és vállalkozási készség javulása révén
növelheti a versenyképességet. Tervezett programjaink az alábbiak:
-

Helyi gazdaságfejlesztés eszközei (IVS helyzetelemzés II.2.6 pont; Dombóvár Város
Önkormányzatának 4 éves munkaprogramja; IV.12.2 Kis- és középvállalkozások
támogatása)

-

Oktatási program (IVS helyzetelemzés II.5.2; Dombóvár Város Önkormányzatának 4
éves munkaprogramja III.5 Oktatási program)

-

Egészségtudatos magatartás erősítése (IVS helyzetelemzés II.5.3; Dombóvár Város
Önkormányzatának 4 éves munkaprogramja III.8.2 Egészségügyi ellátás
infrastrukturális és minőségi javítása)

-

Egészségipari program – gazdaságszerkezeti átstruktúrálódás előmozdítása
(Dombóvár Város Önkormányzatának 4 éves munkaprogramja IV.12.)

-

Borostyán program folytatása a foglalkoztatottság növeléséért (IVS helyzetelemzés
II.3.3; Dombóvár Város Önkormányzatának 4 éves munkaprogramja IV.12.3
Munkaerőpiaci program)

Az egyenlőség, a társadalmi kirekesztés megszüntetése és a felújítás elősegítése a
városi területeken
Az esélyek növelése érdekében a legfontosabb feladat az itt élő emberek mobilizációs
lehetőségeinek javítása. Ezen belül a legfontosabb feladat, hogy a migrációs tendenciái
megálljanak, javuljon a népességmegtartó képesség. A másik kiemelt prioritás a halmozottan
hátrányos

helyzetű

társadalmi

csoportok

leszakadásának

megakadályozása.

Az

esélyteremtés a társadalmi kirekesztődés megakadályozását, a társadalmi integráció
biztosítását követeli meg. Tervezett programjaink a következők:
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Elkészült Dombóvár Város Esélyegyenlőségi Koncepciója valamint a Dombóvári
Oktatási Esélyegyenlőségi Program, amelyek tartalmazzák mindazokat a célokat és a
célokhoz vezető utat, amellyel csökkenthetőek a társadalmi különbségekből adódó
egyenlőtlenségek, a diszkriminációs elégtelenségek.

-

A

szociális

célú

városrehabilitáció

elengedhetetlen

feltétele

egy

olyan

antiszegregációs terv készítése, amely pontosan felméri a település szegregált
területeit. E terv nyomán indíthatóak el azok a beavatkozások, amelyek elősegítik
ezen rétegek további leszakadásának megakadályozását, társadalmi integrációját. A
szociális célú városrehabilitáció első lépése az Erzsébet utcai akcióterület.
-

A nemzeti és etnikai kisebbség támogatását az önkormányzat kiemelt feladatának
tekinti (IVS helyzetelemzés II.3.6). A legfontosabb esélyegyenlőségi célcsoport a
cigány kisebbség, amely a lakosság mintegy 10 %-át teszi ki. A Roma Közhasznú
Alapítvány, a Kapaszkodó Humán Szolgáltató Központ, valamint a DDRMK
Dombóvári Kirendeltség együttműködésével több olyan program elindítása/folytatása
a cél, amely elősegíti ezen társadalmi réteg felemelését képzések, foglalkoztatás és
lakásfelújítások segítségével

A városi környezet védelme és javítása a helyi és globális fenntarthatóság elérése
érdekében
Az életminőséget, a szociális helyeztet befolyásoló feltétel az élhető környezet megléte. A
környezet élhetőségén belül döntő tényező a környezet biztonsága, amelynek javulásához a
természeti környezet biztonsága, védelme, az épített, technika környezet biztonságossága, a
közbiztonság éppen úgy hozzátartozik, mint a létbiztonság. Tervezett programjaink a
következők:
-

Környezetünk védelme érdekében számos akció indult el Dombóváron (csikkakció,
kutyasétáltatás korlátozása, parlagfűírtás, szelektív szigetek kialakítása), amelyek
nagyban befolyásolják az itt élő emberek komfortérzetét (IVS helyzetelemzés II.4
pont). Ezen programok folytatása továbbra is megmarad.

-

A zöldterületek fejlesztését a város rehabilitációs terv alapján, ütemezett zöldterületfejlesztési koncepció garantálja.

-

Az önkormányzat különböző kiadványok (Zöld Könyv), tájékoztatók (Dombó-Táj
újság),

holnap

(www.kondavölgy.hu)

létrehozásával

igyekszik

ösztönözni

a

lakosságot a környezet védelmére. A környezettudatos magatartás elősegítését több
civil szervezet is segíti.
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Sok helyi védelem alatt álló épület nyerte vissza eredeti szépségét a város által
meghirdetett és finanszírozott pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatással.
A programot továbbra is folytatjuk annak érdekében, hogy minél több felújított védett
érték gazdagítsa a település épített örökségét.

-

A iparosított technológiával épült házak felújítását továbbra is folytatjuk.

-

Az alacsony komfortfokozatú lakások arányának csökkentésére a városrehabilitációs
akciók keretén belül nyílik lehetőség. A kisvárosi-fürdővárosi arculat célja, hogy
vonzóvá tegyük a települést ne csak az idelátogató turisták számára, hanem ezzel
tőkevonzó képességünket is növeljük.

-

A közbiztonság – a Városi Rendőrkapitányság éves beszámolóit figyelembe véve –
jónak

mondható

Dombóváron.

A

multinacionális

kereskedelmi

üzletek

megjelenésével nőtt az átutazó forgalom a településen. Gunarasfürdő fejlesztésének
köszönhetően emelkedő tendenciát mutat a vendégforgalom és a turizmus. Ezért
szükséges volt a helyi polgárőrség bevonása a közterület-felügyeleti munkába illetve
a rendőrség is igényt tart a járőrszolgálatok során polgárőrök segítségére. Az
önkormányzat továbbra is támogatja ezt a tevékenységet.

Hozzájárulás a jó kormányzási és a helyi szintű önálló döntéshozatali lehetőségek
kialakításához
-

Az önkormányzat reformtörekvései közé tartozik, hogy nagyobb hangsúly fektet a
szakmai,

szakértői

tevékenységre,

illetve

jobban

bevonja

a

társadalmat

(állampolgárok, társadalmi – szakmai szervezetek, vállalkozások) a városfejlesztési
munkába. Ennek kapcsán számos szakmai szervezet jött létre, akik hozzáértésükkel,
tapasztalataikkal,

javaslataikkal

támogatják,

segítik

a

település

fejlődését

(helyzetelemzés II.5.1 pont). Terven van még a Kistérségi Bűnmegelőzési
Kerekasztal és a Borostyán Bizottság szakmai szervezetek létrehozása.
-

A partnerségi konzultációkat kiterjesszük a jövőben a kétéves akciótervekre és az
európai uniós pályázatok városrehabilitációs akcióterületeire is.

-

Programjain során elő fogjuk segíteni a nők és férfiak közti esélyegyenlőség
érvényesülését, valamint a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló
bármilyen megkülönböztetés megakadályozását.
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A megkülönböztetés tilalmának elve a végrehajtás minden szakaszában betartásra kerül,
különös tekintettel az európai uniós támogatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatosan. A
különböző programok műveleteinek meghatározása során és a végrehajtás valamennyi
szintjén különös tekintettel leszünk a fogyatékkal élő emberek hozzáférhetőségnek
kritériumára.
-

A fenntarthatóság teljesüléséről, a programok végrehajtásáról/aktuális helyzetéről a
stratégia monitoringjával megbízott Városüzemeltetési Iroda évente tájékoztatást ad
a Képviselőtestület számára, amelyet előzetesen a szakmai szervezetek is
értékelnek.

Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló egyéb nem fejlesztési
jellegű konkrét tevékenységei:
-

Városi marketing stratégia terv elkészítése annak érdekében, hogy a létesítmények
kihasználtsága növekedjen, a fejlesztési eredmények ismertebbé váljanak, a város által
tervezett programok minél nagyobb vonzerővel bírjanak.

-

Együttműködés

közlekedési,

környezetvédelmi,

stb.

hatóságokkal

annak

érdekében, hogy a közlekedési és környezetvédelmi típusú fejlesztési elképzelések
összhangban legyenek a szakágazati elképzelésekkel (az akcióterületen ilyen
intézkedés a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében az Erzsébet
utcai hulladéklerakó rekultivációja).
-

A lakosság vagy bizonyos lakossági célcsoportok bevonásának intézményesítése, a
tervezés és végrehajtás során konzultációs fórumokkal. Ez a típusú partnerségi
eljárás hatékonyabbá és fenntarthatóvá teszi a város rehabilitációs eredményeket.
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AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTESENEK CÉLJAI, RÉSZCÉLJAI
Átfogó cél

Az akcióterület fejlesztésének célja a települési szegregáció folyamatának megállítása,
illetve a már ma is a szegregált településrészeken élőknek a társadalomba történő
visszaintegrálása, melyet a város a lakókörülmények javításával és az ott élők életesélyeit
és szociális helyzetét egyaránt javító programokkal kívánja elérni.

4.2.2.

Részcélok

1. A fizikai környezet állapotának javítása egy élhetőbb, a kor színvonalának megfelelőbb

és egészségesebb lakókörnyezet megteremtése érdekében, valamint annak érdekében,
hogy az Erzsébet utcai akcióterület által lefedett leromlott, leszakadó városrész
bekapcsolódhasson a város fejlődésébe;
2. Az akcióterület hátrányos helyzetű lakossága - különösen a több szempontból

hátrányos helyzetű emberek - számára, képzési, és foglalkoztatást segítő programok
nyújtása, ezzel az életminőségük javítása; a társadalomba történő visszaintegrálódásuk
érdekében.
3. Az akcióterület közösségi funkciójának bővítése művelődési-, közösségi házak,

klubok, stb. kialakításával, a helyi közösségi összetartozás, és a település szintű
társadalmi kohézió erősítése érdekében.
4. Az akcióterület gazdasági funkcióinak bővítése egyrészt a helyi lakosság számára

szervezett képzési és foglalkoztatási programok megvalósulásával, másrészt a
vállalkozói környezet javításával annak érdekében, hogy az akcióterületen a vállalkozó
hajlandóság és a foglalkoztatottak száma növekedjen.

4.2.3.

Illeszkedés a településfejlesztési koncepcióhoz

Dombóvár város rendezési tervét megalapozó fejlesztési koncepciója 2002. augusztusában
készült. A koncepcióban megfogalmazottak szerint a város átfogó, fő távlati célja:
„Fenntartható fejlődésű, versenyképes város kialakítása”
E távlati cél elérését 5 főirány mentén jelölte ki a város. Ezek a következők:
1. Programozott városfejlesztés a versenyképesség megőrzése és fejlesztése érdekében
2. A helyi gazdasági potenciál erősítése a fenntartható fejlődés érdekében
3. Népességmegtartó intézkedések
4. Színvonalas közintézmények fenntartása
5. Stratégiai szövetségek, társulások, együttműködések kialakítása és fenntartása
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kapcsolódóan

további

részcélok,

valamint

a

koncepció

megvalósításához stratégiai jellegű cselekvési javaslatok kerültek megfogalmazásra. Ezen
javaslatokból azokat emeljük ki, melyek alátámasztják az akcióterületi terv célrendszerének
és a településfejlesztési koncepció illeszkedését.
-

„Gazdaságfejlesztés”

stratégiai

irányvonalon

belül

az

infrastruktúra-fejlesztés

(közlekedési infrastruktúra-, környezet- és településvédelmi infrastruktúra-fejlesztés) és a
környezetvédelem, városszépítés (természetvédelem, városi zöldfelületek, parkok,
vizek védelme fenntartása, fejlesztése és a műemlék- és városkép védelem) fejezetben
jelenik meg a közterület rehabilitáció, valamint a városi épített környezet rekonstrukciója,
mint városképi szempontból meghatározó fejlesztési igény. E javaslatok szintén
hangsúlyos elemei az akcióterületi tervnek is.
-

„Városi közintézmények és ellátó struktúra intézményfejlesztése” stratégiai irányvonal
foglalkozik

az

önkormányzati

intézményeket,

közhivatalokat,

államigazgatási

szerveket, valamint a kulturális és sport intézményeket érintő fejlesztési feladatokkal,
melyek összhangban vannak az akcióterületi terv hasonló funkciójú intézményeket célzó
fejlesztéseivel.
-

A koncepció „Humánerőforrások fejlesztése” stratégiai fejezet fejti ki a város oktatásfejlesztéssel, a foglalkoztatási helyzet javításával, a lakáshelyzet javításával, illetve a
kulturális-, sport és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos fejlesztési irányait. E
javaslatok szintén fontos szerepet kapnak az akcióterületi tervben is.

A fentiek együttesen igazolják, hogy az akcióterületi terv stratégiai fejezete
összhangban van a település fejlesztési koncepciójával. Mind a célrendszer, mind a
helyzetértékelés vonatkozásában az illeszkedés biztosított.

4.2.4.

Az akcióterület fejlesztésének jelentősége a város életében

A fejlesztések által Dombóváron, az akcióterület által lefedett településrészén, a szegregáció
folyamata megáll. Az önkormányzati bérlakások felújításával, korszerűsítésével, az utcák-,
és a közműhálózat fejlesztésével olyan új városrész létesül, amely a kor színvonalának
megfelelő és egészséges lakókörnyezetet biztosít a helyi lakosság számára.
Mindeközben új közösségi terek kialakításával, közösségi programok szervezésével
hozzájárul az itt élők társadalmi kapcsolatainak erősödéséhez, és ezáltal a helyi
identitástudat erősítéséhez.
Dombóvár

lakosságának

leghátrányosabb

helyzetben

lévő

csoportja

él

ezen

az

akcióterületen. Az itt élők foglalkoztatási és szociális helyzetét egyaránt javító programok
megvalósításával

a

város

hozzájárul

e

rétegnek

a

helyi

visszaintegrálódásához, így a lakosság életminőségének javításához.
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Akcióterület fejlesztésének jelentősége megyei, regionális szempontból

A Dél-Dunántúli Régió súlypontjában, három megye határán lévő kisváros szociális
szempontokat is szem előtt tartó fejlesztése a hasonló, kistérségi szerepkörű, vagy
funkcióval bíró települések számára is példaértékű lesz, ami hosszabb távon elősegíti a
regionális kapcsolatok elmélyülését, a városok közötti együttműködés erősödését az Európai
Uniós és hazai források felhasználásban.

4.2.6.

Számszerű eredmények

A fenti célok számszerűsítését az alábbi táblázat tartalmazza:

Cél / részcél

Átfogó cél
Települési szegregáció folyamatának
megállítása, illetve az itt élőknek a
társadalomba történő visszaintegrálása

Részcél
Fizikai környezet állapotának javítása

Részcél
Az akcióterület közösségi funkciójának
bővítése

Mutató megnevezése
A fejlesztések által
érintett lakosság
létszáma a rehabilitált
településrészen
A fejlesztéssel
érintett terület
nagysága

Adatmérés
Kiinduló
forrása
érték (2008)
KSH
népszámlálás,
606 fő
önkormányzati
nyilvántartás
Önkormányzati
nyilvántartás

Célérték
(2013)
606 fő

6079 m² *

520730 m²

Támogatással felújított Önkormányzati
lakások száma
nyilvántartás

0 db

33 db

Fejlesztéssel
érintett épületek,
építmények száma

Saját felmérés

0 db

11 db

Belső
vezetékrendszerek
kiépítésével és
cseréjével érintett
lakások száma

Saját felmérés

16 db

16 db

Támogatásból
felújított tárgyi,
építészeti,
műemléki értékek
száma

Saját felmérés

0 db

1 db

Saját felmérés

2 db

8 db

A fejlesztés nyomán
újonnan kialakított
köz-, közösségi
szolgáltatások
száma projekt
által érintett
Akcióterületen
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Részcél
Az akcióterület lakossága számára
képzési, és foglalkoztatást segítő
programok nyújtása
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Közösségi programokat
igénybevevő helyi
lakosság száma
A fejlesztés
eredményeként
teremtett új
munkahelyek száma
Helyi foglalkoztatási
kezdeményezésekbe
bevont hátrányos
helyzetű emberek
száma

Saját felmérés

0 fő

150 fő

Saját felmérés

0 db

10 db

Saját felmérés

0 fő

10 fő

* Kiinduló értéknek vettük az Arany János tér azon részének rehabilitációját, amely a ROP
keretében, 2007-ben valósult meg.

4.3.

BEAVATKOZÁSOK, FEJLESZTESI PROGRAMOK

A fejlesztési programok tartalmazzák azokat a beavatkozásokat (projekteket), melyek
megvalósítása révén érhető el az akcióterület fejlesztésére kitűzött cél.

4.3.1.

Tervezett projektek összesítve, ütemezve

A város rehabilitációt több ütemben kívánja megvalósítani a város:
I. ütem:
I.1.

Lakásfejlesztés - Önkormányzati szociális bérlakások felújítása, korszerűsítése,
vegyes tulajdonú társasházak külső felújítása
I.2.

I.3.

Szabadtéri szabadidős létesítmény építése
Kulturális, művelődési és közösségi központ kialakítása

I.4.

Petőfi utcában közművek korszerűsítése, járda és út felújítása

I.5.

Erzsébet utcában vízelvezető árok korszerűsítése és járda felújítása

I.6.

Arany János tér közösségi célú felújítása

I.7.

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal épületének homlokzat-felújítása

I.8.

Platán Gondozási Központ (Idősek Otthona) külső felújítása (pályázaton kívül, saját
erőből)

I.9.

Foglalkoztatás helyszínéül szolgáló kertészet kialakítása (pályázaton kívüli forrásból)
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ESZA típusú projektek:
I.10.

A munkaerő-piaci (újra)beilleszkedést segítő képzési program – kerti munkás képzés

I.11.

Foglalkoztatási kezdeményezés: Kertészeti képzésben résztvevők foglalkoztatása;
mentori tevékenység

I.12.

Közösségfejlesztő, közösségszervező civil programok kialakítása

I.12.1.

Színházi előadások – Szabadtéri szabadidős létesítményben

I.12.2.

Roma táncház – fellépési lehetősége a Szabadtéri szabadidős
létesítmény

I.12.3.

Civil Kulturális Kavalkád - kulturális programok szervezése a szabadtéri
szabadidős létesítményben

I.12.4.

Roma Fiatalok Klubjának kialakítása

I.12.5.

Játszóház

a

Közösségi

Házban,

Szabadtéri

szabadidős

létesítményben
I.12.6.

Kiállítások a Zsinagógában

I.12.7.

Térségi zenei koncertek a Szabadtéri szabadidős létesítményben

I.12.8.

Multikulturális

hagyományokat

bemutató

rendezvények

a

Szabadtéri szabadidős létesítményben
I.13.

Integrált településfejlesztési akció a helyi a lakosság bevonásával az élhető környezet
és a környezettudatosság kialakítása jegyében

II. ütem:
II.1.
II.2.

A kommunális szilárd hulladéklerakó telep további rekultivációja

Akcióterületen található családi házas ingatlanok környékének megtisztításának
folytatása a települési/kommunális szilárd hulladéktól

II.3.

Szennyvízhálózat kiépítése

II.4.

Arany János téri csomópont átépítése, Deák Ferenc utca megnyitása (a
Kakasdombhoz való hozzáférés biztosításának érdekében)

II.5.

Családok Átmeneti Otthonának akadálymentesítése, valamint a vizesblokkok
felújítása

II.6.

Mosoda kialakítása az akcióterületen

ESZA típusú projektek:
II.7.

A munkaerő-piaci (újra)beilleszkedést segítő képzési programok

II.7.1. Speciális képzések, tanácsadások: munkakeresési, vállalkozóvá válási, stb.
II.7.2.
II.8.

Mentori hálózat kialakítása
Foglalkoztatási kezdeményezések II. – Erzsébet utca 14. alatt lévő épület
gazdasági funkció erősítését és a helyiek foglalkoztatását elősegítő
hasznosítása

II.9.

Közösségfejlesztő, közösségszervező civil programok kialakítása
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Képzőművészeti

kiállítások

szervezése

a

Zsinagógában

kialakított galériában
A megvalósítás tervezett ideje, ütemezése:
- I. ütem
2010-2011
-

II. ütem

4.3.2.

2012-2013

A beavatkozások, projektek típusösszesítése

Projekt
címe

-AA ROP keretében az
önkormányzat és
partnerei által
megvalósítani
tervezett projektek
2007-2013 között

I.1. Szociális bérlakásfejlesztés –
önkormányzati
szociális bérlakások
felújítása,
korszerűsítése

X

I.2. Szabadtéri szabadidős
létesítmény építése

X

I.3.

Kulturális, művelődési
és közösségi központ
kialakítása

-CAz
akcióterületi
-Bfejlesztés
A közszféra fejlesztései nyomán a magánszféra hatásaként
által megvalósítandó fejlesztések
további
közszféra
típusú
fejlesztések

X

I.4. Petőfi utcában
közművek
korszerűsítése

X

I.5. Erzsébet utcában
vízelvezető árok
korszerűsítése és járda
felújítása

X

I.6. Arany János tér
közösségi célú
felújítása

X

I.7. Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
épületének homlokzatfelújítása

X

I.8. Platán Gondozási
Központ (Idősek
Otthona) külső
felújítása
I.9. Foglalkoztatás
helyszínéül szolgáló
kertészet kialakítása
(pályázaton kívüli
forrásból)
I.10. A munkaerő-piaci
(újra)beilleszkedést
segítő képzési
programok

X

X

60

Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.

I.11. Foglalkoztatási
kezdeményezések I.

X

I.12. Közösségfejlesztő,
közösségszervező civil
programok kialakítása

X

I.13. Integrált
településfejlesztési
akció

X

II.1. A kommunális szilárd
hulladéklerakó telep
további rekultivációja

X

II.2. Az akcióterületen
található családi házas
ingatlanok
környékének
megtisztítása a
települési/kommunális
szilárd hulladéktól

X

III.3. Szennyvízhálózat
kiépítése

X

II.4. Arany János téri
csomópont átépítése,
Deák Ferenc utca
megnyitása (a
Kakasdombhoz való
hozzáférés
biztosításának
érdekében

X

II.5. Családok Átmeneti
Otthonának
akadálymentesítése,
valamint a
vizesblokkok felújítása

X

II.6. Mosoda kialakítása
II.7. A munkaerő-piaci
(újra)beilleszkedést
segítő képzési
programok
II.8. Foglalkoztatási
kezdeményezések II.
II.9. Közösségfejlesztő,
közösségszervező civil
programok kialakítása

Dombóvár – Végleges akcióterületi terv

X
X
X
X

Megjegyzés: A II. ütem esetében a tervezett projektek akkor tudnak a ROP vagy egyéb pályázati
kiírás keretében megvalósulni, ha lesz illeszkedő pályázati kiírás. Amennyiben ilyen típusú pályázati
felhívás nem lesznek, egyéb források bevonása lesz szükséges projektek megvalósításához.

A szociális bérlakások felújítása, az út-, járda- és közműfejlesztések, illetve a Szabadság
utcai épületek homlokzatának felújítása (Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal épülete,

61

Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.

Dombóvár – Végleges akcióterületi terv

illetve a Platán Gondozási Központ; ez utóbbi saját forrásból kerül megvalósításra)
akcióterület fizikai környezeti állapotának javításához (1. részcél) járul hozzá.
A tervezett fejlesztések megvalósulásával - melyeket reményeink szerint a második ütemben
a kommunális szilárd hulladéklerakó telep további rekultivációja, a kommunális szilárd
hulladékkal szennyezett családi házas ingatlanok környékének megtisztítása, és a
szennyvízhálózat kiépítése követ - egy egészségesebb lakókörnyezet jön létre. Mindezek
hatására lehetővé válik, hogy az akcióterület által lefedett, leszakadó, „gettósodó”
városrész bekapcsolódása a város fejlődésébe meginduljon.

A város rehabilitáció mindkét ütemére terveztünk munkaerő-piaci (újra)beilleszkedést
segítő képzési, illetve foglalkoztatási programokat (2. részcél). A képzési és
foglalkoztatási programok hatására nő az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság
esélye

a

magasabb

foglalkoztatottságra,

illetve

magasabb

jövedelemre,

ezáltal

életminőségükben javulás áll be, a társadalomba történő visszaintegrálódásuk
megindul.

Az első ütemben megvalósuló az akcióterület lakosságának célirányú képzésével (zöldségés dísznövény termesztő) és az arra épülő, akcióterületen történő foglalkoztatási program
(kertészet létrehozása) megvalósítása, valamint a második ütemben tervezett foglalkoztatási
program megvalósulása és annak infrastrukturális feltételeinek megteremtése (mosoda
kialakítása) hozzájárul az akcióterület gazdasági funkcióinak bővítéséhez (5. részcél),
vagyis a vállalkozások és a munkahelyek számának növekedéséhez. Ezt egészíti ki a
már akcióterületen működő vállalkozások tervezett beruházásai, melyek továbberősítik a
terület jelenleg gyenge gazdasági funkcióját. Az akcióterület gazdasági megerősödése által
az akcióterület bekapcsolódhat a város gazdasági fejlődésébe.
A szabadtéri szabadidős létesítmény kialakítása, a kulturális, művelődési és közösségi
központ kialakítása, illetve eme intézmények működéséhez is kapcsolódó közösségfejlesztő,
közösségszervező civil programok megvalósítása az akcióterület közösségi funkciójának
bővítéséhez járulnak hozzá (3. részcél). Ezek hatására várhatóan erősödik a helyi
közösségi összetartozás, a társadalmi kohézió.
A fenti infrastrukturális és humán jellegű projektek egymást kiegészítve segítik elő az
akcióterület

fejlesztésének

átfogó

céljának

elérését,

a

települési

szegregáció

folyamatának megállítását, illetve a szegregált településrészeken élőknek a társadalomba
történő visszaintegrálását.
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A tervezett út-, járda- és közműfejlesztések nemcsak az akcióterület fizikai környezetének
javítását célozzák, hanem hozzájárulnak az egyéb tervezett fejlesztések hatékonyságához
is. Főként a gyalogos közlekedés fejlesztései lehetővé teszik a tervezett közösségi
funkciójú ingatlanok (szabadtéri szabadidős létesítmény, a kulturális központ) jobb
megközelíthetőségét

(3.

részcél).

A közműfejlesztések

pedig

az

egészségesebb

lakókörnyezet kialakítása mellett leginkább a vonzóbb vállalkozó környezet (5. részcél)
kialakításában játszanak szerepet.
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A beavatkozások tervezett időszaka

A következő összefoglaló táblázat tartalmazza a háromféle beavatkozás típus keretében, az I. ütemben tervezett összes projektet, és
azok megvalósításának tervezett időszakát, valamint a projektek közti logikai kapcsolatot.
A II. ütemben tervezett projektek ilyen részletes ütemezése jelenleg még nem lehetséges.
Beavatkozá
s típusa

Projekt
kódszáma

Projekt neve

Megvalósítás
feltétele

2008
1

I.1.

Lakásfejlesztés -Szociális
bérlakás, vegyes tulajdonú
társasházak fejlesztése

Építési Hatósági
Bejelentések
jóváhagyása

I.2.

Szabadtéri szabadidős
létesítmény építése

Építési engedély

I.3.

Kulturális, művelődési és
közösségi központ
kialakítása

Épület megvásárlása
sikeresen befejeződjön
Építési engdély

I.4.

Petőfi utcában közművek,
út és járda korszerűsítése

Építési engedély

I.5.

I.6.

I.7.
I.8.

Erzsébet utcában
vízelvezető árok
korszerűsítése és járda
felújítása
Arany János tér közösségi
célú felújítása
Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
épületének homlokzatfelújítása
A munkaerő-piaci
(újra)beilleszkedést segítő

Nincs előfeltétele

Építési engedély
Építési Hatósági
Bejelentések
jóváhagyása
Nincs előfeltétele

2

3

2009
4

1

2

3

2010
4

1

2

3

2011
4

1

2

3

2012
4

1

2

3

4
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képzési program

ányzat és partnerei által megvalósítani tervezett projektek 20072013 között

I.9.

Foglalkoztatási
kezdeményezések I.

I.10.

Közösségfejlesztő,
közösségszervező civil
programok kialakítása

I.10.

Integrált településfejlesztési

Tervezett szakmai
képzések
befejeződjenek

A szabadtéri
szabadidős létesítmény,
valamint a kulturális,
művelődési és
közösségi központ
megvalósuljon

Nincs előfeltétele
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Az akcióterületi
fejlesztés hatásaként
a közszféra kívánja
megvalósítani

akció

II.1.

Platán Gondozási Központ
(Idősek Otthona) külső
felújítása

Önkormányzati önerő
rendelkezésre álljon

II.2.

Foglalkoztatás helyszínéül
szolgáló kertészet
kialakítása (pályázaton
kívüli forrásból)

Egyéb pályázati forrás,
és önkormányzati forrás
rendelkezésre álljon

2009-ben a szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása történik meg.
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Alternatíva-elemzés

Az Erzsébet utcai akcióterület fejlesztésének átfogó célja a települési szegregáció
folyamatának megállítása, illetve a már ma is a szegregált településrészeken élőknek a
társadalomba történő visszaintegrálása, melyet a város a lakókörülmények javításával és
az ott élők életesélyeit és szociális helyzetét egyaránt javító programokkal kívánja elérni.
Az akcióterület a város történelmi városrészét érinti, amely a fejlesztések hiánya miatt mára
a mai belvárostól leszakadt, leromlott képet mutat. Ezt azonban nem lehet csupán műszaki
problémaként kezelni. Az itt élők jellemzően a hátrányos helyzetű társadalmi rétegből
kerülnek ki, magas a képzetlenek és a munkanélküliek aránya. A szegregálódott
településrészen hatványozottan jelentkeznek a problémák: rossz közegészségügyi állapotok
alakultak ki, megjelent a bűnözés, gettósodik a terület. Ezek nemcsak az akcióterület, hanem
az egész város fejlődését gátolják, ezért a helyzetelemzésben is leírt folyamatok megállítása,
sőt visszafordítása az egész város érdeke.

A műszaki, infrastrukturális fejlesztések elősegítői a városrész társadalmi gondjainak
megoldásában, de önmagukban, a lakosság számára nyújtandó képzési, foglalkoztatási és
közösség-fejlesztési programok nélkül nem érnek el hatékony változást. A megvalósítani
kívánt projektek tervezett tevékenységei együttesen szolgálják a fenti célok megvalósulását,
és érnek el magas szinergikus hatást.
Az alternatívák elemzése során a projektek beruházási és fenntartási költségeit, illetve
megtérülésüket vizsgáltuk. A fejlesztés első ütemében tervezett projektek – melyek az itt élő
lakosság mindennapi, alapvető társadalmi gondjait igyekszenek kezelni - mindenki számára
ingyen elérhető szolgáltatást nyújtó projektek, így bevételt egyáltalán nem termelnek, vagy
legfeljebb a saját működési, fenntartási költségeikhez járulnak hozzá. E fejlesztéseknél ezért
„a pénzért a legjobb értéket elvet” célszerű vizsgálni, vagyis, hogy az adott forrásból a
legtöbb értéket, a legnagyobb hatást tudják elérni.
Az egészségesebb lakókörnyezet megteremtése, a fizikai környezet állapotának javítása
érdekében az önkormányzati szociális bérlakások felújítása a legszükségesebb lépés. E
lakások állapota elhanyagolt, „lelakott”, már koruknál fogva is komoly felújításra szorulnak.
Az itt élők hátrányos helyzetű lakosság anyagi erőforrások hiányában a lakások felújítását
nem tudja vállalni. A felújításon kívül egyedül a lakások megszűntetése és lebontása, újak
építése jelentene más alternatívát, de ez egyértelműen magasabb költségvonzattal járna.
Az akcióterület közösségi funkciójának bővítése érdekében tervezett infrastrukturális
projektek között található a közösségi központ kialakítsa és egy szabadtéri szabadidős

Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.

létesítmény

megépítése.

E
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fejlesztéseket

a

területen

élő

lakosság

közösségi

összetartozásának erősítése cél indokolja. A felsorolt fejlesztések közül a szabadtéri
szabadidős hely kialakítása jelenti új létesítmény megépítését, melyet szükségesség tesz,
hogy az akcióterületen jelenleg nincs hasonló funkciót ellátó, ezt a célt erősítő épület vagy
szabadtéri hely. Más társadalmi rétegek területre vonzása (szabadtéri színpadon fellépők,
stb.) a célzott célcsoport társadalomba történő visszaintegrálódásában nyújt nagy
segítséget.
E fejlesztések esetében a műszaki tartalomtól függően lehet alternatívákat meghatározni, így
többszörös eltérés is megmutatkozhat egy projekten belül. A tervezés során ezért figyelembe
vesszük azokat a megoldásokat, hogy milyen anyagok, egyedi bútorok, növények stb.
kerülnek alkalmazásra, és annak mekkora lesz a költségvonzata. E tekintetben
mindenképpen minőségi, tartós, városképi szempontból attraktív műszaki tartalom
szükséges, még akkor is, ha az költségesebb megoldást eredményez.
A kulturális, művelődési és közösségi központ kialakítására, illetve a képzési programok és a
közösségfejlesztő, közösségszervező civil programok megvalósítására az önkormányzat
tulajdonában jelenleg nincs az akcióterületen megfelelő, alkalmas épület. Ugyan a Roma
Közhasznú Alapítvány székhelye az akcióterületen található, de az ott rendelkezésre álló
hely már ma is kevésnek bizonyul az Alapítvány oktatási és foglalkoztatási programjainak
lebonyolítására; a székhely bővítése pedig nem lehetséges. Így e cél érdekében szükséges
egy jelenleg magántulajdonú épület megvásárlása és átalakítása. A központ üzemeltetője a
Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány lesz, melynek előnye, hogy a célcsoportot már jól
ismerő, velük napi kapcsolatban lévő szervezet valósítja meg a tervezett tevékenységeket.
Alapítvány sokéves tapasztalattal rendelkezik képzési programok lebonyolításában, mely
növeli a tervezett projektek hatékonyságát. Mindezekből jól látszik, hogy e projektek
megvalósítása jóval költséghatékonyabb megoldás, mint egy új épület felépítése, vagy a
feladatok ellátására új szervezet létrehozása.
Minden egyes projekt tervezése során - különösen a közműveket, utcákat érintő projektek
esetében - megvizsgálásra kerül, hogy a műszaki megvalósítása milyen feltételekkel
történhet, annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek a lakosságot zavaró, kivitelezésben
jelentkező szükségtelen átfedések, az építéssel járó forgalomkorlátozások, a burkolat
megbontása stb.

68

Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.

4.3.5.

Dombóvár – Végleges akcióterületi terv

A tervezett fejlesztések színhelye
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4.4.
REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM 2007-13
VÁROS-REHABILITÁCIÓS CÉLÚ PÁLYÁZAT TARTALMA

KÖZÖTT

4.4.1.

Összefoglaló táblázat a ROP keretében tervezett beavatkozásokról, a
tevékenység típusa szerint

Projekt
címe

I.1. Lakásfejlesztés –
önkormányzati
szociális
bérlakások
felújítása,
korszerűsítése

Foglalkoztatási,
Közszféra
Lakó funkció Városi
Közösségi Gazdasági
képzési,
funkcióinak
megerősítését funkciót
funkciókat funkciókat
közösségmegerősítését
szolgáló
Erősítő
erősítő
erősítő
fejlesztő típusú
szolgáló
tevékenység
ERFA
ESZA

X

I.2. Szabadtéri
szabadidős
létesítmény
építése

X

I.3. Kulturális,
művelődési és
közösségi központ
kialakítása

X

I.4. Petőfi utcában
közművek, út és
járda
korszerűsítése

X

I.5. Erzsébet utcában
vízelvezető árok
korszerűsítése és
járda felújítása

X

I.6. Arany János tér
közösségi célú
felújítása

X

I.7. Mezőgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal épületének
homlokzatfelújítása
I.8. A munkaerő-piaci
(újra)beilleszkedést segítő
képzési programok
I.9. Foglalkoztatási
kezdeményezések
I.
I.10.Közösségfejlesztő,
közösségszervező
civil programok
kialakítása
I.11. Integrált
településfejlesztési
akció

X

X
X
X
X
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A ROP-on kívül, önkormányzat által megvalósítani kívánt projektek közül a Platán
Gondozási

Központ

(Idősek

Otthona)

külső

felújítása

a

közszféra

funkcióinak

megerősítését szolgálja, míg a foglalkoztatási program helyszínéül szolgáló kertészet
kialakítása az akcióterület gazdasági funkciójának megerősödéséhez járul hozzá.
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4.4.2.
Összefoglaló táblázat a ROP keretében tervezett beavatkozásokról, a
kedvezményezett típusa szerint
Projekt
címe

Önkormányzat
Civil
Önkormányzat
Társasház KKV
intézménye
szervezet

I.1. Lakásfejlesztés:
önkormányzati szociális
bérlakások felújítása,
korszerűsítése

X

I.2. Szabadtéri szabadidős
létesítmény építése

X

I.3. Kulturális, művelődési és
közösségi központ
kialakítása

X

I.4. Petőfi utcában közművek,
út és járda korszerűsítése

X

I.5. Erzsébet utcában
vízelvezető árok
korszerűsítése és járda
felújítása

X

I.6. Arany János tér közösségi
célú felújítása

X

I.7. Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
épületének homlokzatfelújítása

X

I.8. A munkaerő-piaci
(újra)beilleszkedést segítő
képzési programok

X

I.9 Foglalkoztatási
kezdeményezések I.

X

I.10. Közösségfejlesztő,
közösségszervező civil
programok kialakítása

X

I.11. Integrált településfejlesztési
akció

X

Állami
költségvetési
szerv
intézménye

X

X

X

X
X
(lakosok)
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4.4.3.
Összefoglaló táblázat a ROP keretében tervezett beavatkozásokról, a
beavatkozások jövedelem termelése alapján
Projekt
címe

Bevételt egyáltalán nem
Legfeljebb a működési
termelő, mindenki számára költségekhez hozzájáruló
ingyen elérhető szolgáltatást
bevételt termelő
nyújtó projekt
projektek

I.1. Lakásfejlesztés –
önkormányzati szociális
bérlakások felújítása,
korszerűsítése

X

I.2. Szabadtéri szabadidős
létesítmény építése

X

I.3. Kulturális, művelődési és
közösségi központ kialakítása

X

I.4. Petőfi utcában közművek , út
és járda korszerűsítése

X

I.5. Erzsébet utcában vízelvezető
árok korszerűsítése és járda
felújítása

X

I.6. Arany János tér közösségi célú
felújítása

X

I.7. Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
épületének homlokzatfelújítása

X

I.8. A munkaerő-piaci
(újra)beilleszkedést segítő
képzési programok

X

I.9. Foglalkoztatási
kezdeményezések I.
I.10. Közösségfejlesztő,
közösségszervező civil
programok kialakítása
I.11. Integrált településfejlesztési
akció

Jelentős
jövedelmet
termelő
projektek

X
X
X

A 2010-2011-es időszakra vonatkozó pályázat tartalmát a következő oldalon található
táblázat tartalmazza.
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4.4.4.
Tev. típusa

Lakófunkciót
erősítő
ERFA

Közösségi
funkciót erősítő
ERFA

Dombóvár – Végleges akcióterületi terv

Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról
Projekt neve

I.1. Lakásfejlesztés

Projekt rövid
leírása
4 vegyes és 2
önkormányzati
tulajdonú
lakóépület külső
felújítása, illetve
az itt található,
az önkormányzat
tulajdonában
lévő 13 db
szociális
bérlakás
felújítása,
komfortosítása,
17 magánlakás
külső felújítása

Szabadtéri
szabadidős
programoknak
helyet adó
létesítmény
építése az
I.2. Szabadtéri
szabadidős akcióterületen
létesítmény szabadtéri
színpaddal.
építése
Épület
működéséhez
szükséges
eszközök
beszerzése

Projekt
helyszíne

Erzsébet u. 2. –
4db szociális
bérlakás
Erzsébet u. 13. –
3db szociális
bérlakás
Erzsébet u. 21. –
4db szociális
bérlakás
Arany J. tér 26. 2db szociális
bérlakás

Erzsébet u. 29.

Pályázó
szervezet
megnevezése

Dombóvár Város
Önkormányzata

Dombóvár Város
Önkormányzata

Előkészítettség

Épületek
kijelölése
megtörtént
Homlokzati
tervek
elkészültek

Elkészült az
építészeti terv

Megvalósítás
tervezett
kezdete

Megvalósítás
tervezett vége

2010.09.15.

2011.04.30.

2010.09.15.

2011.04.30.

Tervezett teljes
költségvetés
(MFt)

189.111.260 Ft

95.947.650 Ft

Támogatás
aránya (%)

70

85

Támogatás
összege (M Ft)

102.401.332 Ft

47.633.119 Ft
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Közösségi
funkciót erősítő
ERFA

Városi funkciót
erősítő
ERFA

Városi funkciót
erősítő
ERFA

I.3. Kulturális,
művelődé
si és
közösségi
központ
kialakítás
a

Az akcióterület
kulturális,
művelődési és
közösségi célú
funkcióinak
bővítése
közösségi
központ
létrehozásával.

Erzsébet u. 31.
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A tárgyalások az
Dombóvár
épület
Város
megvásárlásáról
Önkormányzata
megkezdődtek

Petőfi utcában a
közműhálózat
korszerűsítése,
I.4. Petőfi
járda és út
utcában
felújítása:
közművek - vízvezeték,
Petőfi utca
korszerűsí
és
tése
- csapadékvíz
elvezetés
korszerűsítés
e

Szükséges
Dombóvár
munkálatok és
Város
szakaszok
Önkormányzata kijelölésre
kerültek

I.5. Erzsébet
utcában
vízelvezet
ő árok
korszerűsí
tése és
járda
felújítása

Szükséges
Dombóvár
munkálatok és
Város
szakaszok
Önkormányzata kijelölésre
kerültek

Erzsébet
utcában a
vízelvezető árok
korszerűsítése, Erzsébet utca
illetve
járdaburkolat
felújítása

2010.09.15.

2011.04.30.

62.051.216 Ft

85

33.861.699 Ft

Közművesítés: 50

76

2010.09.15.

2011.04.30.

93.224.128 Ft

Járda- és
útburkolat:
85

49.065.197 Ft

Tervek
50

Közművesítés: 50
2010.09.15.

2011.04.30.

30.572.052 Ft

Járda- és
útburkolat:
85

10.563.570 Ft
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A fiatal generáció
számára a
szakközépiskola előtti
tér közösségi célú
felújítása:
Városi funkciót
erősítő
ERFA

Közszféra funkciót
erősítő
ERFA

Foglalkoztatási,
képzési, közösségfejlesztő típusú
tevékenység
ESZA
Foglalkoztatási,
képzési, közösségfejlesztő típusú
tevékenység
ESZA

I.6. Arany János tér
közösségi célú
felújítása

- Térburkolás
- Parkosítás (bővítés,
gondozás)
- Utcabútorok
elhelyezése
- Közvilágítás
korszerűsítése
- Csapadékvíz
elvezetés

Arany János tér Dombóvár Város
hrsz: 225/1
Önkormányzata

I.7. Mezőgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal épületének
homlokzatfelújítása

Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal,
mint közigazgatási
funkciót ellátó
intézmény
homlokzatának
felújítása az
akcióterület
arculatának, a
Szabadság utca
képének javítása
érdekében

I.8. A munkaerő-piaci
(újra)beilleszkedés
t segítő képzési
programok

Munkaerő-piaci
(újra)beilleszkedést
segítő képzési program
keretében, OKJ
végzettséget biztosító
kerti munkás képzést
valósítunk meg.

Lengyel, Petőfi
u. 5.

Az önkormányzat
egyéb pályázati
forrásból tervezi egy
kertészet létrehozását.
A kertészet
működéséhez
szükséges megfelelő
munkaerő biztosítása
is. Eme igény
kielégítése érdekében
kerül sor az

Erzsébet 16,
14.

I.9. Foglalkoztatási
kezdeményezések
I.

Szabadság
utca 8.

Dombóvár Város
Önkormányzata

Apponyi
Dombóvár Város
Sándor
Önkormányzata
Mezőgazdasági
Szakképző
Intézet
Dombóvár Város
Önkormányzata
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Közterület
felújítás
85

2003-ban készült
építészeti
helyszínrajz:
Dombóvár,
belvárosi
közterületek
2010.09.15. 2011.04.30.
rehabilitációja
Arany J. tér és
Jókai M. u. közötti
szakasz
engedélyezési
terve

66.428.065 Ft

A Hivatal
vezetőjével
történő
egyeztetések
elkezdődtek

2010.09.15. 2011.04.30.

18.133.308 Ft

85

14.708.671 Ft

Szakképző
Intézettel
kapcsolatfelvétel
és a képzés
paraméterei
megbeszélésre
kerültek

2010.09.15. 2011.04.30.

Képzés
4.540.000

85

Képzés
3.859.000

Infrastrukturális
beruházás
feltételeinek
megteremtése
zajlik

2010.09.15. 2011.04.30.

Közmű –
csapadékvíz:
50

51.421.517 Ft

Tervek
85

Bér
5.643.900

85

Bér
4.797.315
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Akcióterületen élő
lakosság bevonására:
képzésben való
részvételükkel, illetve
foglalkoztatásukkal.
Foglalkoztatási,
képzési, közösségfejlesztő típusú
tevékenység
ESZA

I.10. Közösségfejlesztő,
közösségszervező
civil programok
kialakítása

-

Integrált
településfejlesztési
tevékenységhez
kapcsolódó
társadalmi akció
ESZA

I.11. Integrált
településfejlesztési
tevékenységhez
kapcsolódó helyi
társadalmi akció

Roma táncház
(táncoktatás)
Multikulturális
hagyományokat
bemutató
rendezvények
Civil Kulturális
Kavalkád
Színházi
találkozások
Játszóház
Fiatalok Klubja
Zenei koncertek
Kiállítások a
Zsinagógában

Erzsébet u. 29.
Erzsébet utca
31.

Társadalmi akció
keretében az
akcióterület
kommunális hulladékkal
Erzsébet utca
szennyezett területének
megtisztítása, 2
szelektív hulladékgyűjtő
sziget kihelyezése

Dombóvár Város
Önkormányzata

Roma Közhasznú
Alapítvánnyal,
pedagógusokkal,
közművelődés
szervezőkkel
megkezdődtek az
egyeztetések

2010.09.15. 2011.04.30.

7.000.000

85

5.950.000

Dombóvár Város
Önkormányzata

Társadalmi Akció
területe és a
kihelyezésre
kerülő szelektív
hulladékgyűjtők
száma
meghatározásra
került

2010.09.15. 2011.04.30.

4.000.200

85

3.400.170
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Támogatásból tervezett projektek részletesebb bemutatása

Projekt neve
Tevékenység típusa
Finanszírozó strukturális alap
Projekt rövid leírása (15-20
sorban)

Projekt helyszíne

Pályázó szervezet megnevezése
Partner
Partner szerepe

Célcsoport bemutatása

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tervezett teljes költségvetés
Támogatás aránya

Támogatás nagysága
További források
Projekt-előkészítés helyzete
Adminisztratív és eljárási

I.1. Lakás-fejlesztés – önkormányzati szociális bérlakások
felújítása, korszerűsítése, vegyes tulajdonú társasházak
felújítása
Lakófunkciót erősítő
ERFA
A projekt célja modern szociális bérlakások kialakításával
egészségesebb lakókörnyezet megteremtése, az akcióterület fizikai
környezeti állapotának javítása (1. részcél).
A projekt során 4 db vegyes tulajdonú lakóépület külső felújítása,
illetve az itt található, az önkormányzat tulajdonában lévő 13 db
szociális bérlakás felújítása, komfortosítása történik meg.
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások:
Erzsébet u. 2. – hrsz.: 232/A/1; 232/A/8; 232/B/9; 232/B/10
Erzsébet u. 13. – hrsz.: 38/A/4; 38/A/5; 38/A/6
Erzsébet u. 21. – hrsz.: 24/3/A/1; 24/3/A/3; 24/3/A/4; 24/3/A/5
Arany János tér 26. - hrsz.: 48/A/1; 48/A/2
Magántulajdonban lévő lakások:
Erzsébet u. 2. – hrsz: 232/A/2; 232/A/3; 232/A/4; 232/A/6; 232/A/7;
232/A/11; 232/A/12
Erzsébet u. 13. – hrsz: 38/A/1; 38/A/2; 38/A/3; 38/A/7
Erzsébet u. 31. – hrsz: 24/3/A/2; 24/3/B/6; 24/3/B/7; 24/3/B/8
Arany János tér 26. – hrsz.: 48/A/3; 48/A/4
Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
Az önkormányzati lakások kezelése és fenntartása jelenleg is a Kft.
feladata. Mivel a projekt kapcsán a vegyes tulajdonú többlakásos
társasházakban igen jelentős számú önkormányzati lakás található,
ezért a szervezet látja el ezeknek a lakóközösségeknek a
képviseletét, majd a jövőben továbbra is a lakások fenntartását.
 Az akcióterületen, önkormányzati szociális bérlakásban élők,
akik lakókörülményei javulnak a projekt hatására;
 Az akcióterületen magántulajdonban lévő lakásokban élők,
akik lakókörnyezetének minősége javul a projekt hatására
2010.09.15.
2011.04.30.
13 szociális bérlakás és 17 magántulajdonban lévő lakás
felújításának összköltsége: 189.111.260 Ft
100%-ban önkormányzat tulajdonában lévő lakás
- belső felújítása: 70%
- külső felújítása: 85%
Vegyes tulajdonú lakóépület külső felújítása:
- önkormányzati lakás része: 70%
- magán lakás része: 70%
Homlokzati tervek: 70%
A költségeket a tulajdoni hányad alapján osztottuk meg.
13 szociális bérlakás és 17 magántulajdonban lévő lakás
felújításához: 102.401.331 Ft
Önkormányzat költségvetése, lakóközösség hozzájárulása
Épületek és lakások kijelölésre kerültek, lakóközösséggel egyeztetés
megtörtént
Statikai, műszaki állapotfelmérés, a szükséges műszaki tervek

Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.
kötelezettségek
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elkészítése, engedélyek beszerzése
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Projekt neve
Tevékenység típusa
Finanszírozó strukturális alap
Projekt rövid leírása (15-20
sorban)
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I.2. Szabadtéri szabadidős létesítmény építése
Közösségi funkciót erősítő
ERFA
A projekt célja, egy szabadtéri szabadidős programoknak helyet
adó szabadidős létesítmény építése szabadtéri színpaddal, amely
hozzájárul az akcióterületen a közösségi és kulturális élet
fellendüléséhez, a szabadidős, közösségi és kulturális és
sportrendezvények számának növekedéséhez (3. részcél).
Ilyen funkció ellátására alkalmas létesítmény nem található az
akcióterületen. Az összesen 80 fő befogadására tervezett épület
maga nyitott, de előadó és nézőtere fedett. A területen kialakításra
kerül a szükséges számú parkolóhely és a környezet is rendezésre
kerül.

Projekt helyszíne
Pályázó szervezet megnevezése
Partner
Partner szerepe
Célcsoport bemutatása

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tervezett teljes költségvetés
Támogatás aránya
Támogatás nagysága
További források
Projekt-előkészítés helyzete
Adminisztratív és eljárási
kötelezettségek
Igényfelmérés és kihasználtsági
terv

A projekt során beszerzésre kerülnek a működéshez legfontosabb
eszközök (színpad, padok, hang- és fénytechnika) is.
Erzsébet u. 29. - hrsz.: 637/3
Dombóvár Város Önkormányzata
A projektnek három közvetlen célcsoportja van.
 Az akcióterületen – illetve a város egész területén működő olyan civil szervetek (pl. táncházak, színjátszó- és
népdalkörök, sportszervezetek), akik számára fellépési
helyszínt kínál a projekt;
 Az akcióterületen élők, illetve a város teljes lakossága,
akiknek közösségi, kulturális, szabadidős tevékenységei
bővülnek, így nő a város iránti elkötelezettségük is;
 A város (jelenlegi és jövőbeli) vállalkozói, különösen a
vendéglátással foglalkozók, akik számára a projekt
megvalósulása helyszínén, annak környékén, kedvező
piaci körülmények alakulnak ki üzletek, vendéglátóhelyek
üzemeltetésére
2010.09.15.
2011.04.30.
Összesen: 95.947.650 Ft
85%
Összesen: 47.633.118Ft
Önkormányzat költségvetése
Elkészült az építészeti terv
Építési engedély
5. sz. melléklet
Az igényfelmérés során vizsgáljuk, hogy a szabadidős létesítmény
működése mennyiben felel meg az akcióterületen élő lakosság,
illetve a városi, kistérségi lakosság elvárásainak, azaz a
rendezvényeknek mekkora látottsága várható, milyen igény van a
létesítményben zajló programokra. Dombóvári város honlapja
(http://www.dombovar.hu, Kulturális rendezvénynaptár) a legjobb
bizonyíték arra, hogy milyen széles körű kulturális, közösségi
programok szolgálják ki a lakossági igényeket. A honlap tartalma
önmagáért beszél a kulturális kereslet-kínálatról!
A létesítmény kihasználtságát pedig egyrészről az akcióterületi
fejlesztések között megvalósuló közösségi programok: roma táncklub, hagyományőrző, kulturális programok, a város vagy a civil
szervezetek által a projekten kívül szervezett közösségi- és sport-
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programok, illetve a különböző művészeti csoportok megalakulását
és működését támogató, tavaly megalakult Művelődési Műhely, és
az ez irányú célzott marketing tevékenység garantálja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21
22
31
32
33
34
35
36
41
42
43
44
45
47
48
50
53
88
90
91
15
23
31
34
71
72

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Irtás, föld – és sziklamunka
Szivárgó építés, alagcsövezés
Helyszíni beton és vasbeton munkák
Előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
Falazás és egyéb kőműves munkák
Fém – és könnyű épületszerkezetek szerelése
Ácsmunka
Vakolás és rabicolás
Tetőfedés
Aljzatkészítés, hideg – és meleg burkolatok készítése
Bádogozás
Asztalos-szerkezetek elhelyezése
Lakatos-szerkezetek elhelyezése
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
Szigetelés
Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése
Közmű csatornaépítés
Rögzítések, tömítések
Takarítási munkák
Kert és parképítési munkák
Zsaluzás és állványozás
Síkalapozás
Helyszíni beton és vasbeton munkák
Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése
Elektromos energia ellátás, világítás
Épületautomatika, - felügyelet (gyengeáram)
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I.3. Kulturális, művelődési és közösségi központ kialakítása
Közösségi funkciót erősítő
ERFA
A projekt célja egy kulturális, művelődési és közösségi központ
kialakítása egy jelenleg magántulajdonban lévő épület
megvásárlásával és átalakításával. A közösségi központ adna
helyet a szociális város rehabilitáció keretében megvalósuló ESZA
típusú kezdeményezéseknek is.
A projekt hozzájárul az akcióterület közösségi funkciójának
bővítéséhez. A fejlesztés hatására várhatóan erősödik a helyi
közösségi összetartozás, a társadalmi kohézió.
A jelenleg magántulajdonban lévő lakóépület a tervezett szabadtéri
szabadidős létesítmény közvetlen szomszédságában található.
Az épület megfelelő kialakítása, hasznosítása révén alkalmas a
helyi lakosság – különösen az akcióterületen élő roma lakosság –
számára kulturális és közösségi programok (pl. ifjúsági klub, roma
táncház) szervezésére.
A tervek szerint a közösségi központ üzemeltetője a Dombóvári
Roma Közhasznú Alapítvány lesz, mely céljai közé tartozik már ma
is a hátrányos helyzetűek nevelése, oktatása, képességfejlesztése,
és segítése a munkavállalásban.

Projekt helyszíne
Pályázó szervezet megnevezése
Partner
Partner szerepe
Célcsoport bemutatása

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tervezett teljes költségvetés
Támogatás aránya
Támogatás nagysága

További források
Projekt-előkészítés helyzete
Adminisztratív és eljárási
kötelezettségek
Igényfelmérés és kihasználtsági
terv

Erzsébet utca 31. hrsz.:636
Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány
üzemeltetés
 Az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság, akik
számára a központ kulturális, közösségi programokat kínál;
 A Roma Közhasznú Alapítvány, akinek a projekt hatására a
tevékenységi köre bővül, ennek hatására pedig szolgáltatásait
többen vehetik igénybe.
2010.09.15.
2011.04.30.
(Vásárlás: 15 000 000 Ft)
Összesen: 62.051.216 Ft
85%
Vásárlás: 12 750 000 Ft
Felújítás, helyiségek, belső terek kialakítása: 18.275.000 Ft
Tervek: 1.275.000 Ft
Összesen: 33.861.699 Ft
Önkormányzati költségvetés
A megvásárlásról és üzemeltetésről szóló tárgyalások
megkezdődtek. Értékbecslés elkészült.
Állapotfelmérés, a szükséges műszaki tervek elkészítése,
engedélyek beszerzése, adás-vételi szerződés
6. sz. melléklet
Az igényfelmérés során vizsgáljuk, hogy egy kulturális, művelődési
és közösségi központ működése hogyan felelhet meg az
akcióterületen élő lakosság, illetve a városi, kistérségi lakosság
elvárásainak, milyen igény van a központban zajló programokra,
foglalkozásokra. A Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány 2006ban és 2007-ben végzett tevékenységei, illetve a 2008-2009-re
vonatkozó munkaterve jól szemlélteti a tervezett tevékenységekre
jelentkező igényt, illetve az Alapítvány épületének nagymértékű
kihasználtságát is.
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Projekt neve
Tevékenység típusa
Finanszírozó strukturális alap
Projekt rövid leírása (15-20
sorban)

Projekt helyszíne
Pályázó szervezet megnevezése
Partner
Partner szerepe
Célcsoport bemutatása
Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tervezett teljes költségvetés
Támogatás aránya
Támogatás nagysága
További források
Projekt-előkészítés helyzete
Adminisztratív és eljárási
kötelezettségek
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I.4. Petőfi utcában közművek korszerűsítése
Városi funkciót erősítő
ERFA
A projekt célja az akcióterület fizikai környezeti állapotának
javítása (1. részcél), egy egészségesebb lakókörnyezet
létrehozása. A projekt hozzájárul a közösségi funkciójú
szabadtéri szabadidős létesítmény megközelíthetőségének
javításához is.
A Petőfi utcában az ivóvíz hálózat mára elöregedett, műszaki
állapota fokozatosan romlik, ezért szükséges a rendszer
karbantartása, korszerűsítése. A villamoshálózat szintén
felújításra szorul, mert a meghibásodások száma egyre
magasabb.
A projekt keretében a közműhálózat korszerűsítése történik meg:
- vízvezeték
- csapadékvíz elvezetés
Mindezek hatására lehetővé válik egyrészt az akcióterület által
lefedett, leszakadó, „gettósodó” városrész bekapcsolódása a
város fejlődésébe, másrészt a közvetlen környezetben található
közösségi funkciójú épületek elérése „kulturált” módon biztosított
lesz, a belvárossal való összeköttetés minőségileg javul.
Petőfi utca, hrsz 750
Dombóvár Város Önkormányzata

•

Az akcióterületen élők, akik lakókörnyezetének minősége
javul a projekt hatására;
2010.09.15.
2011.04.30.
Összesen: 93.224.128 Ft
Közművesítés: 50%
Járda- és útburkolat: 85%
Összesen: 49.065.197Ft
Önkormányzati költségvetés
Szükséges beavatkozások felmérésre kerültek
Állapotfelmérés a beavatkozási szakaszok kijelölésére, a
szükséges műszaki tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,
közműtulajdonosokkal való egyeztetés
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Projekt neve
Tevékenység típusa
Finanszírozó strukturális alap
Projekt rövid leírása (15-20
sorban)

Projekt helyszíne
Pályázó szervezet megnevezése
Partner
Partner szerepe
Célcsoport bemutatása

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tervezett teljes költségvetés
Támogatás aránya
Támogatás nagysága
További források
Projekt-előkészítés helyzete
Adminisztratív és eljárási
kötelezettségek
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I.5. Erzsébet utcában vízelvezető árok korszerűsítése és
járda felújítása
Városi funkciót erősítő
ERFA
A projekt célja az akcióterület fizikai környezeti állapotának
javítása (1. részcél), egy egészségesebb lakókörnyezet
létrehozása és a projekt során kialakításra kerülő közösségi,
kulturális épületek, valamint a területen található középiskola,
orvosi rendelő és templom megközelíthetőségének javítása.
A csapadékvíz-elvezetése az akcióterületen részben nyílt
csapadékelvezető árkokkal, részben zárt csatorna-hálózattal
történik. Az árkok állapota folyamatosan romlik, a meglévő
átereszek szintezése nem megfelelő, ezért a kiépült rendszer
karbantartása, korszerűsítése sürgető feladat.
A projekt során az Erzsébet utcában rendezésre kerül a
vízelvezető árok, illetve az utca a mai elhasználódott, sok helyen
balesetveszélyes burkolata is felújításra kerül.
Mindezek hatására lehetővé válik, hogy az akcióterület által
lefedett, leszakadó, „gettósodó” városrész bekapcsolódása a
város fejlődésébe, valamint lehetővé válik a fent említett közcélú
épületek balesetmentes, kulturált módon történő megközelítése.
Erzsébet utca; hrsz: 329/3; 329/1
Dombóvár Város Önkormányzata

•

Az akcióterületen élők, akik lakókörnyezetének minősége
javul a projekt hatására.
• Közösségi, kulturális célú épületekbe,
szakközépiskolába, orvosi rendelőbe, templomba
érkezők, akik számára a balesetmentes közlekedési
feltételek biztosításra kerülnek.
2010.09.15.
2011.04.30.
Összesen: 30.572.052 Ft
Közművesítés: 50%
Járda- és útburkolat: 85%
Összesen: 10.563.570 Ft
Önkormányzati költségvetés
Állapotfelmérés a beavatkozási szakaszok kijelölésére
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Projekt neve
Tevékenység típusa
Finanszírozó strukturális alap
Projekt rövid leírása (15-20
sorban)

Projekt helyszíne
Pályázó szervezet megnevezése
Partner
Partner szerepe
Célcsoport bemutatása

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tervezett teljes költségvetés
Támogatás aránya
Támogatás nagysága
További források
Projekt-előkészítés helyzete
Adminisztratív és eljárási
kötelezettségek

Dombóvár – Végleges akcióterületi terv

I.6. Arany János tér közösségi célú felújítása
Városi funkciót erősítő
ERFA
A projekt célja az akcióterület rehabilitációjához kapcsolódóan
(közműfejlesztések, közösségi helyek és programok kialakítás)
egy közösségi célú tér-rehabilitáció (1. részcél) megvalósítása,
melynek során a fiatal generáció számára a szakközépiskola
előtti tér kerül felújítása. A fejlesztés során az alábbi munkálatok
kerülnek elvégzésre: térburkolat felújítása; parkosítás (gondozás
és bővítés); minőségi utcabútorok elhelyezése; közvilágítás
korszerűsítés, csapadékvíz elvezetés.
Arany János tér hrsz: 225/1
Dombóvár Város Önkormányzata
 A projekt elsődleges célcsoportja az Apáczai Csere
János Szakközépiskolába járó diákok, illetve tanárok,
akik számára egy aktív közösségi tér, találkozásra és
pihenésre alkalmas pont alakul ki.
 A projekt célja az akcióterület és a város lakossága, akik
lakókörnyezetének minősége javul, illetve új közösségi
területet vehetnek igénybe a projekt hatására.
2010.09.15.
2011.04.30.
Összesen: 66.428.065 Ft
85%, csapadékvíz 50%
Összesen: 51.421.517 Ft
Önkormányzati költségvetés
2003-ban készült építészeti tanulmányterv: Dombóvár, belvárosi
közterületek rehabilitációja Arany J. tér és Jókai M. u. közötti
szakasz engedélyezési terve
Állapotfelmérés, a szükséges tervek elkészítése, engedélyek
beszerzése
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Projekt neve
Tevékenység típusa
Finanszírozó strukturális alap
Projekt rövid leírása (15-20
sorban)

Dombóvár – Végleges akcióterületi terv

I.7. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal épületnek
homlokzat-felújítása
Közszféra funkciót erősítő
ERFA
A projekt célja, a Szabadság utca 8. homlokzatának felújítása,
amely javítja az Akcióterület arculatát, a Szabadság utca képét
(1. részcél).

Projekt helyszíne
Pályázó szervezet megnevezése

A Szabadság utca 8. épülete Dombóvár Város
Önkormányzatának tulajdonában van. Az épületben jelenleg két
intézmény működik bérlőként, az épület hátsó, udvari részében a
Családok Átmeneti Otthona, az épület utcafronti részében pedig
a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal.
A projekt céljaihoz járul hozzá az is, hogy ebben az időszakban a
szomszédos épület homlokzata is felújításra kerül, pályázaton
kívül, saját erőből a Platán Gondozási Központ (Idősek Otthona,
Szabadság u. 6.).
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, melynek működését
érinti a felújítás, közigazgatási funkciókat ellátó intézmény.
Feladatai közé tartozik a falugazdászok szervezetének
működtetése, hatósági intézkedések ellátása, az állatorvosi
hálózat működtetése, illetve a növény- és talajvédelmi
felügyelőség (növényvédelmi körzeti felügyelő) működtetése. A
Hivatal a dombóvári és Dombóvár környéki gazdák ügyeiben
járhat el. A Hivatal támogatja a beruházást, szükség esetén
munkája átszervezésével biztosítja a munkálatok zökkenőmentes
lebonyolítását.
Szabadság u. 8. hrsz. 42.
Dombóvár Város Önkormányzata

Partner
Partner szerepe
Célcsoport bemutatása

-

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tervezett teljes költségvetés
Támogatás aránya
Támogatás nagysága
További források
Projekt-előkészítés helyzete
Adminisztratív és eljárási
kötelezettségek

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, akinek a projekt
hatására a működési körülményei javulnak,
- A Hivatal szolgáltatásait igénybe vevők, akik egy szebb, jobb
minőségű épületben tudják ügyeiket intézni,
- Az Akcióterv, illetve a város teljes lakossága, akik
lakókörnyezete szépül
2010.09.15
2011.04.30.
Összesen: 18.133.308 Ft
85%
Összesen: 14.708.671 Ft
Önkormányzati költségvetés
Állapotfelmérés
Hatósági Engedélyezési Bejelentéshez szükséges tervek
elkészítése, engedélyek beszerzése
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Projekt neve
Tevékenység típusa
Finanszírozó strukturális alap
Projekt rövid leírása (15-20
sorban)

Dombóvár – Végleges akcióterületi terv

I.8. A munkaerő-piaci (újra)beilleszkedést segítő kertészeti
képzési program
Foglalkoztatási, képzési, közösség-fejlesztő típusú tevékenység
ESZA
A projekt célja az akcióterületen élő, munkanélküli, szakképzetlen
lakosság számára munkaerő-piaci (újra)beilleszkedést segítő
képzési program indítása.
Mivel az önkormányzat egyéb pályázati forrásból tervezi egy
kertészet létrehozását, és a kertészet működéséhez szükséges a
megfelelő munkaerő biztosítása, ezért ez az igény megfelelő
indokot ad a célcsoport kerti munkás képzés megvalósítására. A
projekt tartalma tehát a következő:
Kerti munkás képzés (OKJ 31 622 01 01 00 21 04)
•
•
•

20 fő számára
400 óra (160 óra elmélet és 240 óra gyakorlat)
Tervezett indítás: 2010. szeptember

Tantárgyak
• Gyümölcstermesztés
• Szőlőtermesztés
• Zöldségtermesztés
• Parkgondozás
• Műszaki ismeretek
• Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek
• Gazdasági alapismeretek
Óraterv
A tantárgy
megnevezése

Elméleti
óraszám

Gyümölcstermesztés
Szőlőtermesztés
Zöldségtermesztés
Parkgondozás
Műszaki ismeretek
Munka-, környezetés tűzvédelmi ismeretek
Gazdasági alapismeretek
Összesen:
Mindösszesen:

Gyakorlati

50
20
35
20
15
10
10
160
400 óra

90
35
80
30
5
240

A projektek hatására nő az akcióterületen élő hátrányos helyzetű
lakosság esélye a magasabb foglalkoztatottságra, illetve
magasabb jövedelemre, ezáltal életminőségükben javulás áll be, a
társadalomba történő visszaintegrálódásuk megindul.
Projekt helyszíne
Pályázó szervezet megnevezése
Partner
Partner szerepe

Képzés helyszíne: Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium, Lengyel Petőfi Sándor u. 5.
Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány
Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány
- Résztvevők toborzása, kiválasztása
- Szakmai tanácsadásban való részvétel
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Célcsoport bemutatása

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tervezett teljes költségvetés
Támogatás aránya
Támogatás nagysága
További források
Projekt-előkészítés helyzete

Dombóvár – Végleges akcióterületi terv

Közvetlen célcsoport:
• Az akcióterületen élő szakképzetlen, munkanélküli
lakosság, akik részt vesznek a képzésen, ezáltal
képzettséghez jutnak, amely növeli a munkához
jutásuk esélyeit
• Az képzésen résztvevők családjai, akik jövedelme
növekszik
Közvetett célcsoport:
• Azok a foglalkoztatók, akik képzett munkavállalókat
keresnek, és kapnak a képzés befejezéskor,
• Dombóvár Város Önkormányzata, illetve azok az
állami és önkormányzati szervek, amely kiadásai
(segélyek, támogatások) csökkennek
2010.09.15.
2011.04.30.
Képzés + utazás: 4.540.000 Ft
85%
Képzés + utazás: 3.859.000,- Ft
Önkormányzati költségvetés
A képző intézettel és a romák képzését és foglalkoztatását helyben
koordináló Roma Közhasznú Alapítvánnyal megtörtént a
kapcsolatfelvétel.

Adminisztratív és eljárási
kötelezettségek
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Projekt neve

I.9. Foglalkoztatási kezdeményezések

Tevékenység típusa

Foglalkoztatási, képzési, közösség-fejlesztő típusú tevékenység

Finanszírozó strukturális alap
Projekt rövid leírása (15-20
sorban)

ESZA
A projekt célja az akcióterületen élő, munkanélküli, szakképzetlen
lakosság számára munkaerő-piaci (újra)beilleszkedést segítő
foglalkoztatási program indítása.
Mivel az önkormányzat egyéb pályázati forrásból tervezi egy
kertészet létrehozását, ezért indokolt az annak működéséhez
szükséges megfelelő munkaerő biztosítása is.
A képzési program keretében megtörténik a célcsoport szakmai
képzése, erre épülve a foglalkoztatási program keretében pedig,
a képzést sikeresen elvégzők foglalkoztatása történik.
Tervezett létszám: 10 fő, foglalkoztatás időtartama: 6 hónap
A foglalkoztatás során a célcsoport a kialakított kertészetben kap
munkát, ahol virágtermesztéssel foglalkoznak majd. A
megtermelt árut Dombóvár városa és a környező települések
önkormányzatai vásárolják majd fel városszépítő tevékenységeik
ellátásához.
Programterv:A 6 hónap alatt lehetőségük lesz gyakorlatban is
alkalmazni az elméleti ismereteket egészen a palántaneveléstől a
kiültetésig. A programban a palántanevelés során a természetes
szaporító képleteket alkalmazzák. A kertészetben eltöltött idő
alatt folyamatosan figyelemmel kísérik a növényeket érő
legfontosabb kórokozókat, károsítókat, károsításokat és
alkalmazzák rájuk a tanult környezetvédő növényvédelmi
eljárásokat. (mechanikai, agrotechnikai és biológiai) Folyamatos
jelleggel látják el a díszcserjék, díszfák, örökzöldek és rózsák
ültetését és azok éves gondozási munkáit. Napi
rendszerességgel végzik a növények trágyázását és öntözését,
valamint a virágfelületek ápolási munkáit. Továbbá a virágok
ápolásához használt kéziszerszámok karbantartása, szintén napi
teendőik egyik alapfeladata lesz. Végül előkészítik a virágokat
szállításra és alkalmazzák a tanult csomagolási technikákat és
eszközöket.

Projekt helyszíne
Pályázó szervezet megnevezése
Partner
Partner szerepe
Célcsoport bemutatása

Erzsébet u. 14 (hrsz 247), 16. (hrsz 248/1, 248/2, 249/1) kertészet
Dombóvár Város Önkormányzata
Roma Közhasznú Alapítvány
Roma Közhasznú Alapítvány
- alkalmazottak kiválasztásában való közreműködés
- szükség esetén mentori tanácsadás
Közvetlen célcsoport:
• Az akcióterületen élő szakképzetlen, munkanélküli
lakosság, akik a képzés sikeres elvégzése után
munkát kaphatnak
• A foglalkoztatottak családjai, akik jövedelme
növekszik
Közvetett célcsoport:
• Dombóvár Város Önkormányzata és a dombóvári
kistérség önkormányzatai, akik képzett
munkavállalókat keresnek, és kapnak a képzés

•

befejezéskor,
Dombóvár Város Önkormányzata, illetve azok az
állami és önkormányzati szervek, amely kiadásai
(segélyek, támogatások) csökkennek

Megvalósítás tervezett kezdete

2010.09.15.

Megvalósítás tervezett vége

2011.04.30.

Tervezett teljes költségvetés

5.643.900,- Ft

Támogatás aránya

85%

Támogatás nagysága

4.797.315,- Ft

További források

Önkormányzati költségvetés
A foglalkoztatás helyszínére vonatkozó tárgyalások lezajlottak és
a szükséges lépések meghatározásra kerültek, az
ingatlanvásárlással kapcsolatos tárgyalások folyamatban vannak.

Projekt-előkészítés helyzete
Adminisztratív és eljárási
kötelezettségek

Projekt neve
Tevékenység típusa
Finanszírozó strukturális alap
Projekt rövid leírása (15-20
sorban)

Projekt helyszíne
Pályázó szervezet megnevezése
Partner
Partner szerepe
Célcsoport bemutatása

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tervezett teljes költségvetés
Támogatás aránya
Támogatás nagysága
További források
Projekt-előkészítés helyzete
Adminisztratív és eljárási kötelez.

I.10. Közösségfejlesztő, közösségszervező programok
kialakítása
Foglalkoztatási, képzési, közösség-fejlesztő típusú tevékenység
ESZA
Az akcióterület közösségi funkciójának bővítése közösségi és
kulturális programok szervezésével, a helyi közösségi
összetartozás, és a település szintű társadalmi kohézió erősítése
érdekében.
I.10.1. Roma táncház indítása: 10-20 fő számára, helyszín
Közösségi Ház, Szabadtéri szabadidős létesítmény
I.10.2. Multikulturális, hagyományokat bemutató
rendezvények: roma, magyar, német csoportok
részvételével. Helyszín: Szabadtéri szabadidős
létesítmény
I.10.3. Civil Kulturális Kavalkád: térségi civil szervezetek
találkozója. Helyszín: Szabadtéri szabadidős létesítmény
I.10.4. Színházi találkozások: roma színjátszó társulat
előadása, diákszínjátszók előadása, amatőr színjátszók
előadása, bábszínház. Helyszín: Szabadtéri szabadidős
létesítmény
I.10.5. Játszóház: kézműves játszónap, nyári és tavaszi
játszóház. Helyszín: Szabadtéri szabadidős létesítmény
I.10.6. Fiatalok Klubjának kialakítása: előadások: drogellenes,
bűnmegelőzés, baba-mama, stb. Helyszín: Közösségi
Ház
I.10.7. Zenei koncertek: helyi zenekarok fellépései. Helyszín:
szabadtéri szabadidős létesítmény
I.10.8. Országos Roma találkozó és romanap. Helyszín: Arany
János téri parkoló
Kulturális, közösségi központ - Erzsébet utca 31. hrsz.:636
Szabadtéri szabadidős létesítmény - Erzsébet u. 29. hrsz 637/3
Dombóvár Város Önkormányzata
Roma Közhasznú Alapítvány
Közösségi programok szervezése:
- Roma lakosság aktiválása a programokon való
részvételre.
Közvetlen célcsoport:
 Az akcióterületen élő - ezen belül is különösen a roma lakosság, akik részt vesznek a fent felsorolt közösségi
programokban.
 Az akcióterületen vagy a városban működ civil
(diákszínjátszó és hagyományőrző) civil szerveződések
Közvetett célcsoport:
 Az akcióterületen élők, illetve a város teljes lakossága,
akiknek közösségi, kulturális, szabadidős tevékenységei
bővülnek, így nő a város iránti elkötelezettségük is;
2010.09.15.
2011.04.30.
7.000.000 Ft
85%
5.950.000 Ft
Önkormányzati költségvetés
A programok kapcsán konzultáció történt a roma lakosságot
"koordináló" Roma Alapítvánnyal és a fiatal korosztályt érintő
kérdésekben pedagógusokkal, közművelődés szervezőkkel.

Projekt neve
Tevékenység típusa
Finanszírozó strukturális alap
Projekt rövid leírása (15-20
sorban)

Projekt helyszíne
Pályázó szervezet megnevezése
Partner
Partner szerepe
Célcsoport bemutatása

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tervezett teljes költségvetés
Támogatás aránya
Támogatás nagysága
További források
Projekt-előkészítés helyzete
Adminisztratív és eljárási kötelez.

I. 11. Integrált településfejlesztési akció – Tisztítsuk meg
környezetünket
Integrált településfejlesztési akció
ESZA
Az Erzsébet utcában található a kommunális szilárd
hulladéklerakó telep, melynek rekultivációja elkezdődött, így
környezete egyre rendezettebb, tisztább. Gondot jelent azonban
az akcióterület másik igen szennyezett területe, mely az Erzsébet
utca nyugati oldalán található családi házas ingatlanok környéke
(Erzsébet utca és vasúti pálya közötti, lejtős, bozótos területen,
ingatlanok hátsó kertjében), ahol települési/kommunális szilárd
hulladék felhalmozódás tapasztalható. A terület egy része már
kitisztításra került, de még számos területen ez nem történt meg.
A projekt célja "Tisztítsuk meg környezetünket!" társadalmi akció
keretében az említett terület megtisztítása és egy egészséges,
rendezett környezet megteremtése.
A projekt másik eleme a lakosság környezettudatosságának
kialakítása és a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a területen
2 szelektív gyűjtősziget kihelyezésével.
Mindkét elemmel kapcsolatban tájékoztató anyagok készülnek a
lakosság számára.
Erzsébet utca
Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány
Közvetlen célcsoport:
 Az akcióterületen élő - ezen belül is különösen a roma lakosság, akik lakókörnyezete tisztább és
egészségesebb lesz, illetve környezettudatos
gondolkodásmódjuk kialakul, továbberősödik.
Közvetett célcsoport:
 A város lakossága, akik számára egy vonzóbb és
rendezettebb településképet nyújt az akcióterület.
2010.09.15.
2010.04.30.
4.000.200 Ft
85%
3.400.170 Ft
Önkormányzati költségvetés
Meghatározásra került az akcióterület azon része, ahol az akció
lebonyolításra kerül, illetve meghatározásra került a szükséges
szelektív hulladékgyűjtők száma is.

4.4.6.

Összefoglaló indikátor táblázat

Az akcióterv releváns és átfogó indikátorai a 4.2.6. fejezetben találhatók!
A tervezett fejlesztések, tevékenységek közvetlen eredményei:
Projekt

Mutató neve

Az
Minimálisan Célérték
Mértékindikátor
Bázisérték
elvárt
elérésének
egység
típusa
célérték időpontja

Mutató
forrása

output

db

0

30

2011

önkormányzati
nyilvántartás
+saját
felmérés

A fejlesztéssel
Szabadtéri szabadidős
létrejövő új épület,
létesítmény építése
épületrész nagysága

output

m²

0

347,07

2011

Saját felmérés

Kulturális és közösségi
Kulturális, művelődési és
szolgáltatásoknak helyet
közösségi központ
adó felújított
kialakítása
létesítmények száma

output

db

0

1

2011

Saját felmérés

Petőfi utcában közmű, út Felújított közművek
és járda korszerűsítése száma

output

db

0

4

2011

önkormányzati
nyilvántartás

Erzsébet utcában
vízelvezető árok
Felújított járda hossza
korszerűsítése és járda
felújítása

output

m2

0

660

2011

önkormányzati
nyilvántartás

Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
épületnek homlokzatfelújítása

output

db

0

1

2011

Saját felmérés

output

fő

0

20

2011

Saját felmérés

Helyi foglalkoztatási
kezdeményezésekbe
bevont hátrányos
helyzetű emberek
száma

output

fő

0

10

2011

önkormányzati
nyilvántartás

Közösségfejlesztő,
Kialakított új
közösségszervező civil
szolgáltatások száma
programok kialakítása

output

db

0

8

2011

Saját felmérés

Kihelyezésre kerülő
Integrált
szelektív
településfejlesztési akció
hulladékszigetek száma

output

db

0

2

2010

Saját felmérés

Lakásfejlesztés

Támogatással felújított
lakások száma

Fejlesztéssel érintett
épületek száma

A munkaerő-piaci
Képzéseken résztvevők
(újra)beilleszkedést
száma
segítő képzési program
Foglalkoztatási
kezdeményezések I.

4.4.7.

Bevonandó partner

A projektbe bevonásra kerülő partner támogatásban nem részesül. Szerepe a program problémamentes
megvalósításában és az azt követően vállalt fenntartásban van. A bevonandó partner szakmai
hátterének rövid ismertetése a 6. számú mellékletben található, a 148-153. oldalon.
Partner neve

Partner rövid bemutatása

Dombóvári
Roma
Közhasznú
Alapítvány

Az Alapítvány fő céljai:
- a hátrányos helyzetű, főleg roma
származású emberek életének
segítése országos viszonylatban;
- mind a gyermekek, mind a fiatal és
felnőtt korúak nevelésének,
oktatásának,
képességfejlesztésének
elősegítése, az írástudatlanság
felszámolása;
- a hátrányos helyzetű pályakezdők
segítése a munkavállalásban;
- közhasznú, közcélú munkák;
- a foglalkoztatási szint növelése, a
munkaerő versenyképességének
javítása;
- a munkaerőpiacon hátrányos
helyzetű rétegek képzésének,
foglalkoztatásának elősegítése;
- a cigány kisebbségi pedagógiai
program végrehajtása
Az Alapítvány tevékenységei között
szerepelnek felzárkóztató és
felnőttképzési programok, szünidei
gyermekfoglalkozások, családsegítés,
foglalkoztatási programok,
közmunkaprogramok.

Bevonása
szakasza(i)
Tervezés
Megvalósítás
Fenntartás

Projekt amely
megvalósításában részt
vesz
- Kulturális, művelődési
és közösségi központ
kialakítása
- A munkaerő-piaci
(újra)beilleszkedést
segítő képzési
programok
- Foglalkoztatási
kezdeményezések I
- Közösségfejlesztő,
közösségszervező civil
programok kialakítása

4.4.8.
Az önkormányzat által ellátandó feladatok, nem fejlesztési jellegű
tevékenysége
A

szociális

város-rehabilitációval

összefüggésben

az

önkormányzat

feladata,

hogy

megteremtse a beruházások hátteréül szolgáló tulajdonjogi, infrastrukturális, stb. feltételeket.
Az önkormányzat az alábbi előkészítő tevékenységek végrehajtását tervezi:

-

Az akcióterületi tervben meghatározza azokat jelenleg magántulajdonban lévő ingatlanokat
(helyrajzi számmal), melyek megszerzése nélkülözhetetlen a megvalósításhoz, és
amelyeket meg kíván vásárolni a pályázat keretében. Elvégzi eme ingatlanok
megszerzésével kapcsolatos feladatokat is.

-

Terület-előkészítési feladatok

ellátása:

olyan

építmények

meghatározás, amelyek

elbontása szükséges a tervezett beavatkozások megvalósításhoz.
-

Az akcióterületen belüli út-, és közműhálózat felújításával, illetve fejlesztésével kapcsolatos
feladatok meghatározása: tételesen meghatározza az útépítési és közműépítési
feladatokat (m2-ben, fm-ben), úgy, hogy annak alapján a költségek számíthatóak
legyenek.

-

Az önkormányzat – korábbi beruházásai révén - jó kapcsolatot alakított ki a különböző
hatóságokkal,

így

az

akcióterv

későbbi

projektjeinek

megvalósíthatóságához

az

együttműködés keretfeltételeit megalapozták.
-

A projektek társadalmasítása, illetve széles körű népszerűsítése érdekében a partnerségi
fejezetben leírt a városmarketinggel is összefüggő promóciós tevékenységek (lásd. 4.11.
fejezet).

4.5.
A PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ, DE AZON KÍVÜL A
KÖZSZFÉRA ÁLTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT TEVÉKENYSÉGEK AZ
AKCIÓTERÜLETEN
Projekt neve

Projekt rövid leírása

Projekt
helyszíne

Pályázó szervezet
megnevezése

Előkészítettség

Megvalósítás
lehetséges kezdete
és vége

Megvalósítás alatt lévő projekt
Ingatlanvásárlás

Az önkormányzat projektjei
megvalósítását
alátámasztandó két ingatlan
megvásárlását tervezi
pályázaton kívül. Az
Erzsébet u. 16. ingatlan
esetén a jelenleg két
önkormányzati tulajdonú
szociális bérlakás mellé
tervezi az épületben lévő 1
magánlakás megvásárlását,
teljes egészében
önkormányzati felügyelet alá
tartozó ingatlant alakítva ki.
Az Erzsébet u. 14. esetében
cél az osztatlan közös
tulajdonban lévő ingatlan

Erzsébet u. 14.
Erzsébet u. 16.

Dombóvár Város
Önkormányzata

Tárgyalás a
tulajdonosokkal

2012

2013

22/48-ad tulajdonrészének
megvásárlása és ebben az
utcafronti épületrészben egy
kertészethez kapcsolódó
üzlet kialakítása.
Tervezett és lehetséges projektek
Platán Gondozási
Központ (Idősek
Otthona) külső
felújítása

A Szabadság utca 6. épülete
Dombóvár Város
Önkormányzatának
tulajdonában van. Az
épületben jelenleg egy
bentlakásos idősek otthona
működik.

Szabadság u 6.
Hrsz.: 46

Dombóvár Város
Önkormányzata

Szükséges
munkák felmérése
megtörtént

Dombóvár Város
Önkormányzata

Tervezés

2012

2013

2012

2013

A projekt célja, az épület
homlokzatának felújítása,
amely javítja az Akcióterület
arculatát, a Szabadság utca
képét (1. részcél). Ehhez
járul hozzá az is, hogy ebben
az időszakban a ROP
keretében a szomszédos
épület homlokzata is
felújításra kerül: a
Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
épülete (Szabadság u.8.).
Foglalkoztatás
helyszínéül
szolgáló kertészet
kialakítása

4.6.

Az Erzsébet u. 14 és 16.
Erzsébet u. 14.
ingatlanok mögötti területen
hrsz: 247
a projekt foglalkoztatási
programelemének
megvalósításához szükséges Erzsébet u. 16.
kertészet kialakítása
Hrsz.: 248/1 és
248/2, 249/1

ILLESZKEDÉS A CÉLCSOPORTOK IGÉNYEIHEZ

Az akcióterülethez, és a benne megfogalmazott célokhoz kapcsolódóan a következő
célcsoportok és azok sajátos igényei határozhatók meg:
Az Erzsébet utcai akcióterület lakossága
A tervezett projektek az akcióterület lakosságának életkörülményeit és életminőségét
befolyásolják leginkább, ezért az itt élők alkotják a projektek közvetlen célcsoportját. A
szociális bérlakások felújítása, a közmű-, és útfelújítások, a kulturális, művelődési és
közösségi központ kialakítása, illetve a tervezett ESZA projektek az ő igényeiket,
szükségleteiket

(képzettség

megszerzése,

magasabb

jövedelem,

munkahely,

stb.)

igyekszenek kielégíteni. A helyi lakosság helyzetelemzésben leírt problémáinak komplex
kezelését célozza az akcióterületen megvalósítandó projektek együttese.

A közvetlen célcsoporton belül ki kell emelnünk a roma lakosságot, akikre külön figyelmet
fordítunk – különösen a kulturális, művelődési és közösségi központ kialakítása során, amely
az Erzsébet u. 31.-ben valósul meg.
A projektek eredményeként együttesen javul:
-

a szociális bérlakásokban élők lakókörülménye,

-

az akcióterületen magántulajdonban lévő lakásokban élők lakókörnyezete,

-

az itt élő szakképzetlen, munkanélküli lakosság munkaerőpiacra való visszajutásának
lehetősége,

-

a helyi lakosság jövedelmi helyzete,

-

illetve közösségi, kulturális, szabadidős tevékenységeinek minősége,

-

valamint a város iránti elkötelezettségük.

Dombóvár és kistérségének lakossága
Mivel az akcióterület fejlesztése több projekt révén (pl. szabadtéri szabadidős létesítmény
építése) a város és a kistérség lakosságát közvetlenül is szolgálják, ezért tágabb célcsoportot
alkotnak ők is. E célcsoporton belül meg kell említenünk a városban, illetve a kistérségben és
a régióban élő művészeket, - ezen belül is pl. a roma művészeket -, illetve kulturális és
művészeti civil szervezeteket (pl. táncházak, színjátszó körök), valamint a terápiás célzattal
művészeti tevékenységet végzőket (fogyatékkal élők, szenvedélybetegek), akik számára bővül
a kiállítóhelyek, fellépési helyszínek száma. E projektek megvalósulása eredményeként
fellendül a város kulturális, művészeti élete, melynek egyik fő helyszínévé az Erzsébet utcai
akcióterület válik.
A projektek közvetve is hatnak a város lakosságára, hiszen az elhanyagolt, szegregálódó
terület visszakapcsolása a város fejlődésébe egészségesebb, szebb, magasabb minőségű
településképet teremtenek számukra is.
Turisták
Közvetett célcsoportot jelentenek a Dombóvárra látogató turisták, akik számára a város által
kínált szabadidős- kulturális látnivalók száma bővül.
A gazdasági társaságok
Az akcióterületen jelenleg kevés számú vállalkozás működik. A szabadtéri szabadidős
létesítmény építése fontos projektet képvisel a vállalkozói célcsoport szempontjából.
A projektek hatására a területen működő vendéglátóhelyek tulajdonosai számára - vonzó
szolgáltatási környezet alakul ki. Az utcák felújításával, a közművek korszerűsítésével, a
Szabadság utcán kijelölt épületek homlokzat-felújításával, amely minden új vállalkozás
számára vonzó helyszínt jelent.
A képzési projektek révén célcsoportot képeznek azok a városban működő vállalkozások is,
akik nem találnak megfelelő számú szakképzett munkaerőt. Az ő igényeiket elégíti ki a helyi
lakosok hiányszakmákra való képzése.

A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ HATÁSAI
4.6.1.

Társadalmi-gazdasági hatások

A tervezett projektek megvalósulása révén élhető, egészséges lakókörnyezet jön létre az
akcióterületen. A bérlakások és egyéb elhanyagolt épületek felújítása, az közlekedési felületek
fejlesztése

közvetlenül

hozzájárul

az

igényes

lakóhelyi

és

piaci

környezet

megteremtéséhez. A fejlesztés pozitív gazdasági hatásai és a vállalkozói aktivitás
megélénkülése elsősorban a kiskereskedelem és a vendéglátóipar területén fog jelentkezni.
Az

önkormányzat

ROP-on

kívüli

forrásból,

az

akcióterületet

érintő

fejlesztésekkel

párhuzamosan tervezi egy kertészet létrehozását, amely Dombóvár Város Önkormányzata és
a környékbeli települések önkormányzatai számára termelne virágot (utcaképek, terek
díszítéséhez). Ehhez kapcsolódóan a ROP keretében képzési és foglalkoztatási projekt
valósul meg, amely a helyi lakosság foglalkoztatására is pozitív hatással vannak. E
beavatkozások közvetlenül hatást gyakorolnak a munkaerőpiacra. A családok jövedelme
ezáltal

növekszik,

vagyis

életminőségük

javul;

a

társadalomba

történő

visszaintegrálódásuk megindul.
A szociális város rehabilitáció túlnyomórészt az önkormányzat által kezelt ingatlanokat érinti,
ezért a fejlesztéseknek közvetlen, vagy közvetett módon számos következményük van a város
gazdálkodására. A program megvalósulásával az önkormányzati költségvetésben új bevételek
jelennek meg, de ezzel párhuzamosan új kiadási tételek is jelentkeznek.
Kiadási oldalt terheli az új építésű szabadtéri szabadidős létesítmény üzemeltetése, ezek
azonban szezonális működésűek, mivel fűtés nem kerül bennük kialakításra. A tervezett
képzések által elért foglalkoztatás-bővülés a lakosság jövedelmi szintjének emelkedését is
maga után vonja, ami a város szociális kiadásainak csökkenésében is megmutatkozik.
A projekt közvetlen és közvetett módon is árfelhajtó hatással van a város ingatlanjaira, különös
tekintettel a rehabilitált területen található ingatlanokra. Hátrányos ez annyiban, hogy
megnöveli azon ingatlanok értékét is, melyeket a későbbiek folyamán kíván az önkormányzat
bevonni a fejlesztésbe és ahhoz esetlegesen ingatlan vásárlás szükséges.

4.6.2.

Esélyegyenlőségi hatások

A tervezett projektek kifejezetten elősegítik az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését,
hiszen az akcióterület fejlesztésének átfogó célja a települési szegregáció folyamatának
megállítása, illetve a már ma is a szegregált településrészeken élőknek a társadalomba
történő visszaintegrálása.

E célok elérést a város a hátrányos helyzetű lakosság (képzetlenek, munkanélküliek,
idősek, stb.) lakókörülmények javításával (szociális bérlakások, utak felújítása) és szociális
helyzetük javításával (képzés, foglalkoztatás, közösségfejlesztés) kívánja elérni.
A fogyatékkal élők közlekedését, napi életvitelét is figyelembe vesszük az új és felújításra
kerülő létesítmények tervezés során.

4.6.3.

Környezeti hatások

A rehabilitáció első ütemének eredményeként egy tisztább, egészségesebb, élhetőbb
lakókörnyezet valósul meg az akcióterületen.
A második ütem során tervezzük az Erzsébet utca 114. szám alatt található kommunális
szilárd hulladéklerakó telep elkezdett rekultivációjának folytatását, illetve az akcióterületen
jelenleg hiányzó szennyvízhálózat kiépítését.
Az akcióterület jelenleg egyik leginkább szennyezett területe az Erzsébet utca nyugati oldalán
található családi házas ingatlanok környéke, ahol települési/kommunális szilárd hulladék
halmozódott fel. Az akcióterület e részének megtisztítását szintén a rehabilitáció II. ütemében
tervezzük megvalósítani. A tervek szerint a projektbe a helyi lakosságot is bevonjuk, ezzel
növelve környezettudatosságuk.
A fejlesztések közül az útfelújítások a növekedő forgalom miatt a település levegőminőségére
is befolyással van, ám ez nem számottevő. A program nem gyakorol jelentős hatást a felszíni,
felszín alatti vizek vagy a talaj állapotára sem. Az úthálózat modernizálása, a vízelvezetés
korszerűsítése enyhén pozitív hatásként értékelhető.

4.7.

KOCKÁZATOK ELEMZÉSE

Az alábbi fejezetben a projekt megvalósítása és fenntartása során felmerülhető lehetséges
kockázatokat, illetve azok várható hatását és végül kezelését vesszük számba. Szeretnénk
megjegyezni, hogy a további tervezési munkák és gazdasági számítások jelentősen
csökkenthetik a kockázatokat, vagy választ adhatnak még nem ismert kérdésekre.

4.7.1.

A projekt megvalósítása és fenntartása során felmerülhető kockázatok

1. Projekt megvalósítása
1.1. Tervezési munkák elhúzódnak és a projektben tervezett ütemezés szerint nem

kezdhető meg az engedélyezési eljárás, illetve a közbeszerzés meghirdetése.

1.2. Engedélyezési eljárások elhúzódása, az érintett hivatalok kivárnak a jogszabályokban
előírt legvégső időpontig a döntéssel, illetve fellebbeznek a megítélt engedélyek
hatályba lépése ellen.
1.3. Közbeszerzési eljárás sikertelensége, ami leginkább a beruházási, ingatlan-felújítási

munkákat veszélyeztetheti.
1.4. Közbeszerzés során a tervezetthez képest eltérő árakon vállalják a kivitelezők a
tervezett munkákat.
1.5. A beruházási munkálatok elvégzésével megbízott (közbeszerzés során kiválasztott)

vállalkozó partnerek késnek a vállalt projektjeik végrehajtásával.
1.6. Valamely vállalkozó nem valósítja meg a projektjét a támogatási szerződésben

rögzítet szabályoknak megfelelően, és ezáltal az eredetileg tervezett támogatás nem
lesz elszámolható.
1.7. Az előírásoknak nem teljesen felnek meg az elsőre benyújtott negyedéves jelentések,
ami a támogatások kifizetésének késedelméhez vezethet.
1.8. A foglakoztatás helyszínéül tervezett kertészet infrastrukturális feltételei nem kerülnek
megfelelő időben kialakításra.
1.9. Rongálások, fizikai fenntartás kockázata
1.10.

Lakossági ellenállás, a létrehozott infrastruktúra kihasználatlansága

1.11.

Pénzügyi fenntartás kockázata

A végrehajtás kapcsán a projekttámogató szervezet(ek) oldaláról felmerülő kockázatokat nem
vettük számba.
2. Projektek fenntartása
2.1. A szabadtéri szabadidős létesítmény bevételei elmaradnak a várttól, működési hiány

keletkezik.

4.7.2.

Kockázatok elemzése, illetve bekövetkezésük hatása

Bekövetkezés
valószínűsége

Hatása a
projektre

(1-7)

(1-7)

1.1. Tervezés elhúzódása

3

3

9 (elenyésző)

1.2. Engedélyezési eljárás
elhúzódása

4

3

12 (kicsi)

Kockázatok

Kockázat mértéke

1. Projekt megvalósítás

1.3. Közbeszerzés
sikertelensége

4

6

12 (kicsi)

1.4. Közbeszerzés eljárás
során a tervezettől eltérő
kivitelezési árak

4

3

12 (kicsi)

1.5. Vállalkozó partnerek
késnek a projektjeikkel

5

4

20 (közepes)

1.6. Valamely projektelem nem
valósul meg

3

3

9 (elenyésző)

1.7. Késedelmes kifizetések a
pontatlan jelentéskészítés
miatt

5

4

20 (közepes)

1.8. Kertészet infrastrukturális
feltételei nem kerülnek
megfelelő időben
kialakításra

3

6

18 (kicsi)

3

6

18 (kicsi)

3

3

9 (elenyésző)

5

4

20 (közepes)

3

3

9 (elenyésző)

1.9. Rongálások,

fizikai

fenntartás kockázata
1.10.

Lakossági

ellenállás,

a

létrehozott

infrastruktúra
kihasználatlansága
1.11.

Pénzügyi fenntartás

kockázata
2. Projektek fenntartása
2.1. Szabadtéri szabadidős
létesítmény működési
hiánya

4.7.3.

Kockázatok értékelése

A bekövetkezések valószínűségét, illetve a kockázatok projektre gyakorolt hatását szakértői
becsléssel egyaránt 1-7-ig terjedő skálán osztályoztuk. A szakértői becslés korábban
megvalósított hasonló méretű, összetettségű projektek tapasztalataira épített.
A kockázatok mértékét az alábbi skála alapján azonosítottuk be:

Pontozás

Kockázat minősítése

0-9

elenyésző

10-19

kicsi

20-29

közepes

30-39

jelentős

40-49

kiemelkedő

Az értékelésből megállapítható, hogy az alábbi kockázatok vannak a legjelentősebb hatással a
projekt sikeres megvalósítására, vagy várt eredményeire:
o

Vállalkozó partnerek késnek a projektjeikkel

o

Késedelmes kifizetések a pontatlan jelentéskészítés miatt

A kockázat elkerülése a mindenre kiterjedő, szakszerű projektmenedzseléssel csökkenthető.

4.7.4.

Kockázatok kezelése, a bekövetkezésük megelőzésére

Kockázatok

Kockázatok kezelése

1. Projekt megvalósítás

1.1. Tervezés elhúzódása

A projekt előkészítésnél pontosan fel kell mérni a
szükséges terveket, majd azok becsült tervezési idejével
számítva egy részletes ütemtervet kell készíteni, ami
figyelembe veszi a tervezők kiválasztásának folyamatát is.
A képviselőtestületnek javasolt a projekt első körös
támogatása esetén a projekt előkészítési munkára egy
meghatározott pénzügyi keretet jóváhagyni, amely kereten
belül további képviselőtestületi döntés nélkül feljogosítja a
Hivatalt
és
Polgármester
urat
a
beszerzések
lebonyolítására, illetve a szerződések megkötésére.

1.2. Engedélyezési eljárás
elhúzódása

Az építési engedélyköteles feladatok tervezés munkáiba
bevonjuk az illetékes hatóságokat. A tervezési munkák
során lefolytatott egyeztetések következtében várhatóan
minimalizálhatják az engedélyezés során felmerülhető
problémákat. Továbbá a tervezés menetéről folyamatosan
tájékoztatjuk a lakosságot, a leglényegesebb lépésekről
lakossági fórumokat szervezünk, hogy megelőzzük az
esetleges lakossági ellenállásokat.

1.3. Közbeszerzés
sikertelensége

Egyértelmű feladatkiírással, kiviteli tervekkel és mindenki
számára
hozzáférhető
minőségi
követelménnyel
rendelkező anyagok kiírásával igyekszünk egyforma
esélyt biztosítani a közbeszerzésre pályázóknak. Ez
garantálhatja, hogy nem lesznek a közbeszerzési
kiírásoknak olyan speciális elemei, ami a kevés jelentkező
miatt kiszolgáltatottá tenné az önkormányzatot.

1.4. Közbeszerzés eljárás során
a tervezettől eltérő
kivitelezési árak

Amennyiben az egyes projektelemekre eltérő árajánlatok
érkeznek, úgy elsősorban meg kell próbálni a projekt
elemek közti forrásátcsoportosítást, amihez 10% feletti
átcsoportosítás esetén szükséges lehet a Közreműködő
szervezet jóváhagyására is. Amennyiben nem lehetséges
forrásátcsoportosítás, úgy az önkormányzatnak vagy a
megítélt támogatás elvesztésével, vagy rosszabb esetben

pótlólagos döntéssel nagyobb önkormányzati önerő
biztosításával kell számolnia. A lehetséges kockázat
csökkentéséhez a támogatási szerződés megkötése előtt
a beszerzésekre, illetve szolgáltatásokra árajánlatot kell
kérni, illetve az építési tevékenységekre a kiviteli tervek
alapján reális költségkalkulációt kell készíteni.

1.5. Vállalkozó partnerek késnek
a projektjeikkel

A vállalkozó kiválasztásánál gondosan kell eljárni, a
projektek megfelelően előkészítettek legyen, hogy
jelentősebb akadályok nélkül megvalósulhassanak. A
vállalkozókkal javasolt rendszeresen konzultálni a projekt
menedzsment csapatnak, mely során áttekintenék a
projekt aktuális állását, illetve a következő feladatokat,
valamint a megvalósítás lehetséges kockázatait.

1.6. Valamely projektelem nem
valósul meg

Amennyiben valamely oknál (pl. pénzügyi finanszírozási
hiány) fogva nem valósul meg valamely tervezett
projektelem, úgy kezdeményezni kell a közreműködő
szervezetnél az érintett támogatás átcsoportosítását más
projektelemre.
A
támogatás
elvesztésének
megakadályozására szerencsés, ha az önkormányzat egy
kis összegű tartalék projekttel rendelkezik (pl.
önkormányzati tulajdonú középület homlokzat felújítása).
A projektek meghiúsulásának kockázatát nagymértékben
csökkenti, ha projektmenedzsment ülésen minden projekt
állása részletesen áttekintésre kerül.

1.7. Késedelmes kifizetések a
pontatlan jelentéskészítés
miatt

Az önkormányzatnak gyakorlott projekt menedzsment
csapatot kell felállítani a jelentések, elszámolások
elkészítésre. Javasolt az elszámolások sablonjait előre
kialakítani, illetve készíteni egy minőségellenőrző listát,
mely alapján az összeállított elszámolásokat áttekinti a
projektmenedzsment csoport minőségellenőrzésért felelős
tagja. A projekt menedzsment csapatnak magában kell
foglalni a projekt vezetőjét, az egyes projektek
menedzsereit, egy pénzügyi elszámolásért felelős
munkatársat, illetve a műszaki ellenőrzésért felelős
kollégát. Javasolt, hogy a projektmegvalósítás kezdetekor
a projekt menedzsment csoport tagjai kapjanak képzést a
regionális fejlesztési ügynökség munkatársaitól a
jelentéstétel, elszámolás követelményrendszeréről. A
projekt menedzsment csapatnak megfelelő kapacitással
kell rendelkeznie, ami igényelheti részmunkaidős
munkaerő alkalmi alkalmazását.

1.8. Kertészet infrastrukturális
feltételei nem kerülnek
megfelelő időben kialakításra

Az önkormányzaton belül ki kell jelölni azt a személyt, aki
folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai és Európai Uniós
pályázati kiírásokat. Javasolt befektető keresése is erre a
célra, aki a megadott feltételek mellett hajlandó lenne a
vállalkozást
létrehozni.
Emellett
javasolt
az
önkormányzatnak erre a célra saját költségvetésében
forrást elkülöníteni, hogy amennyiben a kertészet
megvalósítására nem lenne pályázat forrás, ennek hiánya
ne okozza a tervezett fejlesztések megvalósulását.

1.9. Rongálások, fizikai
fenntartás kockázata

A rongálás megelőzése érdekében a város őreinek
(polgárőr, közterület felügyelők) intenzívebb felügyelete az
új létesítményekre és közterületekre. A későbbiekben
esetleg térfigyelő rendszer kialakítása.

1.10.
Lakossági ellenállás,
a létrehozott infrastruktúra
kihasználatlansága

Az épületekben megrendezésre kerülő rendezvényekről
folyamatos tájékoztatás a lakosság számára. (Hirdetések,
szórólapok, újságcikkek, Dombóvár TV)

1.A projekt elmaradása esetén az önkormányzatnak nem
áll rendelkezésre forrás a beruházás megvalósítására.

1.11.
Pénzügyi
fenntarthatóság kockázata

2.A működésre átadott pénzeszközök
mértékével növekednek.

csak az infláció

3.A működtető jelentős bevétel többlettől esik el.
2. Projektek fenntartása

2.1. Szabadtéri szabadidős
létesítmény működési hiánya

Mivel a működési költségek a lehető legkisebbek lesznek,
ezért csak kismértékű veszteség keletkezhet, amit az
önkormányzat az idegenforgalmi adóból származó
bevételek terhére finanszírozhat. A kockázat mérséklésre
a szabadtéri szabadidős létesítményben tartandó
rendezvényeket is kiemelten kell reklámozni a város többi
turisztikai vonzerejével együtt.

4.8.
A VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT VÉGREHAJTÁSI
ÜTEMTERVE
A projektek megvalósításának tervezett időszakát megjelenítettük a 4.3.3. pontban.

4.9.
A VÁROS-REHABILITÁCIÓS TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS
VÉGREHAJTÁSA SORÁN LEZAJLOTT, TERVEZETT PARTNERSÉGI
EGYEZTETÉSEK
A tervezési munka során a város-rehabilitációs fejlesztésekhez kapcsolódóan több formában
teljesült a partnerségi folyamat. Az akcióterületi terv több fejlesztése kapcsán partnerségi
egyeztetések zajlottak, illetve tartanak jelenleg is. A többszöri egyeztetések alkalmával sikerült
körvonalazni a projektek tartalmát, illetve a partnerek projektben történő szerepét.
A tervezett fejlesztések többsége önkormányzati tulajdont érint, ezért egyfelől a polgármesteri
hivatalon belüli egyeztetésekre volt szükség, másfelől a legfőbb érintettel, a lakosság való
kommunikáció lefolytatására. Az önkormányzati partnerség a képviselők széles körű
tájékoztatásán

alapul,

városgazdálkodási,

ezek

pénzügyi,

fóruma:

Képviselőtestületi

humán;

2555

nap

ülés;

Bizottsági

munkacsoport

ülések

-

(Dombóvár

területfejlesztésében érdekelt és érintett szervezeteit tömöríti) ülése; Helyi Tervezői Bizottsági
ülése. A képviselők ezek után saját fogadóórájuk alkalmával az érdeklődő lakosságot
tájékoztatják, véleményt cserélnek, melyek visszacsatolásra kerülnek legfőképp a Helyi
Tervezői Bizottsághoz.
A város-rehabilitáció jelentősége és hatása túlmutat Dombóváron, ezért – mint kistérségi
központ is - szükséges a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulással is

megosztani az elképzeléseket. Az egyeztetésre legalkalmasabb fórum a társulás tanácsának
ülése.
A lakosság, a vállalkozók, a civilek közvetlen bevonása az akcióterületi tervezési folyamatban
nyilvános fórumok keretében a tervezés ideje alatt folyamatosan zajlik.
Az akcióterülettel kapcsolatosan az alábbi partnerségi egyeztetéseket folytattuk le, illetve tervezzük
megvalósítani:

Egyeztetés

Időpont

Helyszín

Résztvevők
száma
30 fő

2555 Nap
Munkacsoport

Civil fórum

2008. április 08.

2008. március 20.

Polgármesteri
Hivatal

Polgármesteri
Hivatal

(helyi
tervezésben
érintett
szervezetek,
személyek)

45 fő

Program
-

-

-

-

Lakossági fórum
Erzsébet utcai

2008. április 8.

Apáczai Csere
János
Szakközépiskola
és Kollégium
(Arany J. tér)

40 fő

Az Integrált
Városfejlesztési Stratégia
és akcióterületi tervek
ismertetése
(Power Point bemutató)
Kérdés, vélemény
Kérdőívek kitöltése

Köszöntő
SZMSZ módosítása
Integrált Városfejlesztési
Stratégia és akcióterületi
tervek ismertetése
Elnök, elnökhelyettes
választása

Lakóhelyét érintő 2008-2009ben megvalósuló Európai Uniós
fejlesztési elképzelések
bemutatása
- Integrált Városfejlesztési
Stratégia rövid bemutatása
(Power Point bemutató)
- Erzsébet
utcai
akcióterületen
tervezett
beavatkozások
(Power

A fórum eredménye

Városban működő szakmai szervezetek
megismerkedtek az IVS-sel, elmondták
véleményüket a fejlesztési tervekkel
kapcsolatban
A fórum során Power-point bemutató
keretében bemutatásra került az Integrált
Városfejlesztési Stratégia. Az IVS keretében
az kijelölt akcióterületek is részletes
bemutatásra kerültek: Történelmi városrész
rehabilitáció: Erzsébet utcai akcióterület,
Kakasdombi akcióterület, Szigeterdei
akcióterület, Belvárosi akcióterület,
Gunarasi akcióterület, 61-es út mentén
nyugatra fekvő barnamezős területek
revitalizációja.
A rendezvényen jelen volt a Kapos
Innovációs Transzfer Központ Kht is, akik az
IVS-hez és akcióterületekhez kapcsolódó
igényfelmérés keretében kérdőíveket
osztottak ki, melyet résztvevők többsége
kitöltött.
A lakók támogatták az ötleteket: a nem
akcióterületen található Korona sorsa is
felvetődött kérdésként. Legnagyobb
problémának a szennyvíz- és a roma kérdést
tartják. A romákkal kapcsolatban a
rendezetlen környezetet említették
legnagyobb problémának, illetve a
közbiztonságot.

Lakossági fórum
Belvárosi
akcióterület

2008. április 07.

Polgármesteri
Hivatal

35 fő

-

Vállalkozói fórum

2008. április 11.

Polgármesteri
Hivatal

20 fő
-

-

Point bemutató)
Vélemények, kérdések
Kérdőívek kitöltése
Integrált Városfejlesztési
Stratégia rövid bemutatása
(Power Point bemutató)
Erzsébet utcai
akcióterületen tervezett
beavatkozások (Power
Point bemutató)
Vélemények, kérdések
Kérdőívek kitöltése
10
legnagyobb
adózó
köszöntése
Integrált Városfejlesztési
Stratégia és akcióterületi
tervek ismertetése
(Powerr Point bemutató,
utána kérdések,
vélemények)
Vállalkozói
kiskönyv
tervezett
témáinak
bemutatása
Aktuális pályázatok
Kérdőívek kitöltése

Az IVS bemutató felépítése:
1.) Az integrált Városfejlesztési Stratégia szükségessége
2.) Az IVS tartalma
3.) Dombóvár településszerkezeti megosztottsága
4.) Helyzetelemzés – Problémafa
5.) Célpiramis 2008-2015
6.) Városreform a jólét alappillére
7.) Helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés
8.) A társadalmi megújuló-képesség támogatása
9.) A természettel harmonizáló városi környezetalakítás
10.) Az épített környezet meglévő értékeinek fenntartása, fejlesztése
11.) Akcióterületek
12.) Erzsébet utcai és Belvárosi akcióterületek részletesebben kifejtve
13.) A Stratégia megvalósíthatósága
14.) A Stratégia megalapozottsága

A lakossági fórumokról emlékezetők készültek, melyek az Önkormányzatnál elérhetők.
A projektgenerálás folyamatáról teljes körű tájékoztatás nyújt az önkormányzat saját honlapján
(www.dombovar.hu) keresztül, illetve a helyi média felhasználásával.

5. Megvalósítás intézményi kerete
5.1.AKCIÓTERÜLETI MENEDZSMENT SZERVEZET
BEMUTATÁSA
Az Akcióterületi terv megvalósításáért alapvetően az önkormányzat felel. Vélhetően a
támogatások nyújtásakor az önkormányzattal köt egy keret-megállapodást a támogatást nyújtó
közreműködő szervezet. Az önkormányzat ezután adna megbízást az egyes projektek
lebonyolítására. Az egyes tevékenység típusokat az arra kijelölt, leginkább alkalmas
szervezetek valósítanák meg. Az önkormányzaton belül a megvalósításban érintett
szervezetek vezetői, illetve felelős tisztségviselők részvételével egy koordinációs testület kerül
felállításra, mely folyamatosan nyomon követi a projektek megvalósítását, illetve már részt
vesz az akcióterület tervezésében. A testület beszámolna félévente a Képviselőtestület
illetékes Városfejlesztési Bizottságnak és évente egyszer a Képviselőtestületnek az
akcióterületi fejlesztések állásáról. (Ez a rendszer működik jelenleg is a többi fejlesztési projekt
esetében.)

A

Városfejlesztési

Bizottság

mellett

folyamatosan

tájékoztatják

majd

a

közvéleményt a helyi sajtón keresztül, illetve félévente személyesen közmeghallgatások
keretében.
Megoldásként felmerült továbbá, hogy az önkormányzat a projekt menedzsment feladatokat
közbeszerzési eljárás keretében külső szervezet számára kiadja.

5.1.1.

A városfejlesztésért felelős jelenlegi Projektmenedzsment szervezet

bemutatása
Dombóvár Város Önkormányzata 2008. novemberében 314/2008.(XI.25.) Kt. számú
határozata alapján döntött a Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. létrehozásáról.
Az NKft.-t az EU-s projektek lebonyolítására hozta létre, a cég nem csupán a már nyertes
projektek lebonyolításával foglalkozik, hanem az előkészítő munka koordinációját is átvette az
önkormányzattól. Az NKft. 100%-os tulajdonosa Dombóvár Város Önkormányzata, a cég
közvetlen, EU-s projektek menedzsment feladatainak ellátására szóló megbízására a
közbeszerzési törvény 2/A § ad lehetőséget.
A város egyes településfejlesztési közfeladatairól szóló 4/2009. (II.12.) rendelet alapján
összesen 7 db Európai Uniós projekt lebonyolítását végzi a cég, ezek az alábbiak:
- DDOP-5.1.3/C-2008-0015 Hunyadi téri csomópont korszerűsítés
- DDOP-5.1.3/C-2008-0009 Kórház utcai csomópont átépítése”
- DDOP-3.1.2/F-2008-0038 Új K.O.R Új Kapos menti Oktatási Rendszer – „Együtt,
egymással, gyermekeinkért, a jövőért

- DDOP-4.1.1/D-2008-0008 Hagyomány és megújulás – A dombóvári művelődési ház
felújítása”
- DDOP-4.1.2-2008-0002

„D.A.R.K.

Dombóvári

Akcióterületi

Rehabilitációs

Kezdeményezés”
- KEOP-3.1.2/1F-2008-0022 „Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda-patak természetvédelmi
területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavarmentes működése érdekében”
- ÁROP-1.A.2/A-2008-0157

„Dombóvár

Város

Polgármesteri

Hivatalának

szervezetfejlesztése”
A felsorolt feladatok közül a legnagyobb projekt az Új K.O.R Új Kapos menti Oktatási
Rendszer – „Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért című pályázat, amelynek
összértéke meghaladja az 1,3 milliárd forintot. A projektek közül több a 600 millió forintos
összberuházási értéket is eléri. Valamennyi projekt tekintetében ugyanazon feladatok hárulnak
az NKft.-re, vagyis az egyes projektek előkészítésével, majd a támogatási szerződés
megkötését követően a projektek lebonyolításával, végrehajtásával foglalkozik.
Az EU-s projektek menedzsmentje egy rendkívül összetett feladat, így lebonyolítása sokféle
szakember összehangolt, jól koordinált munkáját igényli. Az alábbi szakemberek, szervezetek
szükségesek komplex feladatok projektmenedzsmentjéhez:
•

Vezető menedzser

•

Pénzügyi szakember

•

Jogász

•

Közbeszerzési szakember

•

Műszaki szakember

•

Építész

•

Belsőépítész

•

Könyvvizsgáló

•

Kivitelező cég

•

Asszisztencia

A feladatokat többféle jogviszony alapján lehet ellátni, van, aki munkaviszonyban, mások
alvállalkozói minőségben kapcsolódnak a munkához. A projektmenedzsment feladatok
azonban mindenképpen igényelnek egy szűkebb team összeállítását, amely a teljes munka
hatékony megszervezéséért, valamint az EU kompatibilitás lebonyolításáért felel.
A szűkebb team képezheti az önkormányzati tulajdonban lévő cég munkatársi körét, valamint
a feladatuk elvégzéséhez szükséges nélkülözhetetlen szakértői stábot.

2. ábra: Kapcsolati hálózat a projektmenedzsment és kivitelezési struktúrában

Önkormányzati projektmenedzsment cég
Ügyvezető igazgató

Projektmenedzser I.

Beruházás

Projektmenedzsment
cég alvállalkozói köre
•

Projektmenedzser II.

lebonyolításáért
felelős cégek
•
Közbeszerzési
szakértő
•
Építész
• Belsőépítész
•
Műszaki ellenőr
•
Könyvvizsgáló
•
Kivitelező cég

Szakterületi
szakértők

ÖNKORMÁNYZAT

A tulajdonos önkormányzat és az NKft. kapcsolatát a két fél között megkötött fenti projektekre
vonatkozó megbízási szerződések szabályozzák. A szerződések alapján a projektek
tekintetében a döntéshozó funkciót hivatalos képviselőjén keresztül (polgármester) az
önkormányzat tölti be, míg az NKft. lebonyolítói feladatkörrel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a
Projektmenedzsment NKft. az ábra szerinti szakértői gárdával, alvállalkozói körrel,
önkormányzati munkatársakkal együttműködve készíti elő az önkormányzat számára a
döntéseket igénylő kérdéseket.

A Projektmenedzsment NKft. szerepe a projektek lebonyolításában
-

a pályázati dokumentációhoz szükséges mellékletek elkészítése, elkészíttetése, valamint
azok beszerzése;

-

a pályázat pénzügyi tervének összeállítása;

-

a pályázathoz és projekthez szükséges szakértők felkutatása, tanulmányok, tervek,
megvalósíthatósági,

kivitelezési,

valamint

egyéb

szükséges

dokumentációk

elkészítése/elkészíttetése;
-

az elvégzett munkák teljesítésének igazolása;

-

közreműködik a közbeszerzési eljárások lefolytatásában és az eljárás dokumentálásában,
valamint felügyeli a projekttel kapcsolatos szerződéseket és közbeszerzéseket;

-

pályázati dokumentáció elkészítése és 1 példány átadása a Megbízónak.

-

a

pályázati

dokumentációkkal

kapcsolatos

esetleges

hiánypótlások

összeállítása,

elkészítése, határidőben történő beadása a Megbízóval történt folyamatos egyeztetést
követően;
-

a projekt megvalósításának ütemezése, végrehajtás folyamatos nyomon követése,
ellenőrzése, az eltérések rögzítése és azok visszacsatolása a Megbízó folyamatos
tájékoztatása mellett;

-

a szerződések teljesítésének nyomon követése, a szerződő felek munkájának ellenőrzése,
továbbá műszaki jelentések véleményezése, Megbízóval történő egyeztetése és
elfogadtatása;

-

a Megbízó érdekeinek képviselete a műszaki megvalósítás során;

-

a Megbízó írásos felhatalmazása alapján a projekt képviselete a támogatást nyújtó
szervezet, valamint a közreműködő partnerek felé;

-

a

támogatási

szerződés

megkötésének

előkészítése,

szükséges

dokumentumok

beszerzésében való együttműködés;
-

a pályázatok és projektek utógondozása, nyomon követése (közreműködés az
elszámolások és jelentések elkészítésében a projekt, illetve a támogatási szerződés
lezárásáig);

-

a pályázatokhoz és projektekhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseken való részvétel, a
szükséges dokumentumok előkészítése, illetve az esetlegesen megállapításra került
hiányzó dokumentumok beszerzésében való közreműködés;

-

a projekthez kapcsolódó ügyiratkezelés és dokumentálás elvégzése, a dokumentációk és
a

projekthez

kapcsolódó

információk

áramlásának

kezelése,

Megbízó

heti

rendszerességgel történő folyamatos tájékoztatása;
2010. januártól a cég feladatkörébe tartozó 8 projekt lebonyolítása 1 fő ügyvezető igazgató és
2 fő projektmenedzser foglalkoztatását teszi szükségessé.

1. ábra: A szervezeti struktúra 2010-től

Miszler Miklós
Ügyvezető igazgató

Nagymihály Erika
Projektmenedzser

Németh László
Projektmenedzser

A projektmenedzsment összeállítása
A szűkebb team három részre osztható tehát:

1. A projektmenedzsment cég munkatársi köre
A cég kialakításához az alábbi munkakörök szükségesek:
•

Ügyvezető igazgató

•

Projektmenedzserek

Miszler Miklós ügyvezető igazgató
A Társaság képviseletében önálló jogkörrel az ügyvezető jogosult eljárni. Az ügyvezetőt az
Alapító határozott időre (2011. december 31-ig) nevezte ki. Az ügyvezető feladatait a Munka
Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alapján létesített
munkaviszony keretében látja el.
Az ügyvezető felett a munkáltatói jogkört – a kinevezés/megbízás és a felmondás kivételével –
az Alapító képviseletében eljáró, mindenkori Polgármester látja el. A cég vezetőjének
kiválasztását a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségben betöltött ügyvezető
igazgatói funkciója, közreműködő szervezeti vezetői státusza indokolta.
Követelmények
•

Egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség

•

Legalább 5 éves vezetői tapasztalat

•

Kiváló szervező és kapcsolatteremtő képesség

•

Szakmai tapasztalat a területfejlesztés, a fejlesztéspolitika, a kistérségi és
regionális fejlesztés, illetőleg projektfejlesztés és projektmenedzsment területén

•

Az EU finanszírozású támogatások intézményi és eljárási kérdéseiben szerzett
képzettség és jártasság

Feladatkörök
•

az NKft. képviselete hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben,

•

az NKft. munkaszervezetének kialakítása és irányítása,

•

a munkáltatói jogok gyakorlása az NKft. munkavállalói felett,

•

a mérleg és vagyonkimutatás elkészítése, valamint ezeknek az alapító számára
történő előterjesztése, ügyviteli és bizonylati rend kidolgozása,

•

a Határozatok Könyvének, az NKft. üzleti könyveinek szabályszerű vezetése,

•

az NKft. üzleti tervének elkészítése,

•

az elfogadott éves üzleti tervből eredő munkafeladatok meghatározása, azok
végrehajtása az NKft. munkaszervezetével,

•

az alapító által meghatározott feladatok végrehajtása,

•

a társasági szerződésben, a Gt.-ben és jelen szerződésben meghatározott egyéb
feladatok,

•

az NKft. Alapító Okirata alapján az ügyvezető feladatkörébe utalt más feladatok
ellátása,

•

egyéb, a gazdasági társaságokról szóló mindenkori hatályos törvény szerint az
ügyvezető hatáskörébe tartozó feladatok elvégzése,

•

a társasági alapító okirat cégbíróságnál való letétbe helyezése,

•

a társaság éves beszámolójának az elkészítése, illetve elkészíttetése,

•

a Képviselőtestület elé terjesztendő éves jelentések véleményeztetése a felügyelő
bizottsággal,

•

a Képviselő- testület által jóváhagyott szervezeti felépítés alapján a társaság
működési és belső ellenőrzési rendszerének kidolgozása,

•

a társaság üzleti tervének és éves operatív tervének elkészítése,

•

a társaság üzleti, gazdasági politikájának meghatározása,

•

külön

igazgatói

utasításban az

átruházott

jogkörök

gyakorlása

rendjének

kialakítása,
•

a társaság humánpolitikai munkájának irányítása,

•

a társaság tevékenységének koordinálása, ellenőrzése, a közvetlen felügyelete alá
tartozó munkatársak irányítása, és mindezekkel a társasági célok teljesítésének
biztosítása, az eszközök leghatékonyabb felhasználása, a társasági követelmények
és a törvényesség megfelelő működése,

•
•

értékvesztés képzése, kintlévőség kezelése,
a munkája során tudomására jutott üzleti titok, valamint a munkáltatóra. illetve
tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információk megőrzése,

•

rendszeres kapcsolattartás:

- különböző helyi és központi hatóságokkal,
- a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel mint Közreműködő
Szervezettel,
- a területfejlesztés helyi szereplőivel, önkormányzati szervekkel.
•

Az alábbi projektek projektmenedzsment feladatainak koordinálása

- DDOP-5.1.3/C-2008-0015 Hunyadi téri csomópont korszerűsítés
- DDOP-5.1.3/C-2008-0009 Kórház utcai csomópont átépítése”
- DDOP-3.1.2/F-2008-0038 Új K.O.R Új Kapos menti Oktatási Rendszer – „Együtt,
egymással, gyermekeinkért, a jövőért
- DDOP-4.1.1/D-2008-0008 Hagyomány és megújulás – A dombóvári művelődési ház
felújítása”
- DDOP-4.1.1.A-2008-0017 „DOBÁS” Dombóvári Belváros Átfogó Stratégiája
- DDOP-4.1.2-2008-0002

„D.A.R.K.

Dombóvári

Akcióterületi

Rehabilitációs

Kezdeményezés”
- KEOP-3.1.2/1F-2008-0022 „Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda-patak természetvédelmi
területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavarmentes működése érdekében”
- ÁROP-1.A.2/A-2008-0157

„Dombóvár

Város

Polgármesteri

Hivatalának

szervezetfejlesztése”
Projektmenedzserek

Nagymihály Erika projektmenedzser
A projektmenedzser feladatait munkaviszony keretében látja el, felette a munkáltatói jogkört az
ügyvezető igazgató gyakorolja. Munkaviszonya határozott időre (egyes projektek lezárásáig)
szól. A projektmenedzser kifejezetten a Konda-patak völgyéhez kapcsolódó projekt
végrehajtásáért felel.
Követelmények:
•

Felsőfokú (közgazdasági) végzettség

•

Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

•

Precizitás

•

Szervező és rendszerző képesség

•

Önállóság

•

Kiváló kommunikációs készség és képesség

•

Konfliktuskezelési készség

•

Irodai ügyviteli, pénzügyi tapasztalat

•

Az EU finanszírozású támogatások intézményi és eljárási kérdéseiben szerzett
jártasság

Feladatkörök:
•

Irodai ügyvitel lebonyolítása

•

Szervezési, koordinációs munka ellátása

•

A projektek ütemtervének elkészítése, nyomonkövetése,

•

Szükséges beszámolók, előrehaladási jelentések, záródokumentációk összeállítása

•

Kapcsolattartás

a

könyvvizsgálóval,

az

önkormányzattal,

műszaki

ellenőrrel,

tervezővel, kivitelezővel, hatóságokkal
•

A projektmenedzsment feladatok ellátása az alábbi pályázatokat érinti:

- DDOP-5.1.3/C-2008-0015 - Hunyadi téri csomópont átépítése
- DDOP-4.1.2/2008-0002–

„D.A.R.K.

-

Dombóvári

Akcióterületi

Rehabilitációs

Kezdeményezés”
- KEOP-3.1.2/1F-2008-0022 „Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda-patak természetvédelmi
területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavarmentes működése érdekében”

Németh László projektmenedzser
A projektmenedzserek feladataikat munkaviszony keretében látják el, felettük a munkáltatói
jogkört az ügyvezető igazgató gyakorolja. Munkaviszonyuk határozott időre (egyes projektek
lezárásáig) szól.
Követelmények:
•

Egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség

•

Szakmai

tapasztalat

pályázatírás,

pályázatok

végrehajtása,

felügyelete,

utógondozása, valamennyi közérdekű adat nyilvánossá tétele területén
•

Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

•

Precizitás

•

Szervező és rendszerző képesség

•

Önállóság

•

Kiváló kommunikációs készség és képesség

•

Konfliktuskezelési készség

•

Szakmai tapasztalat a területfejlesztés, a fejlesztéspolitika, a kistérségi és
regionális fejlesztés, illetőleg projektfejlesztés és projektmenedzsment területén

•

Az EU finanszírozású támogatások intézményi és eljárási kérdéseiben szerzett
jártasság

Feladatkörök:
•

Irodai ügyvitel lebonyolítása

•

Szervezési, koordinációs munka ellátása

•

A projektek ütemtervének elkészítése, nyomonkövetése,

•

Szükséges beszámolók, előrehaladási jelentések, záródokumentációk összeállítása

•

Kapcsolattartás

a

könyvvizsgálóval,

az

önkormányzattal,

műszaki

ellenőrrel,

tervezővel, kivitelezővel, hatóságokkal
•

A projektmenedzsment feladatok ellátása az alábbi pályázatokat érinti:

- DDOP-5.1.3/C-2008-0009 Kórház utcai csomópont átépítése”
- DDOP-4.1.1/D-2008-0008 „Hagyomány és megújulás – A dombóvári művelődési ház
felújítása”
- DDOP-3.1.2/F-2008-0038 Új K.O.R Új Kapos menti Oktatási Rendszer – „Együtt,
egymással, gyermekeinkért, a jövőért”

2. A projektmenedzsment elvégzéséhez szükséges szakértői háttér
A szakértői háttér kialakítása azért nélkülözhetetlen, mert vannak olyan feladatok, amelyek
teljesítéséhez nem feltétlenül szükséges egy főállású alkalmazott felvétele, de egy-egy projekt
megtervezéséhez, lebonyolításához akár rendszeresen, akár időszakosan igénybe kell venni a
szaktudását. A szakterületi szakértők az egyes projektek tervezését és lebonyolítását segítik.
Schmalcz és Társai Kft. – Schmalcz Ferenc műszaki menedzser
A műszaki menedzser (műszaki ellenőr, FIDIC ellenőr) feladatait megbízási szerződés
keretében látja el, akit/amelyet az ügyvezető igazgató választ ki és bíz meg. A megbízás
időtartama határozott időre (egyes projektek lezárásáig) szól.

Követelmények
•

Felsőfokú szakmai (építész, építőmérnök, üzemmérnök) végzettség

•

Műszaki ellenőri státusz

•

Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

•

Jogosítvány

•

Szervező és rendszerző képesség

•

Önállóság

•

Kiváló kommunikációs készség és képesség

•

Szakmai

tapasztalat

a

műszaki

ellenőri

tevékenységben,

a

műszaki

projektmenedzsment területén
Feladatkörök
•

Tervezési munkák koordinálása, ellenőrzése

•

Beruházási kapcsolatok menedzselése

•

Fejlesztések előkészítése

•

Műszaki információk közvetítése, beszerzése, koordinációja

•

A projektek végrehajtása során a műszaki tartalom biztosítása, a megvalósulás
nyomon követése

•

Kapcsolattartás a tervezőkkel, a bonyolítókkal, és a kivitelezőkkel

•

A műszaki koordináció az alábbi pályázatokat érinti:

-

DDOP-3.1.2/F-2008-0038 Új K.O.R Új Kapos menti Oktatási Rendszer –
„Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért

-

DDOP-4.1.1/D-2008-0008 Hagyomány és megújulás – A dombóvári művelődési
ház felújítása”

-

DDOP-4.1.2-2008-0002

„D.A.R.K.

Dombóvári

Akcióterületi

Rehabilitációs

Kezdeményezés”
-

KEOP-3.1.2/1F-2008-0022

Élőhely-helyreállítás

természetvédelmi

a

területen

regionális

a

jelentőségű

Kis-Konda-patak
ökológiai

folyosó

zavarmentes működése érdekében”
Conedis Pannónia Kft. – Pintérné Gyuricza Ágnes hivatalos közbeszerzési szakértő
A közbeszerzési szakértő 3 árajánlat bekérését követően került kiválasztásra
Feladatkörök
-

Állásfoglalás és javaslat a lefolytatandó közbeszerzési eljárás típusára
vonatkozóan, a közbeszerzési eljárás ütemtervének elkészítése

-

Az ajánlati felhívás és tender dokumentáció összeállítása és megküldése az
Ajánlatkérő részére (műszaki leírás kivételével)

-

A

részvételi/ajánlati

felhívások

elektronikus

feladása

a

Közbeszerzési

Értesítőbe/Európai Unió hivatalos lapjába
-

Az ajánlattevői kérdések megválaszolásának koordinálása, és megküldése az
ajánlatkérő részére, szükség esetén közreműködés a helyszíni bejárás
lebonyolításában

-

Részvétel az ajánlatok bontásán, bontási jegyzőkönyvek elkészítése és
megküldése az ajánlatkérő részére

-

Közreműködés az ajánlatok pénzügyi, műszaki és közbeszerzési jogi
értékelésében, hiánypótlás összeállítása

-

Az eredményhirdetés időpontjára az eljárásról szóló összegzés elkészítése és
megküldése

az

ajánlatkérő

részére,

szükség

esetén

részvétel

az

eredményhirdetésen
-

Tájékoztató

hirdetmény

elkészítése

és

megküldése

a

Közbeszerzési

Értesítőnek – amennyiben szükséges
-

Törvényességi és eljárásjogi felügyelet

-

Ajánlatkérő közbeszerzési támogatása a projekt megvalósítása során

-

Jogorvoslati eljárás esetén közreműködés az ajánlatkérő oldalán

5.1.2.

A szervezet kibővített, speciális feladatköre

A szervezet felelős a megfelelő programok kidolgozásáért, a pénzügyi és időbeli
ütemezéséért, annak betartásáért, a profitorientált projektek integrálásáért, jóváhagyásáért, ill.
a szükséges együttműködések biztosításáért.
Feladata az Akcióterületeken definiált és előkészített fejlesztési projektek tekintetében teljes
körű bonyolítása műszaki feladatok előkészítése, közbeszerzések teljes körű lebonyolítsa, a
nem fejlesztési projektekhez kapcsolódó teljes körű pályázatkezelési tevékenység.
Az esetlegesen szükséges speciális szakterületekhez tartozó feladatok ellátása alvállalkozók
bevonásával, egyedi vállalkozói szerződéssel történik.
Feladatok az Akcióterületen megvalósuló projektekkel kapcsolatban:
-

a terület-előkészítési munkák irányítása (bontások, közműépítési munkák elvégeztetése,
ingatlanrendezéssel

kapcsolatos

feladatok

ellátása

az

építési

telkek

kialakítása

érdekében);
-

a közterületek rendezési munkáinak irányítása (tervek elkészíttetése, kivitelezési munkák
pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák
átvétele);

-

az Önkormányzat beruházásában megvalósuló lebonyolítói feladatok ellátása (terveztetés,
kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az
elkészült munkák átvétele);

-

a magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók, beépítési
formák megvalósulásának elősegítése);

-

a magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók, beépítési
formák megvalósulásának elősegítése);

-

a szükséges pénzforrások megszerzése, pályázatok elkészítése, bankhitelek felvételének
előkészítése;

-

az Integrált Városfejlesztési stratégiai felülvizsgálata, monitoring tevékenység ellátása,
koordinálása;

-

adminisztratív, információs feladatok ellátása (szakmai kapcsolattartás a Közreműködő
Szervezettel, lakossággal, vállalkozókkal, bankokkal);

-

közbeszerzései eljárások lefolytatása.

5.2.AZ AKCIÓTERÜLETI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK
NYOMON KÖVETÉSE, CIVIL SZEREPLŐK BEVONÁSA
Az

IVS-ben

és

a

jelen

akcióterületi

tervben

megfogalmazott

célokat

és

azok

megvalósulásának módját / eredményeit a város a következő tervezési periódust (2013-2020)
megelőzően fogja felülvizsgálni. A tendenciák kimutatása és az eredmények számszerűsítése
a jelen dokumentumban foglalt statisztikai és önkormányzati adatok, mint kiindulási adatok és
az akkor mért adatok összehasonlításával történik.

Éves értékelések: az operatív projektek előrehaladásának folyamatos nyomon követése a
kijelölt szervezet (pl. Városüzemeltetési Iroda) feladata. Középtávon az éves értékelések
elsősorban a könnyen mérhető eredmény- és output- típusú mutatók számbavételére épülnek.
Féléves előrehaladási jelentések: az Önkormányzat Dombóvár rehabilitációs projektjeinek
menedzselését és monitoring jelentéseit pl. a Városüzemeltetési Iroda delegálja. A szervezet
munkatársai a közösségi forrásokból támogatott projektek megvalósítását szabályozó
eljárásrendnek megfelelően féléves előrehaladási jelentésekben foglalják össze a különböző
projektelemek előrehaladásának jellemzőit: az eredményeket, az időközben felmerült
problémákat és a következő lépéseket. Az értékelés mutatószámait a Támogatási
szerződésben és az Akcióterületi tervben fogalmazzák meg.
Az akcióterületekre vonatkozó monitoring a kidolgozott indikátorrendszer (ld. 4.2.6 és a 4.4.6.
fejezet) alapján történhet.
Az ingatlanfejlesztési hatások monitoringja az akcióterületen végbement ingatlanár-változás
mérésével történhet. A beavatkozásokkal érintett területek esetében az ingatlanok átlagértéke
is növekszik, amely az ingatlanok becsülhető ingatlanárában, és a bérleti díjak változásában
jelenik meg. Az ingatlanár képes olyan soktényezős hatás mérésére, amely tartalmazza az
adott fejlesztés által kiváltott keresettséget, felértékelődést, a vállalkozások gazdasági
helyzetét, a bérleti szándékot, a kihasználtságot - hiszen a beavatkozások célja az
értékteremtés.
Ingatlanfejlesztési hatás-monitoring: a beavatkozásokkal érintett célterületek (akcióterületek)
független ingatlan-tanácsadók által történő ingatlanpiaci elemzése.

Évente méri a beavatkozások által generált hozzáadott értéket, illetve a kijelölt kontrollterületen is vizsgálja a hatásokat, és így a változások összevetésével ki tudja küszöbölni a
nem helyi adottságokból eredő, torzító hatásokat (pl. állami lakáspolitikai változás, infláció,
stb.) Az ingatlanpiaci elemzéseket a projektre vonatkozó monitoring időszakon belül legalább
három független ingatlan-tanácsadó ügynökség által készített elemzés összevetéséből kell
előállítani.
Tevékenység:
-

három független ingatlan-tanácsadó kiválasztása

-

leszerződés az évenkénti elemzés elvégzésére

-

évenkénti ingatlanpiaci tanulmány készítése

-

évenkénti összesítés

A projektek monitoringjára kötelezett időszak tevékenységei:
-

évente: az akcióterület és a kontroll terület ingatlanpiaci tanulmánya

-

ingatlanpiaci hatáselemzés

Felelős:

független ingatlan-tanácsadó ügynökség

Koordinátor:

pl. Városüzemeltetési Iroda

Városüzemeltetési Iroda
-

az évenkénti eredmények összesítése

-

indikátorérték meghatározása

-

beszámoló és stratégai finomhangolás, ha szükséges

5.3.

ÜZEMELTETÉS, MŰKÖDTETÉS

A város-rehabilitáció eredményeként pár olyan fejlesztés valósul meg, melyek üzemeltetése
és működtetése szükséges lesz az akciót követően.
A szociális bérlakások fenntartását a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft
végzi. A projekt megvalósítását követően nem keletkeznek többletköltségek. A támogatásból
létrehozott közlekedési fejlesztések, illetve homlokzat-felújítások sem jelentenek jelentősebb
üzemeltetési, fenntartási költséget.
Dombóvár Város Önkormányzata lesz a fenntartója az újonnan épülő szabadtéri szabadidős
létesítménynek. Ezek a létesítmények üzemeltetése az önkormányzat költségvetését fogja
terhelni. Ezek a költségek azonban nem jelentősek, tekintve, hogy két épület szezonális
üzemelésű, hiszen a szabadtéri létesítmény 3 oldalról nyitott, Az épületek nagyban
megkönnyítik az önkormányzat kötelező feladatának tekintett közművelődéssel kapcsolatos
kötelezettségeinek ellátását, hiszen a létesítmények kiváló helyszínül szolgálnak ehhez. A
város emellett számos saját rendezvényt is tart, hisz feladatának tekinti a kultúra terjesztését,

minden réteg számára elérhetővé tételét. Ebben nyújt többek között nagy segítséget a
Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület.
A

kulturális,

művelődési

és

közösségi

központ

kialakítása

az

önkormányzat

által

megvásárlásra kerülő épület átalakításával történik. Az intézmény üzemeltetését, a helyi
romákat koordináló Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány fogja végezni.
Az ESZA típusú tevékenységek között tervezett kulturális, közművelődési, közösségfejlesztő,
szervező programok évente megrendezésre kerülnek, hiszen egyrészt az önkormányzat
kötelező közművelődési feladatai, másrészt pedig, saját rendezvények kapcsán kerülnek
megszervezésre.
A képzést követő foglalkoztatás fenntartását a kötelező időszakon túl is tervezi a pályázó,
mely biztosításához Munkaügyi támogatás igénybevételét tervezi.

Fenntartó intézmények rövid bemutatása:
I. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. bemutatása, szervezeti
felépítése
Bemutatkozás, Általános adatok
1) A Társaság elnevezése:

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság
2) Változás a társaság elnevezésében:

2009.03.31-ig a cég elnevezése:

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Kht. volt)
3) A Társaság rövidített elnevezése: Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
4) A Társaság székhelye:

7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.

5) A Társaság telephelye:

7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.

6)

Dombóvár Város Önkormányzata

A Társaság alapítója:

7) A Társaság ügyvezetője:
8)

Pécsi József

A Felügyelő Bizottság tagjai:
a. Vértesi Jánosné
b. Ruzsits Éva

tag

elnök

c. Bakó Gábor

tag

9) Könyvvizsgáló: Szabó Edit
10) A Társaság cégbírósági bejegyzés száma:

i. - 2009. 03.31-ig (mint Kht.): 17-14-000042
ii. - 2009. 04.01-jétől (mint Kft.):

17-09-007169

11) A Társaság adószáma: 22125819-2-17
12) A Társaság törzstőkéje: 10.100.000.- Ft.
13) A Társaság bankszámlája: OTP Bank Rt. 11746043-20052614
14) A Társaság tevékenységének kezdete: 2005. január. 1.
15) Szervezeti átalakulás: a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Kht. szervezetébe

beolvadt a Dombóvári Jóléti Szolgáltató Kht., a beolvadás időpontja: 2007. október 1.
napja, mely változással a Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási Kht. jogutódja lett a
Dombóvári Jóléti Szolgáltató Kht-nak. Továbbá 2009. 04. 01. naptól törvényi előírás
miatt Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vé alakult át.

Tevékenység
•

Városüzemeltetési feladatok magas színvonalú végzése, közterületek fenntartása,
ezen belül különösen: vállalkozókhoz nem tartozó közterületeken parlagfű irtása,
gyomos területek rendbetétele, kaszálása; közúthoz tartozó műtárgyak, tartozékok,
korlátok állapotmérése, karbantartása; buszmegállók festése, javítása, karbantartása;
játszóterek állapotának figyelemmel kísérése, a szükséges javítási munkák elvégzése;
gyepmesteri feladatok ellátása; ünnepekre zászlózás; városi hirdetőtáblák javítása,
festése;

közlekedési

helyreállítása,

táblák

pótlása,

állapotának

kihelyezése;

téli

folyamatos
időszakban

figyelemmel
kézi

kísérése,

hóeltakarítás,

síkosságmentesítés a vállalkozókhoz nem tartozó területeken; Hunyadi téri nyilvános
WC kezelése; Hunyadi téri buszmegálló váróterem takarítása; köztéri szobrok téli
időszakban állagmegóvása; díszkivilágítások reflektorainak tisztántartása.
•

Lakásgazdálkodás;

Dombóvár

Város

Önkormányzata

tulajdonában

található

bérlakások és nem lakás céljára szolgáló bérleményekkel való felelős gazdálkodás, az
önkormányzati

bérlakások

műszaki

színvonalának

fejlesztése,

együttműködés

Dombóvár Város Önkormányzatával a bérlakások és bérlemények számának
emelésében.
•

Szociális tevékenység végzése, szociális foglalkoztatás minél teljesebb körű
megvalósítása,

megváltozott

munkaképességű

munkavállalók

rehabilitációs

foglalkoztatása, a munkavégzés színvonalának folyamatos emelése. Közhasznú és
közcélú munkavégzés bonyolítása, közmunkaprogram szervezése, közreműködés
más szervezet által szervezett közmunkaprogramokban.
Céljai elérése érdekében a Társaság együttműködik az ágazati kormányzati szervekkel, a
Tolna Megyei Munkaügyi Központtal, Dombóvár Város Önkormányzatával, a Többcélú
Kistérségi Társulással, a Családsegítő Szolgálattal a Roma Közhasznú Alapítvánnyal és más
civil szervezetekkel.
A Társaság működésének szempontjából legfontosabb jogszabályok: 1959. évi IV. törvény a
Polgári Törvénykönyvről, 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról, az 1997. évi
CLVI törvény a közhasznú szervezetekről, 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, 2003. évi CXXXIII.
törvény a társasházakról, 9/2003. (IV.4.) ök. Rendelet az önkormányzat tulajdonában levő
lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról.

Szervezeti felépítés
A társaság a feladatai ellátása érdekében az alábbi szervezeti felépítésben működik:

Ügyve ze tő
Gazdas ági

Foglalk ozta-

Ke rté s z-

Város -

ve ze tő

tás i ve ze tő

m é rnök

üze m e lte té s i

ve ze tő
Könyve lé s
M unk aügy,
bé r, TB
Pé nzügyi
ügyinté ző

ve ze tő

Lak ás ügye k

M unk avé de le m

Titk árs ág

II. Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány legfőbb céljai:
 A hátrányos helyzetű, főleg roma származású emberek életének segítése országos
viszonylatban;
 Mind a gyermekek, mind a fiatal és felnőtt korúak nevelésének, oktatásának,
képességfejlesztésének elősegítése, az írástudatlanság felszámolása;
 Hátrányos helyzetű pályakezdők segítése a munkavállalásban;
 Közhasznú, közcélú munkák pályáztatása;
 A foglalkoztatási szint növelése, a munkaerő versenyképességének javítása;
 A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése;
 Cigány kisebbségi pedagógiai program végrehajtása.
Az Alapítvány saját erőből 2002 év óta folyamatosan felzárkóztató programot valósít meg
egész évben az általános iskolások részére.
Az Alapítvány a Pécsi Regionális Képző Központtal és a Magyar Iparszövetség Oktatási és
Szolgáltató Központtal együttműködve felnőttképzési oktatásokat bonyolít le.
A hallgatók toborzását, a tanfolyamok megszervezését az országban működő Cigány
Kisebbségi Önkormányzatok bevonásával együttműködve végezzük.
Az Alapítvány működése óta több közhasznú programot bonyolított le sikeresen a Déldunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dombóvári Kirendeltségével, illetve Dombóvár Város
Önkormányzatával együttműködve.
A program létszámától függően több hátrányos helyzetű ember számára tudott hosszabbrövidebb időre munkalehetőséget biztosítani, megkönnyítve ezzel az ő és családjuk életét.
A felzárkóztató oktatást szakképzett pedagógusgárda látja el, munkájukkal segítve a
magatartási zavarokkal küzdő tanulók, gyengén tanuló vagy lemaradt tudású tanulók
felzárkózását és beilleszkedését az iskolai közösségbe.
A 2006-os év folyamán az alapítvány foglalkoztatott 3 fő roma családsegítőt, akiknek feladata
a Dombóvár és kistérségében élő roma családok segítése, mindennapi problémáikban való
segítség nyújtása.

6. Pénzügyi terv
6.1.

PALYÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ KÖLTSÉGVETÉSE

Az alábbi táblázat a benyújtandó pályázat becsült vissza nem térítendő támogatási igényét
tartalmazza.
A támogatási összegek az előzetesen jóváhagyott támogatási összegek függvényében lettek
maximalizálva.

D.A.R.K. – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitációs Kezdeményezés című projekt
összefoglaló költségvetése
II. forduló

Lakó funkciót erősítő

Fel nem osztott költségek

Elszámolható
költségek
Integrált
Városfejleszté
si Stratégia
Előzetes
Akcióterületi
Terv
Nyilvánosság
biztosítása és
városmarketin
g
Összesen:
Arany János
tér 26.,
Erzsébet út
2., Erzsébet
út 13,
Erzsébet út
21.
Homlokzati
Tervek
Kivitelezés
Műszaki
ellenőrzés
Közbeszerzés
Könyvvizsgála
t
Projektmened
zsment
Összesen

II. forduló
Támogatás
Önerő

I. forduló
Támogat
ás
Önerő

Nettó
összesen

ÁFA

1 440 000
Ft

288 000 1 728 000
Ft
Ft

1 728 000
Ft

1 468 800
Ft

259 200 1 468 800
Ft
Ft 259 200 Ft

3 520 000
Ft

608 000 4 128 000
Ft
Ft

4 128 000
Ft

3 508 800
Ft

619 200 3 508 800
Ft
Ft 619 200 Ft

3 412 800
853 200 4 266 000
Ft
Ft
Ft
8 372 800 1 749 200
10 122
Ft
Ft
000

4 266 000
Ft
10 122 000
Ft

768 000
Ft
144 329
325 Ft
1 113 228
Ft
1 119 329
Ft
723 411
Ft
3 235 715
Ft
151 289
008 Ft

Bruttó
összesen

I. forduló
Bruttó
összesen

192 000
960 000
960 000 Ft
Ft
Ft
36 082
180 411 137 777 006
331 Ft
656 Ft
Ft
278 307 1 391 535
1 391 535
Ft
Ft
Ft
279 832 1 399 161
1 399 161
Ft
Ft
Ft
180 853
904 264
Ft
Ft
904 264 Ft
808 929 4 044 644
4 044 644
Ft
Ft
Ft
37 822
189 111 146 476 610
252 Ft
260 Ft
Ft

3 626 100
639 900 3 626 100
Ft
Ft
Ft 639 900 Ft
8 603 700 1 518 300 8 603 700 1 518 300
Ft
Ft
Ft
Ft

672 000 Ft
96 443 904
Ft
695 768 Ft
699 581 Ft
452 132 Ft
3 437 947
Ft
102 401
332 Ft

288 000
672 000
Ft
Ft
83 967
96 443
752 Ft
904 Ft
695 768
695 768
Ft
Ft
699 581
699 581
Ft
Ft
452 132
452 132
Ft
Ft
606 697 3 437 947
Ft
Ft
86 709
102 401
930 Ft
332 Ft

288 000 Ft
41 333
102 Ft
695 768 Ft
699 581 Ft
452 132 Ft
606 697 Ft
44 075
280 Ft

Városi funkciót erősítő

Petőfi utcában
közművek
korszerűsítés
e
Tervek
Közmű
Út, járda
Műszaki
ellenőrzés
Közbeszerzés
Könyvvizsgála
t
Projektmened
zsment

Összesen
Erzsébet
utcában
vízelvezető
árok
korszerűsítés
e és járda
felújítása
Közmű
Járda
Műszaki
ellenőrzés
Közbeszerzés
Könyvvizsgála
t
Projektmened
zsment
Összesen
Szent Gellért
utca gyalogos
közlekedési
feltételeinek
javítása

10 252 2 563 000
12 815
000 Ft
Ft
000 Ft
26 029 6 507 312
32 536
248 Ft
Ft
560 Ft
33 901 8 475 338
42 376
353 Ft
Ft
691 Ft
817 742
204 436 1 022 178
Ft
Ft
Ft
822 224
205 556 1 027 780
Ft
Ft
Ft
503 710
125 928
629 638
Ft
Ft
Ft
2 253 025
563 256 2 816 281
Ft
Ft
Ft

1 161 600
Ft
51 024 111
Ft
33 508 800
Ft
1 022 178
Ft
1 027 780
Ft

580 800 Ft
16 268 280
Ft
28 482 480
Ft
511 089 Ft
513 890 Ft

629 638 Ft
2 816 281
Ft

314 819 Ft
2 393 839
Ft

93 224
128 Ft

91 190 388
Ft

49 065 197
Ft

3 210 025
802 506 4 012 531
Ft
Ft
Ft
20 278 5 069 671
25 348
682 Ft
Ft
353 Ft
180 212
225 265
Ft 45 053 Ft
Ft
181 200
226 500
Ft 45 300 Ft
Ft
111 006
138 758
Ft 27 752 Ft
Ft
496 516
124 129
620 645
Ft
Ft
Ft
24 457 6 114 411
30 572
641 Ft
Ft
052 Ft

3 594 000
Ft
9 345 600
Ft

74 579
302 Ft

18 644
826 Ft

225 265 Ft
226 500 Ft

12 234
580 800
200 Ft
Ft
16 268
25 512
280 Ft
055 Ft
13 894
28 482
211 Ft
480 Ft
511 089
511 089
Ft
Ft
513 890
513 890
Ft
Ft
314 819
314 819
Ft
Ft
422 442 2 393 839
Ft
Ft
44 158
931 Ft

69 379 Ft

69 379 Ft

620 645 Ft
14 150 768
Ft

527 548 Ft
10 563 570
Ft

93 097 Ft
20 008
483 Ft

1 632 000
Ft
336 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Járda tervek
Közmű
korszerűsítés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Járdaépítés
Műszaki
ellenőrzés
Közbeszerzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

24 461 400
Ft
2 834 880
Ft

0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft

224 524 Ft
225 754 Ft

511 089 Ft
513 890 Ft
314 819 Ft
422 442 Ft
32 881
415 Ft

1 797 000 2 215 531 1 797 000 1 797 000
Ft
Ft
Ft
Ft
7 943 760
17 404 7 943 760 1 401 840
Ft
593 Ft
Ft
Ft
112 633
112 633
112 633 Ft
Ft
Ft 112 633 Ft
113 250
113 250
113 250 Ft
Ft
Ft 113 250 Ft

138 758 Ft

Közmű tervek

58 308
972 Ft

580 800 Ft
25 512
055 Ft
5 026 320
Ft

69 379 Ft
527 548
Ft
10 563
570 Ft

816 000
Ft
285 600
Ft
12 230
700 Ft
2 409 648
Ft
112 262
Ft
112 877
Ft

69 379 Ft
93 097 Ft
3 587 199
Ft

816 000 Ft
50 400 Ft
12 230
700 Ft
425 232 Ft
112 262 Ft
112 877 Ft

Könyvvizsgála
t
Projektmened
zsment
Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

138 301 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

618 603 Ft
30 471 462
Ft

0 Ft

0 Ft

69 151 Ft
525 813
Ft
16 562
051 Ft

69 151 Ft
92 790 Ft
13 909
412 Ft

Arany János
tér közösségi
célú felújítása
Tervek
Közterület
rehabilitáció
Csapadékvíz
elvezetése
Műszaki
ellenőrzés
Közbeszerzés
Könyvvizsgála
t
Projektmened
zsment
Összesen
Zsinagóga
környezeténe
k közösségi
célú
fejlesztése

Közszféra funkcióinak erősítése

Zsingaóga
környezeténe
k rendbetétel
Műszaki
ellenőrzés
Közbeszerzés
Könyvvizsgála
t
Projektmened
zsment
Összesen
Mezőgazdasá
gi
Szakigazgatá
si Hivatal
épületnek
homlokzatfelújítása
Tervek
Kivitelezés
Műszaki
ellenőrzés
Közbeszerzés

2 500 000
609 000 3 109 000
Ft
Ft
Ft
41 177
10 294
51 471
118 Ft
280 Ft
398 Ft
7 372 800 1 843 200 9 216 000
Ft
Ft
Ft
391 571
489 464
Ft 97 893 Ft
Ft
393 717
492 146
Ft 98 429 Ft
Ft
241 198
301 498
Ft 60 300 Ft
Ft
1 078 847
269 712 1 348 559
Ft
Ft
Ft
53 155
13 272
66 428
251 Ft
814 Ft
065 Ft

1 500 000
Ft
51 471 398
Ft
9 216 000
Ft
489 464 Ft
492 146 Ft
301 498 Ft
1 348 559
Ft
64 819 065
Ft

1 275 000 1 834 000 1 275 000
Ft
Ft
Ft 225 000 Ft
43 750 688 7 720 710
43 750 7 720 710
Ft
Ft
688 Ft
Ft
4 608 000 4 608 000 4 608 000 4 608 000
Ft
Ft
Ft
Ft
244 732
244 732
244 732 Ft
Ft
Ft 244 732 Ft
246 073
246 073
246 073 Ft
Ft
Ft 246 073 Ft
150 749
150 749
150 749 Ft
Ft
Ft 150 749 Ft
1 146 275
202 284 1 146 275
Ft
Ft
Ft 202 284 Ft
51 421 517
15 006
51 421
13 397
Ft
548 Ft
517 Ft
548 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

7 000 000
Ft

0 Ft

0 Ft

5 950 000
Ft

1 050 000
Ft

0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft

53 706 Ft
54 000 Ft

0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft

26 853 Ft
27 000 Ft

26 853 Ft
27 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

33 082 Ft

0 Ft

0 Ft

16 541 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

147 969 Ft
7 288 757
Ft

16 541 Ft
125 774
0 Ft
Ft
6 146 168
0 Ft
Ft

22 195 Ft
1 142 589
Ft

168 000
Ft 42 000 Ft
13 763 3 440 985
940 Ft
Ft
106 890
Ft 26 722 Ft
107 475 26 869 Ft
Ft

210 000
Ft
17 204
925 Ft
133 612
Ft
134 344
Ft

178 500
Ft
14 042
136 Ft

31 500 Ft
2 478 024
Ft

66 806 Ft
67 172 Ft

66 806 Ft
67 172 Ft

210 000 Ft
16 520 160
Ft
133 612 Ft
134 344 Ft

0 Ft

178 500 Ft 31 500 Ft
14 042 136 3 162 789
Ft
Ft
66 806 Ft
67 172 Ft

66 806 Ft
67 172 Ft

Közösségi funkció erősítő

Könyvvizsgála
t
Projektmened
zsment
Összesen
Szabadtéri
szabadidős
létesítmény
építése
Tervek
Kivitelezés
Eszközbeszer
zés
Műszaki
ellenőrzés
Közbeszerzés
Könyvvizsgála
t
Projektmened
zsment
Összesen
Kulturális,
művelődési és
közösségi
központ
kialakítása
Ingatlanvásárl
ás
Tervek
Kivitelezés
Műszaki
ellenőrzés
Közbeszerzés
Könyvvizsgála
t
Projektmened
zsment
Összesen
Zsinagóga
felújítása
művészeti
galéria
kialakítása
céljából

65 842 Ft 16 460 Ft
294 500
Ft 73 625 Ft
14 506 3 626 661
647 Ft
Ft

82 302 Ft
368 125
Ft
18 133
308 Ft

2 100 000
275 000 2 375 000
Ft
Ft
Ft
63 219
15 804
79 024
640 Ft
910 Ft
550 Ft
8 729 856 2 182 464
10 912
Ft
Ft
320 Ft
499 616
124 904
624 520
Ft
Ft
Ft
502 354
125 589
627 943
Ft
Ft
Ft
348 383
435 479
Ft 87 096 Ft
Ft
1 558 270
389 568 1 947 838
Ft
Ft
Ft
76 958
18 989
95 947
119 Ft
531 Ft
650 Ft

15 000
15 000
000 Ft
0 Ft
000 Ft
1 200 000
300 000 1 500 000
Ft
Ft
Ft
34 650 8 662 704
43 313
816 Ft
Ft
520 Ft
275 058
343 822
Ft 68 764 Ft
Ft
276 565
345 706
Ft 69 141 Ft
Ft
226 305
282 881
Ft 56 576 Ft
Ft
1 012 230
253 057 1 265 287
Ft
Ft
Ft
48 890
13 160
62 051
974 Ft
242 Ft
216 Ft

Tervek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Kivitelezés
Műszaki
ellenőrzés

0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft

82 302 Ft

41 151 Ft

41 151 Ft

41 151 Ft
312 906
Ft
14 708
671 Ft

41 151 Ft

368 125 Ft
17 448 543
Ft

312 906 Ft 55 219 Ft
14 708 671 3 424 637
Ft
Ft

960 000 Ft

1 559 000
816 000
816 000 Ft
Ft
Ft 144 000 Ft
35 042 013
43 982
35 042 6 183 885
Ft
537 Ft
013 Ft
Ft
9 275 472 1 636 848 9 275 472 1 636 848
Ft
Ft
Ft
Ft
312 260
312 260
312 260 Ft
Ft
Ft 312 260 Ft
313 972
313 972
313 972 Ft
Ft
Ft 313 972 Ft
217 740
217 740
217 740 Ft
Ft
Ft 217 740 Ft
1 655 662
292 176 1 655 662
Ft
Ft
Ft 292 176 Ft
47 633 119
48 314
47 633 9 100 881
Ft
533 Ft
119 Ft
Ft

41 225 898
Ft
10 912 320
Ft
624 520 Ft
627 943 Ft
435 479 Ft
1 947 838
Ft
56 733 998
Ft

15 000 000
Ft
1 500 000
Ft
21 500 000
Ft
343 822 Ft
345 706 Ft
282 881 Ft
1 265 287
Ft
40 237 696
Ft

1 500 000
Ft
66 131 931
Ft
1 049 709
Ft

55 219 Ft
2 739 872
Ft

12 750 000 2 250 000
12 750 2 250 000
Ft
Ft
000 Ft
Ft
1 275 000
225 000 1 275 000
Ft
Ft
Ft 225 000 Ft
18 275 000
25 038
18 275 3 225 000
Ft
520 Ft
000 Ft
Ft
171 911
171 911
171 911 Ft
Ft
Ft 171 911 Ft
172 853
172 853
172 853 Ft
Ft
Ft 172 853 Ft
141 441
141 441
141 441 Ft
Ft
Ft 141 441 Ft
1 075 494
189 793 1 075 494
Ft
Ft
Ft 189 793 Ft
33 861 699
28 189
33 861 6 375 998
Ft
518 Ft
699 Ft
Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft

1 275 000
Ft 225 000 Ft
56 212 9 919 790
0 Ft
141 Ft
Ft
0 Ft
524 855 524 855 Ft
Ft
0 Ft

ESZA Típusú tevékenységek

0 Ft

646 596 Ft
2 892 134
Ft
73 275 833
Ft

0 Ft

527 732
Ft 527 732 Ft
323 298
0 Ft
Ft 323 298 Ft
2 458 314
0 Ft
Ft 433 820 Ft
61 321
11 954
0 Ft
340 Ft
495 Ft

3 000 000
Ft

3 000 000
Ft

2 550 000
Ft

450 000 2 550 000
Ft
Ft 450 000 Ft

308 000 1 540 000
Ft
Ft

1 540 000
Ft

1 309 000
Ft

231 000 1 309 000
Ft
Ft 231 000 Ft

5 643 900
Ft

5 643 900
Ft

4 797 315
Ft

846 585 4 797 315
Ft
Ft 846 585 Ft

5 600 000 1 400 000 7 000 000
Ft
Ft
Ft

7 000 000
Ft

5 950 000 1 050 000 5 950 000
Ft
Ft
Ft

Közbeszerzés
Könyvvizsgála
t
Projektmened
zsment

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen
ESZA típusú
tevékenysége
k
Munkaerőpiaci
(újra)beilleszk
edést segítő
képzési
program
(Képzés)
Munkaerőpiaci
(újra)beilleszk
edést segítő
képzési
program(Utikö
ltség)

0 Ft

0 Ft

3 000 000
Ft

0 Ft

Foglalkoztatás
i
kezdeményez
ések (bér)
Közösségfejle
sztő,
közösségszer
vező civil
programok
kialakítása
Integrált
településfejles
ztési akció
(Eszköz)
Könyvvizsgála
t
Projektmened
zsment
Összesen
Mindösszese
n:

1 232 000
Ft

5 643 900
Ft

0 Ft

1 055 463
Ft

3 200 160
800 040 4 000 200
4 000 200
Ft
Ft
Ft
Ft
126 453
158 066
Ft 31 613 Ft
Ft
158 066 Ft
565 604
141 401
707 005
Ft
Ft
Ft
707 005 Ft
19 368 2 681 054
22 049 22 049 171
117 Ft
Ft
171 Ft
Ft
471 577
116 060
587 638 574 264 291
859 Ft
991 Ft
850 Ft
Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft

3 400 170
Ft
79 033 Ft
600 954 Ft
18 686 472
Ft
336 945
277 Ft

0 Ft

600 030 3 400 170
Ft
Ft 600 030 Ft
79 033 Ft
106 051
Ft
3 362 699
Ft
250 693
579 Ft

79 033 Ft 79 033 Ft
600 954
Ft 106 051 Ft
18 686 3 362 699
472 Ft
Ft
430 218
144 045
611 Ft
688 Ft

A projektek megvalósításának tervezett ütemezése belefér az n+3-as elvárt végrehajtási
időszakba.

1 050 000
Ft

1. sz. melléklet: A helyi építési szabályzat (HÉSZ) akcióterületre vonatkozó
előírásainak kivonata

II. FEJEZET
TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS
7.§
a.)
b.)

(1) A tervezési terület építésügyi szempontból
beépítésre szánt területre és
beépítésre nem szánt területre osztott.

(4) A beépítésre szánt területekre vonatkozó főbb szabályozási elemeket az alábbiakban értelmezett
övezeti jel tartalmazza:
a.) Az övezeti jelben a betűjel a területfelhasználásra utal, a szám pedig az azonos
területfelhasználáson belül eltérő karakterű illetve használatú al-övezetek számát mutatja.
b.) Az övezeti jelben indexszel feltüntetett betűjel az elsődleges használatra utal, melyek pontos
jelentése a következő:
▬ sp – sportolással kapcsolatos -,
▬ st – szabadidős létesítmények, strand, látványfürdő -,
▬ f – fitness célú -,
▬ w – wellness célú -,
▬ vá – vásárok, szabadtéri rendezvények -,
▬ nk – ligetes növénykertek, arborétumok -,
▬ H – egészségügyi létesítmények, kórház -,
▬ gy – gyógyászattal kapcsolatos gyógyszálló, gyógyüdülő -,
▬ o – oktatási célú -,
▬ sz – szállodák, kereskedelmi szálláshelyek -,
▬ v – vendéglátó létesítmények -,
▬ hg – horgászati célú -,
▬ vü – települési szintű szolgáltató, karbantartó létesítmények -,
▬ temető – a település temetői -,
▬ busz – autóbusz pályaudvar -,
▬ mg – mezőgazdasági célú gazdasági épületek, állattartó létesítmények -,
▬ b – bányatelek létesítményeinek, építményeinek, épületeinek elhelyezésére szolgáló területek,
▬ hon – honvédelmi terület.
c.)
A beépítési mód sorában a “K” betűjel után zárójelben levő betűjelek az övezetben kialakult
beépítési módokat mutatják, a betűjelek sorrendje többségi előfordulást is tükröz. A “/ ” jelekkel
elválasztott betűjelek a beépítési módra vonatkozó, szabályozási tervben rögzített lehetőséget mutatják,
a betűjelek sorrendje elsőbbséget is jelent, tehát a beépítési mód kizárásos alapon kerülhet
meghatározásra a .részletes övezeti előírás szerint.
d.)
A beépítettség(%) sorában a “K” betűjel kialakult állapotra utal (ld.jelen előírás 6. §.(9)
bekezdésének a.) pontját), az első szám az övezet telkeinek maximális beépíthetőségét mutatja. Ahol
második szám van, az saroktelek eltérő beépíthetőségére, vagy más övezeti sajátosságra utal, melyet a
szabályzat övezetenként részletez.
e.)
Az építménymagasság(m) sorában a “K” betűjel és ahol előfordul, a zárójelben levő szám
kialakult állapotra utal (ld.jelen előírás 6. §.(9) bekezdésének a.) pontját). A “/ ” jel utáni első szám az
övezetben létesíthető maximális építménymagasságot mutatja. Ahol második szám is van, az általában
a kialakítható épület/építmény legnagyobb vagy legkisebb homlokzatmagasságát jelenti, melyet a
szabályzat övezetenként részletez.

f.)
A teleknagyság(m2) sorában a “K” betűjel kialakult állapotra utal (ld.jelen előírás 6. §.(9)
bekezdésének a.) pontját). A “/ ” jel utáni első szám az övezetben kialakítható teleknagyság legkisebb
méretét mutatja. Ahol második szám is van, az-az övezetben előforduló sajátos beépítésekre vonatkozó
legkisebb kialakítható telekméretet jelenti, melyet a szabályzat övezetenként részletez.

Beépítésre szánt területek
Lakóterületek
8.§
(5) Az
K(O)/Z/HZ/O
K/7,5 /6,0

Lk-3

jelű övezet zártsorúvá fejlődő kisvárosi lakóövezet,
építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

amely

K/50/65
K/500

a

7,5

m-t

meg

nem

haladó

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés
1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1, 2, 3 pontja szerinti, valamint
kivételesen (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.

2.

A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3.

A
telekalakítás Telekalakítás az alábbi paramétereknek szerint engedélyezhető. Nyeles telek nem
lehetőségei
létesíthető.
A kialakítható
Legkisebb területe
K tartható illetve 500 m2
Telek
Legkisebb utcai homlokvonala
K tartható illetve 14,0 m

4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Legnagyobb
Legkisebb zöldfelület %
Beépítési módja
beépítettsége %
Kialakult oldalhatáron álló beépítés tartható, új
beépítés
zártsorúvá,
hézagosan
zártsorúvá
K tartható illetve
30 /15●●*%
●.
●●
fejleszthető, illetve oldalhatáron álló lehet.
50/65 * %

●

▬ Kialakult nyeles telek beépítése is oldalhatáron álló lehet (nyelestelek elrendezésének bemutatása
ld. 8. számú melléklet).
▬ ≥ 22,0 m telekszélesség esetén mindkét oldalhatáron állhat épületszárny (keretes, félkeretes
beépítés létesíthető).
●●
Saroktelek esetén tartható a második érték.
*▬ A 65 % legnagyobb beépítettség és a 15 % legkisebb zöldfelület OTÉK-ban foglalt határértékénél
megengedőbb érték, ld. BM Dél-Dunántúli Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú
szakvéleményében megadott hozzájárulását.
5.
Elhelyezhető
épületek száma
Utcai oldalon egy
tömegnek látszó
épület(ek)
létesíthetők
●
●●

előkert
K (0,0) ●

A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Megengedett legkisebb
oldalkert
hátsókert
K(4,0)●●/5,0 m

7,5 - 18,0
(0,0) m ●●●

K(4,0)●●*/7,5 m

A kialakult állapot tartható, mely szerint 0,0 m is lehet.
▬ Zártsorúan csatlakozó épületek udvari szárnyai között legalább 5,0 m tartandó.

Beépítési mód
függvényében
Zártsorúan csatlakozó
Hézagosan zártsorú
Oldalhatáron álló

▬Oldalhatáron álló beépítés esetén a < 4,0 m-es oldalkert csak két nyílás nélküli tűzfal között
tartható. Új építés esetén az oldalkert legalább 7,5 m, vagy a tényleges építménymagasságból OTÉK.
36. §. (2) bekezdés szerint meghatározott távolság legyen.
▬ Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti tűztávolság < 7,5 m vagy a tényleges
építménymagasságból OTÉK 36. §. (2) bekezdés szerint meghatározott távolság, akkor minden estben
az építési engedélyezés során be kell szerezni a tűzvédelmi szakhatóság véleményét.
●●●
▬ Hátsókert meghatározása telekhossz függvényében a 3. számú melléklet szerint lehet, kivéve
Kossuth utca déli oldala mentén, ahol a tereplejtés miatt az építési hely legfeljebb 50,0 m lehet, a
telekhossztól függetlenül.
▬ Hátsókert 0,0 m is lehet < 25,0 m telekhossz esetén.
▬ Két utcát átkötő telek esetében összefüggő félkeretes beépítés létesíthető .
* A < 7,5 m vagy a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §. (2) bekezdés szerint meghatározott
épületek közti távolság OTÉK-ban foglalt határértékénél megengedőbb érték, ld. BM. Dél-Dunántúli
Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.
6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett
Tetőzet és tető
Magastető legnagyobb
építménymagasság
hajlásszöge
szélessége
K tartható illetve
Jellemzően magastető
K tartható illetve 12,0 (9,0)
●●
7,5(6,0) ● m
lehet
m

Tető héjazata
Cserépfedés
lehet

●

Udvari, egy szabad homlokzattal rendelkező épületszárnyak megengedett legnagyobb
homlokzatmagassága 6,0 m lehet.
●●
Utcai épületnél (két szabad homlokzattal rendelkező épület) esetén 12,0 m, oldalhatáron álló szárny
(egy szabad homlokzattal rendelkező épület) esetén max. 9,0 m lehet.
7.

Egyedi előírások
Helyi védett épületek sorába felvett épületeken külső vagy belső felújítási, helyreállítási, bővítési vagy
bontási munkát végezni Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő –testületének a helyi építészeti
értékek védelméről szóló 16/2002. (V.29) ök. rendelettel módosított 30/1999. (X.26) számú rendelete
szerint lehet.

8.

Sajátos jogintézmények

9.

8.1

Építési tilalom:-

8.2

Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő ingatlanokat:
210/1-,./2-, 211-, 1087-1092-, 1100/2-, 1102-,1104-, 1235-, 1270-1272-, 1275-, 1276-, 1279-,
1281-, 1284-, 1285-, 1288 hrsz-ok.

8.3

Elővásárlási jog:-

Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) örökségvédelem szerint:
Helyi védett épületek sorába felkerülnek:
Lakóépület, Arany János tér u. 15. szám, 15/A-, 211-, 212/1-, ./5 hrsz.
Lakóépület, Arany János tér 16. szám, 226 hrsz.
Lakóépület, Baross u. 10. szám, 203 hrsz.
Lakóépület, Kossuth L. u. 19. szám, 141 hrsz.
Lakóépület, Kossuth L. u. 25. szám, 135 hrsz.
Lakóépület, Vörösmarty M. u. 53. 1008 hrsz.
b.) egyéb:
▬ Az övezet területén tereplejtés és tájkép védelmi szempontból nem beépíthető, védett kertek
találhatók az Erzsébet utca nyugati oldala mentén a terv szerint.
▬ Az övezet területén, tereplejtés és városkép védelemi szempontból nem beépíthető, védett kertek
találhatók a Kossuth L. u. 33-59. számú ingatlanok kertjeiben a terv szerint.

(6) Az
K(O,Z)/Z/HZ/O
K/6,0 /1,5

Lk-4

K/50/60
K/350

jelű övezet az ősi városmag sűrű beépítésű kisvárosi lakóövezete, amely a 6,0 m-t meg nem haladó
építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.
“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés
1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1, 2, 3 pontja szerinti, valamint
kivételesen (3) bekezdés 1 pontja szerinti építmények.

2.

A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3.

A
telekalakítás
lehetőségei
A kialakítható
Telek

4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Legnagyobb
Beépítési módja
beépítettsége %
Kialakult oldalhatáron álló beépítés tartható, új
beépítés
zártsorúvá,
hézagosan
zártsorúvá
K tartható illetve
fejleszthető, illetve oldalhatáron álló lehet●
50/60%●●

Telekalakítás az alábbi paramétereknek szerint engedélyezhető. Nyeles telek nem
létesíthető.
Legkisebb területe
K tartható illetve 350 m2
Legkisebb utcai homlokvonala
K tartható illetve 10,0 m
Legkisebb
zöldfelület %
30 /20% ●●

●

A műemlékek és helyi védett épületek védelme a kialakult beépítés védelmére is kiterjed, amikor a
szabadon álló beépítés tartandó, vagy azzal hézagosan zártsorú összeépítés hozható létre.
●●
Saroktelek esetén tartható a második érték.
5.
Elhelyezhető
épületek száma

előkert

Egy épület lehet

K tartható ●

A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Megengedett legkisebb
oldalkert
hátsókert
4,0 m●●
6,0
(0,0) m ●●●●

Beépítési mód
függvényében
Zártsorúan csatlakozó
Hézagosan zártsorúan
csatlakozó
Oldalhatáron álló

K●●●*/6,0 m
●

A kialakult állapot szerint 0,0 m is lehet.
▬ Zártsorúan illetve hézagosan zártsorúan csatlakozó épületek udvari szárnyai között tartandó értek.
●●●
▬ Kialakult állapot szerint a < 6,0 m-es oldalkert, csak átépítés esetén-, illetve új építésnél csak a 6,0
m-t meg nem haladó építménymagasságú épületek esetén tartható.
▬ Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti tűztávolság < 6,0 m vagy a tényleges
építménymagasságból OTÉK 36. §. (2) bekezdés szerint meghatározott távolság, akkor minden estben
az építési engedélyezés során be kell szerezni a tűzvédelmi szakhatóság véleményét.
●●●●
▬ Hátsókert a kialakult állapot szerint 0,0 m is lehet < 20,0 m-es telekhossz esetén, kivéve vasútra
néző telkeknél, ott a hátsókert a terven jelölt 50,0 m-es védőtávolság vonaláig értendő.
*A kialakult < 6,0 m-es oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén OTÉK-ban foglalt határértékénél
megengedőbb érték, ld. BM. Dél-Dunántúli Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú
szakvéleményében megadott hozzájárulását.
●●

6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett
Tetőzet és tető
Magastető legnagyobb
építménymagasság
hajlásszöge
szélessége

Tető héjazata

K tartható illetve
6,0 /1,5● m
●

Jellemzően magastető
lehet

12,0 m lehet

Cserépfedés
lehet

Egyetlen homlokzatmagasság sem lehet kisebb 1,5 m.

7.

Egyedi előírások
▬A vasút felé néző telkek fásítását gyep, cserje és lombkorona szinten is zárt, őshonos
növényállománnyal kell kialakítani (ld. OTÉK 25. §.).
▬ Helyi védett épületek sorába felvett épületeken, illetve a helyi védett területté nyilvánított területeken
külső vagy belső felújítási, helyreállítási, bővítési vagy bontási munkát végezni Dombóvár Város
Önkormányzata Képviselő –testületének a helyi építészeti értékek védelméről szóló 16/2002. (V.29) ök.
rendelettel módosított 30/1999. (X.26) számú rendelete szerint lehet.

8.

Sajátos jogintézmények

9.

8.1

Építési tilalom:-

8.2

Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő ingatlanokat: 189-,
185/1-, 185/2-, 185/3-, 190/1-, 190/2-, 198/2-, 199 hrsz-ok,

8.3

Elővásárlási jog:-

Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) örökségvédelem szerint:
Helyi védett épületek sorába felkerülnek:
Lakóépület, Deák Ferenc u. 3. szám, 203 hrsz.
Zsinagóga, Deák Ferenc u.12. szám, 201 hrsz.
Helyi védett területté nyilvánítandó: Deák Ferenc utca és környezete-Kakasdomb-185/1-, ./2-, ./3-,
184/2-, 184/6-, ./7-, 186-, 189-, 190/1-, ./2-, 191-, 192-, 193-, 196/1-, ./3-, 198/1-, ./2-, 199-,
200/1-, ./2-, ./3-, ./4-, ./5-, ./6-, ./7-, ./8-, ./9-, ./10-, 201-, 201-204 hrsz-ok.
b.) egyéb: -

(11) Az
Lke-3

K(O,SZ,Ikr)/O/Z
K/4,5

K/30
K/700/500

jelű övezet laza beépítésű, összefüggő nagykertes, kialakult oldalhatáron álló – fésűs beépítésű
lakóövezet, amely legfeljebb kétlakásos, a 4,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek
elhelyezésére szolgál.
“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés
1.
●

2.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 13 §. (2) bekezdés 2, 3, 4 pontja szerinti, valamint
kivételesen● (2) bekezdés 1 pontja és (3) bekezdés 2. pontja szerinti építmények.
négylakásos lakóépület csak a legalább 700 m2-t meghaladó telken létesíthető.
A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó, kivéve a belterülettől
leszakadó egyéb beépítésre szánt területen (majorokban) elhelyezkedő övezeteket, ott 7. §. (2)
bekezdés b.) pontja szerint biztosítandó.

3.

●

A
telekalakítás
lehetőségei
A kialakítható
telek

Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető, nyeles telek
létesíthető.
legkisebb területe
K tartható vagy 700/500 ● m2
legkisebb utcai homlokvonala
K tartható vagy 16,0 m

Zártsorú beépítés esetén a második érték tartható.

4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja
Legnagyobb beépítettsége %
Kialakult
oldalhatáron
álló,
ikresen
csatlakozó ill. szabadon álló beépítés
tartható, új beépítés oldalhatáron álló legyen,
kivételesen zártsorúvá fejleszthető.●

30

Legkisebb
zöldfelület %
50%

●

▬ Oldalhatáron álló beépítés esetén, egytraktusos utcai épületnél (< 8,0 m utcai homlokzatszélesség)
keresztszárny létesíthető, az utcavonaltól beljebb, legalább 6,0 m-re.
▬ ≤ 12,0 m kialakult telekszélesség- illetve ≤ 20,0 m kialakult telekmélység esetén, zártsorú beépítés
lehet, egytraktusos utcai épületnél (< 8,0 m utcai homlokzatszélesség) keresztszárny létesíthető, az
utcavonaltól beljebb, legalább 6,0 m-re.
▬ Nyelestelken oldalhatáron álló beépítés legyen.
5.
Elhelyezhető
épületek száma

előkert

Több épület is
létesíthető

K
tartható
illetve 5,0 m●

A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Megengedett legkisebb
oldalkert
hátsókert
K* tartható vagy 5,0
m●●
6,0 – 18,0 m
telekméret
K* tartható vagy 3,0
m●●
függvényében●●●

Beépítési mód
függvényében
Oldalhatáron álló

Szabadon álló
4,0m●●
Zártsorúan
csatlakozó
●

▬Kialakult állapot szerint 0,0 m is lehet, ide számítandók a fésűs beépítésből adódó előkertek is,
▬Tömbfeltárás esetén, új utcasorok mentén 5,0 m legyen, saroktelken az oldalhatáron álló beépítés
mentén 0,0 m lehet.
●●
▬ Új építés esetén oldalhatáron álló beépítésnél legalább 5,0 m oldalkert biztosítandó, kivéve ≤ 14m
kialakult telekszélesség esetén, ahol az oldalkert 4,5m lehet.
▬ Zártsorú beépítés esetén az oldalszárnyak között, illetve saroktelken legalább 4,0 m tartandó,
●●●
▬ Hátsókert meghatározása a 3. számú melléklet szerint lehetséges. A hátsókert a meghatározott
méreténél kisebb akkor lehet, ha a telekre előírt beépítettség másképpen nem biztosítható. A hátsókert
mérete azonban nem lehet kisebb 6,0 m-nél, kivéve a ≤ 20,0 m kialakult telekmélység esetén, amikor
0,0 m is lehet.
▬ Két utcát összekötő telek esetében egyik oldalon előkert, másik oldalon hátsókert biztosítandó.
* a < 4,5 m oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén , a < 2,25 m oldalkert szabadonálló beépítés
esetén OTÉK-ban foglalt határértékénél megengedőbb érték, ld. BM. Dél-Dunántúli Területi Főépítészi
Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.
6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett
Tetőzet és tető
Magastető legnagyobb
Tető héjazata
építménymagasság
hajlásszöge
szélessége
Jellemzően magastető
Cserép-, fém- vagy
4,5 m
legyen
Max. 10,0 m
üvegfedés lehet

7.

Egyedi előírások
▬ Az övezetben található régészeti lelőhelyek területén minden 30 cm-t meghaladó földmunkát csak a

kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. Rendelkezései szerint lehet végezni, az építési
engedélykérelem tartalma jelen szabályzat 4.§. (1) bek. pontjai szerint kiegészítendő.
▬ Helyi védett épületek sorába felvett épületeken külső vagy belső felújítási, helyreállítási, bővítési vagy
bontási munkát végezni Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő –testületének a helyi építészeti
értékek védelméről szóló 16/2002. (V.29) ök. rendelettel módosított 30/1999. (X.26) számú rendelete
szerint lehet.
8.

9.

Sajátos jogintézmények
8.1

Építési tilalom:-

8.2

Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő ingatlanokat: 424426-, 430-433-, 446/2-, 814-, 815/2-, 816-, 817/2-, 818/2-, 819-, 822-, 823-, 825-, 826-, 827/6-,
828-, 831-, 834-, 838-, 839-, 841-, 844-848-, 849/1-, ./3-, 850-, 853/5-, 854-856- 861/2-, ./2,
862-, 899-, 901/4-, ./5-, 903-, 906-909-, 920/1-, 2173-, 2174/1-, ./2, 2175-, 2198-, 2210-, 2268-,
2302-, 2591/2-, 2592-2594-, 2595/2-, 2596/1-, ./3, ./4., 2851/4-, 2853-, 2855- hrsz-ok

8.3

Elővásárlási jog:-

Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) örökségvédelem szerint:
Régészeti területek:
■ 7. és 8. számú régészeti lelőhely érinti a 0232/1, 0232/2, Szarvasd major területén
Helyi védett épületek sorába felkerülnek:
Lakóépület, Erzsébet u. 18. szám, 250 hrsz.
Csuta Csárda, Teleki u. 55. 2224/2 hrsz.
b.) egyéb: -

(12) Az
Lke-4

K(O,Ikr,SZ)/Z/O/Ikr
K/6,0

K/30
K/400

jelű övezet, kialakult oldalhatáron álló beépítésű lakóövezet, amely a 6,0 m-t meg nem haladó
építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.
“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés
1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 13 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 4 pontja szerinti, valamint
kivételesen (3) bekezdés 1, 2, 3 pontja szerinti építmények.

2.

A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3.

A
telekalakítás Bármely az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.
lehetőségei
A kialakítható
Legkisebb területe
K tartható vagy 400 m2
telek
Legkisebb utcai homlokvonala
K tartható vagy 14,0 m

4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja
Legnagyobb
beépítettsége %
Kialakult oldalhatáron álló, ikresen csatlakozó illetve szabadon
álló beépítés tartható, új beépítés zártsorúvá fejleszthető vagy
oldalhatáron álló legyen, kivételesen ikresen csatlakozó
30%
beépítés is engedélyezhető.●

●

▬nyelestelken oldalhatáron álló beépítés legyen.

Legkisebb
zöldfelület %
50%

▬ Ikresen csatlakozó beépítés akkor engedélyezhető, ha az OTÉK 36. §-a szerint meghatározott
épületek közötti távolság(ok) csak így biztosíthatók.
▬Azon egytraktusos utcai épületeknél, melyek helyi védelem alatt állnak (< 8,0 m-es utcai
homlokzatszélesség) zártsorú összeépítés vagy keresztszárny az utcavonaltól beljebb, legalább 6,0 mre létesíthető. Új építés esetén az utcai épület eredeti méreteit, arányait tartva építendő vissza.
▬Helyi védett utcasorok mentén, az eredetileg nem védett egytraktusos utcai épületnél, valamint
bármely egytraktusos utcai épület esetén (< 8,0 m-es utcai homlokzatszélesség) zártsorú összeépítés
vagy keresztszárny
- bővítés esetén az utcavonaltól beljebb, legalább 6,0 m-re létesíthető
- új építés esetén az utcai épület legfeljebb 10,0 m-es utcai homlokzatszélességben építhető
vissza, zártsorú összeépítés vagy keresztszárny az utcavonaltól beljebb, legalább 6,0 m-re létesíthető,
5.
Elhelyezhető
épületek száma
Több épület is
létesíthető

A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Megengedett legkisebb
előkert
oldalkert
hátsókert
K*/6,0/4,0 m●
K tartható új
K* /4,0 m●
6,0 – 18,0 m
beépítés
telekméret
esetén
K(3,0m)
függvényében●●
5,0 m

Beépítési mód
függvényében
Oldalhatáron álló
Zártsorúan ill. ikresen
csatlakozó.
Szabadon álló

●

▬ Ha kialakult állapot szerint az épületek közti tűztávolság kisebb mint a tényleges
építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság, akkor minden estben az építési
engedélyezés során be kell szerezni a tűzvédelmi szakhatóság véleményét.
▬ Új építés esetén oldalkert a táblázat adatai szerint biztosítandó.
▬ Zártsorú beépítés esetén udvari épületszárnyak között, saroktelken az oldalkert (oldalhatáron álló
beépítés esetén akkor, ha az építmények közti OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság így is
biztosítható), továbbá zártsorú beépítést megszakító oldalkert is 4,0 m lehet.
●●
Hátsókert meghatározása a 3. számú melléklet szerint lehetséges. A hátsókert a meghatározott
méreténél kisebb akkor lehet, ha a telekre előírt beépítettség másképpen nem biztosítható. A hátsókert
mérete azonban nem lehet kisebb 6,0 m-nél, kivéve a < 25,0 m kialakult telekmélység esetén, amikor
0,0 m is lehet.
* a < 6,0 m oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén , a < 3,0 m-es oldalkert ikresen csatlakozó
beépítés esetén OTÉK -ban foglalt határértékénél megengedőbb érték, ld. BM. Dél-Dunántúli Területi
Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.
6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Magastető
Megengedett
Tetőzet és tető
legnagyobb
Tető héjazata
építménymagasság
hajlásszöge
szélessége
Jellemzően magastető
Cserép-, fém- vagy
6,0 m
legyen
12,0 m
üvegfedés lehet

7.

Egyedi előírások
▬ Az övezetben található régészeti lelőhelyek területén minden 30 cm-t meghaladó földmunkát csak a
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. Rendelkezései szerint lehet végezni, az építési
engedélykérelem tartalma jelen szabályzat 4.§. (1) bek. pontjai szerint kiegészítendő.
▬ Helyi védett illetve azok sorába felvett épületeken külső vagy belső felújítási, helyreállítási, bővítési
vagy bontási munkát végezni Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő –testületének a helyi
építészeti értékek védelméről szóló 16/2002. (V.29) ök. rendelettel módosított 30/1999. (X.26) számú
rendelete szerint lehet.

8.

Sajátos jogintézmények
8.1

Építési tilalom:-

9.

8.2

Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő ingatlanokat: 13-17-,
31-, 33/2-, ./3-, ./4, 36-, 40/2-, 41-, 43-, 506-, 509-, 535-, 564/5-, 614-617-, 618/2-, 622/1-, ./3-,
623-, 624-, 625/2-, 626/2-, 627-, 630-634-, 635/1-, 656-, 687-695-, 696/2-, 697-, 698/1-, 714-,
716/2-, 3017-3024-, 4608-, 4609/2-, 4610 hrsz.

8.3

Elővásárlási jog:-

Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) örökségvédelem szerint:
Régészeti területek:
■ a 23 számú régészeti lelőhely érinti: Kórház utca 96-116. számú, 4373-, 4375-, 4377-, 4378-, 4382-,
4386-, 4387-, 4389-, 4392/1-, ./2 hrsz-ú ingatlanokat,
Helyi védett épületek:
Lakóépület, Szepessi u.6. szám, 15 hrsz.
Lakóépület, dr. Riesz József u. 3. 12 hrsz.
Lakóépület, Erzsébet u. 48. szám, 264 hrsz.
Helyi védett épületek sorába felkerülnek:
Lakóépület, Erzsébet u. 59. szám, 622/3 hrsz.
Lakóépület, Ady E. u. 60. szám, 611 hrsz.
Lakóépület, Kölcsey F. u. 11. szám 1183 hrsz.
Lakóépület, Kölcsey F. u. 15. 15/A. szám 1181-, 1180 hrsz.
Lakóépület, Árpád u. 43. szám, 931 hrsz.
b.) egyéb: -

Vegyes területek
9.§
(2) A
Vt-2

K(O,Z)/O/Z/HZ
K/9,5/7,5

K/60/75/100
K/1000

jelű övezet elsősorban lakó- és települési szintű igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-,
szálláshely szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál.
“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés
1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 16 §. (2) bekezdés 1, 2, 5, 6 pontja szerinti építmények.

2.

A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3.

A
telekalakítás Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.
lehetőségei
A kialakítható
Legkisebb területe
K tartható vagy 1000 m2
telek
Legkisebb utcai homlokvonala
K tartható vagy 20,0 m

4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja
Legnagyobb
Legkisebb zöldfelület %
beépítettsége %
Kialakult oldalhatáron álló illetve zártsorú beépítés
tartandó, új beépítés oldalhatáron álló illetve zártsorú
K tartható ill.
legyen●, a kialakult beépítés hézagosan zártsorúvá is
65/75/100%●●*
30/10●●
fejleszthető.

●

Keretes, félkeretes beépítés is létesíthető,
Saroktelken a beépítettség 75 %, a legkisebb zöldfelület 10 % lehet. Kivételes esetben a földszint 100
%-osan beépíthető (terven külön jelölt helyeken). Ilyen esetekben a táblázat előbbi adatai az emeleti
szintekre vonatkoznak, valamint tetőkert ill. zöldhomlokzat létesítendő olyan szerkezetben és felületben,
hogy az zöldfelületként a telek legkisebb zöldfelületébe beszámítható legyen (ld. OTÉK 25. §.)
*▬ A 100 % legnagyobb beépítettség OTÉK-ban foglalt határértékénél megengedőbb érték, ld. BM.
Dél-Dunántúli Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott
hozzájárulását.
●●

5.
Elhelyezhető
épületek száma
Egy
tömegnek
látszó, több épület
is létesíthető,

A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Megengedett legkisebb
előkert
oldalkert
hátsókert
K szerint
10,0m
0,0 - 8,0 m,
új beépítés esetén
10,0 m●●
legalább 8,0 m legyen

Beépítési mód
függvényében
Oldalhatáron álló
Zártsorúan-,
hézagosan zártsorúan
csatlakozó,

5,0 m●
●

Udvari épületszárnyak közti távolság, továbbá zártsorú beépítést megszakító oldalkert .
< 25,0 m telekhossz esetén 0,0 m is lehet.

●●

6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett
Tetőzet és tető
Magastető legnagyobb
építménymagasság
hajlásszöge
szélessége
9,5 m,
udvari épületszárny
homlokzatmagassága
legfeljebb 7,5 m●

Jellemzően utcával
párhuzamos gerincű
magastető épüljön.

Utcai szárny:
max. 12,0 m
Udvari szárny (oldalhatáron
végigfutó) max. 9,0 m●●

Tető héjazata
Cserép-,
fémvagy üvegfedés
lehet

●

Kivéve torony szerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 13. §. (6) bekezdésében foglaltak
szerint kell eljárni.
●●
Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, a Városi Főépítész
véleménye alapján.
7.

Egyedi előírások
▬ Építési engedélykérelem tartalma jelen szabályzat 4.§. (1) bek. pontjai szerint kiegészítendő.
▬ Helyi védett épületek sorába felvett épületeken külső vagy belső felújítási, helyreállítási, bővítési vagy
bontási munkát végezni Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő –testületének a helyi építészeti
értékek védelméről szóló 16/2002. (V.29) ök. rendelettel módosított 30/1999. (X.26) számú rendelete
szerint lehet

8.

9.

Sajátos jogintézmények
8.1

Építési tilalom:-

8.2

Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő ingatlanokat: 1191-,
077/3-, 048/2-, 4695-4700-, 071-, 708 hrsz

8.3

Elővásárlási jog:-

Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) örökségvédelem szerint:
Helyi védett épületek sorába felkerülnek:
Szent Orsolya Rendi Általános Iskola, Kölcsey F. u. 1191 hrsz.
Lakóépület, Petőfi S. u. 3. szám 707/1-, ./3 hrsz-ok.
Lakóépület, Petőfi S. u. 13. szám 702/1-, ./2 hrsz.
b.) egyéb: -

(3) A
K(O,SZ)/Z/O
K/7,5/6,0

Vt-3

K/60/85/100
K/1200

jelű övezet elsősorban lakó- és települési szintű kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, szálláshely
szolgáltató-, oktatási-, egészségügyi-, egyházi- és szociális építmények elhelyezésére szolgál.
“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés
1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 16 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 5, 6 pontja szerinti építmények.

2.

A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3.

A
telekalakítás Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.
lehetőségei
A kialakítható
Legkisebb területe
K tartható vagy 1200 m2
telek
Legkisebb utcai homlokvonala
K tartható vagy 20,0 m

4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja
Legnagyobb
Legkisebb zöldfelület %
beépítettsége %
Kialakult oldalhatáron álló, szabadon álló beépítés
K tartható ill.
tartható, új beépítés zártsorú, illetve oldalhatáron
65/85/100%●●*
20/8 % ●●*
●
álló lehet

●

▬A műemlékek és helyi védett épületek védelme a kialakult beépítés védelmére is kiterjed, a
szabadon álló beépítés is visszaépíthető.
▬ A ≥ 22,0 m telekszélesség esetén mindkét oldalhatáron oldalszárny létesíthető.
●●
Saroktelken a beépítettség 85 %, a legkisebb zöldfelület 8% lehet. Kivételes esetben a földszint 100
%-osan beépíthető (terven külön jelölt helyeken). Ilyen esetekben az emeleti szintekre a táblázat előbbi
adatai vonatkoznak, valamint tetőkert ill. zöldhomlokzat létesítendő olyan szerkezetben és felületben,
hogy az zöldfelületként a telek legkisebb zöldfelületébe beszámítható legyen (ld. OTÉK 25. §.)
*▬ A 100 % legnagyobb beépítettség és 8 % legkisebb zöldfelület OTÉK-ban foglalt határértékénél
megengedőbb érték, ld. BM. Dél-Dunántúli Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú
szakvéleményében megadott hozzájárulását.
5.

A beépítés paraméterei

●

Zártsorú beépítés esetén udvari épületszárnyak közti távolság, továbbá zártsorú beépítést megszakító
oldalkert 4,0 m lehet.
●●
▬ Kialakult állapot szerint oldalhatáron álló beépítésnél a < 7,5 m, szabadon álló beépítésnél a < 4,0
m –es oldalkert, csak átépítés esetén tartható, új építés esetén a táblázat adatai alkalmazandók.
▬ Ahol a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítésnél < 7,5 m, szabadon álló beépítésnél < 4,0 m,
vagy a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság, akkor minden
esetben a építési engedélyezés során be kell szerezni a tűvédelmi szakhatóság véleményét.
●●●
Hátsókert 0,0 m is lehet:
▬ ≤ 25,0 m telekhossz esetén, valamint
▬ kialakult keretes illetve félkeretes beépítés esetén.
* Oldalhatáron álló beépítésnél < 7,5 m, szabadon álló beépítésnél < 4,0 m oldalkert OTÉK-ban foglalt
határértékénél megengedőbb érték, ld. BM. Dél-Dunántúli Területi Főépítészi Iroda 101/2004
iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.
6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett
Tetőzet és tető
Magastető legnagyobb
építménymagasság
hajlásszöge
szélessége
Kialakult állapot tartható,
Utcai szárny ill. két szabad
Új építés esetén 7,5 m
Jellemzően utcával
homlokzattal rendelkező
lehet,
párhuzamos gerincű
épületrész: max. 12,0 m●
Udvari épületszárny
magastető épülhet.
Udvari szárny, ill. egy szabad
homlokzatmagassága
homlokzattal rendelkező
legfeljebb 6,0 m
épületrész: max. 9,0 m●

Tető héjazata
Cserép-, fém- vagy
üvegfedés lehet.

●

Kivéve a táblázat értékeit meghaladó kialakult állapotot, amely tartható. Bontás esetén műemléki
illetve helyi védelem esetén vissza is építhető.
7.

Egyedi előírások
▬ Építési engedélykérelem tartalma jelen szabályzat 4.§. (1) bek. pontjai szerint kiegészítendő.
▬ Az országosan védett, valamint az országos védelemre terjesztendő épületek és azok műemléki
környezete esetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. rendelkezései szerint kell
eljárni. Az országos védettség elmaradása esetén az épületek helyi védettségűek maradnak.
▬ Helyi védett épületeken külső vagy belső felújítási, helyreállítási, bővítési vagy bontási munkát végezni
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő –testületének a helyi építészeti értékek védelméről szóló
16/2002. (V.29) ök. rendelettel módosított 30/1999. (X.26) számú rendelete szerint lehet.

8.

9.

Sajátos jogintézmények
8.1

Építési tilalom:-

8.2

Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő ingatlanokat: 1-, 2-, 43-,
63/2-, ./1-, 62-, 58-, 56-, 52/4-, 53-, 224/3-, ./5-, ./8-, 92-, 91-, 90/5-, ./1-, ./6-, 1928-, 1925-, 1924-,
3016/2-, 1294/9-, 1294/14-, 1295-, 1297/6 hrsz-ok.

8.3

Elővásárlási jog:-

Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) örökségvédelem szerint:
Országosan védett műemlék: katolikus templom 50/2 hrsz, Szentháromság szobor 50/3 hrsz
Műemlékek műemléki környezete az alábbi ingatlanokat foglalja magába: 50/1, 49/5, ./6 hrsz-ok;
Országos védelemre terjesztendő: Korona szálló, Arany J. tér 5., 224/8 hrsz.
A műemlék műemléki környezete: 187-, 194-, 195-, 196/4-, 197-, 218/1-, ./2-, ./3-, ./4-, 217-, 216-, 222-,
224/2-, ./5-, ./6-, ./7-, ./8-, 219-, 220-, 221 hrsz-ok,
Helyi védett épületek:
Bíróság Hunyadi János tér 33. 1053 hrsz.,
Lakóépület, Dombó Pál u. 9. 1311 hrsz,
Evangélikus templom Bezerédj u.4. 1298/1 hrsz,
Óvoda épülete, Bezerédj u. 2/a. 1295 hrsz.
Metodista Egyház épülete, bezerédj u. 2/c. 1297/6 hrsz.
Mentőállomás, Jókai u. 3. 1337 hrsz.
Könyvesbolt, lakóépület Jókai u. 1. 90/2-, 90/3 hrsz.
Mozi épülete, Kossuth u. 90/1 hrsz.
Zrínyi Ilona Általános Iskola, Szabadság u. 27. 88 hrsz.
Bank épülete, Szabadság u. 21. 85 hrsz.
Volt rendőrség épülete, Szabadság u. 12. 9 hrsz.
Zeneiskola főépülete, Szabadság u. 14. 7/1 hrsz.
Volt főszolgabíró lakóépület, Szabadság u. 16. 7/2 hrsz.
Helyi védett területté nyilvánítandó: volt lekvárgyár, 1971/1 hrsz.
b.) egyéb: -

(7) A
Vk-1

K(SZ)/SZ/Z
K/12,5/6,0

K/75/100
K/1500

jelű övezet elsősorban központi igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó, szálláshely
szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál.
“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés
1.
●

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 17 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 4, 9● pontja szerinti építmények.

Lakófunkció csak az emeleti szinteken létesíthető.

2.

A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3.

A telekalakítás lehetőségei
A kialakítható
telek

Bármilyen,
az
alábbi
paramétereknek
megfelelő
telekalakítás
engedélyezhető.
Legkisebb területe
K tartható vagy 1500 m2
Legkisebb utcai homlokvonala
K tartható vagy 30,0 m

4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja
Legnagyobb beépítettsége
%
Kialakult szabadon álló beépítés tartható, új beépítés
szabadon álló vagy zártsorú legyen,●
K tartható ill. 75/100%●●*

Legkisebb
zöldfelület %
10% ●●

●

▬ Amennyiben az övezet egy tömbje, egy telek marad, akkor a beépítés szabadon álló ,
▬ Zártsorú legyen a beépítés, ha az övezet több telekre osztott, és a tervezett építmények
ütemezetten, több tulajdonos beruházásában valósulnak meg.
▬ A műemlékek és helyi védett épületek védelme a kialakult beépítés védelmére is kiterjed, amikor a
szabadon álló beépítés tartandó, vagy azzal hézagosan zártsorú összeépítés hozható létre.
●●
▬ A földszint 100 %-osan beépíthető a terven külön jelölt esetekben, amikor a táblázat előbbi adatai,
az emeleti szintekre vonatkoznak. Az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület biztosítása érdekében tetőkert
ill. zöldhomlokzat létesítendő olyan szerkezetben és felületben, hogy az zöldfelületként a telek legkisebb
zöldfelületébe beszámítható legyen (ld. OTÉK 25. §.)
*▬ A 100 % legnagyobb beépítettség OTÉK-ban foglalt határértékénél megengedőbb érték, ld. BM.
Dél-Dunántúli Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott
hozzájárulását.
5.

A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető
Megengedett legkisebb
épületek száma
előkert
oldalkert
hátsókert
Kialakult állapot szerint
Egy épület illetve egy
0,0 – 10,0 m, új
6,5 m
tömeg létesíthető
beépítés esetén 10,0
12,5 m
●
m legyen
5,0 m●●

Beépítési
függvényében

mód

Szabadon álló
Zártsorú beépítés esetén

●

Ettől eltérni a terven jelölt esetekben lehet, különösen csomóponti, sziluett értékű beépítések estében.
Udvari épületszárnyak közti távolság, zártsorú beépítést megszakító oldalkert, továbbá hézagosan
zártsorú beépítés esetén a földszinti átépítés szélessége legalább 5,0 m lehet.
●●

6.
Megengedett
építménymagasság
12,5 /6,0m ●

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Tetőzet és tető hajlásszöge Magastető leg- nagyobb
szélessége
Tető héjazata
Jellemzően utcával
párhuzamos gerincű
14,0 m●●
Cserép-, fém- vagy
magastető épülhet. ●●
üvegfedés lehet

●

▬ Kivéve torony szerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 13. §. (6) bekezdésében foglaltak
szerint kell eljárni.
▬ A legkisebb homlokzatmagasság legalább 6,0 m lehet.
●●
Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, a Városi Főépítész
véleménye alapján.
7.

Egyedi előírások
▬ Építési engedélykérelem tartalma jelen szabályzat 4.§. (1) bek. pontjai szerint kiegészítendő.
▬ Az országos védelemre terjesztendő épületek és azok műemléki környezete esetében a kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. rendelkezései szerint kell eljárni. Az országos védettség
elmaradása esetén az épületek helyi védettségűek maradnak.
▬ Helyi védett, illetve azok sorába felvett épületeken külső vagy belső felújítási, helyreállítási, bővítési
vagy bontási munkát végezni Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő –testületének a helyi építészeti
értékek védelméről szóló 16/2002. (V.29) ök. rendelettel módosított 30/1999. (X.26) számú rendelete
szerint lehet

8.

Sajátos jogintézmények

9.

8.1

Építési tilalom:-

8.2

Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő ingatlanokat: 45834585-, 4590/5-, 0300/4-, 0302/4-, ./6-, 0307/2-, 967/2-, 2181-2184-, 2193-2196-, 2197/1-, ./2-,
2179-, 2178/1-, 2177/4-, 1289-,

8.3

Elővásárlási jog:-

Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) örökségvédelem szerint:
Országos védelemre terjesztendő: Illyés Gyula Gimnázium Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 1289 hrsz.
A műemlék műemléki környezete: 1289-, 1290 hrsz.
Helyi védett épület: Víztorony , Hunyadi tér 782/4 hrsz. Apáczai Csere János Szakközépiskola és
Kollégium, Arany János tér 21. szám, 229 hrsz.
b.) egyéb: -

különleges területek
12.§
(8) A
K-8
vü

K/SZ

K/40

K/7,5

K/2000

jelű különleges övezet, elsősorban települési szintű szolgáltató, karbantartó létesítmények –
szennyvíztisztító, hulladéktárolásra alkalmas területek, stb.- elhelyezésére szolgál.”.
“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés,
1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, a
használó, a személyzet számára szolgáló lakás, igazgatási vagy egyéb irodaépület,
parkolóház, kivételes esetben emeleti szinteket lakás.

2.

A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3.

A telekalakítás lehetőségei
A kialakítható telek

4.

A kialakult telkek tarthatók vagy az alábbi paraméterek szerint
alakíthatók.
legkisebb területe
K vagy 2000 m2
Legkisebb homlokvonala
K vagy 30 m

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja
Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)

Szabadon álló

40 •%

•

K vagy 40 %

A telekhatárok mentén többszintes növényállomány telepítendő (ld.: még az 5. sor alatti
megjegyzést).

5.

A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Elhelyezhető
épületek száma
előkert
több épület is
K tartható vagy legalább
létesíthető
12,0 m•

Megengedett legkisebb
oldalkert
hátsókert
legalább
legalább
6,0 m
12,0 m•

Beépítési mód
függvényében
Szabadon álló

•

Az övezet elő és hátsókertjeit gyep, cserje és lombkorona szinten is zárt, többszintes növényállománnyal
kell betelepíteni (ld. OTÉK 25. §.)
6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett
Tetőzet és a magastető
Magasető leg- nagyobb
építménymagasság
hajlásszöge
szélessége
Környezetéhez illeszkedő
7,5 m
szerkezet legyen.
max. 14,0 m

Tető héjazata
Cserép-, fém- és
üvegfedés
alkalmazható

7.

Egyedi előírások
▬ Építési engedélykérelem tartalma jelen szabályzat 4.§. (1) bek. pontjai szerint kiegészítendő.
▬ Dombóvár szennyvíztisztító telepének bővítéssel egybekötött rekonstrukcióját, korszerűsítését úgy kell
elvégezni, hogy a rendelkezésre álló 190 m-es védőtávolságon túl, környezetét semmilyen határérték
túllépéssel, illetve irritáló bűzterheléssel ne zavarja.
▬ A tisztító telepet ennek érdekében úgy kell fejleszteni, hogy az elfolyó tisztított szennyvíz összes foszfor
koncentrációja a 0,5 mg/l értéket ne haladja meg.
▬ A tisztító telep környezetében a szabályozási terv hulladékudvar kialakítására is területet biztosít.
▬ Dombóvár 291/8-, 291/7 hrsz-ú ingatlanjai, a város felhagyott szervetlen hulladéklerakója, mely területek
rekultivációjának -szakhatóságok által elfogadott- végrehajtása után, véderdő felhasználást kap, illetve
hulladékudvar kialakítására jelöl ki helyet a szabályozási terv.
▬ Dombóvár tervezett inert hulladéklerakóját, csak a bányatelek érintett részletének szakszer?
rekultivációja után lehet kialakítani.

8.

Sajátos jogintézmények:

9.

8.1

Építési tilalom: -

8.2

Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő ingatlanokat: 0329/812-, ./23 hrsz

8.3

Elővásárlási jog: -

Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) Örökségvédelem szerint:b.) Egyéb: Az övezet környezetében, a szabályozási terv szerinti véderdők kialakításáról a város vagy
megbízottja (üzemeltető) gondoskodik.

Beépítésre nem szánt területek
KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLETEK
14.§
(1) A közutak számára a tervlapokon jelölt építési területeket biztosítani kell. A 10. számú melléklet
szerinti mintakeresztszelvény alapján a közművek az (védőtávolságok és biztonsági övezetek) MSZ
7487 szabvány szerint helyezhetők el.
(2) A közlekedési területek körébe a következő közlekedési létesítmények tartoznak:
Köu-1 jelű országos főközlekedési út - autópálya, I. II. rendű főút, belterületi főforgalmi út;
Köu-2 jelű városi forgalmi út – összekötő út, belterületi út;
Köu-3 jelű gyűjtő út.
Köu-4 jelű kiszolgáló út,
Köu-5 jelű vegyes forgalmú út, magán út;
Köu-6 jelű gyalogút, kerékpárút;
Köu-7 közterületi fásított parkoló;
Köu-8 külterületi kiszolgáló út;
Köu-9 külterületi földút;
Kök kötöttpályás közlekedési terület- vasút;
(3) A tervezett országos főközlekedési útvonalak szabályozási terven jelölt építési területeit legalább
300 m-es területsávon kell biztosítani.
(5) A Köu-1 – Köu-6 jelű, közterületnek minősülő közlekedési területek építési területein legfeljebb 5 %os beépítettséggel elhelyezhetők az OTÉK. 26. .§ (3) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti építmények.
(6) A Köu-7 jelű közterületi fásított parkoló építési területén legfeljebb 8 %-os beépítettséggel minden
esetben elhelyezhetők az OTÉK. 26. .§ (3) bekezdés 1. 2. 3. és 4. pontja szerinti, valamint az alábbi
építmények:
• hirdető berendezések,
• köztisztasággal kapcsolatos építmények,
• szobor, díszkút,
• távbeszélő fülke.
• fix árusító pavilon-,
• illemhely építménye.

A ZÖLDTERÜLETI RENDSZER
15. §
(1) A terv területén létesítendő közparkokat a szabályozási tervlap tünteti fel (Z jelű területek), melyek
szakszerű kialakításáról és folyamatos karbantartásáról a mindenkori tulajdonos, vagy
meghatalmazottja gondoskodik.
(2) A terv Z-1 jelű közparkjainak területén épület nem helyezhető el, csak OTÉK 27. §. (4) bekezdés a.)
pontja alatti pihenést és testedzést szolgáló építmények létesíthetők. Elhelyezhetők továbbá hirdető,
reklám, hirdetés, köztisztasággal kapcsolatos tárgyak, szobor, diszkút, pihenő pad, távbeszélő fülke.
(4) A zöldterületen legfeljebb 2 %-os beépítettséggel helyezhető(k) el épület(ek).
(5) A zöldterületen kialakítható beépítésekre, valamint az elhelyezhető építményekre vonatkozó
kikötések:
-Építményt elhelyezni, meglévő és új ingatlanhatártól legalább 6,0 m elő-, oldal-, és hátsó távolságok
megtartásával, szabadon állóan lehet, a terven jelölt építési helyek irányadóak.
-A létesítendő építmény építménymagassága legfeljebb 6,0 m lehet;
-Az építmény közműellátása jelen rendelet 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.
-Építmény elhelyezése miatt fa kivágása nem engedélyezhető;
-Az övezetben építési engedélyt kiadni a városi tervtanács, annak hiányában a Városi Főépítész
egyetértő szakvéleménye alapján lehet (ld. Jelen rendelet 4.§ a. pontja).

(6) A zöldterületek övezeteiben a sétautakat kiselemes térburkolattal lehet kialakítani vagy/és kőszegély
között kavics burkolatúak lehetnek.
(8) A szabályozási terven szereplő zöldfelületeket más területfelhasználási kategóriába sorolni csak a
településszerkezeti és szabályozási terv egészének módosításával lehet.

ERDŐTERÜLET
20.§
(1) Dombóvár város közigazgatási területén meglévő és telepítendő erdők rendeltetés szerint :
1. védett ill. védelmi erdő
Ev
2. gazdasági erdő
Eg
3. turisztikai erdő
Et
A meglévő és a telepítendő erdők elsődleges rendeltetéseinek megállapítására az 1996. évi LIV. tv.II.
fejezet 18. §. a, b, c, d, e pontja és a végrehajtására kiadott 29/1997. (IV.30.) FM rendelet 22. §. a, pont
alkalmazásával az erdészeti hatóság jogosult.
(2) Dombóvár város közigazgatási területén található erdőket a rendeltetés szerint a V-1 jelű tervlap
tűnteti fel. Az erdőterületeken minden esetben szakhatóság az illetékes Állami Erdészeti Szolgálat.
(3) A védelmi rendeltetésű erdőben (Ev) épületet elhelyezni nem szabad. Kivételes esetben, a
természetvédelmi kezelési tervben meghatározott területeken, kizárólag természetvédelmi, erdő- és
vadgazdálkodási, illetve közjóléti célból szabad épületnek nem minősülé építményt elhelyezni. E
területeken természetvédelmi szakhatóság a Duna-Dráva Nemzeti Park.
(4) Az Eg jelű gazdasági rendeltetésű erdőben, legfeljebb 0,2% beépítés akkor hozható létre, ha az
erdő nagysága meghaladja a 10 ha-t, és 50 m-nél minden irányban szélesebb terjedelmű.
a.) Azon a beépíthető erdőterületen, melynek nagysága a 10 ha többszörösét is meghaladja, a 0,2 %-os
beépítés 10 ha-ént megbontva, külön-külön helyezhető el.
b.) A kialakítható funkció az erdő rendeltetésének megfelelő gazdasági épület, az ott dolgozók ellátását,
pihenését szolgáló szállás, ellátás lehet.
(5) Az Et jelű turisztikai rendeltetésű erdő, elsősorban a helyi lakosság, a helyben üdülő és kiránduló
népesség pihenését, kikapcsolódását, testedzését szolgáló építmények elhelyezésére szolgál.
Építményt elhelyezni a 10 ha-t meghaladó turisztikai erdőben, legfeljebb 0,3 %-os beépítettséggel
lehet.
(6) A turisztikai rendeltetésű erdőben természetvédelmi szakhatóság a Duna-Dráva Nemzeti Park.
(7) Az erdőterületeken építési engedély kiadásának feltétele, jelen rendelet 7. § (2) bekezdés b.) pontja
szerint meghatározott részleges közművesítettség biztosítása.
(8) Az erdőterületeken építményeket szabadon álló beépítési módban, legfeljebb 6,5 m-es
építménymagassággal lehet létesíteni. Az épületet magastetős kialakítással, tájba illeszkedő módon
kell kialakítani.
(10) Az övezetben az építési engedélykérelmet ki kell egészíteni jelen szabályzat 4.§. (1) bek. szerinti
tartalommal.
(11)Az övezetben található régészeti lelőhelyek területén minden 30 cm-t meghaladó földmunkát
csak az örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. Rendelkezései szerint lehet végezni.

2. sz. melléklet
Az akcióterületen kívül, a településen megvalósult fejlesztések
Megvalósult
fejlesztés

Nők munkaerőpiacra
való visszatérésének
ösztönzése

Hátrányos helyzetű
emberek képzése és
foglalkoztatása

Szigeterdei lakótorony
rekonstrukciója I-III.
ütem

Megvalósítás
ideje

Fejlesztés tartalma
„Hátrányból előny” női vállalkozások létrehozásának, fejlesztésének
támogatása komplex szolgáltatások nyújtásával 3 kistérségben című
projektjének megvalósítása.

2007.02.28

2007.01.30

2006-2007

A projekt célja a nők vállalkozói ismereteinek, készségeinek bővítése,
piaci esélyeinek növelése, női vállalkozások versenyképességének
javítása komplex üzleti szolgáltatások nyújtásával a dombóvári,
tamási, szekszárdi kistérségekben.
A projekt általános célja volt, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű
célcsoportokkal foglalkozó szakemberek egységes szemlélettel,
szervezeti együttműködési készségekkel és szociális ismeretekkel
felvértezve hatékonyabban tudják a programok adta lehetőségeket
kihasználni.
Egy olyan program valósult meg, mely révén harminchat hátrányos
helyzetű, elsősorban roma származású fiatal képzéssel egybekötött
foglalkoztatásban vett részt. A három szakmában történő oktatás a
végéhez ért, melyet szakmunkásvizsgák követtek.
A Szigeterdő Lakótorony 18 m magas épülete 2004. évre
szerkezetkész állapotig elkészült a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium által kiírt pályázaton elnyert 10 millió forint támogatás
segítségével, és a mintegy 7 millió forintos önkormányzati önerő
felhasználásával.
Ahhoz, hogy a szerkezetkész épület ellen tudjon állni az időjárás
viszontagságainak, illetve hogy a látogatók részére megközelíthető
legyen, további munkák elvégzésére van szükség. Ezek az alábbi
munkákat foglalják magukba:
- a legfelső, nyitott szint zsalus faszerkezettel kialakított
lezárását,
- azon ablakok kialakítását,
- a falfedések bádogos munkáit,

Hatásai

Teljes
költsége
(mFt)

Finanszírozási forrás

Foglalkoztatás
javítása

30,6

HEFOP

Foglalkoztatás
javítása

107

HEFOP

16

TEKI

Kulturális örökség
megóvása

a külső homlokzati tégla falazat impregnálását,
az első emeleti bejárathoz keményfa lépcsőszerkezet
legyártását és elhelyezését,
- valamint a kapcsolódó egyéb tevékenységeket (földmunkák,
állványozás, stb.).
III. ütemben megvalósult:
- üvegablakok beszerelése
- 1. emeleten padlóburkolat, mennyezeti burkolat
- 2. emeleten kerámiaburkolat
- lépcsők kialakítása.
Dombóvár egyik jelentős ipartörténeti és építészeti emléke a Dőry
család által alapított egykori konzervgyár, amelyet a köznyelv - a gyár
egyik közkedvelt terméke alapján - „lekvárgyár”-nak nevez, Dőry
Konzervgyár.
A II. világháború után a gyár leállt, a gépeket leszerelték és
elszállították. Az üresen maradt épületeket később a Magyar
Honvédség vette át. Az itt kialakított anyagraktárból látták el
élelmiszerrel, később ruházattal a teljes Dunántúl katonai
helyőrségeit, közel 55 ezer embert.
A raktárbázist az 1990-es évek elején zárták be.
A terület új tulajdonosa, Dombóvár Város Önkormányzata lett.
Lekvárgyár területén található U alakú vasbeton vázas épület
felújítása Dombóvár Város Önkormányzata sikeresen pályázott 2003ban a JAM csarnok kialakítására, illetve 2004. június 15-én pályázatot
nyújtott be a főépület teljes felújítására, illetve foglakoztatási központ
kialakítására. A terület hasznosításáról született koncepcióhoz
illeszkedően elkészült az épület felújítási terve, melynek keretében
ökölvívó terem és két művészeti alkotó terem lett kialakítva, illetve az
épület korszerűsítésének folytatása. Ennek keretében elkészül az
épület fűtési és vízellátási terve, illetve a megvalósítás is elkezdődhet.
A munkálatok bruttó összköltsége 10.000.000 Ft, melyhez 20 %
önerőként 2.000.000 Ft-ot kell biztosítani.
-

Szociális Szolgáltató
Központ (JAM)
kialakítása (volt HM
raktár)

2006

Közszolgáltatások
javítása

373,5

ROP

Képzőművészeti
alkotóműhely kialakítása
a JAM Csarnokban

2006

Kertvárosi
szennyvízcsatorna
hálózat kialakítása

2006.11.30

Egyesített Szociális
Intézmény

2006.10.30

A dombóvári "Újra
Dolgozom Program"
folytatása

2006.02.28

Kórház, Béke, Fő, VI
utcák felújítása

2005.10.31

Dombóvár Város Önkormányzata az átépítés alatt álló volt Dőry
Konzervgyár egyik üzemcsarnokában biztosított egy-egy alkotóműhelyt
három képzőművész számára. Az alkotóműhely létrehozásának célja, hogy
tömegeket mozgósítson, hogy az önkifejezés, önmegvalósítás új formáit
felhasználva fejlődést, kikapcsolódást nyújtson.
Egész Kertvárosban elkészült a szennyvízcsatorna kiépítése 2 szennyvíz
átemelővel, 661 rákötéssel. A lakosság több, mint 80%-a rákötött a
rendszerre.
A pályázat benyújtását siker koronázta a HEFOP 2.2 Társadalmi befogadás
elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével a
„Segítők segítése” képzéssel a dombóvári kistérségben címmel.
A program megvalósítása az Önkéntesek Konferenciájával kezdődött. A
kistérségből és az ország különböző területeiről érkező önkénteseket
foglalkoztató civil szervezetek, intézmények és önkéntesek adtak számot
addigi munkájukról.
Konzorciumi partnerek: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi
Társulás, a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központ, a Kapos ITK Kht., a Dombóvári Jóléti Szolgáltató Kht.
Az „Újra Dolgozom Program” célja, a munkaerő-piacra való gyors
visszakerülés érdekében.
Dombóváron és környékén jelentkező munkanélküliség csökkentése,
szociális foglalkoztatás, hátrányos helyzetű munkanélküliek
foglalkoztathatóságának javítása.
Infrastruktúra javítása, útburkolat felújítása aszfaltréteg húzásával az alábbi
utcákban történt:
- Kórház utca: Dózsa Gy. és Gyár utcáig terjedő szakasz
- Béke utca: Kórház utca és III. utca közti rész
- Fő utca: VI.-VIII. utca közötti szakasz
- IV. utca: Fő utca és Gorkij utcáig terjedő rész.

Kulturális örökség
megóvása
Infrastruktúra
javítása

5,8

Saját
forrás

387,344 KÖVICE

Közszolgáltatások
javítása

23,397

HEFOP

Foglalkoztatás
javítása

34

HEFOP

Infrastruktúra
javítása

18,136

DDRFT

Helytörténeti gyűjtemény
épületének pince kialakítása,
udvar és a gondnoki lakás
felújítása

Új településrendezési terv
elkészítése

Szőlőhegyi Közösségi Ház
rekonstrukciója
15 lakásos Fecskeház építése
és 15 db parkoló

A múzeumnak helyet biztosító kiskastély 1896-ban épült főszolgabírói lakásnak.
1945 után volt fegyveres erők klubja, tiszti lakás, majd iskola.
2000-ben a Városvédő és Városszépítő Egyesület öntevékeny közösségének
rendelkezésére bocsátotta Dombóvár Város Önkormányzata, hogy helytörténeti
2004 gyűjteményt rendezhessen be. A helyileg védett épület méltó helyet biztosít a
szellemi és tárgyi, kulturális értékeinknek, amely a lakosság adományaival
állandóan gyarapszik. 2001-től közérdekű muzeális intézmény.
2005-ben a nyertes pályázatból megtörtént az épület pince kialakítása, udvar és
gondnoki lakás felújítása.
Dombóvár Önkormányzati Testülete elhatározta, hogy elkészítteti a város
településfejlesztési koncepcióját, szerkezeti – valamint szabályozási tervét és
helyi építési szabályzatát. E célból közbeszerzési pályázatot írt ki 2001.
szeptember 26-án, melyet a VEGTIGALIS Rt., a Koller és Társa Tervező Kft-vel
2004 közös pályázata nyert el. A munka generál koordinátori szerepét a VEGITALIS
Rt. vállalta, továbbá a településrendezési terveket megalapozó
településfejlesztési koncepciót is e cég készítette el. A településrendezési tervek
pedig, a Koller és Társa Tervező Kft-nél, Zambó Terézia vezető
településrendező tervező irányításával készültek.
A következők kerültek felújításra: külső vakolat, belső padló, festés-mázolás,
2004 vizesblokk és gázfűtés kiépítése.
2004

Lakhatás javítása érdekében 15 lakásos Fecskeház építése fiatalok részére a
Teleki és Zrínyi utca találkozásánál. A 15 lakáshoz 15 parkoló kialakítása.

Kulturális örökség
megóvása

5

TEKI

Közszolgáltatások
javítása

23

Saját
forrás

Önkormányzati
intézmények
fejlesztése

4,5

TTFTEKI

Lakhatás javítása

115

BM

3. sz. melléklet: Lakossági kérdőív

1. Ön szerint mi Dombóvár különlegessége, amely megkülönbözteti a többi magyar
várostól!

□ Gunaras-gyógyfürdő □ Sziget-erdő
□ 61-611-es utak, vasúti csomópont

□ Nincs különlegesség □ Belváros
□ Sok zöldövezet

2. Mit tart a város három legsikeresebb beruházásának?

□ Belváros rehabilitáció
□ Csatornázás
□ TESCO
□ Gunaras
□ Egyéb

□ Ipari Park

3. Mi a város három legnagyobb problémája?

□ Lakóépületek rossz állapota
□ Kulturális élet hiányosságai
□ Magas helyi adók □ Nagymértékű átmenő forgalom, utak leterheltsége
□ Turisztikai lehetőségek kihasználatlansága □ A belváros funkcióhiányossága
□ Egyéb
4. Véleménye szerint az alább felsorolt tényezők tekintetében milyen a helyzet jelenleg
Dombóváron? (X)
Kiváló
Munkanélküliség
Közbiztonság
Egészségügyi intézmények
állapota
Oktatási intézmények állapota
Szociális ellátás színvonala
Kulturális lehetőségek
Fiatalok szórakozási lehetőségei
Társadalmi szegregáció
Parkok, közterületek állapota

Jó

Közepes

Gyenge

Rossz

Parkolási lehetőségek a
belvárosban
Autóközlekedés állapota a városon
belül
Tömegközlekedés a városon belül
Zajterhelés
Levegőszennyezettség
Turisztikai programkínálat
Közvilágítás
Közműinfrastruktúra állapota
5. Kérjük, értékelje fontosságuk szempontjából az alábbi fejlesztési elképzeléseket!
Belváros

Fontos

Közepesen
fontos

B1

A Dombó-Coop Zrt. tulajdonában lévő
ingatlan-együttes komplex fejlesztése,
tömb-rehabilitációja, kapcsolódva a
városközpont közterület fejlesztéseihez

B2

Forgalmi lámpával ellátott gyalogos átkelő
kiépítése a Napsugár áruháznál

B3

A Hunyadi tér keleti oldalának közterületrehabilitációja

B4

A Művelődési Ház teljes felújítása

B5

A Művelődési Ház környezetének
felújítása, közterület és zöldfelület
fejlesztése

B6

Térfigyelő rendszer kiépítése a rehabilitált
közterületeken

B7

Közterületi ivókút létesítése

B8

A Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítése

B9

Jobbra kanyarodósáv kiépítése az Ady E.
utcán a Teleki utca sarkán

S1

Polgárőrség tagjainak továbbképzése

S2

A szervezet működéséről népszerűsítő
órák tartása az iskolákban,
bűnmegelőzési előadások szervezése

S3

Közösségépítést, szabadidő hasznos
eltöltését segítő szolgáltatások,
tanfolyamok, rendezvények szervezése

S4

Helyi környezettudatosság elterjesztését
elősegítő, tájékoztatási,

Nem fontos

szemléletformálási akciók támogatása
S5

Településfejlesztési tevékenységekhez
kapcsolódó helyi társadalmi akciók

Erzsébet utca
E1

Szociális bérlakások felújítása

E2

Szabadtéri szabadidős létesítmény
építése

E3

Zsinagóga felújítása, galéria építése,
környezetének rendbetétele

E4

Imaház Zsidó Emlékházzá alakítása

E5

Roma Közhasznú Alapítvány
székhelyének bővítése

E6

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
homlokzatának felújítása

E7

Petőfi, Erzsébet és Szent Gellért
utcákban közművek felújítása

S6

Munkaerő piaci elhelyezkedést segítő
képzés, foglalkoztatás

Fontos

Közepesen

Nem fontos

fontos

6. Az fentiek közül, Ön melyik fejlesztését tartja a legfontosabbnak? (B, E, S jelzés
külön)

□ B1 □ B2 □ B3 □ B4 □ B5 □ B6 □ B7 □ B8 □ B9
□ E1 □ E2 □ E3 □ E4 □ E5 □ E6 □ E7
□ S1 □ S2 □ S3 □ S4 □ S5 □ S6
7. Honnan értesül Dombóvár önkormányzatával kapcsolatos hírekről?

□ Dombóvár város hivatalos weboldaláról □ a városi televízióból
□ ismerősöktől □ a helyi sajtóból □ tagja vagyok az Önkormányzatnak
□ megkapom a rendeleteket
8. Életkor, Nem

□ 0-14 □ 15-59 □ 60-X
□ Férfi □ Nő
9. Családi állapot

□ egyedülálló □ családos/élettársi kapcsolatban
□ özvegy

□ elvált/külön él

10. Gyerekek száma

□0

□1

□2

□3

□4 vagy több

11. Végzettség

□ 8 általános vagy az alatt □ Középfokú, érettségi nélkül □ Középfokú, érettségivel
□ Felsőfokú
12. Foglalkozás

□ Foglalkozatott, beosztott nélkül □ Foglalkoztatott, beosztottal
□ Alsó szintű vezető □ Középvezető □ Felsővezető
13. Hány éve él Dombóváron?

□ 0-5 éve □ 6-10 éve
□ nem itt él, csak itt dolgozik

□ 11-20 éve

□ több mint 20 éve

4. sz. melléklet: Vállalkozói kérdőív
Vállalkozás neve, megnevezése:.........................................................
Székhely címe:...................................................................................
Telephely címe:.................................................................................
Válaszadó neve:.................................................................................
Válaszadó beosztása:.........................................................................
A cég statisztikai számjele:.................................................................
Átlagos statisztikai létszáma (foglalkoztatott)

□

1-2 fő

□ 2-5 fő

□

5-10 fő

□

10 fő felett

Éves nettó árbevétel

□
□

10 millió Ft alatt

□ 10-25 millió Ft között □

25-250 millió Ft között

250 millió Ft felett

Kívánják-e értékesíteni a fenti címen lévő ingatlanukat?

□
□

Igen, 1 éven belül,

□ Igen, de nem tudja mikor □

Nem

Nem tudja/nem válaszol

Saját beruházást (bővítés, felújítás, eszközbeszerzés) terveznek-e?

□
□

Igen, 1 éven belül,

□

Igen, de nem tudja mikor

□

Nem

Nem tudja/nem válaszol

Hajlandók-e saját forrásokat (nem bankhitel) is mozgósítani a fejlesztés
érdekében?

□

Igen, csak saját forrást használ

□

hányada saját forrás
fejleszt

□

Igen, az önerő bizonyos

Nem, csak bankhitelből (kölcsönből)

□ Nem tudja/nem válaszol

Nem fejleszt, csak ha pályázati forrás rendelkezésre áll?

□

Igen, csak pályázat esetén fejleszt

akkor is, ha nincs pályázat
helyzetét

□

□

□

Mindenképpen fejleszt,

Fejleszt, de a pályázat megkönnyíti a

Nem tudja/nem válaszol

Ha fejleszt, az eredményez-e (tervben) létszámváltozást

□

Igen, + 1-2 fő
változik

□

□

Igen, + 2-5 fő

□

Nem, a létszám nem

Nem tudja/nem válaszol

Szükségesnek tartja-e az önkormányzat gazdaságélénkítő
szerepvállalását?

□

Igen

□

Nem

□

Nem tudja/nem válaszol

Közösségi szerepvállalásra, szponzorálásra költött pénzeszközök
nagysága?

□
□

Az eredmény 0,5-1 %-a

□

Nem végez ilyen tevékenységet

Az eredmény 1 %-ánál nagyobb

□

Nem tudja/nem válaszol

Részt venne-e az Önkormányzattal közösen városfejlesztési programban,
pályázatban?

□

□
□ Nem □

Igen, mindenképpen, anyagi áldozat árán is

mindenképpen, anyagi áldozat nélkül
válaszol

Igen,
Nem tudja/nem

5. sz. melléklet: A szabadtéri szabadidős létesítmény építését alátámasztó
igényfelmérés és kihasználtsági terv
A szabadtéri szabadidős létesítmény működéséhez kapcsolódó igények felmérésére az
Erzsébet utcai akcióterület lakói körében 2008. április 8-án, lakossági fórum keretében került
sor. A lakók megismerhették véleményezhették az elképzeléseket, illetve egy kérdőíves
felmérésre is sor került, amelynek során közel 100 ember mondta el véleményét a városról, a
lehetséges fejlesztési irányokról, az akcióterületen tervezett fejlesztésekről.
Az Erzsébet utcai akcióterületre vonatkozó kérdések értékeléséből látszik, hogy a
megkérdezettek 70%-a szerint hasznos lenne egy szabadtéri szabadidős helyszín kialakítása.
A létesítmény alkalmas lesz különösen az akcióterület, de a város teljes lakossága számára
önkormányzat által megszervezésre kerülő szabadidős,

közösségi és kulturális

és

sportprogramok rendezésére, a pályázó kötelező közművelődési feladatai kapcsán a civil
szervezetek (főként művészeti csoportok) „befogadására”. Az akcióterület közösségi
funkciójának bővítésével az akcióterületen a közösségi és kulturális élet fellendül, a helyi
közösségi összetartozás, és a település szintű társadalmi kohézió erősödik. Ez a pályázó
általános közigazgatási feladatai melletti egyik fő célja, a természeti értékek védelmével
egyetemben.
Az összesen 80 fő befogadására tervezett épület maga nyitott, de előadó és nézőtere fedett,
ezáltal kora tavasztól késő őszig rendszeresen tarthatók rendezvények az akcióterületen.
A következő szabadidős, közösségi és kulturális és sportprogramok szervezésére kerül
sor a projekt keretében a létesítményben:
-

Roma táncház (Táncoktatás 10-20 fő számára)

-

Multikulturális hagyományokat bemutató rendezvények (Eltérő kultúrák
(roma, német, magyar) bemutatkozási lehetősége különböző ünnepek és
kulturális hagyományok kapcsán: multikulturális tánctalálkozó; multikulturális
zenetalálkozó; ünnepek, stb.)

-

Civil Kulturális Kavalkád (Térségi civil szervezetek találkozója)

-

Színházi találkozások (Roma színjátszó társulat előadása, diákszínjátszók
előadás, amatőr színjátszók előadása, bábszínház)

-

Játszóház (Kézműves játszónap, nyári, tavaszi játszóház)

-

Zenei koncertek (Helyi zenekarok fellépése)

A fenti programokon kívül a későbbiekben azonban még számos program lebonyolítására
nyújt lehetőséget a létesítmény a pályázó és intézményei számára. Például:

-

Óvodások számára népi gyermekjáték és gyermek néptánc fesztivál:
Dombóvár és környéki tánccsoportok bemutatója (Gyulaj, Sásd, Szakcs,
Kercseliget, Nagykónyi, Mágocs, Kocsola, Tolna); táncház, kiállítás;

-

Gyereknap (játszóház, bábjáték, táncház, zene, stb.);

-

Nagycsoportosok napja (játszóház, bábjáték, táncház, zene, stb.);

-

Majális;

-

Kora tavasztól késő őszig rendszeres táncházak: roma, német, gyermek,
kistérségi felnőtt tánccsoportok.

Jelentős számú kistérségi csoport, civil szervezet működik, akik rendszeresen igénybe
vehetik szabadtéri szabadidős létesítményben kialakított színpadot, ezzel is segítve a térségi
civil hálózat megerősödését:
-

A Roma Közhasznú Alapítvány székhelyén elinduló roma táncklub;

-

Drámapedagógiai, Gyermek- és Diákszínjátszó csoportok;

-

Tánccsoportok,

sportegyesületek

(pl.

Valcer

Tánc-Sport

Egyesület

Dombóvár, Boglya Néptánccsoport, stb)
-

Kistérségi civil néptánc és népdal csoportok:
o

Attalai Nyugdíjas Klub – Attala

o

Német-magyar Kulturális Egyesület Csikóstőttősi Nyugdíjas Klub –
Csikóstőttős

o

Rozmaring Együttes – Dalmand

o

Őszidő Nyugdíjas Klub – Dombóvár, ének-tánc

o

Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete - Gyöngykoszorú
nevű 21 fős kultúrcsoportja

o

Kurdi Nyugdíjas Klub – Őszirózsa Énekkar (18 fő) - Kurd

o

Naki Faluszépítő Egyesület, Hagyományőrző és Nyugdíjas Klub –
Őszirózsa asszonykórus, Nak

o

Búzavirág Asszonykórus, Várong

o

Stb.

A fenti, részletes áttekintése egyértelműen igazolja a tervezett fejlesztés kihasználtságát.
2007 novemberében megalakult Dombóváron a Művelődési Műhely. A Műhely kiemelt célja,
hogy 2010-re minél több művészeti csoport működjön, melyek magas színvonalú
programjaival csatlakozhatnak az Európa Kulturális Fővárosa projekthez. Cél továbbá egy
egységes program-adatbázis létrehozása, a Dombóvári Kulturális Nap megszervezése,
valamint minden évben egy kulturális programokat, információkat tartalmazó kiskönyv
megjelentetése, mely eljuttatásra kerül a település minden háztartásába, ezzel is ösztönözve a
lakosságot a minőségi programok megismerésére és az azokon való részvételre. A

Művelődési Műhely 23 alapító tagja között találhatunk helyi művészeket, művészeti
csoportokat, iskolákat, művelődési intézményeket és a helyi önkormányzatot is.
A városban meglévő hasonló funkcióval rendelkező létesítmény a Művelődési Ház.
Az Önkormányzat által alapított Dombóvári Művelődési Ház NKft. feladata a kulturális értékek
őrzése, teremtése, közvetítése. A város polgárai számára a közösségi és az egyéni
művelődés biztosítása, a hagyományok ápolásához tér és szakmai segítség nyújtása. A
művelődési ház klubok, civil szervezetek, csoportok számára is biztosítja közösségi teret.
Dombóvár Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján több városi rendezvény
szervezését, rendezését vállalja, melyhez a város költségvetéséből kap támogatást.
A Művelődési Ház által ellátott feladatok közé tartozik a város civil szervezeteinek, hobbi-,
érdekvédelmi-, művészeti- és egészségvédő csoportok befogadása, patronálása.
Több, mint félszáz közösség veszi igénybe a létesítményt, vezetőik témájukban jártas
szakemberek.
Dombóvár fő célja, hogy a diákszínjátszás központjaként csatlakozzon az EKF 2010
rendezvényeihez. Ehhez kapcsolódóan többirányú fejlesztések indulnak a városban: 2008
szeptemberétől dráma/színjátszás tagozat indul a Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási

Intézményben,

valamint

a

diákszínjátszás

központjaként

szolgáló

Művelődési Ház és környezete teljes körű felújítása tervezett.
A Művelődési Ház funkcióját egészítheti ki az akcióterületen tervezett szabadtéri szabadidős
létesítmény

(és

benne

a

színpad),

amely

alkalmas

helyszínéül

szolgálhat

a

diákszínjátszáshoz kapcsolódó kisebb „kísérő” rendezvények számára is. A fejlesztés
hatására

az

akcióterület

kulturális,

művelődési

visszakapcsolódhat a város fejlődésébe.

A Művelődési Ház által szervezett rendezvények


Magyar Kultúra Napja



A kommunizmus áldozatainak emléknapja



Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól



Az 1848-as forradalom ünnepe



Kertvárosi Virágnapok, tavaszünnep



Majális



Szerenád buli



Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó



Magyar Hősök Napja



Dombóvár Város Hete színházi napok:

élete

fellendül,

az

akcióterület



Regionális Diákszínjátszó Találkozó



Húsvétváró



Városi Gyermeknap



Városi Pedagógusnap



Pál–napi Vígasságok



Nyárnyitó buli



Diáktanya



Az államalapítás ünnepe



Tanévnyitó Fesztivál



Zenei Világnap



Aradi vértanúk napja



Az 1956-os forradalom évfordulója



Borünnep



Az '56-os mártírok emléknapja



Városi Karácsony



Városi Szilveszter

A Művelődési Ház elsősorban Dombóvár lakosságának, valamint a vonzáskörzet településein
lakóknak szolgáltat, de nem zárkózik el ezeken kívüli megrendelők igényeinek kielégítésétől
sem (regionális, országos rendezvények).
A Művelődési házat működtető NKht. szakmailag megerősödött annyira, hogy nemcsak
kiszolgálója, indukálója is olyan térségi, regionális, országos, nemzetközi összefogásoknak,
mint a kistérségi kultúrexpo, regionális és országos diákszínjátszó fesztiválok, nemzetközi
diákszínjátszó kapcsolatok.
Kínál kistérségen, megyehatáron túlnyúló színvonalas programokat zenében (filharmónia,
dalkávéház, táncház, rockbulik) képzőművészetben (országos és nemzetközi rangú alkotók)
színházban (gyermek- és ifjúsági színházi előadások) filmklubos vetítések, videotár, melyekkel
élnek is a környékben lakók.
A Művelődési Ház a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében 2010 tavaszától
teljes körű átalakításra kerül belsőleg és külsőleg egyaránt.
A kihasználtság tekintetében a közeljövőben megvalósuló legfontosabb programok:
-

Nemzetközi Diákszínjátszó Találkozó

-

Fesztiválok szervezése

-

Színházi műhelyfoglalkozások

-

Dalkávéház kialakítása

A kulturális turizmus fellendítéséhez a minőségi programokon kívül elengedhetetlen annak
megfelelő szintű kommunikálása. Jelenleg ezen a téren a helyi Tourinform Iroda portálja
(www. dombovarportal.hu), a művelődési ház portálja (www.muvhaz-dombovar.hu), valamint a
helyi, ingyenes terjesztésű Dombó-táj újság kulturális programismertető oldala és a helyi
televízió kulturális programajánlója a mérvadó.

6. sz. melléklet: A kulturális, közösségi és művelődési központ (Közösségi
Ház) kialakítását alátámasztó igényfelmérés és kihasználtsági terv
A szociális városrehabilitáció során tervezett ESZA típusú projektekre, illetve a hozzá
kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésre mutatkozó igény felmérésére az Erzsébet utcai
akcióterület lakói körében 2008. április 8-án, lakossági fórum keretében került sor. A lakók
megismerhették véleményezhették az elképzeléseket, illetve egy kérdőíves felmérésre is sor
került, amelynek során közel 100 ember mondta el véleményét a városról, a lehetséges
fejlesztési irányokról, az akcióterületen tervezett fejlesztésekről.
Az Erzsébet utcai akcióterületre vonatkozó kérdések értékelése során megmutatkozott, hogy a
lakosok a legfontosabbnak a munkaerő piaci elhelyezkedést segítő képzési és foglalkoztatási
programok megvalósítását tartották a legfontosabbnak. E programok megvalósítását - a
célcsoportot leginkább képviselő és hasonló programok lebonyolításában már nagy
tapasztalattal rendelkező - Roma Közhasznú Alapítvány bevonásával látja célszerűnek. Ennek
indokoltságát támasztja alá az is, hogy a megkérdezettek valamivel több, mint fele szerint
hasznos lenne egy kulturális, művelődési és közösségi központ kialakítása.
A kulturális, művelődési és közösségi központ alkalmas lesz az akcióterület lakossága
számára kulturális, művelődési és közösségi programok (ifjúsági klub, roma táncoktatás, stb.)
megvalósítására, melyek hatására nő az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság
életminősége, kialakul egy kisebb helyi közösség és így a társadalomba történő
visszaintegrálódásuk is megindul.

A kulturális, közösségi és művelődési központ üzemeltetését a tervek szerint a
Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány végezné, melynek eddigi legfőbb céljai:
 A hátrányos helyzetű, főleg roma származású emberek életének segítése országos
viszonylatban;
 Mind a gyermekek, mind a fiatal és felnőtt korúak nevelésének, oktatásának,
képességfejlesztésének elősegítése, az írástudatlanság felszámolása;
 Hátrányos helyzetű pályakezdők segítése a munkavállalásban;
 Közhasznú, közcélú munkák pályáztatása;
 A foglalkoztatási szint növelése, a munkaerő versenyképességének javítása;
 A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése;
 Cigány kisebbségi pedagógiai program végrehajtása.

Az alapítvány ezt az átfogó tevékenységét szeretné még komplexebbé tenni azzal, hogy
kulturális és közösségi programokat biztosít, kialakítja azt az összetartó helyi csoportot, mely
ennek hatására könnyebben visszaintegrálódik a társadalomba.
Az Alapítvány tevékenységei:
Felzárkóztató programok:
Az Alapítvány saját erőből 2002 év óta folyamatosan felzárkóztató programot valósít meg
egész évben az általános iskolások részére (1-8 osztály) délutánonként, melynek oktatását
szakképzett pedagógusgárda látja el, munkájukkal segítve a magatartási zavarokkal küzdő
tanulók, gyengén tanuló vagy lemaradt tudású tanulók felzárkózását és beilleszkedését az
iskolai közösségbe. A program sikerességével mind a szülők, mind a tanárok is elégedettek.
Az iskolai szünetek ideje alatt egész napos foglalkoztatást biztosít az erre igényt tartó
családok számára, ahol a gyerekekkel egész idő alatt szakképzett pedagógusok foglalkoznak,
megakadályozva ezzel a felügyelet nélküli csellengést, illetve csavargást, így már ebben a
korban is figyelmet fordítva a helyes testi és szellemi nevelésre.
Felnőttképzés:
Az Alapítvány a Pécsi Regionális Képző Központtal és a Magyar Iparszövetség Oktatási és
Szolgáltató Központtal együttműködve felnőttképzési oktatásokat bonyolít le.
A hallgatók toborzását, a tanfolyamok megszervezését az országban működő Cigány
Kisebbségi Önkormányzatok bevonásával együttműködve végzik.
A tanfolyamok szakmai levezetését az Alapítvány saját, illetve külső oktatók bevonásával látja
el.
Az oktatáshoz szükséges helyszíneket, illetve elméleti és gyakorlati tananyagokat az
Alapítvány biztosítja a tanfolyamon résztvevők számára.
Az Alapítvány önerőből kialakított három tantermet oktatás céljára, melyekben 20-20 fő
képzése valósítható meg egyszerre a dombóvári helyszínen.
Az oktatások vizsgáztatása is az Alapítvány szervezésében történik, amellyel bizonyítványt
vagy oklevelet, illetve OKJ-s szakmát szereznek a hallgatók.
A 2006-os év folyamán elmondhatjuk, hogy az Alapítvány keretein belül a következő szakmai
képzéseken vehettek részt hallgatók, mely tanfolyam sikeres elvégzése OKJ-s bizonyítvány
megszerzésével zárult:


Fakitermelő



Parkgondozó



Kertész

2007-ben a következő tanfolyamokból több osztály indítására is igény volt:


7-8. osztályos felzárkóztató képzés



Betanított település karbantartó képzés



Betanított parkgondozó képzés



Betanított házi betegápoló képzés



OKJ-s bizonyítványt adó Takarító tanfolyam



OKJ-s bizonyítványt adó Hulladékgyűjtő tanfolyam

A tanfolyam sikeres teljesítése után a képzésben részt vevők számára a Dombóvár és
környékén levő cégek, vállalatok biztosítanak munkalehetőséget vagy vállalkozóvá válásukkal
kereshetik meg a mindennapjaikhoz szükséges anyagiakat és válhatnak az állam hasznos
adózó állampolgárává.
Régióra kiterjedő feladatok
A 7-8. osztályos felzárkóztató képzésre hatalmas igény van a tanulni vágyók körében, hiszen
az általános iskolai végzettség követelmény a szakmai képzések megkezdéséhez.
A képzések helyszíneit a régióra kellet bővíteni az igény miatt.
A felzárkóztató képzések Tolna, illetve Baranya megye egész területén sikeresen
befejeződtek, segítve alapot adni a további tanfolyamokhoz való csatlakozáshoz. Somogy
megye is részt vesz programjaikban, ahol már ez évben megkezdődött a szervezés a
tanfolyamok indítására.
Az érdeklődésre való tekintettel szervezés alatt állnak - mely szervezése már a 2007. év
folyamán megkezdődött - további tanfolyamok indításai régiós szinten, mely szakképesítés
megszerzése elengedhetetlen a munkavállaláshoz:
•

7-8 osztály felzárkóztató tanfolyam (89 00 20)

•

7-8 osztályos felzárkóztató tréning ( 89 00 20)

•

7-8 osztály követelményeinek teljesítésére való felkészítés

•

9-10 osztályos felzárkóztató tréning

•

Betanított parkgondozó (350 óra)

•

Település karbantartó (350 óra)

•

Kerti munkás (21 6207 04)

•

Fóliaházi haszonnövény termesztő (62 00 20)

•

Gyógynövényismerő- és termelő 580 óra (21 6206 02)

•

Házi betegápoló 500 óra (50 00 20)

•

Takarító 260 óra (OKJ:31 7899 03)

•

Hulladékgyűjtő (OKJ: 31 7862 02)

•

Kerti munkás 620 óra(OKJ: 21 6207 04 )

•

Zöldség- gyümölcs eladó 660 óra (OKJ: 31 341 01 )

•

Ruházati eladó 660 óra (OKJ: 31 341 01 )

Az Alapítvány további tevékenységei
A 2006-os év folyamán az alapítvány foglalkoztatott 3 fő roma családsegítőt, akiknek feladata
a Dombóvár és kistérségében élő roma családok segítése, mindennapi problémáikban való
segítség nyújtása.
Családsegítők az év folyamán rendszeresen látogatták a területükhöz tartozó családokat, és
oldották meg a rájuk kiszabott feladatukat.
Az alapítvány irodájában foglalkoztatott adminisztrátorokat is számtalan alkalommal keresték
meg a segítségre szorulók a legkülönbözőbb problémákkal.
Volt olyan, akiknek családi pótlék, árvasági ellátás, gyes, gyed igénylés intézésében kellett
segítséget nyújtani, de volt olyan is, akinek tüzelési támogatást kellett igényelni.
Munkahely biztosítása hátrányos helyzetűek számára:
Az Alapítvány működése óta több közhasznú programot bonyolított le sikeresen a Déldunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dombóvári Kirendeltségével, illetve Dombóvár Város
Önkormányzatával együttműködve.
A program létszámától függően több hátrányos helyzetű ember számára tudott hosszabbrövidebb időre munkalehetőséget biztosítani, megkönnyítve ezzel az ő és családjuk életét. Az
említett közhasznú munkásoknak nagy szerepük volt - és jelenleg is van - a város, a
természetvédelmi területek tisztán tartásában, valamint a „Csikkmentes Város” kialakításában
és megtartásában.
Az Alapítvány részt vesz a közmunka programok levezetésében és irányításában is a
Dombóvári Többcélú Társulással együttműködve.
A preventív belvízvédelmet szolgáló közmunkaprogramhoz kapcsolódóan 2006 év folyamán
együttműködtek a Közép- dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal, mely
program 80 főnek nyújtott munkalehetőséget.
A Tolna Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata által közérdekű munkára
kötelezetteket az Alapítvány foglalkoztatja.

Az Alapítvány a működését - a jelenleg folyamatban lévő programjain kívül - a
következő feladatokkal szeretné bővíteni a 2008-2009 évfolyamán


Tervezik a továbbiakban felkészítő tréninget a munkavállaláshoz: munkába járás,
közösségbe való beilleszkedés felkészítésére (a tréningek a munkáltatók bevonásával,
igénye szerinti kiválasztásával és próba munkával folyna). Így eredményesebben
tudjuk kiemelni a közmunkából, és állandó munkába helyezni a hátrányos helyzetű és
esélytelen munkavállalókat.



A Hagyományőrző ének és tánc együttes működéséért szakképzett oktatót
szeretnének alkalmazni, mely az utánpótlás fejlődését a hagyományőrzésben is
biztosítja. 2008 nyarától egy hagyományőrző tábort szeretnénk elindítani, amely a
tervek szerint minden évben megrendezésre kerül. Itt elsősorban a roma fiatalok az ősi
cigány mesterségekkel, szokásokkal illetve hagyományokkal ismerkedhetnének meg.



Szorosabb kapcsolat kiépítése az iskolákkal, a szegregáció csökkentése érdekében.



2008 év folyamán több mint 300 fő képzésének megvalósítása a jelenlegi kapacitással,
melyet a megélhetés biztosításához feltétlenül szükséges szakmai végzettség
megszerzésére irányuló hatalmas igény miatt bővíteni kell.



A bővítés egyik alappilléreként az oktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket szükséges
fejleszteni. Nem elhanyagolható a kisebb beruházások tervezete sem ezek közé
tartozik

mind

az

irodák,

illetve

tantermek

mai

kornak

megfelelő

műszaki

felszereltségének kiépítése, a helyiségek felújítása.
 2008-2009 évben az alábbi képzések indítása tervezett Dombóvár város és környékén élő
hátrányos helyzetű, főleg roma származású emberek részére. Figyelembe véve a
Regionális Munkaügyi Központ által kiírt hiányszakmákat, azokat szem előtt tartva, a
következő képzéseket:
Ács-állványozó (OKJ: 33 582 01)
Asztalos (OKJ: 33 5262 01)
Asztalosipari szerelő (OKJ: 31 5262 02)
Burkoló (OKJ: 33 582 03 )
CNC- forgácsoló: (OKJ: 31 521 01)
Építményvakoló kőműves: (OKJ: 31 582 15)
Épületfalazó kőműves: (OKJ: 31 582 15)
Esztergályos: (31 521 09)
Gázfogyasztó- berendezés– és csőhálózat– szerelő (OKJ: 31 582
Géplakatos (OKJ: 31 521 10)

09)

Gipszkarton szerelő: (OKJ: 31 5216 11)
Hegesztő (OKJ: 31 521 11)
Kőműves (OKJ: 31 582 15)
Kőműves (OKJ: 31 582 15)
Könnyűgépkezelő (OKJ: 31 582 06)
Központi fűtés – és csőhálózat - szerelő (OKJ: 31 582 09)
Marós (OKJ:31 521 09)
Nehézgépkezelő(OKJ: 31 582 06)
Szerkezetlakatos (OKJ: 31 5216 16)
Villanyszerelő (OKJ: 33 522 04)
Vízvezeték- és vízkészülék- szerelő (OKJ:31 582 09)
Volfram elektródás hegesztő (OKJ: 31 521 11)
Ezeknek a szakmáknak az elsajátításával az elhelyezkedés, illetve a magánvállalkozóvá válás
esélyeit szeretnénk megadni az említett hallgatóknak. Indoklásképpen Dombóvár és
kistérségben élő mintegy 4700 halmozottan hátrányos helyzetű, főleg roma származású
körének mintegy 85%-a munkanélküli. A fent említett képzések nagyban hozzásegítik,
lehetőséget biztosítanak az elhelyezkedéshez.
 Gyógynövény- feldolgozó, -termesztő, -gyűjtő és -felvásárló program elindítása a roma és a
halmozottan hátrányos helyzetű lakosság bevonásával a Dombóvári kistérség területén.
 Tanoda program beindítása Dombóváron az Alapítvány keretein belül.

Az említésre került eddigi tevékenységi körének bővítését tervezi a szervezet, melynek fő célja
a kulturális és közösségi élet kialakítása, megszervezése, ezzel is egy összetartó, fejlődő
közösség elősegítése. Az akcióterületen jelenleg nincs közösségi központként funkcionáló,
vagy ilyen funkció ellátására alkalmas intézmény. Az alapítvány székhelyén folynak a
képzések, és a szervezőmunka, igen jó kihasználtsággal, így az ingatlan a jelölt célra nem
alkalmas. A képzési és foglalkoztatási programok kiegészítésére szolgáló „háttérszervező”
szabadidős és kulturális rendezvények kialakításához ezért elengedhetetlen egy közösségi
épület kialakítása.

7. sz. melléklet: A tervezés során figyelembe vett nemzetközi és hazai
tapasztalatok
Nemzetközi kitekintés
Az Egyesült Királyság nemrégiben nemzeti politika tárgyává tette a lakónegyedek helyi
partnerségek révé történő fejlesztését és ezen belül a legdepriváltabb városrészek
rehabilitációjának problémáját. A 2001 januárjában közzétett program memorandum (National
Strategy for Neighborhood Renewal) a leszakadó városi térségek felzárkóztatását tűzi ki egyik
stratégiai céljául, de a jobb helyzetben lévő városrészek számára is ajánlja speciális szervezeti
megoldások bevezetését a városrészmenedzsment terén. A leszakadó városrészek esetében
nélkülözhetetlennek bizonyult a program legfőbb eszköze, a „helyi stratégiai partnerség”
elnevezésű testület felállítása, amely (jogilag nem rögzített módon) összeköti a közszféra, a
magán, üzleti, közösségi és önkéntes szerveződéseket, hogy a városrészek problémáit,
szükségleteit és a megoldások stratégiai irányait közvetlen közelből lehessen áttekinteni. A
testület fő célja, hogy megfogalmazza a partnerek részéről aláírással is megerősített,
„városrészi

megújulás

stratégiája”

(Local

Neighbourhood

Renewal

Strategy)

nevű

dokumentumot és megállapodásban rögzített módón együttműködjön annak részprojektekben
történő megvalósításában.
A Német Szövetségi Köztársaság hasonlóképpen nemzeti szinten ösztönzi a leszakadó
városrészek rehabilitációjával kapcsolatos beavatkozások komplex szemléletét és a megfelelő
szervezeti megoldások bevezetését a Sozialestadt elnevezésű program keretében. 1999 és
2004 között 363 városi térségben támogattak programokat, melyek kivitelezésében
kulcsfontosságú szerepet játszottak az integrált rehabilitációt megszervezni és koordinálni
képes városrészi programmenedzser irodák (Franke, 2003).
Az Európai Unió URBAN elnevezésű közösségi kezdeményezésű programjának első (19941999)

és

második

hullámában

(2000-2006)

kifejezetten

deprivált

városi

térségek

rehabilitációjára szolgáló projektek támogatására került sor. A programdokumentumok ugyan
hangsúlyt fektetnek a helyi társadalmak aktív részvételére, ám konkrét szervezeti
megoldásokat sem a közösségi, sem az önkormányzati szinten nem javasoltak alkalmazásra
annak ellenére, hogy a program egyik fő célja a tapasztaltok átadása és a legjobb gyakorlatok
elterjedésének elősegítése a komplex rehabilitációs beavatkozások terén.
A városrehabilitációs programok sikere szempontjából különösen fontosnak bizonyult annak
az elvnek az érvényesítése, hogy a városrész-megújítási törekvések a helyi társadalomra
támaszkodjanak, abból induljanak ki, és ennek megerősítését ne csak a projekt egyik céljául
tűzzék ki, hanem már a megvalósítás során járuljanak hozzá a helyi társadalmi tőke
koncentrációjának növekedéséhez azáltal, hogy közreműködő partnerekké teszik a helyieket.
Itt azonban nem pusztán a magukat megszervezni képes csoportok projektekbe történő
bevonásáról van szó: a helyi társadalmak önszerveződésre képtelen rétegeit is meg kell

szólítani a tervezés és a kivitelezés során, különösen nagy hangsúlyt fektetve a „nehezen
elérhető” csoportokra.
A helyi társadalom bevonására különféle gyakorlati megoldásokat kísérleteztek ki a
városmegújítási programok során, melyek közül három kialakult gyakorlat bizonyult szinte
mindenhol alkalmazhatónak.
A helyi társadalmak integráltságát nagyban növeli a tapasztalatok szerint, ha a rehabilitációs
program tervezése és kivitelezése során informáltabbá, érdeklődőbbé és aktívabbá válik a
helyi közösség a lakónegyedbeli vagy városrészi lakossági fórumok révén. Ezen fórumok
középtávon hozzák meg a tőlük várt hatást, mert a tapasztalatok szerint a célterület polgárai a
tervezés és a kezdeti kivitelezés fázisában inkább passzívak, aktivitásuk azonban a
megvalósítás során fokozatosan növekszik.

A rehabilitációs

programok

tehát

nem

nélkülözhetik a rendszeres lakossági fórumokat egyik fázisban sem, hiszen ideális esetben
maga a tervezés is a célterületen élő polgárok által megfogalmazott problémákból indul ki és a
helyi kutatók és szakemberek által értékelt tényekre alapul. Mind a tervezés, mind a kivitelezés
szempontjából fontos lehet, hogy a helyi polgárok bevonása elejét veszi az „ellenkezés
kultúrája” kialakulásának, mivel a tapasztalatok szerint rendkívül frusztráló a polgárok
számára, ha részvételük a már meghozott döntésekről való konzultációban merül ki.
A nemzetközi tapasztalatokból gyakorlati következtetéseket is le lehet vonni a társadalmi tőke
szempontjait

érvényesítő

szociális

városrehabilitációs

programok

számára.

A

városrészrehabilitációs programok tapasztalatai azt mutatják, hogy a pénzügyi források
rendelkezése

állása

csupán

szükséges

feltétele

a

városrész-megújítási

projektek

megvalósításának. A programok sikerességének a pénzügyekhez fogható súlyú feltétele, hogy
a tervezés és a kivitelezés fázisaiban rendelkezésre állnak-e a komplex beavatkozáshoz
elengedhetetlen, az érintett szereplők között megfelelőképpen kialakított kapcsolathálózatok.
A tervezés fázisában első ránézésre elegendőnek látszik, hogy a döntéshozó és igazgatási
testületek

szakértőkkel

konzultáljanak

és

megismerkedjenek

más

városok

ezirányú

tapasztalataival. Azonban a hosszú távú siker zálogaként a szereplők és aktívan
közreműködők sokkal szélesebb köre jelölhető meg, akiknek a városrehabilitációs program
megtervezésének legelejétől fogva részt kell venniük a városrész megújítását célzó
tevékenységekben. A komplex rehabilitációt, azaz a leszakadó városrészek infrastrukturális és
gazdasági megújításán túl a szociális rehabilitációt is célul kitűző programok számára pedig
különös jelentőségű előnyökkel jár a helyi társadalmak megerősítése szempontjából pusztán
az a tény, hogy a program megtervezésébe és megvalósításába a helyi polgárokat is
bevonják, tehát nem csupán kedvezményezettként, hanem együttműködő partnerként
tekintenek rájuk. A sikeres városrész-megújítási programok a helyi stratégiai partnerség
következő típusú elemei révén voltak képesek arra, hogy az érintett szereplők egész körét
bevonják és mobilizálják a programok kialakítása és kivitelezése során.
A komplex rehabilitáció megvalósításához a következő eszközök állnak rendelkezése:
a) rendszeres városrészi fórumok szervezése a helyi társadalom minél szélesebb köreinek
elérése érdekében (beleértve a nehezen elérhető csoportokat, vagy a helyi üzletembereket
is),

b) a közösségi szervezetek városrészi fórumának (civil szervezetek, egyházak, nem
hagyományos közösségi szolgáltatásokat végző szervezetek) megszervezése,
c) a városrész problémáit a helyi társadalomban felmérő kérdőíves kutatás;
d) szomszédsági közösségek/irodák szerveződésének támogatása információs fórumok,
képzés, források felkutatása révén;
e) projektértékelés és monitoring a városrész-megújítási terv kialakításának záró fázisában a
program elemeivel kapcsolatos végső döntések meghozatalára,
f) városrész-megújítási stratégiai testület felállítása (szervezés, előkészítés), melynek
tagjait fele részben a városrészi fórum, illetve a közösségi szervezetek városrészi
fóruma választja (a választás lebonyolítása), másik felét pedig az alábbi önkormányzati
városrehabilitációs munkacsoport delegálja.
A feladatkörök részprojektenként, valamint a városrészmenedzsment szintjén szerződésben
történő rögzítése fontos már a tervezési, de különösen döntő jelentőségű a városrészrehabilitáció kivitelezési fázisban. A menedzsment struktúráért való politikai felelősséget az
igazgatás minél magasabb szintjére kell helyezni, ami az önkormányzati megbízott
feladatkörének egy amúgy is magas tisztséget viselő, politikailag felelős személyhez történő
elhelyezésével is megoldható.
A rehabilitációs program tervezése és megvalósítása során szükséges folyamatos
információszolgáltatást

kézenfekvő

egy

honlap

segítségével

biztosítani,

melynek

aktualizálása a részprojektek egyik menedzserének feladata. Minden tartalmi kérdést érintő
dokumentumot elérhetővé kell tenni, beleértve a célterületen használatos nyelv(ek)re
lefordított válozat(oka)t is. Fórum rovatban kell biztosítani a véleményformálás és a
horizontális információáramlás lehetőségét.
Konkrét példák:
1. Városmegújítás Észak-Antwerpenben, 1994-99
a) A gazdaság revitalizációja
•

A bevásárló utca menedzsere (mediátor),

•

Új üzleti centrum (vállalkozóknak, helyi lap, mediátori iroda, etnikai
vállalkozások projekt-központja)

•

Etnikai vállalkozások projekt,

•

Antwerpeni telecentrum (telefonos ügyintézés)

•

Öko-ház egy üzemépületből (öko- lakás, kert, kiállítás, üzlet, bár)

b) Oktatási, képzési programok szervezése
•

Szociális étterem kialakítása (képzés, foglalkoztatás is),

•

A volt hajójavító üzem revitalizációja (lakások fiataloknak és időseknek
alacsony képzettségűekkel),

•

Iskolák felújítása (diákok szakmai képzése),

•

Elektromos háztartási gépek javítóműhelye (műszerész asszisztens és
raktáros),

•

Renovációs munkák asszisztense (tartós munkanélküliek a „szimulációs
vállalatnál”)

c) Épületek és közterületek rendbehozatala
•

A stratégiailag jó helyen lévő épületeket felvásárolták és új gazdasági,
társadalmi funkciókat adtak nekik,

•

Egy régi Ford garázs épületének átalakítása üzleti és kulturális központtá

•

A környék nevezetes utcáinak és tereinek felújítása (környék karakteréhez:
könyvesboltok, ékszerészek utcájának kialakítása)

d) A társadalmi kapcsolatok rendszerének erősítése
•

Kerület

(szomszédság)

menedzser

kinevezése

(a

projektek

összehangolása),
•

A

lakossági

kezdeményezések

támogatása

(helyi

közösség

élete,

lakókörnyezet minősége),
•

Térfelügyelet

•

Kerületi és térmenedzsment (egységes biztonsági szemlélet)

•

Ifjúsági centrum kialakítása (szabadidő-központ)

2. Társadalmi tőke a városrehabilitációban Magyarországon
A sikeres városrehabilitáció magyarországi programjai eddig kizárólag a fizikai környezet
infrastruktúrájának megújítására törekedtek. A lakások, közterek, utak felújítására, valamint az
új ingatlanok megépítésére koncentráló programok sikeres megvalósítása után minden
esetben

bekövetkezett

a

felújított

városrészek

dzsentrifikációja,

a

megnövekedett

lakásfenntartási költségek és a növekvő ingatlanárak a területek korábbi lakosságát arra
ösztönözték, hogy a felújítás előtti, vagy annál rosszabb állapotban lévő városrészekbe
költözzenek. Más esetekben a hatóságok programszerűen költöztették el a beavatkozási
területről az alacsonyabb státuszú lakókat. A felújított terület dzsentrifikációja tehát a város
más területeire helyezte át a társadalmi problémák egészét, hozzájárulva a társadalmi
kirekesztés folyamatainak felerősödéséhez az érintett területeken.
A társadalmi tőke fejlesztését is célul kitűző városrehabilitációs programok mostanság
kerülnek a megvalósítás fázisába. A fenti tapasztalatot figyelembe véve 2005-ben
Magyarországon elsőként a fővárosi önkormányzat és az érintett kerületi önkormányzatok
szociális városrehabilitációs modellkísérletet indítottak három lakónegyedben. A négyéves
programra, amely a kőbányai Bihari úti telepet, a józsefvárosi Magdolna negyedet, valamint a
ferencvárosi Dzsumbujt érinti, 1,8 milliárd forintot különített el a főváros, ehhez járul az
önkormányzatok támogatása. A projektekben az épület és lakásállomány felújítása kiegészül
egy erős szociális programmal, ami elősegíti a helyi társadalom helyzetének javítását.. A
józsefvárosi Magdolna negyed és a kőbányai Bihari út térségének szociális rehabilitációs
programjaiba már

(1) a tervezés fázisába bevonták a helyieket és a programok célkitűzései között hangsúlyos
szerepet kaptak a helyi társadalmak megerősítését szolgáló projektelemek. Ezek közül
stratégiai fontosságú, hogy
(2) a célterület jelenlegi lakosságának jó része a felújítás után is a területen fog élni, azonban
figyelmet fordítanak
(3) a szociális elegy kialakítására is, tehát a teljes körű depriváltságot kívánják elkerülni
korlátozott számú magasabb státuszú család beköltözésének elősegítése révén, ami az
összekötő és az összetartó társadalmi tőke kialakulásának egyik fontos terepét biztosíthatja. A
programelemek további átfogó, az egész projekthez köthető, a társadalmi tőkét közvetetten
erősítő eleme, hogy
(4) a fizikai környezet megújításának feladataiba a helyieket is bevonják, növelve az
iskolázottságot

az

ehhez

szükséges

szaktudás

elsajátítása

révén,

valamint

a

foglalkoztatottság szintjét, még ha időlegesen is.
(5) A hagyományos közösségfejlesztés programelemei természetesen szintén szerephez
jutnak a szociális városrehabilitációban: közösségi házak létrehozása és működtetése; a
fiatalok és idősek társas érintkezésének terepeit biztosító létesítmények (klubhelységek,
sportpályák, stb.) létrehozása; valamint a leszakadó rétegek felzárkózására indított programok
lebonyolításának színtereit (iskolában, szociális foglalkoztatóban, stb.) kialakító programok
beindítása.
A Józsefvárosi Önkormányzat Magdolna Negyed Programja a fővárosi önkormányzat integrált
városrehabilitációs kísérleti programjaként kerül megvalósításra 2005-2008 között, két másik
célterület programjával párhuzamosan. A Nagyfuvaros utca – Népszínház utca – Fiumei út –
Baross utca – Koszorú utca – Mátyás tér által határolt területen 12 068 fővárosi polgár él, akik
különösen érintettek a társadalmi kirekesztődés számos dimenziójában és körükben magas
(kb. 30%-os) a roma népesség aránya.

A kirekesztettség dimenziói a józsefvárosi Magdolna negyedben


a kerületben itt a legmagasabb a munkanélküliség, legalacsonyabb a gazdaságilag
aktív népesség aránya



az akcióterületen koncentráltan élnek a hátrányos helyzetű családok és a hátrányos
helyzetben lévő családok körében felülreprezentált roma népesség



az iskolázottságot tekintve is itt a legnagyobb a lemaradás: magas az általános
iskolai végzettséget sem szerzők aránya, alacsony a felsőfokú végzettséggel
rendelkezők aránya



a városrész gazdasági potenciálját, foglalkoztatási helyzetét tekintve az egyik
legrosszabb terület Józsefvárosban



a negyed gazdasági, szociális helyzete ellenére a segítő szakma önkormányzati és
civil intézményei csak igen korlátozottan vannak jelen a területen



a terület környezeti állapota erősen leromlott, az épületállomány korszerűtlen
összetételű és rendkívül rossz minőségű, nagy az aránya a kis alapterületű, nem
komfortos lakásoknak



az ismertté vált bűncselekmények száma az érezhetően javuló közbiztonság
ellenére magas



súlyos problémát jelent a kábítószer élvezet és terjesztés, valamint a történeti
hagyományokra visszanyúló, bár a közterületekről napjainkra lényegében eltűnt
prostitúció



a fizikai környezet folyamatos romlása és az évek óta tartó lefelé mozgó társadalmi
spirál következtében a városrész egyre jobban leszakad a kerület többi részétől



a városrész szegénynegyed jellegéből adódóan az egészséges közösségi lét
hiánya, a kiúttalanság érzékelhető

A Magdolna Negyed rehabilitációs programja stratégiai célként meg azt a fenyegető veszélyt
kívánja megakadályozni, hogy „az akcióterület a város legnagyobb, összefüggő nagyvárosi
szegénynegyedévé, a szó szigorú értelmében vett szegény-etnikai gettóvá váljon”.
A program kidolgozói azonban nem minden probléma megoldását várják a társadalmi tőke
fejlesztésétől: a társadalmi tőkét nem tekintik csodaszernek, és hangsúlyozzák, hogy “[a] célok
megvalósításához szükséges a helyi gazdaság erősítése, az iskolai képzés és foglalkoztatási
helyzet javítása”.
A negyed komplex megújításának előfutáraként került megvalósításra egy kisebb léptékű
szociális bérlakásépítési projekt a Dankó utcában, melynek keretében a negyedet jellemző
leromlott állapotú lakásállomány lecserélését indították be oly módon, hogy olcsó
üzemeltetésű és fenntartású, ám a mai igényeknek megfelelő, korszerű bérlakásokat építettek
alacsonyabb jövedelmű, de nem homogén társadalmi rétegek számára. Hasonló mintaprojekt
keretében újították meg a korábban a prostitúció és a bűnözés központjaként ismert Mátyás
teret, biztonságos városi teret kialakítván az ott lakók használatára.
A Magdolna negyed hosszú távú szociális városrehabilitációs stratégiája
Társadalmi program:


közösségi ház létrehozása



az Erdélyi utcai iskola felújítása



egy új bölcsőde létrehozása



a közbiztonság javítása

Lakásprogram:


korszerű lakások kialakítása



a lakók bevonása az épületek működtetésébe

A környezet megújításának programja:


közműfejlesztések



közterületfejlesztés



a közlekedési infrastruktúra javítása

Gazdasági program:


a kisvállalkozás és kiskereskedelem élénkítése (minősített vállalkozói program,
roma vállalkozói program)



munkahelyteremtés (a hátrányos helyzetűek és a nők foglalkoztathatóságának
javítása)

Mind a stratégia egyes területeihez tartozó tevékenységek, mind a következő három évben
megvalósításra kerülő szociális városrehabilitációs programelemek szinte kivétel nélkül
értelmezhetőek a társadalmi tőke fejlesztésének, vagy legalább figyelembevételének
szempontrendszere mentén. A tanulmány a továbbiakban a nemzetközi kitekintés során
körvonalazódott társadalmi tőkére érzékeny beavatkozási elvek szempontjai szerint értékeli
Magyarország egyik legjelentősebb szociális városrehabilitációs vállalkozását.
A fővároson kívül más nagyvárosoknak is szándékában áll szociális városrehabilitációs
programok megírása, továbbá mintaprojektek beindítására is találunk példát. Pécsett az
Európai Unió Interreg IIIC programja által támogatott együttműködés keretében („Városok a
társadalmi kirekesztés ellen”) került kialakításra a leszakadóban lévő keleti városrész komplex,
azaz az infrastrukturális mellett szociális dimenziót is magába foglaló rehabilitációs programja.
A

2007-re

elkészülő

program

kivitelezését

az

Európai

Unió

2007-2013

közötti

költségvetésében a várakozások szerint bővülő forrásokat mozgósító, a korábbi Urban
programokhoz hasonló pályázati rendszer teszi majd lehetővé.
A kialakítás alatt lévő rehabilitációs program mintaprojektjének tekinthető a Borbála 1
elnevezésű projekt, melynek keretében a lakók bevonásával végeztek lakásfelújítást a pécsi
keleti városrész egyik szegregált területén. A képzési és munkalehetőséget nyújtó elemeket is
magába foglaló projekt jól illeszkedik a komplex rehabilitációt célul kitűző városrész-megújítási
törekvésekhez.

A Borbála 1 projekt kiemelt célterülete volt Pécsett István-akna és környéke, valamint
Szabolcsfalu. A program keretében két projekt került kidolgozásra. Városok és változások
címmel az INTERREG III/A programra, Lakóközösségek krízisben az EGT Finanszírozási
Mechanizmus - Norvég Finanszírozási Mechanizmus pályázatára került beadásra. A Borbála 1
projekthez kapcsolódó további pécsi kezdeményezések:
- ''Nyomortanyák, gettók, telepek'' a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács kutatási
témajavaslata a Régiók Bizottsága számára
- ''Városok a társadalmi kirekesztés ellen'' Pécs város vezetésével megvalósuló projekt az
INTERREG III/C program keretében
A program teljes költségvetése 882.895 Euro volt, ebből az Európai Szociális Alap 794.606
Eurot biztosított. A program megvalósításában Pécs M. J. Város Önkormányzata mellett részt
vett a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont, az Etnikai Fórum Pécsi Szervezete, az
Ifjúságért Egyesület, az Orfű Kht., a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület, Munka PécsBaranyáért Kht.
A nemrégiben elnyert Európa Kulturális Fővárosa cím 2010-re tervezett fejlesztési programjai
között is szerepel a szociális városrehabilitáció célterülete, kifejezetten társadalmi tőkére
érzékeny projektelemekkel. Az egész program ötödik kulcsprojektje a „közparkok és közterek
újjáélesztését” tűzi ki célul, részben abból a megfontolásból, hogy a városrészek,
szomszédságok helyi társadalmainak megerősítéséhez hozzájáruljon a közösségi élet
színtereinek biztosításával. Különös jelentősége van ennek a leszakadó városrészben, míg a
belvárosban a kulturális és turisztikai funkciók is legalább olyan súllyal esnek a latba a
közterületek rekonstrukciója során. A helyi közösségek megerősítése a célja a kulturális
főváros program azon projektelemeinek is, melyek révén a peremkerületek, így a keleti
városrész meglevő, vagy létrehozandó közösségei házainak többfunkciós fejlesztésére kerül
sor, többek között a közösségi rádiózás feltételeinek kialakításával.
Forrás: A TÁRSADALMI TŐKE NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI FEJLESZTÉSPOLITIKAI
ESZKÖZÖKKEL, TÁRKI Rt. 2005

8. sz. melléklet: Társadalmi egyeztetések
A projekt kidolgozása során - a tényleges szükségletek és igények felmérésére, az egyes
tevékenységek lebonyolítási menetének megtervezésére, fenntarthatóságára vonatkozóan számos partnerségi egyeztetés történt. A tervezés folyamatában nemcsak a konzorciumi
partner – Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-, hanem olyan civil és
közhasznú szervezetek is bevonásra kerültek, melyek közvetett módon ugyan nem
kapcsolódnak a pályázathoz – támogatásban nem részesülnek, saját erőt nem biztosítanak –
mégis kulcsfontosságú szerepük van a sikeres megvalósításban. Ezek a szervezetek a
Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány és a Dombóvári Városvédő és Városszépítő
Egyesület.
A mellékelt meghívók, emlékeztetők ezeket az egyeztetéseket hivatottak alátámasztani.
Az Előzetes Akcióterületi Terv ezenkívül, számos fórumon (lakossági, vállalkozói, szakmai,
civil) egyeztetésre került, melyekre vonatkozó dokumentumok szintén csatolásra kerülnek.

9. sz. melléklet: Rendezvénynaptár
Rendezvénynaptár 2011 tavasztól
Várható
résztvevők
száma

Hónap

Rendezvény megnevezése

Rendezvény helyszíne

Résztvevők körének bemutatása

Március

Roma táncház, Játszóház

Szabadtéri szabadidős
Létesítmény, Közösségi
Ház

legkisebb korosztálytól az idősebb
nemzedékig

50-100

Március

Fiatalok Klubja (folyamatosan)

Közösségi Ház

főként a hátrányos helyzetű
fiatalok

80-120

Március

Zenei koncertek

Szabadtéri szabadidős
létesítmény

helyi zenekarok fellépései, helyi és
kistérségi amatőr ifjúsági
zenekarok - rajongók, környéken
lakó érdeklődők

800-1000

Április

Multikulturális, hagyományokat
bemutató rendezvény, Játszóház

Szabadtéri szabadidős
Létesítmény

mindenki aki nyitott a roma,
magyar, német kultúra értékeire,
történelmére

1500

Április

Zenei koncertek

Szabadtéri szabadidős
létesítmény

fúvószenekari találkozó - mindenki
aki kedveli a klasszikus
fúvószenét, kicsitől a nagyig

1000

Május

Civil Kulturális Kavalkád,
Játszóház

Szabadtéri szabadidős
létesítmény

térségi civil szervezetek találkozója
- környéken lakó érdeklődők

1000

Május

Színházi találkozások

Szabadtéri szabadidős
létesítmény

Május

Zenei koncertek

Szabadtéri szabadidős
létesítmény

roma színjátszó társulat, diák-és
amatőr színjátszók, bábszínház a legkisebb korosztálytól az
idősebb nemzedékig

1000

fúvószenekari találkozó - mindenki
aki kedveli a klasszikus
fúvószenét, kicsitől a nagyig

1000

