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Tisztelt Képviselő- testület!
2018. szeptember 14-én a természetvédelemért felelős miniszter megbízottja adta át a
natúrparki névhasználati cím használatára feljogosító oklevelet a dombóvári székhelyű
Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület képviselője részére. Ezzel a Kapos-hegyháti
Natúrpark Magyarország 12. natúrparkja lett, mely többéves előkészítés után, 13
település (Csibrák, Dombóvár, Döbrököz, Dúzs, Kalaznó, Kisvejke, Kurd, Lengyel,
Mágocs, Mekényes, Mucsi, Nagyhajmás és Závod) összefogásával jött létre. A 13
település közigazgatási területének kiterjedése mintegy 35 ezer hektár, a térség
lakosságának száma több mint 27 ezer fő. A kezdeményezés szakmai előkészítését
Dombóvár Város Önkormányzata gesztor szerepet betöltve koordinálta.
A natúrparki partnerszervezetek kiemelt célja a térség öko- és aktív turizmusának
fejlesztése, elősegítve ezzel az itt élők megélhetését, boldogulását. E célok elérésének
egyik fontos eszköze lehet a natúrparkot bemutató, nyomtatott formában és on-line is
elérhető térkép. Azonban jelenleg nem áll rendelkezésre a natúrpark teljes területét
ábrázoló nyomtatott térkép. A Gyulaj Zrt. által korábban kiadott, a Tolnai-Hegyhát
déli részét, az állami erdőgazdaság által kezelt erdőket ábrázoló térkép csak a
natúrparki térség ÉK-i részét ábrázolja (Dombóvár nem szerepel rajta), az újonnan
alakult natúrpark, az újonnan feltárt természeti örökségi helyszínek és az újonnan
felfestett turistaútvonalak feltüntetése nélkül. Ráadásul a térképből már alig van
elérhető példány.
Fontos kiemelni, hogy a turistautak festése végzettséghez kötött, mellyel a natúrpark
területén csak két fő rendelkezik, akik a Dombóvári Hangulat Szabadidő
Sportegyesület tagjaként végzik a turistaútvonalak festését megbízási szerződés
alapján. Az elmúlt időszakban elvégzett turistaút festések a következőek voltak a
natúrpark területén:
• Döbrököz Öreghegy játszótértől Nagyhajmási tájházig sárga sáv felfestése,
valamint ebből kiágazva Bába-tetőig sárga háromszög turistajel felfestése 2017.
július 22-i teljesítési dátummal összesen 6,5 km hosszan
• Dombóvár és Mágocs közti Béka-tó feletti régi homokbányától Döbrököz
Öreg-hegyig a piros sáv turistajelzés-felújítása és új szakasz felfestése, valamint
Döbröközig a régi piros sáv megszüntetése 2017. november 3-i teljesítési
dátummal összesen 11,5 km hosszan
• Dombóvár-Szőlőhegyi elágazótól Dombóvár vasútállomásig a piros sáv
turistajelzés-felújítása és felfestése 2017. november 3-i teljesítési dátuma 2,5
km hosszan
• Döbrököz Öreghegytől új sárga négyzet jelzésű turistaút felfestése Döbrököz
külterületen lévő Mágocsi vadászházig 2018. május 9-i teljesítési dátummal 3
km hosszan
• Lengyel környéki piros sáv turistaút leágazásaként új piros négyzet jelzésű
turistaút felfestése Mekényes autóbusz állomásig 2018. május 9-i teljesítési
dátummal összesen 2,5 km hosszan
• Lengyeli sánc tanösvény piros T jelzésű út felfestése 2017. november 3teljesítési dátummal 2,1 km hosszan
• Lengyel-Závod közötti turistaút 3,8 km-es szakasza

A 2018 őszére tervezett turistaút-festések a következők:
− Lengyel-Závod közötti turistaút 1,7 km-es szakasza
− Kurd nevezetességeit érintő Kurdi tanösvény, mely egy 6 km-es körtúra
− Iván-ároktól a piros négyzet jelzésű útból leágazó Csurgópusztai vadászházig
tartó 4 km-es útszakasz
− Dúzs és Szálláspuszta-Kistó közötti 1,5 km-es szakasz
Mivel a térkép készítésének előkészületei csak akkor tudnak megkezdődni, ha minden
turistaút jelzése felfestésre került, ezért e munkálatok elvégzése mindenképpen
szükséges. Az utak kijelölésének elkészülését azonban befolyásolja az időjárás,
valamint a megbízási szerződés alapján teljesítő szakemberek munkabeosztása is,
hiszen a turistautak festését szabadidejükben látják el.
Ahhoz, hogy a natúrpark érdemben tudja elősegíteni a térségi turizmus fejlesztését,
szükséges egy, a natúrpark teljes területét ábrázoló, felújított, tartalmilag kibővített
térkép elkészítése, ami segíti a gyalogos és kerékpáros természetjárókat, lovas
turistákat. A térkép kiadása különösen fontos Dombóvár számára, hiszen így lehetőség
nyílik hosszabb-rövidebb túrákat kiajánlani a Gunarason üdülők számára – erre a
térkép hátoldala hasznos felületet kínál. A térkép szakmai előkészítését szintén
önkormányzatunk tudja felvállalni, együttműködve a natúrparki munkaszervezettel,
mivel a natúrpark előkészítése során nálunk halmozódott fel az a szakmai tudás, ami
szükséges egy, a természetjárók igényeinek is megfelelő, így jól értékesíthető térkép
elkészítéséhez.
A térkép elkészítésének tervezett ütemezését a következő táblázat szemlélteti:
2018. IV. negyedév A térkép szakmai előkészítése: terepbejárások, a szükséges
egyeztetések lefolytatása, a hiányzó kapcsolat megteremtése új
túraútvonalak kijelölésével és felfestésével
2019. I. negyedév
A térkép kiadatása
A táblázat alapján látható, hogy az idei évben még csak a szakmai egyeztetések,
terepbejárások lefolytatását tervezi az egyesület, azonban a Képviselő-testület
hozzájárulása már ennek a szakasznak a megkezdéséhez is szükséges. A térkép
kiadatásának költsége az előzetes költségkalkulációk szerint 2–2,5 millió Ft. Ez az
összeg várhatóan megtérül, mivel a nyomtatott példányokat – terveink szerint
önköltségi áron – árusítani fogjuk a natúrparki partnerszervezeteken keresztül,
kiemelten Dombóváron (Tourinform Iroda, Helytörténeti Gyűjtemény, Könyvtár stb.),
valamint a natúrparki települések is megvásárolják egy részét, hogy azt Dombóvárhoz
hasonlóan értékesíteni tudják a településükön, továbbá bizományosi szerződéssel is
átadásra kerül részükre bizonyos példányszám értékesítési célból.
Kérem a Képviselő-testület jóváhagyását az előkészítő munkálatok megkezdéséhez, az
árajánlatok beszerzéséhez a térképészeti munka és a nyomdai előkészítés, nyomtatás
kapcsán, s azok alapján a részletes költségvetés és költség-haszon elemzés
elkészítéséhez. Ennek ismeretében kívánjuk újból a testület elé terjeszteni a
megrendelésről szóló előterjesztést várhatóan 2019 tavaszán.

Határozati javaslat
a Kapos-hegyháti Natúrpark teljes területét bemutató turisztikai térkép
készítéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kapos-hegyháti
Natúrpark teljes területét bemutató térképpel kapcsolatos előkészítő munkálatok
megkezdését, az árajánlatok beszerzését a térképészeti munka, a nyomdai előkészítés
és nyomtatás kapcsán, továbbá hozzájárul a részletes költségvetés és költség-haszon
elemzés elkészítéséhez.
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