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1. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal működése
1.1 Küldetés és jövőkép
Helyzetértékelés
Egy település életében meghatározó fontosságú az önkormányzat működése. Ott dől
el, mik a célkitűzések, mi a fejlődési irány és az önkormányzat hivatalában dolgozók nagy
szerepet vállalnak azok megvalósításában is. Küldetéstudat nélkül ez nehezen lenne
kivitelezhető.
Az Önkormányzati Hivatal számára kiemelten fontos, hogy a munkavégzés kettős
célnak feleljen meg párhuzamosan. Egyrészt a hivatali működés alapelve, hogy a külső
törvényi feltételeknek maximálisan megfeleljen. A közelmúltban ezen elvárások
hatványozottan előkerültek, tekintettel arra, hogy a közigazgatás folyamatos változása újabb
és újabb elvárásokat támasztott a szervezet elé. Ennek kézzelfogható következménye, hogy a
feladat-ellátási modell nagymértékben megváltozott, tekintettel arra, hogy az önkormányzat
intézmény-fenntartási, hatósági feladat- és hatáskörei jelentősen visszaszorultak, továbbá
hogy ezen belül az önkormányzati hivatal tevékenységének hangsúlya a településfejlesztés,
településüzemeltetés, vállalkozásfejlesztés, közösségfejlesztés felé látszik eltolódni. Ennek
belső hatása, hogy a szervezeten belüli folyamatok és munkakörök is átalakultak, hiszen
vannak akiknél az ügyszámok és folyamatok csoportosulnak, míg máshol azok „kiürülnek”.
Másodlagos alapelvünk, hogy olyan közszolgáltatást nyújtsunk az állampolgárainknak,
lakosainknak, amellyel elégedettek. A folyamatos törvényi változás miatt nem egy esetben
számukra sem egyértelmű, hogy az egyes ügyeket hol és melyik szervezetnél tudják elintézni.
Így szükséges, hogy őket is megfelelő mértékben tájékoztassuk, illetve megteremtsük azon
légkört, hogy az ügyintézésük biztos kezekben van.
A fenti elveknek megfelelően veszünk igénybe olyan szolgáltatásokat, amelyek egyszerre
célozzák a racionalizálást, a költségoptimalizálást, erőforrás optimalizálást.
Mindezeket a változásokat figyelembe véve az elmúlt évben egy európai uniós pályázatnak
köszönhetően több tanulmány is született az önkormányzat és a hivatal működésével
kapcsolatosan. Ezt követően egy intézkedési terv került elfogadásra, amely tartalmazza
mindazokat a fejlesztési javaslatokat, amelyek az ügyfélbarát, szolgáltató hivatal jövőképét,
küldetését is meghatározza.
Javasolt intézkedések
Sorszám
1.

2.

Fejlesztési cél

Folyamatok felülvizsgálata
Feladatok, hatáskörök
felülvizsgálata
Ügyfélfogadási körülmények
javítása

3.

Városházi imázs javítása
4.

Intézkedési javaslat

-

-

Kötelező és önként
vállalt feladatok
felülvizsgálata
Munkakörelemzés

Ügyfélhívó
rendszer kiépítése
Információs pult
kialakítása
megfelelős személy
alkalmazásával
Évente
elégedettségi
felmérés a lakosság
körében
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Fluktuáció megállítása, az
elkötelezettség növelése
5.

6.

-

-

Településfejlesztési feladatok
központosítása

-

Munkatársi
elégedettségm
érés
Családbarát
programok
szervezése
Fejlesztési
csoport
létrehozása

A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör
•

Feladatként a polgármesterhez és a jegyzőhöz kapcsolódik, hatásaiban kiterjed a
városra.

Szereplők
• Dombóvár Város Önkormányzata
• Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Ütemezés
Program megnevezése

Megvalósulás
várható ideje
2015.12.31.
2015.12.31.

Várható
költség
0
0

Finanszírozás
módja
-

2015.12.31.

1,5 millió forint

Lakossági
elégedettségmérés
évente

0

önkormányzati
költségvetés
-

-

Munkatársi
elégedettségmérés évente

0

-

Családbarát
programok
folyamatosan

500.000,- Ft/év

önkormányzati
költségvetés

2015. június 30.

0

-

Folyamatok felülvizsgálata
Feladatok,
hatáskörök
felülvizsgálata
Ügyfélfogadási körülmények
javítása
Városházi imázs javítása

Fluktuáció megállítása,
elkötelezettség növelése

az

Településfejlesztési feladatok
központosítása
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1.2 Az ügyfélközpontú ügyintézés
Helyzetelemzés
A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Dombóvár, Szabadság u. 18. szám alatti
székhelyén 2013. júniusától működik. A hivatali épület az ezt megelőző időszakban
iskolaként funkcionált, így az épületet az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten
alkalmassá kellett tenni az apparátus befogadására. Az ügyfélfogadást végző kollegák – az
anyakönyvvezetők, az adóügyi ügyintézők, a szociális ügyintézők és az ügyfélszolgálat – az
épület földszintjén kaptak helyet, és itt került kialakításra a pénztár, valamint a portaszolgálat
is. Az ügyfélfogadás körülményei sajnos még nem érik el azt a színvonalat, amelyet a Szent
István tér 1. szám alatti régi városházán sok év alatt kialakítottunk. Ott megtörtént a teljes
körű akadálymentesítés, elsők között csatlakoztunk az ügyfélkapuhoz, lehetővé tettük az
okmányirodai e-ügyintézést, s megszereztük a szigorú ISO-minősítést. Erőfeszítéseinket,
szakmai munkánkat 2005-ben Magyar Közigazgatási Minőségi Díjjal ismerték el.
Az elektronikus ügyintézés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvény alapján a közigazgatási hatósági ügyek
elektronikus úton történő intézése. Korábban ezt az ügyintézési lehetőséget önkormányzatunk
rendeletben kizárta - kivéve az okmányirodai ügyintézést -, ez az önkormányzati rendelet
azonban hatályát vesztette 2011-ben. Az elektronikus ügyintézésnek különböző fázisai
vannak. Az első szint a nem interaktív, csupán online információközlés a közigazgatási
szolgáltatásokról, ügyintézésről, egyéb információkról. A második szint az egyirányú
interaktív kommunikáció, ahol az ügyfél például űrlapokat, nyomtatványokat,
dokumentumokat tölthet le elektronikus úton. A dokumentumok benyújtása azonban
hagyományos úton, papíralapon történik. Hivatalunkban ez – a második szint – valósul meg
jelenleg. A harmadik szint a kétirányú interaktivitás, ahol a dokumentumok, kérelmek
letölthetők és fokozott/minősített biztonságú elektronikus aláírással vagy Ügyfélkapus
regisztrációval benyújthatók. Az ügy indításához, intézéséhez személyes megjelenés nem
szükséges, de az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés (határozat) közlése, valamint a
kapcsolódó illeték- vagy díjfizetés hagyományos úton történik. A negyedik, teljes interakciós
szinten a hitelesítés és az illetékek fizetése, számlázása is elektronikus úton történik.
Javasolt intézkedések
A hivatali épület további korszerűsítése javasolt, melynek során kialakításra kerül a
főbejárat mellett a porta helyiség, így az ügyfelek az épületbe lépve azonnal útbaigazítást,
valamint sorszámot kaphatnak. A földszinti közlekedő, mint ügyfélváró helyiség továbbra is
az ügyfelek rendelkezésére fog állni.
Jelentősen javítaná az ügyintézésre váró ügyfelek kulturált és hatékony kiszolgálását az
ügyfélhívó rendszer kialakítása. Az ügyfélhívó rendszer a várakozás elkerülhetetlen
folyamatát szabályozza megnyugtató és követhető módon. Lényege, hogy az ügyfeleknek
egyedi sorszámot osztanánk, majd számkijelző, esetleg hangjelzés segítségével tájékoztatnánk
őket, amikor sorra kerülnek vagy előre bejelentkezés, időpontfoglalás esetén lehetővé tenné a
várakozásmentes kiszolgálást is.
Az ügyfélközpontú feladatellátást helyezi előtérbe az is, hogy városunkban sikerült
összehangolni a különböző hivatalok, közszolgáltatók meghosszabbított ügyfélfogadási
napját. Ez azt jelenti, hogy 2015. május 1-től csütörtöki napokon hosszabb ügyfélfogadási
időben várja ügyfeleit az önkormányzati hivatal, adóügyben, szociális és városüzemeltetési
ügyekben 16.00 óra helyett 17.30-ig.
Javasolt megvizsgálni az elektronikus ügyintézés harmadik szintje bevezetésének a
lehetőségeit is. Több önkormányzat adóhatóságánál működik például olyan e-ügyintézési
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rendszer, ahol a regisztrált ügyfeleknek a bejelentkezést követően azonnal lehetőségük van
elektronikus adóbevallás kitöltésére és beküldésére, valamint a nyomtatvány pdf.
formátumban történő megőrzésére. Ebben a rendszerben lehetőség nyílik az önkormányzat
meghatározott adószámláira történő utalásokra is, tehát az adófizetési kötelezettségének az
ügyfél bankszámláról történő utalással is eleget tehetne.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör:
• A feladat a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolódik, hatásában
Dombóvár város közigazgatási területére terjed ki.
Szereplők:
• A feladat a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadást végző
irodákra terjed ki, ez jelenleg a Hatósági Iroda és a Városüzemeltetési Iroda.
• Önkormányzat
• Lakosság
• Vállalkozások
Ütemezés:
Program
megnevezése
porta kialakítása
ügyfélhívó rendszer
kialakítása
hosszabb
ügyfélfogadási idő
elektronikus
ügyintézés

Megvalósulás
várható ideje
2015. június 30.
2015. december 31.

Várható költség
1.000.000,- Ft
1.500.000,- Ft

Finanszírozás
módja
önerő
önerő

-

-

500.000,-Ft

önerő vagy pályázat

2015. május 1-től
2017. december 31.

1.3 Szakképzett hivatali apparátus kialakítása, a munkavégzéshez szükséges
informatikai háttér biztosítása

1.3.1

Szakképzett hivatali apparátus kialakítása

Helyzetértékelés
A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 71 fő, melyből a Szakcsi
Kirendeltség létszáma 7 fő. Gyermeke gondozása miatt tartós távolléten (GYED-en) 5 fő van,
3 fő esetében helyettesítés történik.
Dombóvár Város Önkormányzata esetében a foglalkoztatottak létszáma 3 fő mezőőr, és 1 fő
főállású polgármester.
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Az Önkormányzat és a Hivatal munkavállalóinak kor és végzettség szerinti megoszlása1
30 év alatti

31-45 év

46-55 év

55 év felett

Összesen

nő

férfi

nő

férfi

nő

férfi

nő

férfi

Középfokú
végzettségű

7

0

11

5

8

3

3

2

39

Felsőfokú
végzettségű

7

0

11

5

6

4

2

4

39

Összesen

14

0

22

10

14

7

5

6
78*
*helyettesekkel együtt

A létszám- és munkaerő-tervezést évek óta nehezítik a központi változások, a járási hivatalok
feladat-bővítési tervei, melyekről a jövőre vonatkozóan csak informálisan van tudomásunk
(pl.: anyakönyvi igazgatási feladatok, építésügyi igazgatási feladatok átvétele).
A Hivatalban előre tervezhető fluktuáció, a várható nyugdíjazások száma, mely alapján 2015ben 2 fő a nők 40 év jogosultsági időre tekintettel megállapítható nyugdíjához szükséges
jogviszonnyal rendelkezik, így kérheti a nyugdíjazását. 2016-ban 1 fő várhatóan rendelkezni
fog a nők 40 év jogosultsági időre tekintettel megállapítható nyugdíjhoz szükséges
jogviszonnyal (amennyiben erre még lehetőség lesz); 1 fő pedig betölti a rá irányadó
nyugdíjkorhatárt.
A jelenlegi állományból 2017-ben, és 2018-ban nem várható nyugdíjazás, 2019-ben 2 fő
szerzi meg a nők 40 év jogosultsági időre tekintettel megállapítható nyugdíjhoz a szükséges
szolgálati időt.
Sajnos egyre jellemzőbb, hogy a jól képzett, felsőfokú végzettségű munkavállalók rövid időn
belül – magasabb kereseti lehetőség miatt – másik munkahelyre távoznak. Ez az elmúlt két
évben főleg az építésügyi és a pénzügyi területen volt jellemző.
Az életpálya-modellt megalapozó közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény (2012. március 1-jétől hatályos) nem változtatott a korábbi illetményrendszeren, és a
2008-tól változatlan köztisztviselői illetményalapon sem (38.650,-Ft). A törvény széles
körben ad lehetőséget az illetmények és juttatások adására a munkáltatók részére pl.:
illetménykiegészítés, teljesítményértékelés alapján illetményeltérítés, címek adományozása,
azonban ennek fedezete az önkormányzat költségvetésének függvénye.
Az Önkormányzat és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalóinak közel
40%-a besorolás szerinti bére nem éri el a garantált bérminimum összegét, így több éve ezen
munkavállalók bérét ki kell egészíteni a garantált bérminimumra. A középfokú végzettségű
köztisztviselőknek 31 év szolgálati jogviszony után haladja meg a besorolás szerinti
illetménye (127.545,-Ft) a jelenleg érvényes 122.000,-Ft-os garantált bérminimum összegét.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 442/2014. (XII.18.) Kt.
határozatával döntött arról, hogy 2015. évben a munkavállalók számára az alapilletmény
15%-át biztosítja a teljesítményértékelésen alapuló eltérítés forrásául.
1

2015. április 1.
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Javasolt intézkedések
Az ágazati programok, és stratégiák alapján a közigazgatás emberi erőforrás gazdálkodásának
fejlesztése két területen indokolt: egyrészt a személyügyi tevékenység, másrészt a személyi
állomány tekintetében.2
Az államigazgatási és önkormányzati közigazgatási szervek feladatellátása és az
együttműködés szakmai színvonalának biztosítása, valamint a két közigazgatási alrendszer
közti átjárhatóság növelése érdekében szükség van a stratégiai alapú, integrált emberi
erőforrás gazdálkodási rendszernek az önkormányzati alrendszerben történő bevezetésére,
valamint a személyi állomány összehangolt fejlesztésére.3
Az életpálya-modell bevezetésével együtt cél az egységes informatikai alapokon álló
közszolgálati alapnyilvántartási rendszer kialakítása és fokozatos összekapcsolása a központi
nyilvántartással4.
A Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési program keretében megvalósítandó új
közszolgálati életpálya-modell a stratégiai alapú emberi erőforrás menedzsmentet kívánja
megvalósítani, mely tartalmazza a hivatásetikai normákat, a munkaköri specifikációt
(jogszabályban meghatározott képesítési előírásokat, és alkalmazási feltételeket), a
pályáztatás/kiválasztás folyamatát, a képzési rendszert (kötelező vizsgák, kötelező
továbbképzések), az előmeneteli és illetményrendszert, az értékelést.
A közszolgálati stratégiai alapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodás rendszermodellje
alapján a humánfunkciók, tevékenységek a következők:
- munkaerő-tervezés, létszámgazdálkodás, munkaerő-biztosítás és megtartás,
- toborzás (belső/külső),
- pályáztatás (belső/külső, KÖZIGÁLLÁS),
- differenciált kiválasztás (belső/külső),
- felvétel, munkaviszony létesítés, beillesztés,
- próbaidő, ösztöndíj,
- utánpótlás- és karriermenedzsment, a fluktuáció kezelése,
- tehetséggondozás, tehetségmenedzsment,
- kiáramlás-tervezés, csoportos létszám leépítések előkészítése, gondoskodó elbocsátás,
tartalékállomány intézménye.5
A munkaerő-tervezés és a létszám gazdálkodás alapvető feladata a szervezeti céloknak
megfelelő számú és végzettséggel, kompetenciákkal (készségekkel, képességekkel,
jártassággal) rendelkező munkaerő biztosítása a munkakörökben. Ezen munkaerő
megszerzésén túl nagyon fontos a megtartásuk, melyhez nélkülözhetetlen az elkötelezettség
növelése, a motivációs és javadalmazási rendszerek alkalmazása.

2

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020. 61. oldal

3

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020. 80. oldal

4

Közigazgatási- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020. 61. oldal.

5

Dr. PhD Szabó Szilvia, egyetemi docens: A közszolgálati életpálya modell – emberi erőforrás áramlás a
közszolgálatban – („Közszolgálati Humán Tükör 2013” résztanulmány) 3. oldal, forrás: Szakács Gábor Dr., CSC
– kutatócsoport vezető
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A karriermenedzsment kiépítésére is szükség lenne Hivatalunkban, melyet alátámaszt a
korábbi évek jelentős fluktuációja is. Ennek keretében a munkáltató anyagi és nem anyagi
támogatást, segítséget nyújthatna a munkavállalóknak, mellyel a Hivatali kulcsemberek
megtarthatóak, illetőleg a szakmai utánpótlás is megteremthető. Ezen segítségek közé sorolja
a szakirodalom a képzéseken való részvételt, az utánpótlás-nevelés, a mentor-program
bevezetését, illetőleg a tehetséggondozást, a tehetséges munkavállalók szakmai fejlesztését.
A közszolgálati tisztviselők kötelező továbbképzése6 az elmúlt évben nem váltotta be a hozzá
fűzött reményeket (és úgy tűnik az idei évben sem váltja be), azonban a képzésre fordítható
keretet a kötelező normatíva befizetése felemészti. Amennyiben a gyakorlatban is jól
használható képzésekkel nem bővül a normatívából finanszírozható képzések köre, biztosítani
kell a tisztviselők megfelelő szakmai továbbképzését a hivatal saját költségvetéséből, vagy
pályázati forrásból.
Az új közszolgálati életpálya bevezetéséről szóló 1846/2014. (XII.30.) Korm. határozat
alapján a kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakra vonatkozó
törvényjavaslatok elkészítésének határideje 2015. október 15. Az életpálya-modell bevezetése
2016. júliusától várható, azonban arról egyelőre nincs információnk, hogy ez mennyiben fogja
érinteni a civil közigazgatásban, azaz az önkormányzati közigazgatásban foglalkoztatott
köztisztviselőket és mennyiben változik az illetményalap, illetőleg a bértábla.
Az életpálya-modell bevezetéséhez az önkormányzatnak várhatóan a munkaprogram által
felölelt időszakra jelentős személyi juttatás-emelkedéssel kell számolnia.

A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal állománya.
Szereplők
Dombóvár Város Önkormányzata
Lápafő Község Önkormányzata
Szakcs Község Önkormányzata
Várong Község Önkormányzata
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Ütemezés
Program
megnevezése
Életpálya-modell

6

Megvalósulás
várható ideje
2016. július 1-jétől

Várható költség
nem ismert

Finanszírozás módja
Önkormányzatok/Hivatal
költségvetése

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet
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1.3.2

A hivatali munkavégzéshez szükséges informatikai háttér biztosítása

Helyzetértékelés
Az uniós forrásból megvalósuló szervezetfejlesztési pályázatban 2014-ben elkészült az
önkormányzat informatikai stratégiája, amely inkább a Dombóvári Közös Önkormányzati
Hivatal informatikai rendszerére irányoz elő javaslatokat. A helyzetelemezés kiemelte, hogy a
hivatali géppark elavult, a karbantartás az informatikusoknak egyre nagyobb munkát jelent és
a munkamenetben is esetleges kieséseket okoz. Az informatikai rendszernek a stratégia által
felvázolt fejlesztése elképzelhetetlen a megfelelő erőforrással rendelkező felhasználói (kliens)
gépek nélkül. A hivatali munkához használt gépek többségén a 2015. év elején még olyan
operációs rendszer futott, amelyet már nem frissít a gyártó, így a működtetés egyre nagyobb
biztonsági kockázatot jelent. A stratégia a munkaállomások átlagéletkorának 3 évre történő
leszűkítését javasolja, mely évente kb. 20 darab új számítógép megvásárlását feltételezi.
2014-ben két komoly szervergép is beszerzésre került, 2015-ben az internet szolgáltatást
biztosító szerver újult meg. Évről-évre mindenképpen legalább 1,5 milliót forintot kell
biztosítani a Hivatal költségvetésében új számítógépek vásárlására.
A stratégia által javasolt hálózati megoldások kialakítása (központi tartománykezelés, szerver
virtualizáció, központi adattároló) költségigényes és a kliens gépek megfelelő szintre hozását
igényli. A rendszerfejlesztés kérdését befolyásolják a központi informatikai és e-közigazgatási
intézkedések, konkrétan az alkalmazás-szolgáltató központok kialakítása. Az alkalmazásszolgáltató (Application Service Provider - ASP) központon keresztül olyan hardver- és
szoftver infrastruktúra, illetve az arra épülő keret- és szolgáltatási rendszer jön létre, mely
által az önkormányzatok az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe: gazdálkodási rendszer,
ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adórendszer, iratkezelő rendszer,
önkormányzati portál rendszer, ipari és kereskedelmi rendszer. A csatlakozó önkormányzatok
az ASP központ jóvoltából jelentős saját beruházás nélkül használhatnak folyamatos
üzletmenetet támogató szakrendszeri szolgáltatásokat, amelyek karbantartása központilag
biztosított. Ez lehetővé teszi, hogy a jogszabályi változások informatikai követése is külön
befektetés nélkül, gyorsan megvalósuljon. Várhatóan 2014 második, illetve 2015 első
félévében kell dönteni arról, hogy indokolt-e központi szolgáltatást igénybe venni. A
működtetési részletkérdéseket a 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet foglalja magában, a
Kormány a Magyar Államkincstár útján működteti az ASP központot a települési
önkormányzati feladatellátás informatikai támogatása céljából. Előzetesen a gazdálkodásban
és az iratkezelésben érdemes megfontolni a központi szolgáltatás igénylését, éves szinten ezek
üzemeltetéséhez kapcsolódik nagyobb kiadás.
Ami a szoftverezettség helyzetét illeti, e tekintetben szintén fejlesztési igény mutatkozik,
elsősorban az operációs rendszereket érintően. Sajnos az alkalmazott ügyviteli programok és a
közigazgatásban való csekély elterjedtség miatt e téren nem reális alternatíva ingyenes
programok használata, inkább az irodai programok tekintetében jöhet szóba szabad szoftveres
megoldások alkalmazása. Figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy a munkatársak oktatása
nélkül nem elképzelhető egy ingyenes szoftvercsomagra történő áttérés, továbbá a
partnerekkel, hivatalokkal való dokumentum küldés és fogadás során kompatibilitási hibák
léphetnek fel. A vírusvédelem helyzete megfelelő, a megfelelő védelemre folyamatosan
áldozni kell. Jelen állás szerint nincs olyan igény, amely egyéb jellegű szoftverfejlesztést
indokolna. A közigazgatásban is egyre inkább teret kell nyernie a közös munkát támogató
megoldásoknak, ugyanakkor az információbiztonsági követelmények sem hagyhatók
figyelmen kívül.
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2013 óta a Hivatal rendelkezésére áll nagy sávszélességű, optikai kábel útján biztosított
internet-elérés, amely azt is lehetővé teszi, hogy a vezetékes telefon szolgáltatás internet
alapon működjön. Fontos, hogy ezt a szolgáltatási színvonal ne csökkenjen.
Összességében az információbiztonság érvényesülését szolgáló alapelvek – a bizalmasság,
sértetlenség és a rendelkezésre állás – jegyében szükséges biztosítani a Hivatal informatikai
hátterének megfelelő üzemeltetéséhez kapcsolódó tárgyi és személyi feltételeket.
Javasolt intézkedések
-

Döntés az ASP központ nyújtotta szolgáltatások esetleges igénybevételéről
Az informatikai stratégiában megfogalmazott intézkedések végrehajtása
Szabad hozzáférésű, ingyenes programok alkalmazásának vizsgálata

A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör
- Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Szereplők
-

Dombóvár Város Önkormányzata (források biztosítása)
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal (végrehajtás)
Magyar Államkincstár (ASP-központ)

Ütemezés
Program megnevezése
Az ASP központ nyújtotta
szolgáltatások
esetleges
igénybevétele
Informatikai stratégia javasolt
intézkedéseinek végrehajtása

Megvalósulás
várható ideje
2016

Várható
költség
-

Finanszírozás
módja
-

2018

10 millió Ft

Saját forrás,
lehetőség esetén
pályázat, illetve
ingyenes
megoldások
alkalmazása
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2. Képviselő-testületi munka

2.1 A képviselő-testület munkáját, hatékony és jogszerű működését segítő intézkedések
Helyzetértékelés
A 2014. évi önkormányzati választásokat követően az új képviselő-testület jelentősen
megváltozott összetétellel alakult meg, a tagok több mint fele az előző ciklusban nem töltött
be képviselői tisztséget. Az alakuló ülésen megtörtént az önkormányzati szervek új
struktúrájának kialakítása: a polgármester munkáját két társadalmi megbízatású
alpolgármester segíti, a civil ügyeket külön civil tanácsnok képviseli, és a korábbi három
helyett két négyfős bizottság támogatja a képviselő-testület munkáját. Mindez a korábbinál
olcsóbb, hatékonyabb működést jelent és kevesebb ülés megtartásával jár. A képviselőtestület új szervezeti és működési szabályzatot fogadott el, amelynek alapját az előző
ciklusban hatályban volt önkormányzati rendelet képezi, azonban a felülvizsgálat során a
működést nehezítő elemek elhagyásra kerültek.
Az ülések lebonyolításához kapcsolódó feltételek biztosítása
Az olcsóbb működés jegyében csökkenteni kell az ülések előkészítése során jelentkező
adminisztrációs terhet és költséget, ezért az előterjesztések sokszorosítása helyett törekedni
kell arra, hogy a testületi munkában résztvevők elektronikus úton, elsősorban a honlapról
tájékozódjanak. Ehhez a szükséges feltételeket (pl.: hordozható számítógép vagy
internetezésre alkalmas, „okos” mobiltelefon) az önkormányzatnak kell biztosítania.
A testületi ülések komoly érdeklődésre tartanak számot, az ülések élő közvetítéséről
gondoskodni kell, az üléseken történtek lakossághoz való eljuttatása kiemelt feladatát kell,
hogy képezze a helyi televíziós műsorszolgáltatással megbízott szervezetnek. A megfelelő
minőségű adáshoz szükséges fejleszteni az ülések lebonyolítását segítő szavazó-berendezést
és az ülésterem hangosítását. A meglévő eszközök korszerűtlensége és elhasználtsága
szükségessé teszik új kezelő számítógép, szavazóprogram, összekötő kábel és
szavazókészülékek beszerzését. Szintén megújításra szorulnak azok az asztalok, amelyeknél a
testület tagjai helyet foglalnak. Összességében a testületi és bizottsági tanácskozásoknak
helyet biztosító Ujváry Termet és a további technikai eszközöket olyan állapotba kell hozni és
tartani, amely zökkenőmentesen támogatja az ülések lebonyolítását, továbbá méltó
körülményeket biztosít.
A döntés-előkészítés és a döntések nyilvánossága
A testület, mint legfőbb önkormányzati döntéshozó grémium, döntései szintúgy a
nyilvánosságra tartoznak. Mind az önkormányzati rendeletek, mind a képviselő-testületi
határozatok felkerülnek a város honlapjára, illetőleg a helyi jogszabályok a mindenki számára
interneten elérhető Nemzeti Jogszabálytárba is feltöltésre kerülnek. Ez a rendszer kezeli a
különböző időállapotokat is, amely megoldás a városi honlapon is üdvözítő lenne, akár a
Jogszabálytárra való hivatkozással. Indokolt, hogy ebbe valamennyi önkormányzati rendelet
valamennyi időállapota feltöltésre kerüljön, így lényegében teljes értékű helyi jogtárként
tudna funkcionálni. Egy ilyen megoldás a testületi határozatok tekintetében is komoly
előrelépést jelentene, ez azonban az erre alkalmas szoftver beszerzését is feltételezi.
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Már régóta húzódott a város honlapjának megújítása, ez a 2015. év első félévében megtörtént.
Az új önkormányzati portál újszerűsége figyelemreméltó, de csak akkor tölti be
maradéktalanul a szerepét, ha olyan tartalommal kerül megtöltésre, amely a város polgárainak
megelégedésére szolgál. Az ülések előterjesztései már hosszú évek óta közzétételre kerülnek a
helyi települési weblapon, így a nyilvánosság e tekintetben is biztosított - a zártan tárgyalt
ügyek kivételével. A szervezeti és működési szabályzat változatlanul lehetővé teszi, hogy
bármelyik dombóvári állampolgár bármelyik előterjesztés kapcsán hozzászóljon, ha ezt
előzetesen jelezte. A megújult honlap egyik funkciója lehetővé teszi, hogy bárki egy megadott
önkormányzati elektronikus levélcímre való küldéssel könnyen és kényelmesen véleményt
formáljon, így döntési javaslatok társadalmi véleményeztetésére a korábbinál tágabb
lehetőség áll fenn.
Önmagában a honlap szükségszerű, de nem elégséges tájékoztatási eszköz, azt a
kommunikáció egyéb formáinak is ki kell egészítenie. Elvitathatatlan, hogy Dombóváron
önkormányzati támogatás nélkül ingyenes helyi közéleti lap és helyi televízió sem tud
önállóan fennmaradni. A nagyobb érdeklődésre számot tartó, illetve a lakosság szélesebb
körét érintő döntésekről a helyi sajtóorgánumok révén is biztosítani kell, hogy a döntésekről
értesüljenek az érintettek.
A döntéshozatal tervezettsége
A képviselő-testület ülésezésének rendjét az éves munkaterve határozza meg, amely az egyes
ülések főbb napirendi pontjait irányozza elő, azonban jellemző, hogy számos más ügy is
napirendre kerül, nem egyszer egy-egy kérdéssel több alkalommal is foglalkozik a testület.
Törekedni kell arra, hogy egységes koncepció mentén kiérlelt, hosszabb távra szóló és kellően
megalapozott döntések szülessenek. Ez kiemelten érvényes az önkormányzati rendeletekre,
hiszen azok normatív erejüknél fogva a városban élők mindennapi életére bírnak befolyással.
Ebben jelentősebb szerepet kell kapnia a jogalkotásról szóló törvényben előírt
hatásvizsgálatoknak. Az önkormányzati rendeletek tekintetében a jogalkotásról szóló törvény
a jegyző feladatává teszi, hogy kísérje figyelemmel a helyi jogszabályok hatályosulását, és
szükség szerint folytasson le utólagos hatásvizsgálatot, ennek során vesse össze a szabályozás
megalkotása idején várt hatásokat a tényleges hatásokkal. Javasolt, hogy ez kétévente
történjen meg és annak eredményét elemezze a testület.
A testületi ülések előkészítése, az előterjesztések készítésének folyamata során meg kell
próbálni alkalmazni a közös munkát támogató, internetalapú informatikai alkalmazásokat az
előkészítés hatékonyságának növelése érdekében. Szükséges lenne elérni, hogy egy felületen
történjen az előterjesztések ellenőrzése, javítása, illetve így követhetők lennének a készítés
stádiumai.
Javasolt intézkedések
-

A szavazórendszer és az ülésterem fejlesztése
Kétévente az önkormányzati rendeletek utólagos hatásvizsgálatának elemzése
A testületi határozatok és az önkormányzati rendeletek változásainak,
különböző időállapotainak követésének lehetővé tétele az önkormányzat
honlapján
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A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör
- Dombóvár Város Önkormányzata
- Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Szereplők
-

Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

Ütemezés
Program megnevezése
A szavazórendszer megújítása
Helyi jogtár kialakítása a
honlapon

Önkormányzati
rendeletek
utólagos
hatásvizsgálatának
elemzése

Megvalósulás
várható ideje
2016
2016

2016, 2018

Várható költség
1 millió Ft
Előre nem
tervezhető, ha
szükséges hozzá
külön
szoftverbeszerzés
kb. 300 eFt.
-

Finanszírozás
módja
Saját forrás
Saját forrás

-

2.2 A helyi civil szervezeteknek az önkormányzati döntés-előkészítő folyamatba való
fokozottabb bevonása
Helyzetértékelés
Dombóváron jelenleg közel 200 bejegyzett civil szervezet működik. Ezek nagyrészt
intézményi és egyéb szociális tevékenységet végző alapítványok, melyek elsődleges célja az
alapító szervezet tevékenységének anyagi támogatása a befolyt adó 1%-ból. Ezekkel a
szervezetekkel az önkormányzatnak szinte nincs kapcsolata. A különböző érdeklődési kör
mentén szerveződött, bejegyzett egyesületek közül 20-25 olyan szervezet működik a
városban, mellyel közvetlen kapcsolatban állunk. Ezek jellemzően azok a szervezetek, akik az
önkormányzattól valamilyen formában – elsősorban anyagi – támogatásban részesülnek. Ezen
szervezetek vezetői, képviselői alkotják a Civil fórumot, ami 2-3 havonta tartja üléseit és
választja meg tagjai sorából a 7 főből álló Civil Tanácsot. A Civil fórum összehívása és az
ülés napirendjének meghatározása a Civil Tanács elnökének joga és feladata. E fórum az
elmúlt időszakban tárgyalt ugyan néhány olyan témát, amivel az önkormányzat képviselőtestülete is foglalkozott, de ez nem jellemző. A fórumra minden alkalommal meghívást kap a
város Civil Tanácsnoka, akinek a résztvevők bármikor kérdést tehetnek fel akár az
önkormányzat munkájával, egyes döntéseivel kapcsolatban.
Jelenleg a helyi civil szervezetek a város költségvetésében elkülönített civil keret felosztására
vonatkozó döntős-előkészítésben vesznek részt. A keretre benyújtott pályázatokat a Civil
Tanács véleményezi és javaslatot tesz a támogatás mértékére, mely javaslatot a képviselőtestület az elmúlt években változtatás nélkül elfogadta.
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Javasolt intézkedés
• Tanácsadóként, szakértőként egy-egy szakterületre szakosodott szervezet bevonása az
önkormányzati döntés-hozatal előkészítésébe.
Indoklás
Több olyan civil szervezet működik a városban, melyek egyes szakterületen nagymennyiségű
tudást és tapasztalatot halmoztak fel. Ezek a szervezetek több döntés előkészítésénél
szakértőként tudnak közreműködni.
• Civil Fórum összehívásának kezdeményezése szélesebb társadalmi réteget érintő
döntések előkészítésénél.
Indoklás
A társadalmi párbeszéd elengedhetetlen feltétele a széleskörű nyilvánosság, melynek egyik
formája a város civil társadalmát átfogó fórum. A fórum résztvevőin keresztül széleskörű
párbeszéd valósulhat meg az önkormányzat döntés előkészítési folyamatában.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: Feladatként az önkormányzati hivatalhoz kapcsolódik, hatásaiban a városra
terjed ki.
Szereplők: Dombóvár Város Önkormányzata, helyi civil szervezetek.
Ütemezés:
Program megnevezése
Civil szakértelemmel a városért
Párbeszéd a nyílt jogalkotásért

Megvalósulás várható
ideje
2016. január 1.
2016. január 1.

Várható
költség
-

Finanszírozás
módja
-

2.3 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása
Helyzetértékelés
A helyi önkormányzat a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó közfeladatok
körében köteles gondoskodni a nemzetiségi ügyekről. Dombóvár Város Önkormányzata a
hosszú távú nemzetiségpolitikai elveket és támogatási feltételeket – a törvényben
meghatározott kötelező feladatára tekintettel – a 217/2012. (VII.5.) Kt. határozattal elfogadott
Nemzetiségi Koncepciójában határozta meg.
Dombóvár közéletében folyamatosan jelen vannak az egyes nemzetiségi közösségeket
képviselő nemzetiségi önkormányzatok. A német nemzetiségi önkormányzat 1998. óta
működik, míg a roma nemzetiségi önkormányzat rövidebb megszakításokkal ugyan, de
minden választási ciklusban megalakult. 2010-ben első alkalommal alakulhatott meg a helyi
horvát és örmény nemzetiségi önkormányzat, ezzel Tolna megyében egyedülálló módon négy
nemzetiségi önkormányzat alakult meg és működött Dombóváron a 2010-2014 közötti
önkormányzati ciklusban. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013-ban a
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képviselők sorozatos lemondása következtében megszűnt. Az örmény települési nemzetiségi
önkormányzati képviselők választását Dombóváron 2014-ben nem lehetett kitűzni, mivel az
utolsó népszámlálás során 25 főnél kevesebb személy vallotta magát az örmény
nemzetiséghez tartozónak, így a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásának napján megszűnt. A
választások eredményeként Dombóváron a horvát, német és roma nemzetiséghez tartozók
hozhattak létre nemzetiségi önkormányzatot. A 2011. évi népszámlálási adatok alapján
egyébként a nemzetiség, az anyanyelv, a családi, baráti közösségben használt nyelv válaszok
legalább egyike szerint Dombóváron 370 cigány (romani, beás), 543 német és 40 horvát
nemzetiségű polgár él.
2012-től a nemzetiségi önkormányzatok működésének és költségvetési támogatásának
feltételei jelentősen megváltoztak. 2012. január 1-jén hatályba lépett a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.), amely új alapokra helyezte a
nemzetiségi önkormányzatok működését és a központi költségvetésből nyújtott nemzetiségi
célú támogatások rendszerét. A nemzetiségi önkormányzat alapvető feladata a nemzetiségi
közösséget megillető jogosultságok érvényesítése, a nemzetiség érdekeinek védelme és
képviselete, a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetiségi közügyek önálló intézése. A
nemzetiségi önkormányzatok részére rendelkezésre állnak a nemzetiség érdekeinek
érvényesítésére és a nemzetségi közügyek intézése érdekében a törvényben biztosított
eszközök: tájékoztatás kérés, javaslattételi és kezdeményezési jog, illetve egyetértési és
véleményezés jogkör, különösen a köznevelés terültén. Ez utóbbi a Dombóvári Német és
Roma Nemzetiségi Önkormányzatot érinti.
A dombóvári nemzetiségi önkormányzatok tevékenysége és önként vállalt feladataik főként a
nemzetiségi nyelvhasználatra és annak oktatására, a hagyományápolásra és a kulturális
önazonosság megőrzésére terjednek ki. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
emellett szerepet vállal a hátrányos helyzetű családok szociális helyzetének és
életminőségének javításában, a helyi közfoglalkoztatási programok megvalósításában, a
hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában. E célok megvalósításához igyekszik minél
szélesebb körű kapcsolatrendszert kiépíteni mind a közigazgatás, mind a civil szféra területén,
keresi az együttműködési lehetőségeket más települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal
és civil szervezetekkel. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat közösségformáló
tevékenysége, értékteremtő munkája példaértékű a többi nemzetiségi önkormányzat számára,
számos rendezvényük mára már hagyománnyá és városi szintű programmá vált, különösen a
Kakasdombi Borünnep és a Márton-napi rendezvénysorozat, aktív szerepet vállal a város
kulturális életében, támogatja a helyi német nemzetiségi nevelést és oktatást. A Dombóvári
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat főként a nemzetközi testvérvárosi kapcsolatokban vállal
aktív szerepet, különösen a horvátországi Vir településsel kialakult együttműködésben.
Az Országgyűlés a 34/2012. (IV.18.) OGY határozattal a nemzetiségek ügyei melletti
elkötelezettség megerősítésére december 18-át, az ENSZ Nemzeti vagy etnikai, vallási és
nyelvi kisebbségi jogairól szóló Nyilatkozata elfogadásának napját a Nemzetiségek Napjának
nyilvánította. A helyi nemzetiségi önkormányzatok a Nemzetiségek Napját minden évben
közösen nagyszabású gálaműsorral ünneplik, amelyen mindegyik nemzetiség kultúrájából
ízelítőt kaphatnak az érdeklődők ma már a városi rendezvénynaptárban is szereplő
eseményen.
A nemzetiségi önkormányzatok között szinte megalakulásuktól kezdve szoros együttműködés
alakult ki, ami elsősorban a közös rendezvényekben nyilvánul meg, a Nemzetiségek Napja
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mellett minden évben megrendezik a Nemzetiségek Disznóvágását, de emellett egymás
rendezvényeit is támogatják.
Mindegyik nemzetiségi önkormányzat szoros kapcsolatot tart a hozzá kapcsolódó helyi
nemzetiségi civil szervezetekkel, egymás tevékenységét kölcsönösen támogatják és segítik. A
német nemzetiségi önkormányzat minden évben támogatást nyújt a Magyarországi Német
Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár civil szervezet, továbbá a Dombóvári Zenész Egyesület
keretében működő német fúvószenekar részére, számos programot az egyesületekkel együtt
szerveznek. Dombóváron nemzetiségi feladatot lát el a Dombóvári Horvát Klub és az „Új
Kezdet” Roma Egyesület is, továbbá bejegyzés alatt van a helyi örmény közösség által
alapított Dombóvári Örmény Egyesület.
A nemzetiségi törvény alapján a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnak kell biztosítani
a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi
feltételeit, továbbá gondoskodni szükséges a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok
ellátásáról. Dombóvár Város Önkormányzata a szervezeti és működési szabályzatában
meghatározta a nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködés kereteit, a
helyiséghasználatra és a további feltételek biztosítására, valamint a feladatok ellátására
vonatkozó megállapodásokat megkötötte. A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal
útján megfelelően segíti a települési nemzetiségi önkormányzatok munkáját és biztosítja a
működéshez a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feltételeket, valamint
azok költségeit a törvényi feltételeken túlmenően is. Az önkormányzat térítésmentesen
biztosít állandó és elkülönült helyiséghasználatot Nemzetiségi Közösségi Ház és Német
Közösségi Ház elnevezéssel a Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti társas irodaházban. A
helyiségeket a Dombóvári Horvát és Német Nemzetiségi Önkormányzatok közösen
használják, a helyiséghasználattal együtt járó közüzemi és fenntartási költségeket gesztorként
a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat viseli a helyiséghasználat részletes feltételeit
rögzítő szerződés alapján, egyúttal jogosult a helyiségek hasznosítására és bérbeadására, az
ebből származó bevételt köteles a helyiséghasználattal kapcsolatban felmerülő költségekre
fordítani. A helyiségek alkalmasak fogadóórák, képviselő-testületi ülések, rendezvények
lebonyolítására, a mindennapi munka megszervezésére.
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat lehetőség szerint külön szeretne működni,
ami a dombóvári önkormányzat akceptál. A 2014. októberi választások után a Szabadság u.
14. szám alatti épületben kaptak irodahelyiségeket, a szűkösség miatt azonban 2015.
áprilisában az önkormányzat egy másik épületben bővebb használati lehetőséget tett számukra
lehetővé. Az önkormányzat megvásárolta a Szabadság u. 4. szám alatti osztatlan közös
tulajdonban lévő épületben az egyik társtulajdonos tulajdonrészét, és a korábbi Roma
Közösségi Házként használt helyiségeket a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
használatába adta az ott található berendezéssel és eszközökkel együtt azzal a feltétellel, hogy
a nemzetiségi önkormányzat vállalja a Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány által
elkezdett hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok felzárkóztatási programját. A helyiségek
használatával együtt járó közüzemi költségeket a helyi önkormányzat és a nemzetiségi
önkormányzat 50-50%-os arányban viseli.
Az önkormányzat a szervezeti és működési szabályzatában önként vállalt feladatként
határozta meg a települési nemzetiségi önkormányzatok támogatását, az erre szolgáló
pénzügyi keretet és előirányzatot a mindenkori költségvetésében határozza meg, a támogatási
keretből az egyes települési nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtott támogatásról
átruházott hatáskörben a Humán Bizottság dönt.
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Az Njtv. hatálybalépését követően jelentősen átalakult a nemzetiségi önkormányzatok állami
költségvetési támogatási rendszere. Az Njtv. értelmében az állam a központi költségvetésről
szóló törvényben meghatározott mértékben a nemzetiségi önkormányzatok részére a
nemzetiségi közfeladatok ellátásához feladatfinanszírozási rendszer keretében támogatást
nyújt. A feladatfinanszírozási rendszer keretében nyújtott működési költségvetési támogatást
és feladatalapú költségvetési támogatást a nemzetiségi önkormányzat kizárólag a nemzetiségi
közfeladatai ellátására használhatja fel. A működési költségvetési támogatás települési
nemzetiségi önkormányzat esetében a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez
tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás alapján kerül megállapításra. A
működési költségvetési támogatás a nemzetiségi önkormányzati működéssel közvetlenül
összefüggő – az Njtv. szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó
további – működési költségek fedezetére használható fel a költségvetési év december 31.
napjáig.
A feladatalapú költségvetési támogatás összegéről a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter a
nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és
elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm.rendelet mellékletében foglalt
szempontrendszer szerint, a képviselő-testületi jegyzőkönyvek alapján meghatározott
pontszámok figyelembevételével állapítja meg. A feladatalapú költségvetési támogatás a Njtv.
szerinti kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek
finanszírozására használható fel. A nemzetiségi önkormányzatok finanszírozásában egyre
nagyobb szerepe van a feladatalapú költségvetési támogatásnak.
A helyi nemzetiségi közösségek helyzetében, különösen a létszámuk, nyelvi önállóságuk és
gazdasági helyzetük tekintetében jelentős különbségek vannak. A német és horvát nemzetiség
részéről elsősorban a nemzetiségi nyelv használatával és oktatásával összefüggő, továbbá a
nemzetiségi hagyomány és kultúra ápolásához kapcsolódó igények jelentkeznek. A
legnagyobb létszámú roma közösség esetében a hagyomány, kultúra vagy az anyanyelv
ápolása kevésbé érvényesül, a szociális és társadalmi problémák a nemzetiségpolitikán
túlmutató, komplex kezelést igényelnek. A roma nemzetiség sajátos helyzetéből eredő
problémák megoldásához elsősorban köznevelési, szociálpolitikai és foglalkoztatáspolitikai
intézkedésekre kell nagyobb hangsúlyt fektetni.

Javasolt intézkedések
-

-

Támogatni kell a nemzetiségi önkormányzatok aktív részvételét a város
közéletében, az érdekképviseleti és érdekvédelmi tevékenységet, érdemi
partneri viszonyt kell kialakítani és fenntartani.
A nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtott költségvetési támogatást
kiszámíthatóvá kell tenni, meg kell határozni a támogatás nyújtásának és
felhasználásának feltételeit. Az önkormányzati támogatás célja elsősorban a
nemzetiség érdekeinek védelme, kulturális autonómiájának, történelmi és
szellemi örökségének, identitásának megőrzése, a nemzetiségi kulturális
programok, rendezvények, sportrendezvények szervezése. A támogatás
nyújtása során differenciálni szükséges az egyes nemzetiségi önkormányzatok
rendelkezésére álló egyéb bevételek (anyaországtól származó támogatás, saját
bevétel, stb.), a város közéletében és nemzetközi kapcsolataiban való aktív
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-

-

szerepvállalás, a közfoglalkoztatási programban való részvétel és a társadalmi
célú szerepvállalás alapján.
A nemzetiségi önkormányzatok részére térítésmentesen biztosított helyiségek
használatával összefüggő közüzemi díjak és fenntartási költségek
finanszírozását évente felül kell vizsgálni, figyelembe véve az előző évi
kiadásokat és az e célra fordítható bevételeket, ez alapján támogatási keret
elkülönítése az éves költségvetésben a fenntartási költségek finanszírozására.
A nemzetiségi önkormányzatok évente megrendezésre kerülő, a lakosság
széles körét érintő rendezvények és programok felvétele a városi
rendezvénynaptárba.

A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör
- Dombóvár Város Önkormányzata
- Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
- Dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok
Szereplők
-

Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok

Ütemezés
Program megnevezése
Évente forrás elkülönítése a
nemzetiségi önkormányzatok
működésének,
nemzetiségi
közfeladatainak támogatására.
Nemzetiségi
rendezvények,
programok
beillesztése
a
városi
rendezvénynaptárba
(Nemzetiségek Napja).
A
nemzetiségi
önkormányzatok
részére
biztosított
helyiségek
közüzemi
és
fenntartási
költségei
finanszírozásának
felülvizsgálata.

Megvalósulás
várható ideje
Éves költségvetési
rendelet elfogadása

Várható
költség
1-3 millió Ft

Finanszírozás
módja
Saját forrás

Éves
rendezvénynaptár
elfogadása.

-

-

Minden év január
31.

Előre nem
tervezhető

-

2.4 Testvérvárosi kapcsolatok
Helyzetelemzés
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Dombóvár Város Önkormányzata egy német, egy svéd és két horvát településsel ápol
testvérvárosi kapcsolatot. A legrégebbi kapcsolat Kernen im Remstal városával köttetett még
1992-ben, Günter Haußmann polgármestersége idején. Idén immár 23 évre tekint vissza a két
település közötti partnerség, mely elsősorban kulturális vonalon mozog. A Kapos
Néptáncegyüttes és a Dombóvári Fúvós Zenekar már több alkalommal látogatást tett a német
kisvárosban kulturális ünnepségek vagy testvérvárosi évfordulók alkalmával. A partnerségi
kötelékek ápolására és erősítésére jött létre a német Kernen im Remstal – Dombóvár
Egyesület, valamint a magyar Dombóvár – Kernen i.R. Baráti Kör Egyesület. Az egyesületek
jelentős karitatív tevékenységet folytatnak, hiszen évente több alkalommal érkezik
szállítmány Kernenből, mellyel a nyugdíjas otthonok eszköz-állományát gyarapítják, vagy a
hátrányos helyzetű családok részére biztosítanak ruhaneműket és gyermekjátékokat. Az
elmúlt egy-két évben azonban a két város közötti kapcsolat némileg elcsendesedett, közös
programok, kulturális rendezvények nem szerveződtek.
Több mint 10 éves múltra tehető Dombóvár és Ogulin város kapcsolata, hiszen 2000 nyarán
került sor a testvérvárosi szerződés ünnepélyes aláírására. A két település közötti
kapcsolatfelvételt a közös jellemvonások indukálták, melyek között elsősorban a vasút
szerepét kell kiemelni. A kialakult együttműködést azonban mégsem a gazdasági érdekek
határozzák meg, hanem a két város elsősorban kulturális téren kötődik egymáshoz szorosabb
szálakkal. A személyes látogatások többnyire helyi kulturális programokhoz kapcsolódnak,
mint a " Dan Grada Ogulina" elnevezésű esemény. A kapcsolattartás másik sarkalatos pontja
a két település között kialakított cserediák program, mely keretében a dombóvári és ogulini
diákok megismerkedhettek testvérvárosuk, s a környék nevezetességeivel, kultúrájával és
szokásaival. Sajnos az elmúlt években érdeklődés hiányában és a családok gazdaságipénzügyi nehézségei következtében az önkormányzatunk nem tudta megszervezni a
programot.
A svéd Höganas városával kialakult kapcsolatot a svéd polgármester magyar származása
indokolta. A településsel való kapcsolattartás a távolság következtében nem olyan jelentős,
mint horvát testvérvárosaink esetében, azonban mindkét város delegációja látogatást tett már
testvértelepülésénél, 2011 nyarán pedig egy középiskolai csoportot is vendégül látott
városunk a Dombóvári Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat közreműködésével. Ezek a
látogatások azért is jelentősek, hiszen az idegen nyelv gyakorlása mellett nagyobb rálátása
nyílik a diákoknak más ország kultúrájára és hagyományaira. A két település tavaly ünnepelte
a testvérvárosi kapcsolat 10 éves fennállását, mely alkalomból egy önkormányzati delegáció
tett látogatást Höganasban.
Vir városával 2011 tavaszán létesült partnervárosi megállapodás, de a két település között
kialakult baráti kapcsolat korábbi időkre nyúli vissza. A két város kapcsolatában a sport és a
kultúra kap kiemelt szerepet. Évente két alkalommal kerül megrendezésre a magyar-viri
futballcsapat barátságos mérkőzése, melyet tavasszal városunkban, nyáron pedig a horvát
településen szerveznek meg. A sport mellett a nemzetiségi kultúra ápolása is jelentős szerepet
kap, melyet bizonyít, hogy a Város Hete rendezvénysorozat keretében megemlékezést tartunk
Franjo Vlasics horvát bán tiszteletére a róla elnevezett emlékmű előtt, valamint a Klapa Vir
zenekar és a viri néptáncegyüttes is több alkalommal vendégeskedett már Dombóváron. A két
település közötti kapcsolat 2013-ban testvérvárosi szintre emelkedett.
A testvérvárosokkal való kapcsolattartás és a partnerségi kötelékek ápolása, valamint a
városban élő nemzetiségek hagyományainak továbbörökítése és fenntartása érdekében a
nemzetiségi önkormányzatok karácsony előtt megszervezik a "Nemzetiségek napja"
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elnevezésű rendezvényüket, ahol különböző tradicionális népi zenék, táncok kerülnek
bemutatásra.
A testvérvárosi kapcsolatokon kívül Dombóvár Város Önkormányzata baráti kapcsolatot
épített ki egy kárpátaljai magyar település, Csoma község vezetőségével. A település még
élénken ápol olyan hagyományokat, melyek hazánkban már feledésbe merültek. A csomai
betlehemes népi csoport már két alkalommal járt Dombóváron karácsony táján.
Intézményeinknél, cégek karácsonyi rendezvényein és a város karácsonyi programjain kaptak
fellépési lehetőséget, ezzel is segítve az ő tevékenységüket.
2011-ben Dombóvár Város Önkormányzata felvette a kapcsolatot az izraeli Kyriat Malachi
városával, melynek polgármestere és az izraeli magyar nagykövet látogatást tett Dombóváron.
A két település elsősorban a vas- és alumíniumgyártás terén alakíthatna ki gazdasági
kapcsolatokat, valamint a zsidó hagyományok és emlékek ápolása kapcsán is indokolt lehet
egy partnervárosi kapcsolat.
Javasolt intézkedések
A meglévő testvérvárosi kapcsolatok ápolását és erősítését Dombóvár Város Önkormányzata
a későbbiekben is fontosnak tartja. A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Dombóvár –
Kernen i.R. Baráti Kör Egyesület közreműködésével a város szeretné a német kapcsolatokat
feleleveníteni és megerősíteni.
További törekvés feléleszteni Ogulin városával a cserediák programot, mely korábban egy jól
működő és nagy népszerűségnek örvendő kezdeményezés volt. A programnak köszönhetően
olyan gyerekek is eljuthattak a horvát tengerpartra, akiknek másképp erre nem lett volna
lehetőségük. Baráti kapcsolatok születtek, a program révén lehetőség nyílt az idegen nyelv
gyakorlására, a horvát kultúra, konyhaművészet és a természet különlegességeinek
megismerésére.
Dombóvár Város Önkormányzata testvérvárosai közreműködésével támogatni kívánja
dombóvári kulturális-zenei egyesületek és sportszervezetek külföldi fellépési és mérkőzési
lehetőségeinek elősegítését.
A városnak továbbra is szándékában áll a kárpátaljai Csoma településsel való kapcsolattartás,
hiszen a két település népi hagyományai és történelme révén szorosan kötődik egymáshoz.
Amennyiben a somogy megyei Csoma település részéről is igény mutatkozik rá, abban az
esetben az önkormányzat támogatja és segíti a két község testvérvárosi kapcsolatának
kiépítését.
Dombóvár Város Önkormányzatának hosszú távú célja egy izraeli várossal való testvérvárosi
kapcsolat kialakítása, melyet a város gazdasági lehetőségei és vallási hagyományai
indokolnak, valamint eddigi információink alapján az izraeli fél részéről is igény mutatkozna
rá. A két fél közötti kapcsolattartásban kiemelkedő szerepe van a Dombóvári Magyar-Izraeli
Baráti Társaságnak, mely jó kapcsolatokat ápol Izrael Magyarországi Nagykövetségével.
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A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör
Felelős: Dombóvár Város Önkormányzata
Hatása: városi és kistérségi
Szereplők:
Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Dombóvár-Kernen i.R. Baráti Kör
Dombóvári Magyar-Izraeli Baráti Társaságnak
Ütemezés
Program
megnevezése
Cserediák program
Ogulin városával
Testvérvárosi
kapcsolat kiépítése
egy izraeli várossal

Megvalósulás
várható ideje
2016 nyara

Várható költség

2017

-

-

Finanszírozás
módja
Szülői hozzájárulás
Testvérvárosi
kapcsolatok
előirányzat

3. Településüzemeltetés, településrendezés
3.1 Az önkormányzati bel- és külterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása
Közlekedés
Helyzetértékelés
A település közlekedésének színvonala meghatározza az infrastruktúra fejlettségét, segíti az
ipar, a mezőgazdaság fejlődését, hatással van a tömegtermelésre, szállításra,
idegenforgalomra. A közlekedés segítségével a helyváltoztatás már nem egy idő- és
energiaigényes tevékenység. A közlekedés gazdasági és társadalmi kapcsolatokat teremt a
világ összes pontja között… akár Dombóváron át.
Intermodális csomópont kialakítása
Modern korszakot élünk. Felgyorsult az információáramlás, a technikai-informatikai
fejlesztések lassan nyomon követhetetlenek. Ezzel egyidejűleg megnőtt az igény a közlekedés
egyre gyorsabb és akadálymentesebb biztosítására, így kerül minden városfejlesztés
fókuszába az intermodális csomópontok kialakításának szükségessége. Az intermodális
csomópont elsődlegesen a közlekedési módváltás optimális helyszínét jelöli, másodlagosan
csatlakozási felület a közlekedés és a városi élet között.
Az intermodális csomópontok fejlesztésénél az egyik legalapvetőbb kritérium az utazási lánc
egészének egymásra épülő, összehangolt fejlesztése. A lánc egy-egy elemének fejlesztése
kidobott forrást jelent a kapcsolódó elemek hozzáigazítása nélkül.
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Az intermodális csomópont kialakítása során számos szempontra kell figyelemmel lennünk.
Dombóvár intermodális csomópontja a különböző közlekedési hálózatok csatlakozási pontja,
a dombóvári vasútállomás előtti terület. A vasút, a távolsági és helyi járatos buszok, a közúti
közlekedés mind megtalálhatóak a területen, de ezek „találkozása” és kapcsolódása
véletlenszerű. Cél az optimális átszállás, kapcsolódás megteremtése és magas színvonalú
szolgáltatásokkal történő kiegészítése.
Javasolt intézkedések
A fejlesztés igen széleskörű tervezést igényel, melynek legfontosabb elemei:
- megközelíthetőség biztosítása,
- térrendezés,
- állomási/megállóhelyi kiszolgáló létesítmények kialakítása,
- akadálymentesítés,
- utas tájékoztatás kialakítása,
- parkoló rendszer felülvizsgálata,
- kiegészítő szolgáltatások (szociális helyiség, kereskedelmi egységek, pénzügyi
egység),
- védelmi rendszer,
- közlekedési hálózatok összehangolása.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: városi, kistérségi.
Szereplők: MÁV, Volán, Kkv (kereskedelmi egységek); pénzügyi szereplők (bank).
Ütemezés:
Program megnevezése
közlekedés fejlesztése

Megvalósulás
várható ideje
2015-2016

Várható
költség
150.000.000.Ft.

Finanszírozás
módja
saját/pályázat/egyéb
szereplők forrásai

Dombóvár Gunarast elkerülő út megépítése
Helyzetértékelés
A Dombóvárt és Mágocsot összekötő 65195 sz. összekötő út azon kezelésű utak közé
tartozott, melynek egyik végpontjában sem csatlakozott az országos közúthálózati
rendszerhez. A csatlakozási pont Dombóváron a IX. utcánál található, mely önkormányzati
tulajdonú belterületi út. Az átmenő forgalom rendkívül legyengítette az útpálya szerkezetét,
ezért a probléma megoldása nem várathatott magára.
Javasolt intézkedések
2008-ban pályázati forrás bevonásával elkészült az összekötő út szinte teljes hossza. A
fennmaradó, mintegy 2 km-es hiányzó szakasz megépítése a célja jelen fejlesztési elemnek.
Ennek helyszíne Dombóvártól keleti irányban, a IX. utcától a Gunarasi útra irányuló
nyomsávon található mezőgazdasági terület.
A programhoz kapcsolódó
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Területi hatókör: városi, kistérségi, de az országos közlekedésre is hatással van.
Szereplők: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Ütemezés:
Program megnevezése
Dombóvár Gunarast elkerülő
út megépítése

Megvalósulás
várható ideje
2016-2017

Várható
költség
650.000.000.Ft.

Finanszírozás
módja
állami

Kerékpárutak kialakítása (Tamási-Dombóvár-Pécs; Dombóvár-Kaposvár; Kórház utca,
Gunaras)
Helyzetértékelés
Világszerte számos olyan város van, ahol az utazások 20%-a kerékpáron történik (Hollandia,
Dánia, Németország, Olaszország stb.), mivel kisebb távolságokon a bicikli kiválóan
helyettesíti az autót, a tömegközlekedést és a gyaloglást. Hosszabb utazás esetén pedig
könnyen eljuthatunk vele a tömegközlekedési eszközök indulási helyére. Mindemellett a
biciklizés olcsó, egészség- és környezetkímélő, valamint számos egyéb, gazdaságilag
értékelhető haszna van.
Az első, legkézenfekvőbb előnye a kerékpározásnak, hogy környezetkímélő. Tisztább és
csendesebb környezetet eredményez, jelentősen csökkenti az utak és az útmenti ingatlanokra
jutó terhelést. Helykihasználás és időmegtakarítás szempontjából is első helyen áll, hiszen a
„parkoláshoz” szükséges tér jelentősen kisebb, mint az autós vagy tömegközlekedés esetében.
Városon belül a leggyorsabb közlekedési mód. A kerékpáros közlekedés – megfelelően
kialakított kerékpárutak esetén – növelik a közlekedésbiztonságot, csökkentik a balesetek
számát. Egészségmegőrzés szempontjából egyrészt az egyén, másrészt a foglalkoztatók
szempontjából is előnnyel jár. A rendszeres testmozgás segítségével a lakosság egészségi
állapota javul, csökken a munkahelyi hiányzás és csökkennek az egészségügyi ellátás
költségei is. Hatására életminőség és életszínvonal javulása várható. A kerékpárosok számára
nagyobb mobilitást és kisebb utazási költséget jelent, mint a tömeg- vagy az autós közlekedés.
Nem utolsósorban a szükséges infrastruktúra (út, tároló, stb.) kialakításának költsége töredéke
a közúti közlekedéséhez képest. Külföldi tanulmányok kimutatták, hogy a kerékpáros
közlekedés hozzájárul a kiskereskedelmi egységek forgalmának növekedéséhez és
munkahelyek kialakulását eredményezi. A kerékpáros közlekedés erősítése mind hazai mind
nemzetközi szempontból fontos, mert gazdaság-élénkítő hatása egyre jelentősebb mértékben
járul hozzá az idegenforgalom fellendüléséhez, a szolgáltatásokból származó bevételek
növekedéséhez.
Összességében tehát elmondható, hogy a település kerékpáros közlekedésébe való befektetés
kedvező lehetőség a város számára. A nagyobb kerékpáros hagyományokkal rendelkező
városok esetében már költség-hasznon elemzéseket végeznek a kerékpárutak építése kapcsán,
s minden esetben bebizonyosodik, hogy egy adott szakasz megépítésének haszna (kevesebb
útkarbantartási költség, kevesebb egészségügyi ráfordítás, kevesebb táppénz, stb.)
többszöröse a megépítés költségének. A kerékpáros közlekedés hozzájárul a gazdasági
erőforrások takarékos felhasználásához.
Dombóváron a 80-as évek közepe óta több ütemben zajlik a kerékpárutak építése. A GunarasDombóvár kerékpárút folytatásaként a városközponton áthaladva, egészen a szőlőhegyi
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leágazóig épült meg a városi kerékpárút következő szakasza, majd harmadik ütemben a
leágazótól egészen Kaposszekcső határáig, ez mintegy 10 km hosszú kerékpárút kiépítését
jelenti a településen.
Javasolt intézkedések
A 2014-2020 között megvalósítani tervezett kerékpárutak egy része hivatali, míg más része
kimondottan turisztikai céllal kerül kialakításra.
- A LIDL-kórház-vasútállomás helyszíneket összekötő útvonal célja egyértelműen a
helyi lakosság közlekedésének (elő)segítése. A 2 km hosszú szakasz két ütemben
kerül megépítésre. Az első ütem a LIDL-kórház szakasz, a második pedig a kórházvasútállomás közötti távolság. Hatására mindhárom, igen nagy közúti, kerékpáros és
gyalogos forgalmat lebonyolító helyszín megközelítése biztonságos lesz.
- A Tamási-Dombóvár-Pécs kerékpárút kialakítása egyértelműen turisztikai célokat
szolgál, érintve minden fontosabb idegenforgalmi helyszínt Tamási és Pécs között. A
kerékpárút útvonala: Tamási-Dombóvár között a megszűnt vasútvonal nyomvonala;
Dombóvár-Sásd között a 611-es közút melletti terület; míg a Sásd-MagyarhertelendOrfű-Pécs szakaszon szintén közút melletti területek. A térség kerékpáros
turizmusának fejlesztése, a kerékpárosok biztonsága érdekében a közúttól független
kerékpáros úthálózat létesítése indokolt.
- A Dombóvár-Kaposvár kerékpárút kialakítását több tényező is indokolja. Egyrészt a
két település közötti szakasz domborzati viszonyai alkalmasak a kerékpáros
közlekedés számára, másrészt a sűrűn elhelyezkedő kistelepülések között néhány
szakaszon már kiépítésre is került a kerékpárút. Az út elsősorban a lakosság gyorsabb
és biztonságosabb közlekedését, munkába járását szolgálja, de nem elhanyagolható
idegenforgalmi vonzata sem.
- A Dombóvárt Gunarasfürdővel összekötő kerékpárút igen nagy forgalomnak van
kitéve, főként a késő tavaszi, nyári és kora őszi időszakban, amikor az időjárás kedvez
a gunarasi fürdőszolgáltatások igénybevételének és a sportolásnak (kerékpározás,
futás). Az évtizedek során a kerékpárút burkolata elgyengült, számos helyen
felbomlott, így annak helyreállítása a biztonságos közlekedés szempontjából
elengedhetetlen. Már számos alkalommal terítékre került a kerékpárút melletti
közvilágítás kialakításának kérdése. A szálloda megépítése a város és a fürdőtelep
közötti forgalom további növekedését eredményezte, mely már erősen alátámasztja a
fejlesztés létjogosultságát.
A kerékpáros közlekedés feltételeinek javításával a közlekedés káros hatásai nem kerülhetőek
el teljesen, de jelentősen mérsékelhetőek. Ehhez környezettudatos településpolitika, jó
szakemberek és a szükséges források megtalálása szükséges.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: városi, kistérségi és regionális, illetve azon túlmutatóan dél-dunántúli.
Szereplők: kerékpárút által érintett települések önkormányzatai.
Ütemezés:
Program megnevezése
Tamási-Dombóvár-Pécs

Megvalósulás
várható ideje
2016-2018

Várható költség
1.000.000.000.Ft

Finanszírozás
módja
saját/pályázat/többi
önkormányzat
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Dombóvár-Kaposvár

2016-2018

120.000.000.- Ft

LIDL-vasútállomás
Dombóvár-Szőlőhegy

2016-2018
2016-2018

40.000.000.- Ft
50.000.000.- Ft

saját/pályázat/többi
önkormányzat
saját/pályázat
saját/pályázat

Arany János téri csomópont
Helyzetértékelés
Az Arany János téri csomópont a város egyik legforgalmasabb útkereszteződése, négy
becsatlakozó út találkozásánál fekvő közterület. A Pécs felé vezető 611-es főút, az Erzsébet
utca, a Dózsa György utca és az Arany János téri területek találkoznak egymással.
Felújításának szükségessége nem új keletű kezdeményezés, már évek óta a város fejlesztési
tervei között szerepel.
Javasolt intézkedések
Kialakításának módjára több változat is született, mely közül a területen (Kakasdomb)
tervezett további fejlesztések igényeinek figyelembevétele mellett, egy öt becsatlakozó utat
érintő jelzőlámpás forgalomirányítással ellátott, korszerű csomópont kialakítása tűnik a
legcélszerűbbnek, a szükséges nyomvonal korrekciókkal, a burkolatok felújításával, a
szükséges táblázásokkal, burkolatjel festésekkel, valamint az érintett közművek szükség
szerinti áthelyezésével.
A fejlesztésnek köszönhetően a korszerűsített csomópont biztonságosabb teszi a közlekedést
és megnyitja a forgalom számára az Arany János tér déli, jelenleg zsákutca szakaszát.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: országos közutat érintő.
Szereplők: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Ütemezés:
Program megnevezése
Arany J. téri csomópont
kialakítása

Megvalósulás
várható ideje
2014-2015

Várható
költség
200.000.000.Ft.

Finanszírozás
módja
állami

Belterületi út- és járdafelújítások
Helyzetértékelés
A belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések projekt elem számos fejlesztést tartalmaz,
melyek alapvetően két csoportra oszthatók. A projektek egyik része a belterületi közlekedési
felületek (utak, járdák) fejlesztésére, míg a másik részük a közlekedést kiszolgáló
infrastruktúra (buszmegálló) helyzetének javítására koncentrál. Az önkormányzat kötelezően
vállalt feladati közé tartozik a kezelésében lévő belterületi utak karbantartása és a
szükségszerű felújítások elvégzése.
Javasolt intézkedések
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A közlekedés biztonságát veszélyeztető állagú utak és járdák burkolatának felújítása aszfaltos,
illetve térköves kivitelben, a közmű aknák hozzáemelésével, a megfelelő szegélyek
kiépítésével, a vízelvezetések korszerűsítésével oldható meg. Az utak esetében a
burkolatfelújítással együtt a padkanyeséseket és nemesített padkák kialakítását is tartalmazza
a projekt az új burkolat állagának megóvása érdekében. A projektbe bevonni kívánt utcák: Fő
utca, Radnóti utca, VI. utca, Ady Endre utca, Zrínyi utca, Széchenyi utca, Gyöngyvirág körút,
Rózsa F. utca, Sáfár László utca, Szent Gellért utca.
Dombóvár város belterületén a közutak melletti buszmegállóhelyek szinte hétről-hétre
rongálásnak vannak kitéve. Ennek kiküszöbölésére és egy egységes és esztétikus, rongálásnak
jól ellenálló buszváró pavilonok telepítése terezett, kiegészítő utcabútorokkal (padok,
szemétgyűjtő edények, tájékozató táblák). Kiemelt figyelmet kell fordítani az utasok fel- és
leszállását segítő fellépőszigetek kialakítására.
A fejlesztés eredményeként a belterületi közlekedési felületek és buszmegállók 20%-ának
felújítása történik meg.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: városi.
Szereplők: Dombóvár Város Önkormányzata.
Ütemezés:
Program megnevezése
út- és járdafelújítások
buszmegállók

Megvalósulás
várható ideje
2014-2019
2014-2019

Várható költség
400.000.000.- Ft
100.000.000.- Ft

Finanszírozás
módja
saját/pályázat
saját/pályázat

Szent Gellért utca megnyitása
Helyzetértékelés
A Szent Gellért utca Dombóvár belvárosában található, az Ady utca felől nyitott, de a Petőfi
utca felől zárt. Az elmúlt években az átjárást biztosító, keskeny útszakaszon található
gyalogosfelület felújításra került, és megkezdődtek a Szent Gellért utca Petőfi utcára történő
megnyitásának előkészítő lépései, a fejlesztéshez szükséges nem önkormányzati tulajdonú
területek megvásárlása, kiváltása.
Javasolt intézkedések
Az utcanyitás és a hozzá kapcsolódó közműáthelyezésekről terv is készült, melynek
felülvizsgálata, áttervezése szükséges.
A fejlesztés eredményeként egy átjárhatóbb, jobban működő belvárosi közlekedés-hálózat
kerül kialakításra.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: Dombóvár Város.
Szereplők: Dombóvár Város Önkormányzata.
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Ütemezés:
Program megnevezése
Szent Gellért utca
megnyitása

Megvalósulás
várható ideje
2015-2017

Várható
költség
30.000.000.- Ft.

Finanszírozás
módja
saját/pályázat

Belvízi vízelvezetési rendszer fejlesztése
Helyzetértékelés
Dombóvár egyes településrészein már évek óta visszatérő problémát jelent a vízelvezető
rendszer nem megfelelő kiépítése, a karbantartás hiánya. Mind Szuhay-dombon, mind
Szőlőhegyen a felszíni csapadékvíz-elvezető árkok jelentik a fő problémát. Az árkok nem
megfelelő szintezése és az autóbejáróknál többnyire hiányzó átereszek megakadályozzák a
csapadékvíz elvezetését, így a lakóingatlanokhoz folyó víz folyamatosan rontja azok állapotát.
Javasolt intézkedések
Az érintett területeken a meglévő árkok és átereszek felmérésével és a kívánt állapot
megtervezésével kell indítani a projektet. A kivitelezés során mederkorrekcióra, és a nem
megfelelő átereszek átépítésére kell sort keríteni, hogy a csapadékvíz biztonságos
lefolyásának ne legyen akadálya. A nyílt árkok mederburkolása is célszerű, hogy a
későbbiekben egyszerűbben megoldható legyen a tisztítás. Néhány helyen ún. barátzsilippel
kell megakadályozni a visszaduzzasztást. Az átereszek beépítésével összefüggésben számos
kapubejárót is újra kell építeni.
A fejlesztés eredményeként zavartalanabbá válik a csapadékvizek elvezetése a jelenleg
problémás területeken.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: Dombóvár Város területe.
Szereplők: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.
Ütemezés:
Program megnevezése
belvízi vízelvezetési rendszer
fejlesztése

Megvalósulás
várható ideje
2016-2018

Várható
költség
300.000.000.Ft.

Finanszírozás
módja
saját/pályázat

3.2 Közlekedés-mobilitás
Helyzetértékelés
1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése előírja, hogy a
közutak forgalmi rendjét - a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet változása
esetén, de legalább ötévenként - felül kell vizsgálni, és ha szükséges, módosítani kell.
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Dombóvár Város helyi közútjaira vonatkozóan legutóbb a 2011. október 14-i
keltezéssel készült forgalmi rend felülvizsgálat. Ezt Ócsai István közlekedési
menedzser, igazságügyi közlekedési, műszaki szakértő készítette, és a Képviselőtestület a 99/2012 (III.29.) számú határozatával fogadta el.
Az elkészült szakmai anyag egyrészt kiterjedt a jogszabályokban előírt feltételek
teljesülésének vizsgálatára (részletesen felsorolva a szükséges jobbító intézkedéseket),
másrészt állásfoglalásokat fogalmazott meg a forgalmi rendre vonatkozó lakossági és
képviselői kérésekkel, elképzelésekkel kapcsolatban.
A felülvizsgálatban szereplő javaslatok egy része megvalósult, másik része jelenleg
van tervezés és engedélyezés alatt, és van néhány olyan javaslat, aminek
megvalósítására a pénzügyi lehetőségek korlátozott volta miatt még egy ideig várnunk
kell.
A 2012 óta eltelt időszakban további elképzelések születtek, újabb lakossági
észrevételek érkeztek a városi utak forgalmának fejlesztésére, a forgalmi rend
megváltoztatására.
Egyik ilyen javaslat a Bezerédj utca egyirányúsítása a Népköztársaság útjától a
Dombó Pál utcáig. Ezen az útszakaszon nagy a forgalom, ugyanakkor az úttest nyugati
szélén kialakított párhuzamos parkolóhelyeken álló járművek veszélyessé teszik az
egymással szemben elhaladó járművek közlekedését. Különösen a nagyobb szélességű
teherautók (pl. a kukás autó) nehezítik az útszakasz használhatóságát.
A másik javaslat a Dombó Pál utca egyirányúsítása, ahol az előbbihez hasonló a
forgalmi helyzet. Itt a várakozóhelyek számát is növelni lehetne (mindkét oldalon
párhuzamos parkolási lehetőség), ha csak egy irányban lenne engedélyezve a
közlekedés a Hunyadi tértől a Bezerédj utcáig tartó szakaszon.
A fenti ötletek megalapozottságának és indokoltságának megítéléséhez tanulmányt
rendeltünk a forgalmi rendet legutóbb felülvizsgáló szakembertől, Ócsai István úrtól,
aki az Oxay Bt. ügyvezetőjeként vállalta ezt a feladatot.
2. Az Önkormányzat megbízásából a Városkutatás Kft. elkészítette a város Mobilitási
Tervének koncepcióvázlatát. A dokumentum megismertetése céljából 2014. december
18. napjára egyeztetést hívtunk össze a Városházára, amire a Képviselő-testület
valamennyi tagja, a Hivatal érintett munkatársai illetve az érdekelt szervezetek
képviselői (pl. Régió 2007 Kft., MÁV, VOLÁN) is meghívást kaptak. A
koncepcióvázlat pozitív fogadtatásban részesült, a megjelentek együttműködésükről
biztosították az Önkormányzatot. Tekintettel a kapott magas összegű árajánlatra, a
továbbtervezést nem javasoltuk, azonban a kiemelten fontos közlekedés-szervezési
döntések előkészítése megindult (az 1. pontban foglaltak szerint).
3. A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében fedezetet biztosított a Kórház utcai
kerékpárút tervezése érdekében. A megbízási szerződést megkötöttük, a tervezés
folyik.
4. Elkészültek a Szőlőhegyre vezető kerékpárút (felülvizsgált) tervei,
tulajdonviszonyok rendezéséhez szükséges döntések meghozatala megtörtént.

a

5. Dolgozunk a Fő utca – Kórház utca balesetveszélyes kereszteződésének
biztonságosabbá tételén. Ennek keretében a meglévő négy oldalsó STOP tábla
lecserélésre kerül 80x80 cm szegletes flour-neon-sárga háttérrel rendelkező STOP
táblákra; az úttest feletti két STOP tábla lecserélésre kerül 95x95 cm szegletes flourneon-sárga háttérrel rendelkező STOP táblákra; illetve a stop vonal előtti kettős sárga
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jelekhez mindkét oldalról kihelyezésre kerül két sorban 10-10 db, összesen 40 db
passzív fényvisszaverő prizma, ami egyrészt a fény visszaverésével, másrészt az általa
okozott döccenéssel hívná fel a figyelmet az elsőbbségadásra.
Javasolt intézkedések
1. Végre kell hajtani a forgalmi rend 2012. évi felülvizsgálatához kapcsolódó
feladatokat, illetve el kell végeztetni az újabb felülvizsgálatot.
2. Meg kell valósítani a Szőlőhegyre vezető illetve a Kórház utcai kerékpárutakat.
3. Folytatni kell a buszvárók akadálymentesítését és környezettudatos átalakítását.
4. Végre kell hajtani az elfogadott közlekedés-irányítási döntéseket.
5. Támogatni kell a város kerékpáros útvonalainak bekapcsolását a térségi útvonalakba.
6. Fel kell mérni a közelmúltban bevezetett hálózati és menetrendi struktúra eredményeit.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: önkormányzat, hatásaiban hová terjed ki: elsősorban a városra, de a
kerékpáros infrastruktúra fejlesztésének kistérségi illetve regionális hatása is lehet.
Szereplők: Dombóvár Város és a térség önkormányzatai.
Ütemezés:
Program megnevezése
2012. évi forgalmi rendfelülvizsgálathoz
kapcsolódó feladatok
szőlőhegyi kerékpárút
megépítése
buszvárók
akadálymentesítése és
környezettudatos
átalakítása
elfogadott közlekedésirányítási döntések
végrehajtása
a város kerékpáros
útvonalainak bekapcsolása
a térségi útvonalakba
a közelmúltban bevezetett
hálózati és menetrendi
struktúra eredményeinek
felmérése

Megvalósulás
várható ideje
2016

Várható költség
6-7.000.000,- Ft

Finanszírozás
módja
saját

2019

50.000.000.- Ft.

saját/pályázat

2019

20-30.000.000.Ft.

saját

2015-2016

nem jelentős

saját

2019

nem ismert

saját/pályázat/egyéb
szereplők forrásai

2016

nem jelentős

saját
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3.3 A közvilágítási rendszer fenntartásával, esetleges korszerűsítésével kapcsolatos
feladatok
Helyzetértékelés
Dombóvár Városban a közvilágítás legutóbbi átfogó felülvizsgálatára, és a korábbi,
korszerűtlen lámpák cseréjére utoljára az 1990-es évek végén került sor. Akkor a
korszerűsítés a DÉDÁSZ beruházásában történt meg, a város pedig a megtérülési időszakban
a korábbi áramdíjakat fizette a szolgáltatónak.
Azóta az akkor korszerűnek számító nátrium és kompakt fénycső lámpák felett eljárt az idő,
ezért újra tervezzük a város közvilágítási rendszerének átfogó felülvizsgálatát, a veszteségek
feltárását és a lehetséges megtakarítások szem előtt tartásával – állami támogatás
igénybevételével – a jövőbe mutató fejlesztések irányának meghatározását.
A korszerűsítés előkészítéseként megbíztunk egy közvilágítási szakértő céget (SISTRADE
Kft.) a közvilágítási rendszerünk energetikai veszteségeinek feltárására, és a korszerűsítés
lehetséges útját kijelölő ún. tenderterv összeállítására. A tervezési feladat magában foglalja a
jelenlegi közvilágítási rendszer utca szintű felmérését, amelynek során azonosításra kerülnek
a világítótestek, a közvilágítási hálózat és a megvilágított közterületek jellemzői. Ezután a
tervező az útvilágítási szabvány szerint besorolja a település utcáit, és ennek alapján elkészíti
a korszerűsítési javaslatot. A javaslat elkészítése megtakarítás-számításokon alapul, és a cél
az, hogy a korszerűsített közvilágítási rendszer éves energiafogyasztása ne haladja meg a
jelenlegi rendszer energiafogyasztásának 75 %-át.
Az elkészült veszteségfeltárás és megvalósíthatósági tanulmány birtokában az önkormányzat
pályázatot kíván benyújtani a 2015. évben, várhatóan kiírásra kerülő energetikai
korszerűsítési pályázaton, a város közvilágítási rendszerének korszerűsítéséhez szükséges
állami támogatásért.
Javasolt intézkedések
További lehetőségek rejlenek a napelemes, LED lámpás kandeláberek telepítésére olyan
helyeken (pl. kerékpárutak mellett), ahol nem áll rendelkezésre közvilágítási áramhálózat. A
gunarasi kerékpárút mentén a korábban kihelyezett kandeláberek mellé továbbiaknak a
kihelyezését tervezzük, évente 3-5 db mennyiségben.
A Szigeterdei futópálya megvilágítása is fontos fejlesztési pontja a közvilágítási projektnek. A
megfelelő színvonalat biztosító és ugyanakkor költségbarát megoldás tervezésére jelenleg
folyik beszerzési eljárás. Az elkövetkező években a kivitelezés megvalósítását tervezzük.
Amennyiben a Szigeterdő elnyeri a Nemzeti Emlékhely
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: városi.
Szereplők: Sistrade Kft., E.ON Zrt.
Ütemezés:
Program megnevezése
közvilágítás korszerűsítés

Megvalósulás
várható ideje
2016-2020

Várható
költség
200.000.000.Ft.

Finanszírozás
módja
pályázat
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3.4 Belterületi vízrendezés
Helyzetértékelés
Dombóváron mindig fontos szerep jutott a vizeknek; akár a felszíni, akár a felszín alatti
vizeknek. A XIX. századig mocsarakban, vízben gazdag Kapos-völgyet ekkor lecsapolták,
rendezték.
Dombóvár vizeinek befogadója a város déli részén áthaladó Kapos-folyó, amelybe
közvetlenül, vagy mellékvízfolyásai - a Perekaci-árok, Szuhay-árok, Strandi-árok és a Kiskondai-patak - közvetítésével érkezik a város területén összegyűlt csapadék- vagy egyéb víz.
A város területén több tó is található, melyeknek vízszabályozó szerepe is lehet a sport- és
turisztikai elemek mellett.
A nagy felületű vízelvezető árkok rendezésére, fenntartására Dombóvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 134/2015. (III.26.) Kt. határozatában egy öt évre
szóló kezelési tervet fogadott el, illetve a vízfolyások kezelőjével, a Kapos-Koppányvölgyi
Vízi Társulásban való tagsági viszonyának fenntartásáról döntött.
Az „Élőhely helyreállítás a Kis-Konda-patak természetvédelmi terület regionális jelentőségű
ökológiai folyosó zavarmentes működése érdekében” projekt keretében az elmúlt évek során
megkezdődött a Kis-Konda-patak szabályozása; ezzel segítve az Ó- és Újdombóvárt
elválasztó ökológiai folyosó vizes élőhelyeinek regenerálódását, növény-és állatvilágának
fennmaradását.
A város vízelvezetése legnagyobb részben nyílt elvezető árkos, melyek legnagyobb részének
hidrológiai rendezettsége nem történt meg, ezáltal azok vízelvezető szerepe korlátozott, nem
teljesítik funkciójukat. Sok helyen a terepviszonyok alakulása miatt csak úgynevezett
szikkasztó árkok üzemelnek, nincs levezetése a felgyűlt vízmennyiségnek. Sok helyen
előforduló probléma mindkét ároktípus esetében a feltöltődés, növényekkel való betelepülés.
Csak a nagyobb utak (pl. 61. sz. főút), lakótömbök (pl. Bezerédj u., Hunyadi tér) esetében
épült zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer.
Javasolt intézkedések
A vízelvezető rendszerek (árkok, folyókák, víznyelők) állapota csak úgy javítható, ha a
lakosságot rendeletben kötelezzük a tulajdonában álló ingatlanok előtti csapadékvíz elvezető
rendszer működőképes állapotban tartására. A város vízrendezési program keretében
segítséget biztosíthatna a folyásszintek meghatározásával, az átereszek méretének előírásával,
esetlegesen a gépi áteresztisztítások elvégeztetésével. A tömbházas lakóövezetekben lévő zárt
csapadékelvezető rendszerek karbantartása, tisztítása önkormányzati feladat, ennek ütemezett
elvégzésére minden évben költségkeretet kellene biztosítani és megfelelő berendezéssel bíró
vállalkozást megbízni.
A felszín alatti vizek esetében elsősorban a talaj- és rétegvíz az, ami Dombóvár esetében
kiemelkedő szereppel bír.
Talajvíz: A talajvíz mélységét a csapadékviszonyok mellett a domborzati viszonyok
határozzák meg. Felső szintje a löszplatókon 8-10 méter, a lejtőkön 4-8 méter, a
völgytalpakon 2-4 méter mélyen húzódik. A Kapos-völgy területén a talajvíz már 2-3 méter
mélyen is megtalálható. Sőt, tavasszal akár már 20-30 centiméteres mélységben is előfordul,
ami a város alacsonyan fekvő területein több esetben is problémát okoz, okozhat. Tolna
megye Területrendezési terve szerint a Kapos-menti területek, beleértve Dombóvár
belterületének a felét, rendszeresen belvízjárta terület övezete által érintett. Ezeknek a
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vizeknek az elvezetését, és az esetlegesen előforduló, elsősorban tavaszi árvizek levonulását is
segíti a korábban említett vízelvezető árkok rendszeres karbantartása.
Rétegvíz: A rétegvizek a felső-pannon homokos rétegekben helyezkednek el, melyeket
vízzáró agyagrétegek tagolnak. A vízadó rétegek a következő mélységszintekben találhatók:
70-85 méter, 100-110 méter, 120-140 méter, 170-180 méter, 230-240 méter és 260-275 méter.
A középső-triász dolomitrétegekben feltárt 54oC-os nátrium-hidrogénkarbonátos hévízre
Gunaras-fürdő épült ki. Ez a vízforma esetünkben nem játszik szerepet.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: városi
Szereplők:
Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvári Város- és Lakásgzdálkodási NKft.
Ütemezés:
Nagy felületű vízelvezető árkok esetében:
Program megnevezése
Megvalósulás
várható ideje
Szuhay–árok
2015
Strandi-árok
2016
Bontovai-árok, Kiskuti-árok
2017
Vajgyári-árok
2018
Gunarasfürdői-árok,
2019
Gunarasi-árok, Nagykondaiárok

Várható
költség
2 millió
2-3 millió
2-3 millió
2-3 millió
2-3 millió

Finanszírozás
módja
saját forrás
saját forrás
saját forrás
saját forrás
saját forrás

Árkok, folyókák, víznyelők esetében: folyamatosan végzendő feladatok a felmerülés
időpontjában.
Zárt csapadékelvezető rendszerek esetében: éves felülvizsgálat lenne szükséges szerződéses
keretben meghatározva.

3.5 Közszolgáltatások színvonalának javítása
Helyzetértékelés
1. Menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás
A közszolgáltatást a 2014. április 1-jén hatályba lépett szerződés alapján a Régió 2007
Kft. látja el. A szerződés 2019. március 31. napjáig hatályos. A szerződés értelmében a
közszolgáltatót megillető ellentételezés legmagasabb összege 349,- forint
kilométerenként. A közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó éves futásteljesítmény kb.
193.000 km évente, ennek megfelelően az Önkormányzat által teljesítendő
ellentételezés összege 50-60 millió forint évente.

2. Hulladékgazdálkodás
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A lakossági hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása Magyarországon várhatóan még
az idén, az év második felében befejeződik. A kormányzati álláspont értelmében az
egyes településeken még meglévő anomáliákat - vagyis, hogy a kommunális hulladék
elszállítását végző cégeknek nem kifizetődő a szolgáltatás - megoldja majd az idei év
második felében a holding rendszerű állami közszolgáltatás megkezdése. Az állami
közszolgáltatói rendszert - az áram-, a gáz- és a távhőszolgáltatás után - az év második
felétől terjesztik ki az ivó- és szennyvíz-, valamint a szilárdhulladék-gazdálkodási
tevékenységre is.

3. Víziközmű-szolgáltatás
A közszolgáltatást 2013. október 1-je óta a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. látja el. A
Zrt. által előterjesztett – 15 évre szóló – gördülő fejlesztési tervet a Képviselő-testület a
Kt. határozattal elfogadta. A rezsicsökkentés miatt az üzemeltető által az
önkormányzatnak fizetett bérleti díjból a víziközmű vagyon amortizációja sem
képződik meg, így az önkormányzat a jogszabály által előírt pótlási kötelezettség
fedezetét sem tudja biztosítani. A Képviselő-testület kezdeményezte a bérleti díj
emelését, azonban az üzemeltető – egyelőre legalábbis – nem lát erre lehetőséget.
A „Dombóvár Térségi Szennyvízkezelésének Kiépítése” megnevezésű, KEOP1.2.0/2F/09-2010-0018 azonosító számú projekt az idei évben lezárásra kerül, a záró
elszámolási csomag elfogadásra került. Reményeink szerint – a projekt támogatási
intenzitásának nagyságrendileg 10%-os emelése miatt – jelentős összegű visszatérítést
kaphat a beruházást lebonyolító Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati
Társulás.
Folyamatban van a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 azonosító számú, „Dombóvár és
térsége ivóvízminőség javító programja” megnevezésű projekt, amelynek
kedvezményezettje a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító
Társulás. A projekt az idei évben lezárásra kerül. A beruházás során létrejött
víziközmű-vagyon üzemeltetésbe adását megelőzően a kedvezményezettnek
gondoskodnia kell a szükséges vagyonértékelés elvégzéséről, amelyre sikerült – a
projektben fel nem használt előirányzatok terhére – támogatást szerezni.

4. Közvilágítás
A város közvilágítási infrastruktúrája meglehetősen elavult, emiatt gondoskodni kell
annak korszerűsítéséről. Egy esetleges pályázati lehetőség esetében az esélyeinket
jelentősen javítja az infrastruktúra teljes körű műszaki felmérése, amellyel a Képviselőtestület a Sistrade Kft.-t bízta meg.
Jelenleg zajlik a Gunarasba vezető kerékpárút melletti, illetve a Városháza előtti
közvilágítás fejlesztése, előbbi esetben napelemes kandeláberek telepítésével (az idei
évben 3 elem megrendelésére került sor).
Javasolt intézkedések
1. Gondoskodni kell a szükséges víziközmű-vagyonértékelés elvégzéséről és a korábban
elvégzett értékelés felülvizsgálatáról.

2. Meg kell kísérelni a víziközmű-vagyon üzemeltetője által fizetett bérleti díj mértékét
legalább az éves amortizáció mértékére emelni.
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3. Gondoskodni kell a közvilágítás infrastruktúrájának felméréséről, esetleges pályázati
forrás igénybe vételével a rendszer teljes körű fejlesztéséről.

4. Folytatni kell a saját forrás terhére megkezdett közvilágítás-fejlesztéseket (gunarasi
kerékpárút, Városháza előtti közterület, Szigeterdő).
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: önkormányzat.
Szereplők: Dombóvár Város Önkormányzata, Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Ütemezés:
Program megnevezése
víziközmű-vagyonértékelés
és felülvizsgálat
víziközmű bérleti díj emelése
közvilágítás felmérése
megkezdett közvilágításfejlesztések folytatása

Megvalósulás
várható ideje
2015
2016
2015
2019

Várható
költség
30-40.000.000.Ft.
nem releváns
7-8.000.000.Ft.
20-25.000.000.Ft.

Finanszírozás
módja
pályázat/saját
nem releváns
saját
pályázat/saját

3.6 Településrendezés, településkép javítása
Helyzetértékelés
A városi településrendezési tervének módosítására legutóbb 2013 októberében került sor.
Dombóvár város Településrendezési Terve szinkronban van a magasabb rendű
területrendezési tervekkel, azokkal összhangban lévő településszerkezeti tervvel,
szabályozási tervvel és Helyi Építési Szabályzattal rendelkezik.
Az Önkormányzat 2014. évben döntött a hatályos rendezési terv újabb módosításáról. Idén
meg kell indítani a beérkezett javaslatok, fejlesztési elképzelések rendezési tervi
vizsgálatát, a rendezési terv (kisebb) módosításának munkáit. Az ezzel kapcsolatos
településrendezési szerződésekről már döntött az előző képviselő-testület. Ugyancsak
aláírásra került a tervezővel a módosításra vonatkozó vállalkozási szerződés.
A közeli jövőben komoly feladatot jelent majd a településképi véleményezési eljárásról
szóló helyi rendelet elkészítése. Ennek különös jelentőséget ad, hogy az
Önkormányzatnak a későbbiekben várhatóan nem lesz más eszköze a településkép
alakítására, hiszen a jelenleg még a jegyzők mellett működő elsőfokú építési hatóságok
minden bizonnyal a Járási Hivatalokhoz kerülnek.
A településképi véleményezés keretében a települési önkormányzat polgármestere a
megkeresés beérkezésétől számított 15 napon belül az illeszkedési követelmények
teljesítésével kapcsolatban - az összevont telepítési eljárással nem érintett, valamint az
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építészeti-műszaki tervtanácsról szóló kormányrendelet által nem szabályozott körben véleményt
adhat
a
jogszabályban
meghatározott
építésügyi
hatósági
engedélykérelemhez. A polgármester a véleményének kialakításához az önkormányzat
rendeletében meghatározottak szerint kikéri az önkormányzati főépítész vagy a helyi
építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét. Ha a polgármester határidőn belül
nem nyilvánít véleményt, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
A települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere
településképi bejelentési eljárást folytathat le - e törvény végrehajtására kiadott
kormányrendelet keretei között, e tárgyban hozott önkormányzati rendeletben
meghatározott esetekben és módon - hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységek, a
reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében. A településképi eljárást
bejelentés formájában az ügyfél a polgármesternél kezdeményezi. A polgármester
döntésével szemben a települési önkormányzat képviselő-testületéhez lehet fellebbezni.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
kimondja, hogy a települési önkormányzat polgármestere - kormányrendeletben
meghatározottak szerint – településképi kötelezés formájában önkormányzati hatósági
döntéssel elrendelheti
a) a településképet rontó reklámok, cégérek megszüntetését,
b) a helyi építészeti értékvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését.
A helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben a településképi
kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén e magatartás elkövetőjével
szemben 50 000 forintig terjedhető bírság kiszabását rendelheti el.
A településképi bejelentési és kötelezési eljárás szabályait a képviselő-testület a 33/2013.
(VIII. 28.) önkormányzati rendelettel állapította meg.
Javasolt intézkedések
1. El kell fogadni a településképi véleményezési eljárást szabályozó rendeletet.
2. Meg kell vizsgálni a településképi bejelentési eljárás kiterjesztésének lehetőségét,
különös tekintettel a rendeltetés-változtatásokra.
3. Le kell folytatni a folyamatban lévő településrendezési eljárásokat.
4. Felül kell vizsgálni a helyi építészeti értékek védelméről szóló rendeletet.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör
• Dombóvár Város Önkormányzata
Szereplők
• Dombóvár Város Önkormányzata
Ütemezés
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Program megnevezése
A településképi véleményezési
eljárás
szabályainak
elfogadása
A településképi bejelentési
eljárás
kiterjesztése
lehetőségének vizsgálata
A
folyamatban
lévő
településrendezési
eljárások
lefolytatása
A helyi építészeti értékek
védelméről szóló rendelet
felülvizsgálata

Megvalósulás
várható ideje
2015

Várható
költség
nem releváns

Finanszírozás
módja
nem releváns

2015

nem releváns

nem releváns

2015

nem releváns

nem releváns

2015

nem releváns

nem releváns

4. Településfejlesztés

4.1 A területi együttműködési lehetőségek kibővítése
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján
a területfejlesztés vált a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladatává,
valamint a megye vált a területfejlesztés legfontosabb területi szintjévé. A fenti változások a
korábbi területfejlesztési gyakorlat jelentős átalakítását igényelték, amelynek első lépése a
megyei területfejlesztési koncepciók elkészítése volt.
A megyei koncepció a helyi adottságokra, sajátosságokra, megoldásra váró feladatokra
alapozva meghatározza a megye fő fejlesztési prioritásait a 2014-2020-as időszakra,
természetesen biztosítva a magasabb szintű, az elkövetkező évek meghatározó jelentőségű
dokumentumaihoz (OTFK, Európa 2020 Stratégia) való illeszkedést.
A megye jövőképe: „Otthon lenni Tolna megyében”, ami azt jelenti, hogy a tolna megyei
emberek boldogok, elégedettek legyenek, aktívan, egészségesen és egészséges környezetben
éljenek városban és a vidéki kistelepüléseken egyaránt.
Dombóvár több aspektusban is megemlítésre kerül: örökségvédelem (Gólya-vár, Kossuth
szoborcsoport), közlekedés (kerékpárút), logisztika, K+F, termál- és gyógyturizmus.
Dombóvár 7 éves fejlesztési elképzeléseit tartalmazó terve 2014-ben készült el. Az
Ivanich-terv célja Dombóvár gazdasági, társadalmi, környezeti adottságaira alapozva, a város
adttságaiból és szükségleteiből kiindulva, egy olyan fejlesztési kataszter létrehozása, mely
elemeinek megvalósításával lehetővé válik Dombóvár intelligens, fenntartható és inkluzív
fejlesztése. Ennek hatása gazdaságélénkítés, foglalkoztatási helyzet javulása, élhetőbb
környezet és kiegyensúlyozottabb, elégedettebb lakosság formájában mutatkozik majd meg.
Az Ivanich-terv tervezett költségvetése mintegy 11,8 milliárd forint, amely várhatóan 200 fő
munkahelyteremtését teszi lehetővé az elkövetkező 7 esztendőben.
Jelenleg készül és a közeljövőben kerül elfogadásra Dombóvár településfejlesztési
koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája. Ezek a dokumentumok egy nagyon
részletes helyzetfelmérés után fogják meghatározni a város közép- és hosszú távú jövőképét,
amelyek nemcsak településünk, hanem a térség fejlődését is meghatározzák.
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A térségi területi együttműködésnek jó példája jelenleg is, hogy Dombóvár több társulásnak is
tagja, amely nagy segítség a környező településeknek közfeladataik hatékony és eredményes
ellátásában. Dombóvár Város Önkormányzata számára ez nem kötelező, előnyöket ma már
nem hordoz magában, tekinthetjük akár egy gesztusnak is. Vitathatatlan azonban az, hogy a
településeknek nagy segítség mind anyagilag, mind szakmailag. Ilyen társulások
-

Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása

-

Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulása

-

Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás

-

Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

-

Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás

A jövőben a területi együttműködésekre még nagyobb hangsúlyt szükséges fordítani annak
érdekében, hogy mind pályázati, mind pedig közfeladatok ellátásában erősítsük a
járásközponti szerepet.
Javasolt intézkedés
• Területi együttműködések erősítése, együttműködési megállapodások kötése járási és
területi önkormányzatokkal
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör
• Feladatként a polgármesterhez kapcsolódik, hatásaiban kiterjed a járásra és a térségre
Szereplők
•
•
•
•

Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Tolna Megyei Önkormányzat
Járási és térségi önkormányzatok

Ütemezés
Program megnevezése
Együttműködési
megállapodások megkötése

Megvalósulás
várható ideje
2016.06.30.

Várható
költség
-

Finanszírozás
módja
-

4.2 Európai uniós és hazai pályázati lehetőségek kihasználása
Az Európai Bizottság partnerségi megállapodást fogadott el 2014. augusztus 29-én
Magyarországgal az uniós strukturális és beruházási alapok növekedést és
munkahelyteremtést célzó, 2014 és 2020 közötti felhasználásáról, amely meghatározza az
európai strukturális és beruházási alapok országos szintű optimális felhasználására vonatkozó
stratégiát. Az elfogadott megállapodás 21,9 milliárd euró beruházás előtt nyitja meg az utat a
2014 és 2020 közötti kohéziós politikai támogatások keretében (folyó árakon számítva, az
európai területi együttműködésre és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre előirányzott
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összegekkel együtt). Magyarország emellett a vidékfejlesztés terén 3,45 milliárd euró, a
halászati és tengerügyi ágazatban pedig 39 millió euró támogatásban részesül.
Az önkormányzatok számára fejlesztési támogatások leginkább az operatív
programokon keresztül érhetőek el, amelyek a 2014-2020 közötti időszakban a következők:
•

Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP)

•

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

•

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)

•

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

•

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)

•

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

•

Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program (VEKOP)

•

Vidékfejlesztési Program (VP)

A Kormány 1731/2013. (X.11.) Korm. határozatában megfogalmazta a 2014-2020-as
európai uniós programok lebonyolításának alapelveit. Ezt figyelembe véve került kiadásra a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről.
Fenti jogszabályokban rögzítésre került, hogy a feladatokat a jövőben az állam, a meglévő
belső erőforrásaira építve, azokat kibővítve kívánja megvalósítani annak érdekében, hogy
elősegítse a befolyásmentes, szakmai szempontú, gyors döntéshozatalt és végrehajtást.
Az európai uniós forrásból megvalósuló projekteket a projektötlet megszületésétől a
projekt megvalósulásáig, különösen a pályázati dokumentáció összeállítását, valamint a
projektek végrehajtásának támogatását felkészült szakértői bázison alapuló állami kapacitások
megteremtésével kell biztosítani a következők szerint:
a. megyei jogú város és megyei önkormányzatok esetében önálló, saját erőforrások
biztosításával;
b. az ágazati szervezetek, minisztériumok esetében állami (központi) kapacitások
biztosításával;
c. helyi- és nemzetiségi önkormányzatok, állami cégek esetében állami (központi)
kapacitás biztosításával;
d. az így kiépített humán kapacitások kisvállalkozók és bevett egyházak számára történő
igénybevételét is biztosítani kell.
Az új típusú megye koncepciójáról szóló 1361/2011. (XI.8.) Korm. határozat alapján a
megyei önkormányzatok 2012. január 1-jétl – a korábbi feladataik helyett – a
fejlesztéspolitika területi szintjén jelentkező feladatokat látják le.
A megújult rendszer keretében a területfejlesztés és a területrendezés alapvető
feladatait, szabályait, továbbá annak intézményrendszerét a területfejlesztéssel és a
területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII.
törvénnyel módosított, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1öö6. évi XXI.
törvény (a továbbiakban: Tftv.) állapítja meg és nevesíti.
A szabályozás értelmében 2012. január 1-jei hatállyal megszűntek a regionális
fejlesztési tanácsok, a megyei területfejlesztési tanácsok, a kistérségi fejlesztési tanácsok és a
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Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács. Ennek köszönhetően ma hazai forrásra csak
minisztériumok illetve azok háttérintézményei írnak ki pályázatot.
Mind az európai uniós, mind pedig a hazai pályázati források figyelemmel kísérése
fontos feladata az önkormányzatnak, hisz a központi bevételek a kötelező feladatellátás
színvonalának növelését sem teszik lehetővé. Ezért minden lehetséges pályázati forrást
igénybe kell venni annak érdekében, hogy mind a közfeladatok ellátásában, mind pedig a
település fejlesztésében előrelépést tudjunk tenni. Fontos az is, hogy megfelelő tervek,
tanulmányok álljanak rendelkezésre, hisz csak ebben az esetben tudunk olyan pályázatokat
benyújtani, amelyek kellő megalapozottságúak és támogatásra érdemesek.
Javasolt intézkedés
• Megvalósíthatósági tanulmányok, tervek készítése, készíttetése közép- és hosszú távú
stratégiai célokkal összhangban
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör
• Feladatként a polgármesterhez kapcsolódik, hatásaiban kiterjed a járásra és a térségre
Szereplők
•
•
•
•

Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Tolna Megyei Önkormányzat
Járási és térségi önkormányzatok

Ütemezés
Program megnevezése
Tanulmányok, tervek
készítése

Megvalósulás
várható ideje
folyamatos

Várható
költség
30-40 millió
forint

Finanszírozás
módja
pályázati forrás

4.3 Integrált településfejlesztési programok
Helyzetelemzés
Dombóvár 2002-ben készítette el településfejlesztési koncepcióját, majd 2008-ban Integrált
Városfejlesztési Stratégiáját (IVS), amely a 2007-2013-as Európai Uniós programozási
időszak fejlesztési elképzeléseit ölelte fel. Az azóta eltelt évek azonban mind a gazdasági,
mind a társadalmi környezetben jelentős változásokat hoztak nem csak a város, hanem az
ország és az Unió életében is.
Mindezek hatására Dombóvár Város Önkormányzata a Belügyminisztérium támogatásával
úgy határozott, hogy 2015 I. félévében felülvizsgálja a korábban elkészült koncepcióját és
stratégiáját. A tervezés során a lakossággal, a civil és gazdasági szereplőkkel együttműködve,
szakértők bevonásával, széles körű párbeszéd során kerül meghatározásra és kidolgozásra
Dombóvár 2014-2030-ra szóló Településfejlesztési Koncepciója és 2014-2020-ra szóló
Integrált Településfejlesztési Stratégiája.
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Ahhoz, hogy olyan jövőkép és stratégia készüljön el, amely az itt élők, itt dolgozók számára
tényleges előnyöket biztosít, Dombóvár Város Önkormányzata mind a tervezés, mind a
későbbi megvalósítás során számít a helyi közösségek aktív együttműködésére. A
városmegújítás sokszereplős folyamat, amely akkor éri el célját, ha a kommunikáció
folyamatos, a folyamatokba beleszólást nyújt, és azokra rálátást enged. A városmegújítás
feltételezi, hogy abban minden kisebbség és társadalmi csoport képviselve legyen, minden
csoport érezze, hogy képes közreműködni a projektben. Úgy véljük, hogy a fejlesztéseket a
“lakossággal együtt” és nem csak a “lakosságért” kell megvalósítani.
Javasolt intézkedések
A Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadását
követően fogalmazhatók meg intézkedési javaslatok.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör
• Feladatként a polgármesterhez kapcsolódik, hatásaiban kiterjed a járásra és a térségre
Szereplők
•
•
•
•

Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Tolna Megyei Önkormányzat
Járási és térségi önkormányzatok

5. Szociális és egészségügyi ellátások

5.1 Az egészségügyi ellátás színvonalának növelése
Helyzetértékelés
Egészségügyi alapellátás
Az egészségügyről szóló törvény értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi
alapellátás körében köteles gondoskodni
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról, és
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás
Dombóváron 8 háziorvos, 4 gyerekorvos és 5 fogorvos működik az egészségügyi
alapellátásban. Az ellátást végzők nem állnak foglalkoztatási jogviszonyban az
önkormányzattal, hanem feladatellátási szerződések rendezik a felek jogait és kötelezettségeit,
ahol egészségügyi szolgáltatóként a szerződő fél az orvos, mint egyéni vállalkozó vagy a
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tulajdonában álló és közreműködésével működő gazdasági társaság. A feladatellátás
finanszírozása az önkormányzaton kívül történik, a egészségbiztosítással a szolgáltatók
kötnek finanszírozási szerződést. Az alapellátás helyszíne az önkormányzat tulajdonában álló
hat orvosi rendelő, a feladatellátási szerződések rögzítik, hogy az orvosi rendelők
működtetésével kapcsolatban kit milyen kötelezettség terhel. A háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi ellátással összefüggésben az önkormányzatnak itt keletkezik
elsősorban költsége, mivel a rendelőknek helyet adó ingatlanok többsége felújításra szorul,
ami négy helyen a védőnői szolgálatot is érinti. Az akadálymentesítés szintén nem valósult
meg minden rendelőre kiterjedően. Az önkormányzati ciklusban mindenképpen figyelmet kell
fordítani a meglévő rendelők fejlesztésére vagy a modern követelményeknek megfelelő,
egészségügyi célra szolgáló új, komplex funkciójú épület(ek) kialakítására, esetlegesen
összekötve más városfejlesztési projekttel. A rendelőket az orvosok díj fizetése nélkül
használhatják az alapellátáshoz kapcsolódva, a további magánrendelést már bérleti díj
ellenében végezhetik. Ezen kívül más orvosok és egészségügyi szolgáltatók részéről is
történik térítés ellenében történő igénybevétel. Az így keletkező bevételeket növelni kell,
illetve mindképpen visszaforgatni az alapellátásba.
Az ellátás színvonala a tapasztalt orvosoknak és lelkiismeretességüknek köszönhetően
megfelelő, azonban a közreműködő orvosok életkora magas, a közeljövőben gondot jelenthet
az utánpótlás, a nyugdíjba vonulás miatt esetleg megüresedő praxis betöltése. Elképzelhető,
hogy ösztönző intézkedésekkel kell az orvoshiányra megoldást találni. Településszerkezeti
okokból az alapellátási körzetek némileg egyenlőtlenek, erre és a lakosságszám csökkenésre
tekintettel szükséges felülvizsgálat az érintettek bevonásával. Az önkormányzat
kötelezettségeire jelentős befolyást gyakorolhat a 2015-ben még előkészítés alatt álló
egészségügyi alapellátási törvény. A kormányzat célja az alapellátás kompetenciájának,
finanszírozási helyzetének helyreállítása az emberi erőforrás hiány és területi
egyenlőtlenségek enyhítése érdekében. A praxisoknak az állam többletfinanszírozást kíván
biztosítani, növelve az orvosok és szakdolgozók fizetését. Az előzetes elképzelések szerint, ha
az önkormányzat nem képes biztosítani a dolgozók fizetésemeléséhez és a rendelő
fenntartásához szükséges költségeket, az állam a települési önkormányzattal kötött
megállapodásban átvállalja ezeket a kötelezettségeket, ebben az esetben viszont a háziorvosi
ellátás biztosítását szolgáló önkormányzati vagyon a kötelezettség átvállalásának időtartamára
az állam ingyenes használatába kerülhet.
Védőnői, iskola-egészségügyi ellátás
A védőnői szolgálat előreláthatóan a következő ciklusban is önkormányzati feladat marad. Az
elmúlt években jelentős bérfejlesztés történt ebben az ágazatban is, melyre az állami
finanszírozás elegendő forrást jelentett. Számítógépek, illetve speciális védőnői szoftver
beszerzésével sikerült a feladatellátás hatékonyságát növelni. A védőnői tanácsadók tárgyi
feltételeinek megújítását be kell befejezni, ami nem jár jelentős kiadással (a még meglévő régi
számítógépek cseréje, stabil internet ellátás biztosítása). A védőnői szolgálattal kapcsolatos
feladatokra az állami hozzájárulás elegendő fedezetet nyújt, várhatóan nem lesz szükség
önkormányzati kiegészítésre. Eddig szinte minden évben kellett kismértékű változtatást
eszközölni a védőnői körzeteken annak érdekében, hogy a finanszírozás megfelelő legyen. Az
egészségügyi körzetek felülvizsgálatának ezt a kérdést is érintenie kell. Az iskolaegészségügyi ellátásban főként az alapellátásban résztvevő orvosok működnek közre, e
tekintetben a szerződéses viszonyok rendbetétele jelentkezik feladatként, de az alapellátást
érintő fejlemények e vonatkozásban is éreztethetik hatásukat.
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Ügyeleti ellátás
Az ügyeleti ellátás célja az egészségügyi szolgáltatók napi munkarend szerinti munkaidő
befejezésének időpontjától a következő napi munkarend szerinti munkaidő kezdetéig a beteg
vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalomszerű és azonnali sürgősségi
beavatkozások elvégzése, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása,
valamint a külön jogszabályokban meghatározott eljárásokban való részvétel. Dombóváron a
feladatot 2016. májusáig a Dombóvár és Környéke Többcélú Társulás által lefolytatott
közbeszerzési eljáráson nyertes EMERGENCY Service Kft. látja el. Az Önkormányzat a
feladatellátásért egy lakosra jutó havi hozzájárulást fizet a Társulásnak, a Társulás és a
szolgáltató közötti szerződés értelmében az EMERGENCY Service Kft. nettó 360.000,-Ft/hó
megbízási díj ellenében látja el a feladatot az egészségbiztosítási finanszírozáson felül. A
megbízott szervezet a szolgáltatást számos városkörnyéki településre nézve biztosítja. A
dombóvári kórház állam tulajdonba vételével az ügyeleti ellátásnak évek óta helyet adó
helyiségek tekintetében immár nincs rendelkezési joga az önkormányzatnak, így fel kell
készülni arra, hogy a kórházon kívüli kell helyet biztosítani az ügyeleti ellátáshoz,
amennyiben a dombóvári kórház nem tud ilyen téren segítséget nyújtani. Időben szükséges
abban is állást foglalni, hogy az ellátás megszervezésében fennmaradjon-e a környező
településekkel történő együttműködés, illetőleg saját hatáskörben történjen-e meg a
szolgáltató kiválasztása, vagy egy másik szervezet bevonásával.
Az alapellátást meghaladó, egyéb egészségügyi tevékenység Dombóváron
Az egészségügyi alapellátás mellett a kórház és gyógyvízre épülő egészségügyi ellátás
vonzáshatása meghatározó nemcsak Dombóvár térségében, hanem a szomszédos megyékbe
átnyúlóan is. A Dombóvári Szent Lukács Kórház 2012-ben állami fenntartás alá került, a
kapcsolódó egészségügyi vagyon pedig állami tulajdonba. A kórház tevékenységébe és annak
struktúrájába az önkormányzatnak nincs beleszólása, de szükség esetén véleményt kell
formálni az állami döntéshozók felé. A kórházi ingatlan uniós forrásból megvalósuló
rekonstrukciója jelentősen emeli a kórházi ellátás színvonalát Dombóváron. A kórház mellett
található egykori nővérszálló tulajdoni viszonyai rendeződni látszanak, a kórházfelújítás után
el kell dönteni, hogy az önkormányzat milyen szerepet szán az ingatlannak, kihasználva a
kórház közelségét.
A városban működő gyógyszertárak száma megfelelő, hét patika áll rendelkezésre. 2015.
februárjától a gyógyszertári ügyeleti ellátás változott, este 22 óráig tart, ezt követően az
ügyeletes gyógyszerészet csak készenlétet biztosít.
A dombóvári értéktárba is bekerült gunarasi gyógyvíz és az arra épülő szolgáltatások a
dombóváriak gyógyulásához is jelentősen hozzájárulnak, az egészségmegőrzés és
-javítás területén kiemelkedő szerepet kell biztosítani Gunarasnak, jobban ki kell használni az
idegenforgalom és a helyi gazdaság bővítésében is.
Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében az egészségügyi
alapellátáson túlmenően a helyi önkormányzat kötelező közfeladata az egészséges életmód
segítését célzó szolgáltatások biztosítása. Ennek feltételeit külön jogszabály nem részletezi. A
dombóvári önkormányzat mindig is támogatta, illetve aktívan kezdeményezte is az
egészségfejlesztési tevékenységeket, a város természeti és egyéb adottságai megfelelő
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feltételeket teremtenek ehhez, indokolt, hogy a lehetőségek jobban kiaknázásra kerüljenek a
helyi egészségipar fejlesztéséhez kapcsolódva. Az egészségfejlesztés terén helyi szinten is
bőven akad tennivaló, a tudatformáláson keresztül a betegségmegelőző és szűrőprogramokon
át egészen a szociális ellátó- és jelzőrendszer megfelelő működtetéséig az idősödő lakosságra
tekintettel. E tekintetben előremutató lenne, ha az egészségügyi alapellátás elhelyezési
feltételeinek megújításával összefüggésben az egészségfejlesztési szolgáltatásokat is bővíteni
lehetne egy komplex egészségügyi központ kialakításával.
Javasolt intézkedések
-

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása, orvosi
rendelők felújítása, illetve új helyi egészségügyi központ kialakítása.
Az alapellátási egészségügyi körzetek felülvizsgálata.
A védőnői szolgálat tárgyi feltételeinek megújítására irányuló folyamat
befejezése.
A felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti ellátás helyszínének biztosítása, a
szolgáltatást végző kiválasztása.
Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások összehangolása, bővítése.

Területi hatókör
- Dombóvár és térsége
Szereplők
-

Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Dombóvári Szent Lukács Kórház
Az egészségügyi alapellátásban működő orvosok
Védőnők
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
Gunaras Zrt.
Dombóvári civil szervezetek

Ütemezés
Program megnevezése

Megvalósulás
várható ideje
2017

Várható
költség
200 millió Ft

Finanszírozás
módja
Hazai vagy uniós
fejlesztési forrás

Védőnői szolgálat tárgyi
feltételeinek fejlesztése.

2016

1 millió Ft

Az egészségügyi alapellátási
körzetek felülvizsgálata.

2015

-

Saját forrás,
egészségbiztosítási
finanszírozás
-

Az egészségügyi alapellátás
infrastrukturális feltételeinek
javítása, orvosi rendelők
felújítása, illetve új helyi
egészségügyi
központ
kialakítása.
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5.2 A szociális alapellátások színvonalas, hatékony és takarékos működtetése
Helyzetértékelés
Dombóvár Város Önkormányzata arra törekszik, hogy a rászorulók számára megfelelő
szociális biztonságot nyújtson, amelyet szociális intézmények fenntartásával és szociális
intézkedésekkel valósít meg. Az önkormányzat a kötelezően biztosítandó szociális és
gyermekjóléti alapellátások mellett széles körű önként vállalt szolgáltatásokat is nyújt. Az
önkormányzat a kötelező és önként vállalt szociális és gyermekjóléti feladatait az Egyesített
Szociális Intézmény, a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ,
valamint PRESIDIUM Közhasznú Egyesület látja el.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban
Sztv.) szerint a települési önkormányzat köteles biztosítani az étkeztetést, a házi
segítségnyújtást, 2000 fő lakosságszám felett a családsegítést, 3000 fő lakosságszám felett az
idősek nappali ellátását, 10.000 fő lakosságszám felett pedig az egyéb nappali ellátásokat.
Dombóvár Város Önkormányzata a kötelező szociális feladatok mellett önként vállalt
feladataként gondoskodik a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi
alapellátásáról, a támogató szolgáltatásról és a tanyagondnoki szolgáltatásról.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) alapján az önkormányzat biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokat, lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot,
10.000 fő lakosságszám felett bölcsődét működtetni, továbbá ha nem köteles az ellátás
biztosítására, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető szolgáltatásokhoz való
hozzájutást (pl. gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona).
A Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása
fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézmény az idősek és a hajléktalan személyek
ellátását biztosítja. A szociális alapellátások alapvetően az Őszikék Szociális
Alapszolgáltatások Intézménye keretében működnek: a tagintézmény 10 férőhelyen
pszichiátriai betegek nappali ellátását, 20 férőhelyen idősek nappali ellátását (demens betegek
részére is) nyújt, 72 fő részére körzetesített házi segítségnyújtást biztosít, valamint étkeztetést
végez a szociálisan rászoruló személyek részére. Az idősek nappali ellátása és az étkeztetés az
újdombóvári Támasz Otthonban is igénybe vehető, a két tagintézmény között a feladat az
ellátottak lakóhelye szerint megosztott. A hajléktalan személyek részére nappali ellátást és
étkeztetést nyújt a Nappali Melegedő és Népkonyha.

Intézményegység

Szociális szolgáltatás

Szociális étkeztetés
Őszikék Szociális
Alapszolgáltatások
Intézménye

Időskorúak nappali ellátása
Pszichiátriai betegek nappali
ellátása

Férőhely

Kihasználtság
(2015.03.31-i
állapot)
(fő)

-

141

20

23

10

7
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Házi segítségnyújtás
Támasz Otthon

Időskorúak nappali ellátása

72

56

20

18

A szociális alapellátásokra épülő szakosított ellátás az idősek otthona és az időskorúak
gondozóháza. Tartós bentlakásos (idősek otthona) ellátást nyújt a Platán Otthon 37
férőhellyel, az Arany Sziget Idősek Otthona 73 férőhellyel. Az időskorúak, valamint azon 18.
életévüket betöltött beteg személyek számára, akik önmagukról betegségük miatt vagy más
okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni, a Támasz Otthon biztosít átmeneti
elhelyezést 10 férőhelyen. Hajléktalan személyek átmeneti elhelyezésére 12 férőhelyen az
Erdősor utcai Éjjeli Menedékhelyen van lehetőség. A tartós bentlakásos ellátást elsősorban a
dombóvári járás lakossága veheti igénybe, szabad férőhely esetén az intézmény egész
Magyarország területéről vehet fel ellátottat. A tartós és átmeneti elhelyezést biztosító
ellátások kihasználtsága 100%-os, a férőhelyek egész évben betöltöttek, a szabad férőhelyekre
várakozó lista van, az ellátást igénylőknek átlagban 6 hónapot kell várniuk az intézménybe
történő felvételre.

Intézményegység

Szociális
szolgáltatás

Idősek
gondozóháza
(átmeneti
elhelyezés)
Platán Otthon
Idősek
otthona
(tartós bentlakás)
Arany
Sziget Idősek
otthona
Idősek Otthona
(tartós bentlakás)
Éjjeli Menedékhely Éjjeli
menedékhely
(hajléktalan
személyek
átmeneti szállása)
Idősek
Gondozó Idősek
otthona
Otthona - Gyulaj
(tartós bentlakás
Idősek Otthona - Idősek
otthona
Szakcs
(tartós bentlakás)

Férőhely

Kihasználtság
(2015.03.31-i
állapot)
(fő)

Várakozók
száma 2015/1.
negyedévben
(fő)

10 férőhely

10

8 (2014/2.
félévben)

37 férőhely

38

13

73 férőhely

73
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12 férőhely

10

-

18 férőhely

18

8

28 férőhely

28

19

Támasz Otthon

Általánosságban elmondható, hogy az időskorú ellátottak egészségi állapota romló tendenciát
mutat, nő a demenciában szenvedő és a mozgásában korlátozott ellátottak száma, gondozásuk
nagyobb figyelmet és több időt igényel. Az intézmény gyakorlata alapján az ellátottak először
a nappali ellátással vagy a házi segítségnyújtással kerülnek az ellátórendszerbe, amennyiben
egészségi állapota szükségessé teszi, az ellátottal és a hozzátartozókkal együttműködve
elindítják az átmeneti elhelyezéshez vagy a tartós bentlakásos elhelyezéshez szükséges
eljárást.
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Az intézmény elhelyezését biztosító önkormányzati tulajdonú épületek felújításra szorulnak, a
Platán és a Támasz Otthon a szolgáltatói nyilvántartásba 2016. december 31-ig határozott
időre került bejegyzésre, mivel az épületek nem felelnek meg az jogszabályban előírt szakmai
működési feltételeknek teljes mértékben, a Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala a határozott idejű bejegyzés feltételeként az akadálymentesítést és a homlokzat
felújítását írta elő. Az Egyesített Szociális Intézmény 2012-ben pályázatot nyújtott be uniós
pályázati felhívásra, amely a Platán Otthon akadálymentesítését és felújítását, illetve a gyulaji
tagintézmény bővítését foglalta magában, a pályázatot azonban forráshiány miatt
tartaléklistára helyezték. A nemzetgazdaságért felelős miniszter 2015. márciusban pályázatot
írt ki az ideiglenes működési engedéllyel rendelkező szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézmények határozott idejű bejegyezéshez szükséges feltételek
megteremtésére és felújítására. A pályázati felhívásra intézményenként egy pályázat nyújtható
be, az önkormányzat a Támasz Otthont szeretné felújítani ebből a hazai forrásból.
Az önkormányzat a Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulásban való részvétellel a
Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatások Központ intézmény útján
biztosítja a családsegítést, a pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátását, a támogató
szolgáltatást, a tanyagondnoki szolgálatot, és a gyermekjóléti szolgálatot, továbbá az
intézményben családok átmeneti otthonát, helyettes szülői hálózatot és Biztos Kezdet
Gyerekházat működtet. Az intézmény Dombóvár, Gyulaj és Szakcs kivételével a dombóvári
járáshoz tartozó településeken házi segítségnyújtást is nyújt.
Az önkormányzat a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatallal kötött finanszírozási
szerződés alapján, pályázati úton nyert támogatást kap a pszichiátriai betegek és
szenvedélybetegek közösségi ellátása, valamint a támogató szolgáltatás működtetésére 2015.
december 31-ig. Szintén pályázati úton nyert támogatásból finanszírozható a Biztos Kezdet
Gyerekház fenntartása 2016. december 31-ig. A gyermekek átmeneti elhelyezését biztosítja a
helyettes szülői ellátás 30 férőhellyel Dombóvár közigazgatási területén, illetve a Családok
Átmeneti Otthona 21 férőhelyen országos működési területtel.
A fogyatékkal élő személyek nappali ellátását az önkormányzattal kötött határozatlan idejű
feladatellátási szerződés alapján a PRESIDIUM Közhasznú Egyesület biztosítja. Az
önkormányzat az Egyesület számára használati díj fizetése nélkül biztosít ingatlanhasználatot
a Kinizsi u. 37. alatti főépületben.
Az önkormányzati szervezeteknél már évek óta bevált gyakorlattá vált a munkára képes
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
Nonprofit Kft. e vonatkozásban akkreditált munkaadó.
Javasolt intézkedések
A 2015. év első felében szociálpolitikai szakértő bevonásával megtörténik az utoljára 2006ban aktualizált szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és megújítása. Ennek
részeként vizsgálat tárgyát kell képeznie annak is, hogy megfelelő és hatékony-e a szociális és
gyermekjóléti szolgáltatások ellátásának rendszere, melyek egy esetleges intézményi
integráció előnyei és hátrányai, a járási településekkel való társulási együttműködés új
alapokra való helyezésével. Mind a koncepció elkészítése során, mind a helyi szociális
ellátórendszer működésének figyelemmel kísérése során érdemi szerepet kell biztosítani a
Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalnak. Miután sor kerül a szolgáltatási paletta és az
intézményrendszer átgondolására, a kapcsolódó önkormányzati rendeleteket is meg kell
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újítani. A fentiekre hatással lesznek a szociális és gyermekvédelmi ágazatot érintő
kormányzati tervek.
A dombóvári szociális feladatellátási helyek kivétel nélkül fejlesztésre szorulnak, a tárgyi
eszközök leamortizálódtak, az intézményekhez kötődő alapítványi támogatás nélkül jelentős
önkormányzati kiadásra lenne szükség minden évben. A személyi feltételek tekintetében sincs
minden rendben, a bérszínvonal és elsősorban az egészségügyi ágazat elszívó hatása miatt
már jelenleg is szakemberhiány áll fenn. Ez különösen az ápolásra igaz, mivel az ellátottak
romló egészségi állapota miatt az ellátásnak szakápolási feladatokat is fel kell vállalnia. A
szolgáltatásokat igénybe vevők jövedelmi helyzete miatt nincs érdemi esély arra, hogy térítési
díjból eredő bevételekkel lehessen kiváltani az évről-évre emelkedő önkormányzati
hozzájárulást.
Az időskori szociális és mentális állapot gyengülése miatt elsősorban az idősellátás területén
van szükség nagyobb önkormányzati odafigyelésre a helyi társadalmi kohézió erősítéséhez
kapcsolódóan. Ennek jó példája az Éltes Kávézó kezdeményezés, amely tartalmas
programokat igyekszik kínálni idős emberek számára minden hétköznap. Lehetőség és igény
esetén nem elvetendő további feladatellátási hely bevonása az idősek gondozásába, a
legalkalmasabb erre a korábbi nővérszálló lenne a kórház közelsége miatt. Ezzel
összefüggésben – bár nem közvetlenül a szociális ellátáshoz tartozik – indokolt gondolni a
hospice tevékenységre és annak önkormányzati támogatására. A hospice ellátásnak, vagyis a
haldokló beteg gondozásának célja a hosszú lefolyású, halálhoz vezető betegségben szenvedő
személy testi, lelki ápolása, gondozása, életminőségének javítása, szenvedéseinek enyhítése és
emberi méltóságának haláláig való megőrzése.
A Kormány célul tűzte ki a szociális ágazat átalakítását és a szociális életpályamodell
bevezetését 2016-ra. A kormányzati intézkedéseknek megfelelően felül kell vizsgálni a
szociális és gyermekjóléti ellátórendszert, a kötelező és önként vállalt szociális és
gyermekjóléti feladatokat. A központi költségvetés az önkormányzati társulásban történő
feladatellátásra ösztönöz a magasabb összegű támogatás biztosításával. A nagyobb állami
támogatás igénybevétele miatt javasolt a társulásban történő feladatellátás és a dombóvári
járáshoz tartozó településekkel való együttműködés fenntartása Dombóvár kiemelt szerepének
elismerésével.
Cél a jelenleg biztosított ellátások színvonalának emelése, ehhez a megfelelő infrastruktúra és
szakképzettséggel rendelkező személyek foglalkoztatása. Mivel a szociális ágazatban
elmaradt a pedagógusokhoz hasonló béremelés, jelentős mértékű a pályaelhagyás, különösen
a szakképzett ápolók esetében, és a megüresedő álláshelyeket egyre nehezebb
szakképzettséggel rendelkező személlyel betölteni. Az intézményekben foglalkoztatott
közalkalmazottak és dolgozók részére a munkáltató által nyújtható juttatások korlátozottak,
alapvetően a fenntartó társulás és az önkormányzatok saját forrásai terhére e célra nyújtott
fedezet határozza meg. A közalkalmazottak részére kiszámítható cafetéria-rendszer
kialakítása a jövedelemkülönbségek mérséklésére.
Az Egyesített Szociális Intézmény telephelyei felújításra szorulnak, a Támasz Otthon és a
Platán Otthon határozatlan idejű bejegyzéséhez szükséges feltételek megteremetésének
finanszírozása Európai Uniós és hazai forrásból származó támogatás igénylésével lehetséges.
A Nappali Melegedő és Népkonyha épülete rendkívül rossz állapotban van, a képviselőtestület elrendelte az épület bontását, azt megelőzően gondoskodni kell a telephelyen nyújtott
szociális alapellátás (a hajléktalan személyek nappali ellátása és étkeztetése) áthelyezéséről és
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a szolgáltatásnyújtás megkezdését megelőzően a szolgáltatói nyilvántartásba történő
bejegyzéséről. Mivel a telephelyen kötelező önkormányzati feladatot látnak el, az ellátás nem
szüntethető meg az épület bontása miatt.
Felül kell vizsgálni a gyermekek átmeneti elhelyezését biztosító helyettes szülő hálózat
fenntartását, mivel a szolgáltatás mára teljesen kiüresedett, 2013. óta nem vették igénybe az
ellátást, indokolt az ellátás megszüntetése, esetleg helyette más szolgáltatás bevezetése.
Dombóváron nem megoldott a tanköteles korú gyermekek iskolai időn kívüli (iskolai
szünetekben való) nappali ellátása. A Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központ által szervezett nyári táborok csak egy-két hétre jelentenek megoldást, a táborban
való részvételért térítési díjat kell fizetni, így nem minden szülő tudja igénybe venni. A
gyermekek nappali ellátásának infrastrukturális, tárgyi és személyi feltételeit meg kell
teremteni.

Területi hatókör
−
Dombóvár város közigazgatási területe.
−
Dombóvári járás települései
Szereplők
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvári járáshoz tartozó települések önkormányzatai
Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó
Társulása
Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás
Egyesített Szociális Intézmény
Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ
Egészségügyi szolgáltatók
Dombóvári Szent Lukács Kórház
Dombóvári Járási Hivatal

Ütemezés
Program
megnevezése
Új
szolgáltatástervezési koncepció
elkészíttetése
Helyi
Szociálpolitikai
Kerekasztal
működtetése
Szociális
és
gyermekjóléti
ellátórendszer
felülvizsgálata
Gyermekek iskolai

Megvalósulás
várható ideje
2015. június 30.

Várható költség
500.000 Ft

Finanszírozás
módja
Saját forrás

folyamatos

-

-

2015-2016.

-

-

2016

-

-
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időszakon
kívüli
nappali ellátásának
megoldása
Platán
Otthon
akadálymentesítése,
felújítása,
a
határozatlan
idejű
szolgáltatói
nyilvántartásba való
bejegyzés
feltételeinek
megteremtése
Támasz
Otthon
akadálymentesítése,
felújítása,
a
határozatlan
idejű
szolgáltatói
nyilvántartásba való
bejegyzés
feltételeinek
megteremtése
A
szociális
ágazatban
foglalkoztatottak
részére béren kívüli
juttatások
Az idősek tartós és
átmeneti
elhelyezését
biztosító
ellátás
fejlesztése
(infrastruktúra,
tárgyi és személyi
feltételek)

2016.12.31.

27 millió

hazai támogatás

2016.12.31.

24,5 millió

hazai támogatás

Éves költségvetési
rendelet
elfogadása.

2016-2017

Éves költségvetési
rendeletben
megállapított
előirányzat.
20 millió

Saját forrás

hazai támogatás,
saját forrás

5.3 A nyugdíjasok szabadidő eltöltési lehetőségének kiszélesítése
Helyzetértékelés
Jelenleg Dombóváron 2 nyugdíjas szervezetek működik, ezek közül az egyik bejegyzett
egyesület, a Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, melyen belül több csoport is
működik. Van közöttük hagyományőrző kultúrcsoport, irodalmi csoport, de a kerékpározók is
erős közösséget alkotnak. E korosztály tagjai adják a helyi különböző egészségmegőrző
szervezetek aktív tagságának többségét is. A helyi nyugdíjasok szívesen vesznek részt a
városi rendezvényeken is.
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Dombóvár Város Önkormányzata számára mindig is fontos volt a nyugdíjas korúakkal való
szoros kapcsolattartás. Minden évben köszöntjük őket az Idősek Világnapján, karácsony előtt
a 80 éven felül ajándékban részesülnek. A szabadidő hasznos, közös eltöltésére jó lehetőséget
ad az Önkormányzat által működtetett Éltes kávézó, ahol különböző programokkal,
előadásokkal várjuk minden délután a szépkorúakat. E mellett minden hónap utolsó péntekén
zenés, táncos délután szervezünk részükre, amit egy pecsétgyűjtő akcióval kötöttünk össze. A
rendezvénysorozat nagyon népszerű, közel százan vesznek részt egy-egy programon.
Javasolt intézkedések
A helyi és egyetemes kultúra értékeinek az időskorú népesség számára befogadható
módon való bemutatása és népszerűsítése.
Az Éltes kávézóban helyi, egy-egy szakterületen elismert előadó bevonásával ismeretterjesztő
programok szervezése.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: a feladat a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolódik,
hatásaiban a városra terjed ki.
Szereplők: Dombóvár Város Önkormányzata, Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal,
helyi nyugdíjasok.
Az időskorú, de aktív népesség humán erőforrásainak kihasználása.
Az Éltes kávézóban megrendezendő ismeretterjesztő előadásra e korosztályból kerülnek
felkérésre előadók. E mellett – elsősorban nyugdíjas pedagógusok – szerepvállalása helyzetű
gyermekek felzárkóztatásában.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: a feladat a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolódik,
hatásaiban a városra terjed ki.
Szereplők: Dombóvár Város Önkormányzata, Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal,
Dombóvári Roma Önkormányzat, Új Kezdet Roma Egyesület, helyi nyugdíjasok.
Ütemezés:
Program megnevezése
Éltes kávézó programkínálatának
bővítése
Időskorú, egy-egy szakterületen
ismert
helyi
előadó
közreműködésével ismeretterjesztő
előadások szervezése az Éltes
kávézóban.
Nyugdíjas pedagógusok a hátrányos
gyermekek
helyzetű
felzárkóztatásáért.

Megvalósulás
várható ideje
2015. május 31.

Várható
költség
-

Finanszírozás
módja
-

2015. május 31.

-

-

2016.
szeptember 1.

-

-
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5.4 A munkanélküliség csökkentése érdekében a foglalkoztatás bővítése
Helyzetértékelés
Dombóvár Önkormányzata a vállalkozások támogatásával és a közmunka-programban
való részvétellel vállal foglalkoztatáspolitikai feladatokat, külön foglalkoztatási programja
nincs.
Dombóvár Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a közfoglalkoztatási programokra,
amely a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
13. § (1) bekezdés 12. pontjában foglaltak alapján a települési önkormányzat kötelező
feladata, különösen a helyben biztosítható közfeladatok körében a közfoglalkoztatás. Az
Önkormányzat 393/2014. (X.29.) Kt. határozata értelmében a Képviselő-testület
felhatalmazott arra, hogy az önkormányzati közfeladatok ellátásához kapcsolódóan a
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel együttműködési megállapodást
kössünk közfoglalkoztatási programokra – beleértve a Start-munkaprogramot is. A
megállapodásban rögzített közfeladatok az alábbiak:
- A város közterületeinek tisztán tartása, szemétgyűjtés, szeméttárolók ürítése;
- Közterületeken fűnyírás, parlagfű irtása, gazos területek rendbetétele;
- Közúthoz tartozó műtárgyak, tartozékok, korlátok, buszmegállók karbantartása;
- Játszóterek és környékük takarítása, karbantartása;
- Útpadka takarítása, gyommentesítése;
- Árkok tisztítása, mélyítése, iszaptalanítása;
- Hóeltakarítás és síkosságmentesítés közterületen;
- Természetvédelmi területek karbantartása,
- Önkormányzati sportcélú ingatlanok fenntartása, üzemeltetése.
A Képviselő-testület 88/2015. (II.19.) Kt. határozatában döntött, hogy fenti feladatok
ellátására 35 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásához járul hozzá a bérköltségek 15 %os támogatásával. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 144/2015. (III.
26.) Kt. határozatában lefektette a közmunkaprogram kereteit. A közmunkaprogramot a
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. révén biztosítja, legalább 30 férfi és legalább
5 nő létszámkerettel, az alábbi közfeladatok ellátásával:
- Gólyavár területén régészeti feltárás 2015. július és augusztus hónapban – 6 fő
- Városrészfelelősök kijelölése az alábbi településrészekre – 5 fő (Újdombóvár •
Szőlőhegy • Szuhay-domb • Belvárost övező területek • Kertváros, Tüske •
Gunaras)
- Járdafelújítások
- Parkfenntartási feladatok
- Sporttelep-fenntartási feladatok
- Kisebb jellegű városüzemeltetési feladatok
- Tópartfalak megerősítése: Szállásréti-tó, Tüskei horgásztó
- Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása, karbantartása
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. a közfoglalkoztatottak bevonásával végzett
közfeladatok ellátásáról havonta jelentést készít, amelyről a tárgyhót követően a képviselőtestületet tájékoztatja.
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Dombóvár Város Önkormányzata 88/2015. (II.19.) Kt. határozatában arról is döntött, hogy
ebben az évben a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal is együttműködési megállapodást köt
közfeladatok ellátására és 10 fő közfoglalkoztatott munkavégzéséhez járul hozzá 15 %-os
önerővel, akiknek feladata a város természetvédelmi területeinek rendben tartása.
Fentieken kívül önkormányzati intézmények is folyamatosan támogatást kapnak
közfoglalkoztatáshoz, ezek jelenleg: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal, Dombóvári
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, Dombóvári Gyermekvilág Óvoda, Dombóvár Város
Könyvtára, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet.
Intézkedési javaslat
Közfoglalkoztatási programok további támogatása.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: a feladat Dombóvár Város Önkormányzatához kapcsolódik
Szereplők:
Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Dombóvári Roma Önkormányzat
Önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok
Ütemezés:
Program megnevezése
Közfoglalkoztatási
támogatása

programok

Megvalósulás
várható ideje
folyamatos

Várható
költség
2015. – 10
millió forint
évente
kerül
meghatározásra

Finanszírozás
módja
önkormányzati
költségvetés

5.5 Az önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális támogatások nyújtása
Helyzetelemzés:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításával az
állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások biztosítása
területén átalakult. Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek 2015. március 1-jén léptek
hatályba.
Ettől az időponttól a korábban jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának
megállapítása a járási hivatal hatáskörébe került. Az aktív korúak ellátásán túl továbbra is
a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:
- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított
emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),
- időskorúak járadéka,
- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott, és 100%-ban központi költségvetési forrásból
kifizetett szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az
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önkormányzatok szabadon dönthetnek az ún. települési támogatás keretében. Az ellátások
forrásának megteremtése érdekében módosult a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény is, a
települési adóból származó bevételt fejlesztési célra és a szociális ellátások finanszírozására,
az iparűzési adóból származó bevétel különösen a szociális ellátások finanszírozására
használható fel.
Jelentős módosítás még, hogy a Szt. 2015. március 1-jétől nem tartalmaz szabályozást:
- adósságkezelési szolgáltatásra,
- méltányossági ápolási díjra,
- méltányossági közgyógyellátásra, valamint a
- lakásfenntartási támogatásra.
Ezeket az ellátásokat tehát a jövőben csak helyi rendelkezés alapján vehetik igénybe a
rászorulók. A fentieken túl az önkormányzati segély (rendkívüli szociális segély) is
megszűnt: a rendkívüli élethelyzetre tekintettel is a települési támogatások keretében
nyújtható támogatás.
A települési önkormányzat képviselő-testületének a fentiek figyelembe vételével legkésőbb
2015. február 28-áig kellett megalkotnia rendeletét a települési támogatás
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének
szabályairól.
Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése
esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési
jogkörébe tartozik.
A szociális törvény módosítása magával vonzotta az ellátások finanszírozási
rendszerének az átalakítását is.
Eddig a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összeg 80%-át, a rendszeres
szociális segély 90%-át, a lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás kifizetett
összegének 90%-át lehetett igényelni a központi költségvetésből, a fennmaradó önrészre,
valamint egyéb ellátásokra (pl. közfoglalkoztatási feladatok, gyermekétkeztetés térítési
díjának mérséklése, önkormányzati hatáskörben nyújtott ellátások) pedig további támogatás
illette meg az önkormányzatot, 2014-ben 68.899 eFt összegben.
2015. évben a támogatás a 32.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti
önkormányzatoknak jár csak, a támogatás összegét 60%-os arányban a tavalyi évben
biztosított önrész, 40 %-os arányban a lakosságszám alapján határozták meg.
A számított összeg 100 százalékban csak 18.000 Ft alatti adóerő-képesség alatt jár, Dombóvár
városa erre jogosult, mivel az egy lakosra jutó adóerő képesség Dombóvár esetében 16.836,Ft. A szociális ellátásokra fordítható központi támogatás összege 2015-ben 105.161 eFt,
melyből fedezni kell a szociális törvény módosítása előtt megállapított ellátások önrészét, a
szociális és gyermekjóléti feladatok, közfoglalkoztatási feladatok állami támogatáson kívüli
részét, a bevezetett települési támogatásokat, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális
alapon
történő
egyedi
mérséklését
vagy
elengedését.
A jövőbeni finanszírozási elképzelésekről nincs információnk.
A fentiekre tekintettel önkormányzatunk döntött arról, hogy továbbra is biztosítja azokat a
szociális ellátásokat, amelyeket eddig részben vagy egészben a szociális törvény
rendelkezései alapján biztosítottunk, ilyen a lakásfenntartási támogatás, az önkormányzati
segély, valamint az adósságkezelési szolgáltatás, illetve azokat az ellátások, amelyek
bevezetéséről korábban is önkormányzatunk döntött, ezek a szociális célú tűzifa támogatás, a
távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének a támogatása, az
utazási támogatás és az utazási költségtérítés, az iskolakezdési támogatás. Az új szociális
rendeletben nem szerepelnek a korábban az aktív korúak ellátásához, a rendszeres szociális
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segély támogatáshoz kapcsolódó rendelkezések, a méltányos közgyógyellátásra, valamint a
HPV elleni védőoltás támogatására vonatkozó szakaszok.
Javasolt intézkedések
A 2015. év a szociális ellátások új struktúráját tekintve egy bázisévnek tekinthető.
Alapvető változás, hogy nem látjuk át egyben, így nem is tudjuk komplexen kezelni a
rászoruló családok helyzetét, hiszen a gyámügyi igazgatás és a fent említett szociális ellátások
egy része a járási hivatalhoz került. Az ebből eredő ügyintézési tapasztalatokat, problémákat a
jövőben kezelni szükséges. Bázisévnek tekinthető a 2015. év a szociális ellátások
finanszírozását tekintve is, hiszen az önkormányzat által vállalt támogatásokat részben saját
költségvetéséből kell finanszíroznia önkormányzatunknak - az idén ehhez jelentős állami
támogatást kapunk -, de a támogatások folyósításának a feltételei változtak, a tényleges
jogosulti körre, valamint a kifizetések összegére vonatkozóan csak becsült adataink vannak.
Az év vége felé a tényleges kifizetések tükrében indokolt lehet a szociális ellátásokról szóló
rendelet felülvizsgálata.
A szociális ellátások finanszírozását segítheti, hogy a települési önkormányzatok
pályázatot nyújthatnak be a Belügyminisztériumhoz kifejezetten rendkívüli szociális
támogatásra, települési támogatások 2015. március 1-jét követő kifizetéséhez.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör:
• A feladat a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolódik, hatásában
Dombóvár város közigazgatási területére terjed ki.
Szereplők:
• A feladat a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal, Hatósági Iroda.
• Önkormányzat
• Lakosság
Ütemezés:
Program
megnevezése
szociális
rendelet
felülvizsgálata
pályázat benyújtása
szociális támogatásra

Megvalósulás
várható ideje
2015. december
évente
alkalommal

Várható költség

két

Finanszírozás
módja

-

-

-

vissza nem térítendő
támogatás

5.6 Esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése
Helyzetelemzés:
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi
esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló törvény írja elő. Ennek a kötelezettségének Önkormányzatunk eleget
57

tett, amikor Helyi Esélyegyenlőségi Programot készített 2013-2018. időszakra és azt
237/2013.(VI.27.) számú határozatával elfogadta.
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a „Területi együttműködést segítő programok
kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című, ÁROP-1.A.3-2014.
kódszámú pályázati felhívásra. Ez a pályázati konstrukció olyan modell jellegű
együttműködési programokat támogat, amelynek a célja az egy járáshoz tartozó települések,
helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése a társadalmi
felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó – a
járásszékhely települések által ellátott -, koordinációs tevékenységek megvalósításával. A
pályázat keretében önkormányzatunk közel 22 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert
el, a fenti cél megvalósítására.
Javasolt intézkedések:
A Helyi Esélyegyenlőségi Programot törvényi kötelezettség alapján kétévente felül kell
vizsgálni, ennek a határideje 2015. június 30. A Program felülvizsgálatához szükséges
intézkedések folyamatban vannak. A Program felülvizsgálata mellett az Önkormányzati
Hivatalból két fő ingyenesen részt vehet a Türr István Képző és Kutató Intézet
mentorhálózatának esélyegyenlőségi referens képzésén, javasolt ennek a lehetőségnek a
kihasználása is.
A fent írt ÁROP pályázat szakmai részének megvalósítási határideje 2015. szeptember 30.
a projektet 2015. november 30-ig kell teljesen lezárni.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör:
• A feladat a Dombóvári Város Önkormányzatához és a Dombóvári Közös
Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolódik, gyakorlati megvalósítása során járási szintű
együttműködést kíván meg.
Szereplők:
• Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
• Önkormányzat
• járási önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
• lakosság
• szakmai segítő szervezetek
Ütemezés:
Program
megnevezése
Helyi esélyegyenlőségi
program
felülvizsgálata
ÁROP pályázat

Megvalósulás
várható ideje
2015. június 30.

2015.

Várható költség
-

-

Finanszírozás
módja
-

vissza nem térítendő
pályázati támogatás
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6. Köznevelési feladatok

6.1 Az óvodai nevelés színvonalas működtetése
Helyzetértékelés
2013. január 1-jétől az óvodai nevelés kivételével a köznevelési alapfeladatokról az állam
gondoskodik, az állam fenntartói feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja
el.
Dombóvár Város Önkormányzata az óvodai nevelésről – beleértve a nemzetiséghez tartozók
és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését
is, két intézményben – a Dombóvári Gyermekvilág Óvodában és a Dombóvári Szivárvány
Óvoda és Bölcsődében gondoskodik. Az önkormányzati fenntartású óvodák mellett működik
a Tolna Megyei Református Egyházmegye fenntartásában lévő Margaréta Református Óvoda.
A német nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda
Százszorszép Óvodájában, a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Erzsébet Óvodai
Tagintézményében és a Margaréta Református Óvodában történik. Valamennyi óvoda
biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelését a pedagógiai szakszolgálat kijelölése alapján.
Az önkormányzat Csikóstőttős, Dalmand és Kapospula községek önkormányzatával kötött
feladatellátási szerződésekben vállalta az óvodai nevelés biztosítását a három községi
település vonatkozásában. A képviselő-testület a Csikóstőttős és Dalmand településekkel
kötött feladatellátási megállapodásokat 2015. augusztus 31. hatállyal felmondta, így 2015.
szeptember 1-jétől már nem Dombóvár biztosítja az óvodai nevelés ellátását a két községben.
A felmondás miatt szükséges intézményátszervezésről a községi önkormányzatokkal
egyeztetve 2015. május utolsó munkanapjáig kell dönteni.
A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde három óvodai feladatellátási helyen és egy
bölcsődei telephelyen működik, az Erzsébet Óvodai Tagintézményben a dombóvári
gyermekeken kívül fogadja a kapospulai gyermekeket is Dombóvár Város Önkormányzata és
Kapospula Község Önkormányzata között létrejött feldatellátási megállapodás alapján. A
Szivárvány Óvodában pluszszolgáltatásként működik a tanuszoda, amely révén az intézmény
saját bevételhez is jut. A tanuszoda fenntartása a jövőben is indokolt.
A nemzeti köznevelési törvény alapján az óvodai csoportok létszáma legalább 13 és
legfeljebb 25 fő lehet, az átlag csoportlétszám 20 fő, a maximális létszám a fenntartó
engedélyével a nevelési év indításánál legfeljebb 20%-kal túlléphető. Az óvodákban a
gyermeklétszám az utóbbi években folyamatosan csökken, emiatt a 2013/2014. nevelési
évben a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvodájában, a 2014/2015. nevelési
évben pedig a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Szivárvány Óvodájában egy-egy
óvodai csoportot megszüntetett a képviselő-testület.
2015. szeptember 1-től a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt. Eddig az ötéves kortól volt kötelező a beíratás. A jegyző - az
egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az
óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az
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ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha
a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az óvodák kihasználtsága 90%-os, így minden jelentkezőt fel tudnak venni az óvodáztatási
korhatár csökkentése miatt. Szükség esetén a felvételi körzetek megváltoztatásával lehet
megfelelő elosztást kialakítani.

Szivárvány Óvoda
Bezerédj Amália
Óvodai
Tagintézmény
Erzsébet Óvodai
Tagintézmény
Százszorszép Óvoda

Alapító okirat
2013.
2014.
Óvodai csoportok
szerinti
október 1- október 1- száma a 2014/2015.
maximális
jei
jei
nevelési évben
létszám
létszám
létszám
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
180
167
158
6 csoport
110
93
91
4 csoport

100

89

86

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda
150
105
106

4 csoport

5 csoport

2013. szeptember 1-től bevezették a pedagógusok előmeneteli és illetmény-rendszerét
(pedagógus életpálya-modell), a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak béremelése több
lépcsőben történik 2017-ig. A központi költségvetés az önkormányzati fenntartásban működő
óvodákban az óvodapedagógusok béremelésének finanszírozásához kiegészítő támogatást
nyújt a települési önkormányzat részére.
Az óvodákban az óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítők (dajka,
óvodatitkár, pedagógiai asszisztens, úszómester) létszáma a köznevelési törvényben
foglaltaknak megfelel, a technikai létszám (takarító, karbantartó) a fenntartó döntésétől függ,
ezeket a munkaköröket betöltő személyek jelenleg az Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezet állományába tartoznak. Mindkét óvodában az elkövetkezendő években számolni
kell nyugdíjba vonulással, ezzel összefüggésben a jubileumi jutalmak kifizetésével és a
megüresedő álláshelyek pályázati úton történő betöltésével.
Az elmúlt négy évben megvalósított nagyszabású felújításokból és beruházásokból az óvodák
kimaradtak, a kisebb karbantartási munkákon kívül jelentősebb beruházás nem történt. 2013.
évben a Járási Népegészségügyi Intézet az országos ellenőrzési terv alapján minden óvodai
feladatellátási helyen közegészségügyi ellenőrzést tartott és számos hiányosságot tárt fel. Az
ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére az önkormányzat 2014. évben a
Szivárvány Óvodában teljes körűen felújította a gyermek- és felnőtt vizesblokkokat, a
Bezerédj Amália Óvoda csoportszobáiban két ütemben kicserélte a PVC-padlót, illetve a
Százszorszép Óvodában az egyik gyermekmosdó modernizálására került sor. Felújításra
szorulnak még a Bezerédj Amália Óvodában a vizesblokkok, a Százszorszép Óvoda másik
gyermekmosdója, nincs megoldva az Erzsébet Óvoda udvarán lévő, használaton kívül
helyezet kültéri pancsoló sorsa. Az épületek hő- és energiatakarékos működése érdekében
szükséges lenne a nyílászárók cseréje és a homlokzati hőszigetelés. 2014. évben megtörtént az
udvari játékok felülvizsgálata a Százszorszép Óvodában, a játékok csak részben felelnek meg
a követelményeknek, ezért a szabványnak megfelelően azok felújítása, cseréje vagy
megszüntetése szükséges. A Bezerédj Amália Tagóvoda és a Százszorszép Óvoda nem
rendelkezik tornaszobával, a testnevelés foglalkozásokat a folyosón tartják, a nevelési-oktatási
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intézmények működéséről és
(VIII.31.) EMMI rendelet 2.
kötelező, ezért a tornaszoba
telephely akadálymentesítését,
tagóvodájában.

a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
melléklete szerint a tornaszoba kialakítása telephelyenként
kialakítását meg kell oldani. Meg kell oldani valamennyi
illetve szükség lenne öltöző kialakítására a Szivárvány Óvoda

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
értelmében a települési önkormányzat 10.000 fő lakosságszám felett köteles bölcsődét
működtetni. Dombóváron a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei
Tagintézménye 60 férőhelyen nyújt a 0-3 éves korú gyermekeknek bölcsődei ellátást. A
Kormány gyermekvállalást támogató, illetve a kisgyermekes szülők foglalkoztatását elősegítő
intézkedései (pl. Gyed-extra) hatására megnövekedett a városban a bölcsődei ellátás iránti
igény, a Bölcsőde szinte 100%-os kihasználtsággal működik, 2015. március 31-i állapot
szerint az ellátást 60 fő igényelte, ebből 48 kisgyermek ténylegesen meg is jelent.
A Bölcsőde a jogszabályban foglalt személyi és tárgyi feltételeknek megfelel, a vizesblokkok
azonban felújításra szorulnak. A 2014/2015. nevelési évben megszűnt a Szivárvány Óvodának
a Bölcsőde épületébe kihelyezett óvodai csoportja, az óvodai csoport által használt épületrész
jelenleg használaton kívül van. A bölcsődei ellátás iránti igény további növekedése esetén
szükség lehet a férőhelyek bővítésére és egy új bölcsődei csoport indítására, a bővítéshez az
óvodai csoport által használt helyiségek rendelkezésre állnak.
Javasolt intézkedések
− Az óvodák épületei további felújítást igényelnek, különösen a vizesblokkok
és az udvari játékok, illetve szükséges lenne a hő- és energiatakarékos
működés érdekében a nyílászárók cseréje és a külső homlokzati
hőszigetelés, valamint minden feladatellátási helyen az akadálymentesítés
megoldása.
− A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvodájában és
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bezerédj Amália Óvodájában
tornaszoba kialakítása szükséges.
− A bölcsődei ellátás iránti igény további növekedése esetén meg kell
vizsgálni a bölcsődei férőhelyek bővítésének lehetőségét. A férőhelyek
bővítése és új bölcsődei csoport indítása a szolgáltatói nyilvántartásba
történő bejegyzés után lehetséges, a bölcsődei csoport elhelyezésére a
helyiségek rendelkezésre állnak.
Területi hatókör
- Dombóvár Város Önkormányzata
- Dombóvári Gyermekvilág Óvoda
- Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Szereplők
-

Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Ütemezés

61

Program
megnevezése
Tornaszobák
kialakítása

Megvalósulás
várható ideje
2016-2019

Az
óvodák
infrastrukturális
fejlesztése,
felújítása,
energiahatékonyság
növelése
Bölcsődei
férőhelyszám
bővítése

2016-2019

2016-2017

Várható költség
20 millió

100 millió

-

Finanszírozás
módja
Európai Uniós és
hazai támogatás,
saját forrás
Európai Uniós és
hazai támogatás,
saját forrás

-

6.2 Oktatási intézmények fejlesztése
Helyzetelemzés
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. Törvény értelmében az alap- és
középfokú oktatást 2013. január 1-től az állam biztosítja.
Ennek megfelelően az általános és középiskolák a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központhoz kerültek fenntartásba, majd önkormányzati döntést követően működtetésbe is,
amelyek a következők:
Belvárosi Általános és Művészeti Iskola
Zeneiskola
József Attila Általános Iskola
Illyés Gyula Gimnázium
Esterházy Miklós Szakképző Iskola
Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium
Az átalakítással érintettek száma az alábbi
Tanulók/fő
Általános iskola
Gimnázium

Alkalmazottak/fő
2 162
425

Pedagógus
Pedagógus munkát
segítő
Egyéb munkakör

400
17

Szakközépiskola
653
144
407
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
Kollégium
72
Az általános és középiskolák működtetése és fenntartása a jövőben is a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ feladata. Ennek megfelelően mind a szakmai nevelés, mind a
beruházások is a Központ hatáskörébe tartozik.
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Természetesen a dombóvári gyermekek jövőjének figyelemmel kísérése, az iskolákkal való
kapcsolattartás a jövőben is közügy Dombóváron és az is marad.
7. Kulturális, közművelődési feladatok

7.1 Helyi könyvtár állományának bővítése, a nyitva tartás helyi igényekhez igazítása,
szolgáltatások fejlesztése a látogatók számának növelése érdekében.
Helyzetértékelés
Dombóvár Város Könyvtára Dombóvár Város Önkormányzatának intézményeként működik.
Könyvállományának gyarapítása érdekében minden évben érdekeltségnövelő pályázat kerül
benyújtásra, ami normatíva szerűen nyújt fedezetet könyvbeszerzésre.
Dombóvár Város Könyvtára nyilvános könyvtárként működik. Szolgáltatásaival, sokszínű
programjaival, helytörténeti gyűjteményének bemutatásával hozzájárul városa sajátos
arculatához. Kapcsolatot tart a város kulturális, oktatási intézményeivel, civil szervezeteivel, a
fenntartó önkormányzattal. Helyi és országos programok részese.
Dombóvár Város Könyvtárának fő feladatai:
• a gyűjtemény és a szolgáltatások a település igényei szerinti alakítása;
• a könyvtárhasználók körének bővítése;
• a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódás segítése,
• az olvasás, az olvasási kultúra támogatása;
• a szabadidő hasznos eltöltésének támogatása;
• közhasznú információk gyűjtése és szolgáltatása;
• helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése; a város és környéke természeti
értékeinek, társadalmi folyamatainak, kulturális, történelmi, néprajzi kutatásainak
bemutatása, melyek kiemelten segítik a helytörténeti és tudományos kutatások
megvalósulását, eredményeinek terjesztését;
• az egész életen át tartó tanulás, a digitális írástudás, az információs műveltség
elsajátításának támogatása, a szervezett oktatásban, az önképzésben résztvevő
személyek segítése;
• kulturális, közösségi rendezvények szervezése gyermekeknek és felnőtteknek;
• a gyermekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzési tevékenységének bővítése,
rendeltetésszerű
könyvtárhasználatra
történő
nevelése
foglalkozásaival,
rendezvényeivel;
• más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak közvetítése;
• a digitális kultúra közvetítése;
A nyitvatartási idő alkalmazkodik az olvasói igényekhez, amit egy 2014-ben végzett
elégedettségi kérdőíves vizsgálat is alátámaszt. A könyvtár évek óta heti 39 órában várja
látogatóit. Az utóbbi években karácsony és újév között is nyitva tart, nyári szünetben pedig
csökkentett nyitvatartási idővel működik.
Dombóvár Város Könyvtára az elmúlt időszakban színes nyomtatással és fénymásolással
bővítette szolgáltatásait.
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Javasolt intézkedés:
1. Pályázati lehetőségek kihasználása a könyvtár állományának bővítésére,
szolgáltatásainak fejlesztésére.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: a feladat Dombóvár Város Könyvtárához kapcsolódik, hatásaiban a városra
terjed ki.
Szereplők: Dombóvár Város Önkormányzata, mint fenntartó, valamint Dombóvár Város
Könyvtára
Ütemezés:
Program megnevezése
Pályázatfigyelés a könyvtár
állományának és szolgáltatásainak
bővítésére

Megvalósulás
várható ideje
folyamatos

Várható
költség
pályázat
függvényében

Finanszírozás
módja
EU forrás

7.2 Közösségi tér biztosítása
Helyzetértékelés:
A közösségi tér olyan infrastrukturális keret, ahol az állampolgárok formális és informális
csoportjai helyet és lehetőséget kapnak közösségi tevékenységeik gyakorlására. A közösségi
tevékenységeket a közösségi tér jellege szempontjából érdemes két részre bontani. Az egyik
tevékenység a sportolás. Az ehhez kapcsolódó közösségi terek (JAM Csarnok, sportpályák,
felnőttek részére közterületen kihelyezett sporteszközök) a 8. pontban kerülnek részletesen
bemutatásra. A másik tevékenység a különböző kulturális, azonos érdeklődés mentén
szerveződött csoportok részére biztosított közösségi tér. Dombóvár Város Önkormányzata a
Művelődési Ház Nkft. kötött közművelődési megállapodás alapján a város több civil
szervezete részére biztosít térítésmentes ingatlanhasználatot. E mellett közösségi térként is
funkcionál Dombóvár Város Könyvtára, az Önkormányzat támogatásával működő
Helytörténeti Gyűjtemény, valamint az 5.3 pontban bemutatott Éltes kávézó.
Az egyház tulajdonában áll kertvárosban a közösségi ház, a volt mozi épületében pedig
vállalkozó alakított ki Dombóvári Kulturális Központ néven közösségi teret.
Az elmúlt években – kihasználatlanság miatt – bezárásra került a szőlőhegyi és az
újdombóvári közösségi ház.
Minden korosztály számára fontos, hogy megtalálja az érdeklődésének megfelelő közösségi
teret, ahol a vele egykorúakkal megfelelő környezetben eltöltheti szabadidejét. Dombóvár
Város Önkormányzata ennek érdekében már több intézkedést is megfoganatosított. A
szabadtéri közösségi terek esetében a város három pontján családi fitness eszközök kerültek
kihelyezésre, melyek valamennyi korosztály számára hasznos időtöltési lehetőséget
biztosítanak, miközben az egészség megőrzésében és az állóképesség növelésében is
segítséget nyújtanak.
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Már második alkalommal hirdette meg az önkormányzat lakossági gimnasztika elnevezésű
programját, mely 5 hónapon keresztül biztosította a város lakossága számára az ingyenes
testmozgás lehetőségét.
Mint közösségi tér funkcionál a Szállásréti-tó és környéke, ahol a kihelyezett napozóágyak, a
„szabadkönyvtár”, a „kultúr-malom” és kiépített bográcsozó helyek megfelelő környezetet
teremtenek egy kellemes délután eltöltésére a család körében.
Javasolt intézkedés
• A meglévő közösségi terek kihasználtságának javítása.
• Dombóvár Város Önkormányzata kiemelt figyelmet kíván fordítani a Jam-csarnok
fejlesztésére, ahol a salakos futballpályát a mellette elhelyezkedő röplabda pálya
megnagyobbításával kívánja hasznosítani. Egyéb szabad területeken egy kültéri TRXpálya és egy street-workout park kialakítását tervezi.
• A korábbi években a Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat által működtetett „GYIÖK
barlang” szintén kulturált időtöltési lehetőséget teremtett a fiatalság számára. Az
önkormányzat célja, hogy új ifjúsági önkormányzat választásával új alapokra helyezze
a fiatalok társadalmi életbe történő bevonását, melyhez megfelelő közösségi teret
kíván biztosítani, melynek megfelelő helyszínéül a volt zeneiskola alatti pince
szolgálna.

A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: hatásaiban a városra terjed ki.
Szereplők: Dombóvár Város Önkormányzata, Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal, a
helyi kulturális élet szereplői, helyi civil szervezetek
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.
Dombóvári Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat

Ütemezés:
Program megnevezése
A közösségi terek kihasználtságának
javítása
Jam-csarnok fejlesztése

GYIÖK iroda kialakítása

Megvalósulás
várható ideje
folyamatos

Várható
költség
-

Finanszírozás
módja
-

2017

40 millió

2016

1 millió

EU-s vagy
hazai pályázati
forrásból
GYIÖK
működési
előirányzat
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7.3 Települési rendezvények szervezése a helyi értékek, hagyományok bemutatása
Helyzetértékelése
Városi rendezvények szervezését jelenleg több szervezet végzi. Közművelődési megállapodás
alapján a Dombóvári Művelődési Ház Nkft., az Önkormányzati Hivatal, Dombóvár Város
Könyvtára, a Dombóvári Városvédő- és Városszépítő Egyesület, valamint az újdombóvári
szüreti fesztivál megrendezésével a József Attila Általános Iskola. E szervezetek között a
programokról nem megfelelő az információ áramlás, több esetben azonos időben kerülnek
rendezvények megszervezésre, az erőforrások szétforgácsolódnak.
A rendezvények
színvonala és látogatottsága változó.
A város lakosságának közművelődési szokásairól, a művelődési házzal és egyéb kulturális
szolgáltatókkal szembeni elvárásairól a közeljövőben – az önkormányzat megbízásából kérdőíves felmérés készül. A rendezvényeket e felmérés eredményének figyelembe vételével,
a kulturális értékeink és hagyományaink szem előtt tartásával kell szervezni.
Javasolt intézkedések
1. A városi rendezvények szervezéséhez szükséges erőforrások koncentrálása
A városi rendezvények szervezése a Dombóvári Művelődési Ház Nkft-hez kerül. A szervezet
rendelkezik a szükséges technikai eszközökkel, a feladat ellátásához humán erőforrását kell
megerősíteni.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: a feladat Dombóvár Város Önkormányzatához kapcsolódik, hatásaiban a
városra terjed ki.
Szereplők: Dombóvár Város Önkormányzata, Dombóvári Művelődési Ház Nkft.
Ütemezés:
Program megnevezése
A Dombóvári Művelődési Ház Nkf.
megbízása a városi rendezvények
szervezésével

Megvalósulás
várható ideje
2016. január 1.

Várható költség
Előzetes
programegyeztetés
függvényében

Finanszírozás
módja
A város
költségvetése

2. A városlakók kulturális igényeiről készült kérdőíves felmérés eredményének
figyelembe vételével a helyi értékeken és hagyományokon alapuló új programok
kidolgozása.
A lakosság érdeklődésének folyamatos fenntartása érdekében szükséges van változatos,
újszerű programokra.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: a feladat a város kulturális életének valamennyi szereplőjéhez kapcsolódik,
hatásaiban a városra terjed ki.
Szereplők: Dombóvár Város Önkormányzata, Dombóvári Művelődési Ház Nkft. a város
kulturális életének valamennyi szereplője.
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Ütemezés:
Program megnevezése
A városlakók igényein alapuló
megújuló kulturális kínálat

Megvalósulás
várható ideje
2016. január 1-től
folyamatosan

Várható költség
Előzetes
programegyezteté
s függvényében

Finanszírozás
módja
A város
költségvetése

7.4 Információs felületek biztosítása a lakosság számára
Helyzetértékelés
A 2015. év elején Dombóvár Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonába került a
Dombó-Média Kft. Az Önkormányzat megbízásából a Kft. működteti a helyi televíziót,
kéthetente városi újságos jelentet meg, friss tartalommal tölti meg a www.dombovar.hu oldal
meghatározott felületét, működteti a városi plakátozó helyeket, valamint közreműködik
egységes arculatú önkormányzati tájékoztató anyagok elkészítésében. A megbízásnak
köszönhetően a képviselő-testület üléseit a város lakossága a Tarr Kft. kábeltelevízió
csatornáján élőben nézheti vagy ha erre nincs módja a felvételt megnézheti a www.dombotv.hu oldalon. A Dombó-Média Kft. a városban történt eseményekről heti 1 alkalommal
híradót, közérdeklődésre számot tartó témában heti 1 alkalommal Közelkép címmel, 1
alkalommal Magazin címmel sugároz műsort. A 7200 címmel 2 hetente megjelenő, a város
minden háztartásába eljutó újságban megjelenteti az önkormányzatot és hivatalát érintő
híreket, eseményeket.
Javasolt intézkedések
1. A megújult arculatú www.dombovar.hu oldal tartalmának aktualizálása,
folyamatos frissítése.
Egy település weboldala az a felület ahol a legkönnyebben és leggyorsabban juthatunk
információhoz, ezért fontos, hogy ott mindig pontos és naprakész információk szerepeljenek.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: a feladat a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz valamint a
Dombó-Média Kft-hez kapcsolódik, hatásaiban a városra és az internetnek köszönhetően a
világ minden pontjára kiterjed.
Szereplők: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal, Dombó-Média Kft.
Ütemezés:
Program megnevezése
Megújult arculatú weboldal tartalmának
aktualizálása, folyamatos frissítése

Megvalósulás
várható ideje
2015. május 1től folyamatos

Várható
költség
700.000,Ft

Finanszírozás
módja
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8. Sportfeladatok

8.1 Helyi sportklubok, sportszervezetek működésének támogatása
Helyzetelemzés
Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten pénzügyi és természetbeni támogatások révén segíti
a dombóvári sportegyesületek és szervezetek működését és tevékenységét, a kiemelkedő
sportesemények, a szabadidő- és tömegsport rendezvények szervezését. Kiemelten kezeli a
diáksport és az utánpótlás-nevelés finanszírozását, valamint gondoskodik a tulajdonában lévő
sportlétesítmények fenntartásáról és üzemeltetéséről. Az Önkormányzat kiemelt célja az
utánpótlás nevelés támogatása, amely biztosítja az élsport, versenysport kívánt színvonalának
megtartását, valamint emelését. Dombóváron mintegy 26 hivatalosan bejegyzett
sportegyesület és 2 alapítvány működik, amelyek többsége elsősorban utánpótlás-neveléssel
és versenyzők képzésével, nevelésével foglalkozik.
Az Önkormányzat költségvetésében évről évre meghatározott összeget különít el a
sportszervezetek támogatása céljából, mely támogatásból a Dombóvár területére bejegyzett
egyesületek, sportszövetségek, sportcélú szervezetek és alapítványok részesülhetnek.
Támogatásban részesíthető továbbá nem dombóvári székhelyű, de Dombóváron működő,
illetve Dombóvárhoz kapcsolódó sporteseményt rendező szervezet is.
Az önkormányzati támogatás formái a következők:
-

Pénzügyi támogatás: Megítélése pályázati rendszer keretein belül történik. A
pályázatok elbírálásánál elsőbbséget élvez az utánpótlás-nevelés, a versenysport és az
eredményesség. A támogatás mértékének meghatározásánál figyelembe kerül, hogy az
adott sportszervezet hány csoporttal működik, milyen célra kívánja fordítani a
támogatást, és hogy rendelkezik-e térítésmentes létesítményhasználattal.

-

Természetbeni támogatás: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.
§ (13) bekezdése alapján nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása
céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható. Az
önkormányzatok egyik közfeladata a sport támogatása, erre tekintettel lehetőség van
önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények ingyenes használatba adására, melyet az
Önkormányzat valamennyi tulajdonában lévő sportingatlan esetében biztosít a
dombóvári sportegyesületek számára.

Dombóvár Város Önkormányzata költségvetésének mintegy 2%-át a helyi sportszervezetek
támogatására (működés és létesítmény fenntartás) fordítja. Az egyesületek a pénzügyi
támogatást az alábbi költségcsoportok finanszírozására fordíthatják:
- versenyeztetési, nevezési díj, versenybírói díj,
- sportszervásárlás,
- sportolók utaztatása, élelmezési költsége, szállásdíja,
- edzői juttatások kifizetése,
- terembérleti költségek,
- közüzemi költségek.
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A mindenkori sporttámogatási előirányzatból kerül finanszírozásra a Farkas Attila Uszodában
úszó sportolók uszodahasználati támogatása, valamint a Katona József utcai sporttelep
üzemeltetése is.
Az elmúlt két évben, mióta két úszó egyesület működik a városban, az uszodahasználati
kiadások jelentős mértékben megemelkedtek, mely többletköltséget év végén az
önkormányzat törlesztett az egyesületek helyett. A helyzet orvoslására az önkormányzat 2015.
évtől bevezette a minőségi úszásoktatás finanszírozási rendszerét, mely értelmében az
Aranyjelvényes Utánpótlás Programban szereplő versenyzőket támogatja.
A sporttámogatási rendszer másik sarkalatos pontja a Dombóvári Futball Club támogatása és
a Katona József utcai sporttelep üzemeltetése. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy
a DFC a pálya üzemeltetése során nem a gazdaságosság elvét követte, ezért az önkormányzat
indokoltnak tartja a sporttelep üzemeltetési feladatainak átvételét.
Javasolt intézkedések
A városban igen aktív és színes sportélet folyik, azonban az egyesületek többsége
önkormányzati támogatás nélkül nem képes működni, ezért Dombóvár Város Önkormányzata
továbbra is fontosnak tartja a helyi sportszervezetek tevékenységének támogatását,
kiemelten az utánpótlás-neveléssel foglalkozó egyesületek működését. Azonban fontos
hangsúlyozni, hogy a sportegyesületek ne fenntartóként tekintsenek az Önkormányzatra. A
jelenlegi helyzetben szükség van külső támogatók keresésére, akik segítséget nyújthatnak
tevékenységük, működésük finanszírozásában. Ösztönözni kell a sportegyesületeket további
bevételi források felkutatására, pályázati lehetőségek minél gyakoribb és eredményesebb
kihasználására.
A városban két látványcsapat-sportág működik, melyek a TAO-s támogatási rendszeren
keresztül jelentős támogatáshoz jutnak hozzá, melynek kihasználását az önkormányzat egyre
erőteljesebben kívánja ösztönözni.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján javasolt átgondolni, hogy 2016. évtől kezdődően
sporttámogatás biztosítását 2 év működés meglétéhez kösse az önkormányzat, ezzel is
erősítve azt az elgondolást, hogy olyan egyesület részesüljön támogatásban, mely 2 éves
fennállásával bizonyította működőképességét és eredményességét.
Az uszodahasználati támogatást az önkormányzat a későbbiekben is minőségi és teljesítmény
alapú támogatásként kívánja biztosítani, és szigorúbban kívánja ellenőrizni a támogatás
felhasználását, mely valamennyi önkormányzati támogatásban részesülő sportegyesületre
vonatkozik.
Kiemelkedően fontos és aktuális a város Sportrendeletének módosítása mind az
önkormányzati támogatási rendszerben, mind a sportlétesítmények tulajdonviszonyaiban
bekövetkezett változások következtében.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör
Felelős: Dombóvár Város Önkormányzata
Hatása: városra és kistérségre
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Szereplők:
Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Dombóvári sportszervezetek
Dombóvári vállalkozások
Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.
Lakosság
Ütemezés
Program
megnevezése
Minőségi úszósport
támogatása
Sportrendelet
módosítása
Sporttámogatás
biztosításának 2 éves
működéshez kötése

Megvalósulás
várható ideje
2015

Várható költség

2015

-

2016

-

8 millió Ft

Finanszírozás
módja
Sporttámogatási
előirányzat
Sporttámogatási
előirányzat

8.2 Sportinfrastruktúra-fejlesztése (sportpályák, tornatermek, öltözők, uszoda felújítása,
bővítése)
Helyzetelemzés
A városban lévő sportingatlanok legnagyobb része az Önkormányzat tulajdonában van, azok
üzemeltetéséről és fenntartásáról a város gondoskodik, az Önkormányzat éves
költségvetésében azok működtetésének biztosításához forrást különít el.
A város sportéletéhez és a sportegyesületek létszámához viszonyítva a létesítményhelyzet a
rendelkezésre álló sportpályák és sportcsarnokok számát tekintve kielégítőnek mondható, az
ingatlanok állapotát tekintve azonban fejlesztésekre, beruházásokra volna szükség. A magas
működési költségek miatt nagy teher hárul az Önkormányzatra, a sportpályák fenntartásával
és üzemeltetésével járó kiadások lassan meghaladják a költségvetés adta lehetőségeket.
A nevelési-oktatási intézmények a létesítményellátottság szempontjából eltérő képet
mutatnak. Az elmúlt évek folyamán európai uniós támogatásnak köszönhetően megújult a
Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi tér 23. szám alatti
épületének tornacsarnoka, valamint az Ivanich Antal utcai sportcsarnok, míg a Dombóvári
József Attila Általános Iskola salakos pályája helyén egy hazai pályázati lehetőség keretében
multifunkcionális, műfüves pálya és rekortán borítású futópálya épült. Mindezek mellett nagy
szükség lenne az Apáczai Csere János Szakközépiskola és a Dombóvári Illyés Gyula
Gimnázium esetében is egy korszerű, az intézményi sportcélokat és követelményeket
kielégítő tornacsarnok kialakítására. Bár az intézmények fenntartója, működtetője már az
állam, az Önkormányzat, mint a tulajdonjog birtokosa a pályázatok benyújtása terén szerepet
vállalhat és hozzájárulhat az infrastrukturális állapot javítását célzó támogatások
elnyeréséhez.
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Az egykor vasúti tulajdonban lévő, immár Szuhay-Sportközpont névre keresztelt DVMSE
sportingatlan 2014 júniusában került az önkormányzat birtokába. Az üzemeltetési feladatok
ellátását és végrehajtását 2011 óta a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. látja el. A
sportközpontban igen élénk sporttevékenység folyik, helyi amatőr, utánpótlás-neveléssel
foglalkozó sport- és szabadidő egyesületek, valamint helyi nevelési-oktatási célú intézmények
veszik igénybe a sportlétesítményt. Jelenleg mintegy 11 sportegyesület élvez térítésmentes
létesítményhasználatot, mely során nemcsak a bérleti díj fizetése alól mentesülnek, hanem
közüzemi költségek sem terhelik az egyesületeket.
A sportegyesületek mellett az oktatási intézmények és különböző szervezetek, civil
sportközösségek (amatőr kosárlabda csapat, vasutas futball csapat, Dombóvári Darts Club és
téli időszakban a Dombóvári Tenisz Egyesület) használják a létesítményt, melyek a
használatért térítési díjat fizetnek.
A Katona József utca 37. szám alatt található sporttelep a jelenleg Megye I. kategóriában
játszó Dombóvári Futball Club, a labdarúgás utánpótlás-nevelésére alapított Dombóvári
Focisuli Egyesület, valamint a „Black Angels” Dombóvári Női Labdarúgó Sportegyesület
használatában áll. A használat a sportegyesületek részére térítésmentes. A pálya üzemeltetését
évek óta a DFC végezte az önkormányzattól kapott támogatás és a TAO-s finanszírozási
rendszeren keresztül. A gazdaságosabb és hatékonyabb pályafenntartás érdekében azonban a
sporttelep üzemeltetési feladatainak ellátása 2015 tavaszától várhatóan átkerül az
önkormányzathoz. Mivel a város hosszútávú célja egy sportkomplexum működtetése, ezért a
DFC sporttelep üzemeltetését idővel megszűnteti. Ennek érdekében 2015 őszétől a DFC
felnőtt és ifjúsági csapata bajnoki mérkőzéseit várhatóan már az egykori vasutas sporttelepen
játssza, és a tervek szerint a sportközpont fejlesztésével és a szükséges öltözői infrastruktúra
kialakításával valamennyi korosztály számára a sportközpont biztosítja az infrastrukturális
feltételeket.
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. tulajdonában és üzemeltetésében működik
a Farkas Attila Uszoda. Az uszoda 25 méter hosszú, négypályás medencével rendelkezik.
Utoljára 2005-ben került sor a medencetér rekonstrukciójára, melynek keretében új víztisztítóvízforgató berendezés került átadásra, valamint korszerűsítették az épület páraelszívószellőztető berendezését. Az idő múlásával az épület állagmegóvása –és javítása, a
medencetér bővítése, a nyílászárók cseréje, új műszaki elemek beszerzése vált aktuálissá. Az
elmúlt időszakban kisebb állagmegóvó intézkedések valósultak meg, valamint a látogatottság
növelése érdekében 2014 őszén újabb szolgáltatással bővült az uszoda kínálata, ugyanis
átadásra került egy 8 személyes finn szauna.
A Kinizsi utca 37. szám alatti JAM-csarnok kezelésével és üzemeltetésével járó feladatokat
szintén az önkormányzati tulajdonú Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. végzi el.
A csarnok sportolási célra használható részei a következők:
-

Fedett kosárlabdacsarnok
Kerékpáros ügyességi pálya – 2014 nyarán felújításra került
Salakos focipálya
Strandröplabda pálya
U-alakú épület ökölvívó terme.
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Az Önkormányzat tulajdonát képezi még a Kórház utcában található teniszpálya, mely
jelenleg a Dombóvári Tenisz Egyesület térítésmentes használatában áll, a pálya kezelését és
karbantartását az Egyesület végzi.
A Spartacus Tekecsarnok egy 500 m2-es létesítmény, amely a Dombóvári Spartacus
Szövetkezeti Sportegyesület tulajdonában van. A létesítményben 4 sávos, műanyag borítású
pályatest van, mely automata állító-berendezéssel rendelkezik. Sajnos az épület rendkívül
rossz állapotban van. A tető több helyen beázik, a padlóburkolat egyenetlen, a berendezés
elavult, ebből kifolyólag színvonalas versenyek rendezésére nem alkalmas.
Javasolt intézkedések:
Dombóvár Város Önkormányzatának legfontosabb célkitűzése a Szuhay-Sportközpont
infrastrukturális fejlesztése. Ennek érdekében az önkormányzat beszerzési eljárás keretében
megindította a sportingatlan fejlesztési koncepciótervének elkészítését, mely a létesítmény
valamennyi belső terét és a külső sportpályákat is magába foglalja. Négy kiemelkedő
fejlesztési irányelv fogalmazódott a jövőbeli kívánalmakra való tekintettel:
- kosárlabda csarnok felújítása
- régi sportcsarnok és öltözőépület rekonstrukciója
- külső sportpályák maximális hasznosítása
- öltözőhelységek létszámigényekhez történő alakítása
Mivel a város célja, hogy a jelenlegi egyesületek mellett a futball egyesületek tevékenysége
számára is e létesítmény biztosítsa az infrastrukturális feltételeket, ennek érdekében szükség
lesz az öltőzők szerkezeti átalakítására, valamint az előírások szerinti sportpályák meglétére.
Ez utóbbi érdekében megindult az egykori salakos labdarúgó pálya műfüves pályává
alakításának tervezése is.
A sportlétesítmény fejlesztése része a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának. Az
önkormányzat célja, hogy részben európai uniós pályázatok, részben pedig a TAO-s pályázati
rendszeren keresztül anyagi támogatást szerezzen a fejlesztésekre.
A Katona József utcai sporttelep üzemeltetését a város nem kívánja hosszú távon
biztosítani. Az önkormányzat szándéka, hogy a DFC ifjúsági és felnőtt csapata 2015 őszétől
a Szuhay-Sportközpontban játssza bajnoki mérkőzéseit, mely érdekében a Tolna megyei
Labdarúgó Szövetségnél biztosítja a pálya bajnoki mérkőzésekhez történő hitelesítését és az
előírásoknak való megfeleltetését.
A Farkas Attila Uszoda fejlesztése is időszerűvé vált, elsődleges feladat az épület északi
oldalának teljeskörű rekonstrukciója, melyet a rossz szellőztetési körülmények idéztek elő.
Fontos az egész épület újratervezése, a medencetér növelése, melynek érdekében javasolt egy
fejlesztési koncepció elkészítése. Az uszoda fejlesztése azért is indokolt, ugyanis 2017-ben
Magyarország szervezi az úszó világbajnokságot, ezért jelentős pályázatok jöhetnek ki
uszodaépítés céljából. Az önkormányzat jelen elképzelése alapján a jelenlegi uszoda
megmaradna tanuszodaként, viszont mellette felépülne egy, a versenyeztetési kritériumoknak
és a infrastrukturális feltételeknek egyaránt megfelelő uszodakomplexum.
Az elmúlt időszakban előtérbe került az uszoda üzemeltetésének hosszútávú kérdése is,
melyet a viziközmű-szolgáltatás kiszervezése és a Vízmű Kft. feladatkörének
uszodaüzemeltetésre való redukálása indokol.
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Az Ivanich utcai tekecsarnok esetében az önkormányzat csupán abban az esetben érdekelt
létesítmény-fejlesztésre támogatást nyújtani, amennyiben az ingatlan tulajdonosa, a
Dombóvári Spartacus Szövetkezeti Sportegyesület támogatás mértékének megfelelően
tulajdonrészt biztosít Dombóvár Város Önkormányzata részére, valamint az egyesület
támogatja az önkormányzat esetleges tulajdonrész vásárlását.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör
Felelős: Dombóvár Város Önkormányzata
Hatása: városra és kistérségre
Szereplők
Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Dombóvári sportszervezetek
Dombóvári vállalkozások
Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.
Lakosság
Ütemezés
Program
megnevezése
SzuhaySportközpont
koncepciótervének
elkészítése
SzuhaySportközpont
egykori salakos
pályáján műfüves
pálya tervezése
SzuhaySportközpont
fejlesztéséhez
engedélyes tervek
készítése
SzuhaySportközpont
infrastrukturális
fejlesztése
Farkas Attila Uszoda
fejlesztési
koncepciójának
elkészítése
Farkas Attila Uszoda
fejlesztése

Megvalósulás
várható ideje
2015. május

Várható költség

Finanszírozás
módja
DVMSE
fejlesztésére
elkülönített
előirányzat
DVMSE
fejlesztésére
elkülönített
előirányzat

1,5 millió Ft + Áfa

2015. május

650.000 Ft + Áfa

2015. augusztus
vége

20 millió

DVMSE
fejlesztésére
elkülönített
előirányzat

2017-2018

800 millió

Európai uniós és
hazai pályázati
támogatás

2015 június

2,5 millió + Áfa

EU támogatás

2018

300 millió

Eu-s vagy hazai
pályázati forrásból
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8.3 Meglévő sportlétesítmények kihasználtságának javítása
Helyzetelemzés
Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények kihasználtsága megfelelőnek
mondható. A Szuhay-Sportközpont szinte teljes kihasználtságot mutat, a délelőtti órákban
állnak rendelkezésre szabad időpontok, melyek az iskolai mindennapos testnevelésórák
számára biztosítanak teret, valamint a külső sportpályák igénybevételét lehet még növelni.
A Jam-csarnok esetében a kosárlabda-csarnok kevésbé látja el a neki szánt szerepet, viszont
a szabadtéri skate-pálya nagy népszerűségnek örvend a fiatalság körében. Az U alakú
épületben kialakított 2 edzőterem pedig a Dombóvári Boxklub növekvő létszámigényeit
elégíti ki.
A dombóvári Farkas Attila Uszoda kihasználtsága is szinte 100%-os, este 19 óra után,
valamint a hétvégén nyílik lehetőség a hobby úszók számára igénybe venni az uszoda
szolgáltatásait. A délelőtti időszakban az iskolai úszásoktatás, délutánonként pedig a két úszó
egyesület edzései töltik ki a rendelkezésre álló időt.
Az oktatási intézmények sportlétesítményei a mindennapos testnevelés bevezetésével szintén
teljes kihasználtságot mutatnak, a délutáni és esti órákban pedig egyéb szervezetek,
közösségek szabadidős tevékenységének biztosítanak teret.
Javasolt intézkedések
A Szuhay-Sportközpont esetében a délelőtti szabad időpontok és a külső, szabadtéri
sportpályák kihasználtságának növelésében érdekelt az önkormányzat. Jelenleg az Apáczai
Csere János Szakközépiskola veszi igénybe a létesítményt testnevelés órák tartása céljából,
azonban az önkormányzat arra törekszik, hogy más oktatási intézmények is érdekeltek
legyenek a létesítmény használatában, melyet az infrastrukturális feltételek javulása, valamint
a következő tanévtől valamennyi évfolyamon bevezetésre kerülő mindennapos testnevelés
idézhet elő.
A sportprogramok mellett az önkormányzat egyéb kulturális és zenei programok szervezésére
is nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a közeljövőben.
A Jam-csarnok esetében különböző sportrendezvények szervezésével válhat érdekesebbé a
létesítmény a fiatalság számára. Szükséges a salakos pálya hasznosítása, valós funkcióval
történő ellátása. A használatlan területeken javasolt újabb sporteszközök kihelyezése, mint a
street-workout park vagy kültéri TRX-park.
A Farkas Attila Uszoda esetében a hétvégi látogatottság növelését irányozza elő a finn
szauna megléte, valamint családi kedvezmények bevezetésével és programok szervezésével
népszerűsíthető a létesítmény igénybe vétele, melynél előnyt jelenthet a belvárosi
elhelyezkedése.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör
Felelős: Dombóvár Város Önkormányzata
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Hatása: városra és kistérségre
Szereplők:
Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Dombóvári sportszervezetek
Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.
Lakosság
Ütemezés
Program
megnevezése
Jam-csarnok – új
sporteszközök
telepítése

Megvalósulás
várható ideje
2016

Várható költség

Finanszírozás
módja

10 millió

9. Környezetvédelem

9.1 Hulladékgazdálkodás
1.Helyzetértékelés
A települési szilárd hulladék begyűjtésében és ártalmatlanításában Dombóvár területén a
Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Programnak köszönhetően jelentős változások
történtek. Az Erzsébet utcai (új neve: Lucza hegyi) szeméttelep rekultiválásra került, új
hulladékudvar nyílt meg. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek megújultak, a régi elhasznált,
törött edények lecserélésre kerültek, a legtöbb sziget kerítést kapott. Szintén az egyik
legfontosabb momentuma a programnak az volt, hogy mind a családi házak, mind pedig a
társasházak kaptak saját szelektív hulladékgyűjtő edényzetet. A családi házas ingatlanok
között 4500 darab kék színű, 240 literes szelektív hulladékgyűjtő edényzet került szétosztásra,
melyekbe a papírt, a műanyagot és a könnyűfémet gyűjthetik. A társasházak 1100 literes,
piros színű szelektív hulladékgyűjtő konténert kaptak. Mivel a szelektív hulladékgyűjtő
edényzetekben nem lehet üveget gyűjteni, így a város 15 pontjára kihelyeztünk a programnak
köszönhetően üveggyűjtő konténereket is. Szintén a program részeként komposztáló ládák
kerültek szétosztásra, ezzel is segítve az otthoni zöldhulladék hasznosítást.
2014-ben elkészült a kaposszekcsői átrakóállomás, mely várhatóan már az idei évben
megnyitja kapuit, mely így az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.-nek a lerakóba tett útját
csökkenti.
Javasolt intézkedések
A kaposszekcsői átrakóállomás megnyitásával a Lucza hegyi hulladékudvar funkcionalitása
megszűnik. El kell gondolkodni azon, hogy a későbbiek során miként is lehetne hasznosítani a
telephelyet. Több lehetőség is felmerült: egyrészt az állati hullatároló áthelyezése erre a
területre, másrészt egy minta biohulladék-kezelő telep létrehozása. Ezeket a lehetőségeket
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2015-ben a Városüzemeltetési Irodának meg kell vizsgálnia, hogy a fent megnevezett
lehetőségek milyen feltételekkel valósulhatnának meg a jelenlegi hulladékudvar területén.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: Dombóvár Város Önkormányzata, Városüzemeltetés Iroda. Hatásai
elsősorban a városra terjednek ki, de érintheti a kistérséget is.
Szereplők: Dombóvár Város Önkormányzata, ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.
Ütemezés:
Program megnevezése
kaposszekcsői
átrakóállomás megnyitása
biohulladék-kezelő telep
kialakítása
szelektív hulladékgyűjtés
fontossága a lakosság
körében

Megvalósulás
várható ideje
2015
2015-2016
folyamatos

Várható
költség
3-5 millió
forint évente
1-3 millió
forint
nem jelentős

Finanszírozás
módja
önkormányzati
önkormányzati/pályázat
önkormányzati/pályázat

9.2 Önkormányzati intézmények energia-ellátásának fejlesztése, megújuló energia
hasznosítási lehetőségének vizsgálata
Helyzetértékelés
Az Önkormányzat által működtetett intézmények a hagyományos, nem megújuló
energiaforrások felhasználásával üzemelnek. Sem az Önkormányzati Hivatal épületeiben, sem
az óvodai-, bölcsődei-, szociális intézményekben nem találkozunk a megújuló
energiaforrásokra való támaszkodás valamely megvalósult fajtájával.
Tekintettel Magyarországnak az Európai Unió felé e téren vállalt, és mindeddig szerényen
teljesített kötelezettségeire, feltétlenül indokolt az előrelépés, hiszen a további halogatás
súlyos pénzügyi vonzata folyamatosan jelentkezik a gazdaságtalan üzemelés miatt.
Javasolt intézkedések
- Az Önkormányzati Hivatal és az intézmények átfogó energetikai átvilágítása, komplex
energiahatékonysági megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása a megújuló
energiaforrások felhasználására kihegyezve.
- Szakember bevonása, energetikus alkalmazása az Önkormányzatnál.
- Energia alap létrehozása és működtetése.
- Energiatudatos önkormányzati kultúra kialakítása.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: feladatként kihez kapcsolódik (önkormányzat, hivatal, önk. intézmény,
gazdasági társaság), hatásaiban hová terjed ki: a városra.
Szereplők: lehetséges szereplőnek kell beírni, akik részt vesznek a megvalósításban.
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Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati intézmények (Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet –
óvodák, bölcsőde; Egyesített Szociális Intézmény; Kapaszkodó Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás), gazdasági társaságok (Dombóvári
Művelődési Ház NKft., Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.)

Ütemezés:
Program megnevezése
megvalósíthatósági
tanulmány, koncepció
tervezés, előkészítés
megvalósítás

Megvalósulás
várható ideje
2015-2016

Várható
költség
2.000.000,- Ft

Finanszírozás
módja
saját erő

2016
2017-2018

6.000.000,- Ft
300.000.000,Ft

támogatással
támogatással

9.3 Helyi környezet- és természetvédelem
Helyzetértékelés
A környezeti elemeket (víz, levegő, föld, …) érintő kiemelkedő károsodás a város területén
nem történt. A folyamatos környezetvédelmi méréseknek (országos mérőhálózat)
köszönhetően az esetleges változásokról azonnal pontos információk állnak rendelkezésre. A
hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően a település rendelkezik
környezetvédelmi programmal; 2015. év végéig (Kistérségi környezetvédelmi program
keretében) évente környezeti állapot értékelés történik. Az európai uniós pályázatokhoz
szükséges környezetvédelmet érintő tervek és koncepciók (pl. fenntarthatósági terv)
aktuálisak.
Dombóvár város természeti értékeivel és azok védelmével külön rendelet foglalkozik. A
Dombóvár város helyi természeti értékeinek védelméről szóló 10/2004. (IV.19.)
önkormányzati rendelet ismerteti a területi és egyedi védelem alatt álló védett értékeket,
továbbá a természetvédelmi kezelési irányelveket. A városban több, természetvédelemmel
foglalkozó civil szervezet működik, közülük a legaktívabbak a Dombóvári Önkéntes Polgári
Természetőr Egyesület és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 28. számú
dombóvári helyi csoportja.
Természetvédelem területén a település 2008 novemberében pályázatot nyújtott be élőhelyhelyreállításra a Kis-Konda-patak völgyében. A pályázat 2013 szeptemberében zárult le.
A beruházás 5 elemből tevődött össze:
1. A vizes élőhelyek renaturalizációja, élőhely-fejlesztés, valamint egy 1140-1400 m2
nagyságú vízvisszatartó tó kialakítása.
A program keretében a vízszint szabályozása történik meg, olyan mértékben, hogy a patakot
környező területek vízellátottsága a jelenlegi mértéknél magasabb legyen, ezzel segítve elő a
vizes élőhelyek növényzetének és állatvilágának visszatérését, erősödését.
2. Idegenhonos erődállomány lecserélése őshonos fafajokra, mely során 33.000 facsemete
került elültetésre. Főfaj a mézgás éger volt, de csoportosan magyar kőris, kocsányos tölgy és
fekete nyár, szálanként pedig vadkörte, vadalma, madárcseresznye, kislevelű hárs,
madárberkenye került elültetésre.
3. Az invazív növények irtása.
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A fejlesztési területen kiírtásra, illetve visszaszorításra kerülnek a megtelepedő és tömegesen
elszaporodó idegenhonos növényfajok. Elsősorban a japán keserűfű és a magas
aranyvessző, mely gondot okozott. Ez a probléma új növényfajok telepítésével oldható meg.
4. Tájba nem illő, funkcióját vesztett, balesetveszélyes épületmaradványok eltávolítása,
épített elemek elbontása.
5. Illegálisan lerakott építési- és bontási törmelék elszállítása, terület kármentesítése.
A felhalmozott lakossági és építési hulladék elszállítása a területről.
A projekt várható hatásai:
1. a természetközeli állapotú területek kiterjedésének, a természetszerű élőhelyek állapotának
növekedése
2. a meglévő természetközeli állapotú vizes élőhelyek vízellátottságának javulása
3. az inváziós és idegenhonos növényfajok visszaszorulása, ezáltal térhódításuk csökkenése
4. ökológiai kapcsolatok, az ökológiai folyosó működési feltételeinek javulása
5. a projektterületen előforduló 103 védett állatfaj természetvédelmi helyzetének javulása
6. több védett növény- és állatfaj megtelepedése, a biodiverzitás növekedése
7. a terület rekreációs és környezeti nevelési hasznosíthatóságának javulása
8. önfenntartó, minimális beavatkozást igénylő természetes rendszer, az ökológiai egyensúly
megteremtése
9. a terület ökológiai funkciójának és környezetvédelmi szűrő szerepének jelentősége
A természeti területek folyamatos ellenőrzést és karbantartást igényelnek. A Kis-Konda-patak
völgyének belvárosi területén kiemelkedő a rongálás mértéke. Köszönhető mindez a
viszonylagos városközponti frekventáltságának, a terület kiemelt látogatottságának.
A város közterületi faállománya fajgazdag. Sajnos az egész városra kiterjedő faállomány
kezelést rövidtávon az anyagi nehézségek miatt elvégezni nem lehet, pedig nagyon szükséges
lenne. Jelentős probléma a közterületi gyümölcsfák (pl. meggy, szilva) betegsége. A fák
jelentős része már elöregedett. A közterületi fakivágások jelentős része is ezeket a fákat érinti,
azonban a pótlásuk nem minden esetben megoldott.
Az Újdombóvári vadgesztenye és korai juhar fasorok faápolása, pótlása szükséges lenne. Az
ott élő lakosság jelentős része ma már tehernek érzi a jelenlegi élőhelyüket túlnőtt fákat.
Javasolt intézkedések
A környezetvédelemben kiemelt szerepet kell fordítani a szelektív hulladékgyűjtés
fenntartására és a lakosság körében való népszerűsítésére, valamint a szelektív hulladékgyűjtő
szigetek köré lerakott, nem szelektív hulladékok felszámolására, megszűntetésére.
Csökkenteni kell az elhagyott ingatlanoknál az illegális hulladék mennyiségét.
A város ökológiai honlapját a www.kondavolgy.hu oldalt folyamatosan szükséges frissíteni,
ahol az aktuális helyi és országos programokat, felhívásokat lehetne közzétenni. Valamint
részletes tájékoztatást nyújtana az oldalt felkereső érdeklődőknek.
Az Önkormányzat a város több területén is rendelkezik erdőterülettel, amelyek jelenleg
nincsenek „gazdaságilag” kezelve. Viszonylag kis anyagi ráfordítással elkezdődhetne egy
szakszerű fenntartható „erdőgazdálkodás” a városban. Így a város erdőállománya minőségileg
is megújulna.
2015-ben megkezdődött a fák felmérése. A veszélyesnek minősülő fák több ütemben
kivágásra kerülnek. Célszerű lenne azonban a város teljes területén található fák műszerrel
való felmérése, és amennyiben szükséges a kivágásuk, úgy a pótlásuk megtervezése is. A
Dombóvár Város helyi természetvédelmi értékeinek védelméről szóló 10/2004. (IV.19.)
önkormányzati rendelet alapján a helyi természetvédelmi területekről természetvédelmi
kezelési tervet szükséges készíteni.
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Célt megvalósító intézkedés
A célmeghatározásban ismertetett beruházások részben állami támogatással valósulnak meg,
így a közpénzek minél átláthatóbb és szakszerű elköltését kell megvalósítani. (Ezért van
szükség a pontos és részletes előkészítésre!) A környezet- és természetvédelem területén az
Új Széchenyi Terv keretén belül is jelentős pályázati lehetőségek állnak rendelkezésre. A
városnak mérlegelnie kell az ilyen pályázatokon való részvételt, hiszen a korábbi
tapasztalatok azt mutatják, hogy a pályázó önkormányzat megállja a helyét a szigorú pályázati
előírások sorában, sőt, néhány szakterületen országosan is az élen jár. Az erdők „fenntartható
használatát” Képviselő-testületi döntés alapján kell kezelni.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: Dombóvár Város Önkormányzata, Városüzemeltetés Iroda. Hatásai
elsősorban a városra terjednek ki, de érintheti a kistérséget is.
Szereplők: Dombóvár Város Önkormányzata, Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr
Egyesület, MME dombóvári helyi csoportja.
Ütemezés:
Program
megnevezése
kondavolgy.hu
honlap fejlesztése
a város
erdőállományának
a felmérése
Konda-völgyi
program
a Szigeterdő
természeti
környezetének
továbbfejlesztése
Nyerges-erdő
fejlesztése
gyűjteményes és
védett növényi
kertek megőrzése
és helyreállítása
pannon kertek, a
város
faállományának
felmérése

Megvalósulás
várható ideje
2015

Várható
költség
nem jelentős

Finanszírozás
módja
önkormányzati saját forrás

2016

nem jelentős

önkormányzati saját forrás

2015-2016

300.000.000.- Ft.

2015-2016

500.000.000.Ft.

állami pályázatok

2016-2017

45.000.000.Ft.
20.000.000.Ft.

önkormányzati/állami/pályázat

2015-2016

2015-2016

20.000.000.Ft.

önkormányzati/állami

önkormányzati/állami/pályázat

önkormányzati/állami/pályázat
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10. Idegenforgalom, turizmus
10.1

Városmarketing erősítése

Helyzetértékelés
A városmarketing széleskörű és a gyakorlatban alkalmazható eszközeivel segítséget jelenthet
a városvezetés számára, hogy településünk vonzóbb befektetési, turisztikai célponttá és nem
utolsósorban vonzó lakóhellyé váljon.
Egy település fejlődésének fontos eleme a versenyképesség fokozása. Ennek egyik eleme az
adott településről kialakult kép, az ottani életkörülményeket befolyásoló tényezők ismertsége,
azok megismertetése, vagyis a kommunikáció. E feladatok ellátásával az Önkormányzat a
100%-os tulajdonában álló Dombó-Média Kft-t bízta meg.
Dombóvár turisztikai vonzereje Gunaras fürdő, valamint a város területén található természeti
értékek. Gunaras fürdő versenyképességének növelése érdekében a tulajdonos a nyári szezon
előtt több kisebb beruházást végez. Önkormányzatunk - a gunarasban érdekeltséggel
rendelkező vállalkozók történt több egyeztetést követően – egy marketing csomagot állított
össze. Ennek része az ide látogató turisták és a dombóvári lakosok részére különböző
kedvezményt nyújtó akciók bevezetése, az idegenforgalmi adó eltörlése magánszálláshelyek
esetén, a nyári szezon hétvégéire kulturális és sport programok szervezése a fürdő területén.
Természetvédelmi értékek bemutatása, népszerűsítése érdekében a közeljövőben megújul a
www.kondavolgy.hu oldal. E mellett új környezet- és természetvédelmi marketing akciók
indulnak.
Javasolt intézkedések:
1. Dombóvár természeti értékeinek közismertté tétele az itt élők és az ide érkező
turisták számára.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: a feladat Dombóvár Város Önkormányzatához, a Dombóvári Közös
Önkormányzati Hivatalhoz, tevékenységében a környezet- és természetvédelemmel
foglalkozó civil szervezetekhez, valamint a Dombó-Média Kft-hez kapcsolódik, hatásaiban a
városra és az internetnek köszönhetően a világ minden pontjára kiterjed.
Szereplők: Dombóvár Város Önkormányzata, Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal,
civil szervezetek, Dombó-Média Kft.
Ütemezés:
Program megnevezése

Megvalósulás
várható ideje
2015. augusztus
1.

Várható
költség
500.000,-Ft

Finanszírozás
módja
saját forrás

A környezetvédelem népszerűsítésére
akciók szervezése

folyamatos

évente
meghatározva
rendezvények
költségsoron

saját forrás

A természetvédelem népszerűsítésére
akciók szervezése

folyamatos

Megújul a www.kondavolgy.hu oldal

saját forrás

80

2. A turizmus trendjeinek megfelelő programkínálat összeállítása.
Különböző akciók, kedvezménycsomagok összeállítása. A fürdő területén kulturális és
sportprogramok szervezése.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: a feladat a Dombóvár Város Önkormányzatához, valamint a gunarasban
működő vállalkozókhoz kapcsolódik, hatásaiban a városra és az internetnek köszönhetően a
világ minden pontjára kiterjed.
Szereplők: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal, a város civil szervezetei és a
Gunarasban működő vállalkozások.
Ütemezés:
Program megnevezése
Akciók és programok Gunarasban.

Megvalósulás
várható ideje
2015. május 1től folyamatos

Várható
költség
évente
meghatározva
rendezvények
költségsoron

Finanszírozás
módja
saját forrás

3. Városmarketing erősítés az online piacon.
A közelmúltban megújult www.dombovar.hu oldal, valamint a hamarosan megújuló
kondavolgy.hu oldal tartalmának aktualizálása, folyamatos frissítése.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: a feladat a Dombóvár Város Önkormányzatához kapcsolódik, hatásaiban a
városra és az internetnek köszönhetően a világ minden pontjára kiterjed.
Szereplők: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal, a Dombó-Média Kft, valamint a város
civil szervezetei.
Ütemezés:
Program megnevezése

A www.dombovar.hu oldal folyamatos
frissítése, új információkkal történő
megtöltése
A www.kondavolgy.hu oldal folyamatos
frissítése, új információkkal történő
megtöltése

Megvalósulás
várható ideje

Várható
költség

2015.
május 1-től
folyamatosan
2015. szeptember
1-től
folyamatosan

-

Finanszíroz
ás
módja
-

-

-
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11. Helyi gazdaságfejlesztés
11.1

Befektetők számára vonzó városi környezet kialakítása

Helyzetelemzés
A helyi gazdaságfejlesztés általánosságban helyi szintű kezdeményezés, a helyi
erőforrások használata, a helyi ellenőrzés, a hagyományok érvényesülése jellemzi, alapja
pedig a helyi szereplők által kidolgozott gazdaságfejlesztési stratégia.
A helyi gazdaságfejlesztés legfontosabb jellemzői:
- Helyi kezdeményezésre jön létre;
- Helyi szereplők (önkormányzat, vállalkozások, civil szervezetek és lakosság)
együttműködésében, részvételével és érdekében valósul meg;
- Elsősorban helyi eszközökre, belső erőforrások felhasználására épít, a külső
eszközöknek és erőforrásoknak elsősorban átmeneti ösztönző szerepük van;
- Autonóm, egyedi, helyhez illő megoldásokat keres;
- A helyi közösség ellenőrzése mellett valósul meg;
- A helyi „piac” szervezésére irányul;
- A fejlesztett gazdasági tevékenység eredményei alapvetően helyben hasznosulnak;
- Önmagát építő folyamatként valósul meg, stratégiai szemlélettel.
A gazdaság helyi viszonyainak szervezésében alkalmazható a vállalkozásösztönzés, a
vállalkozások közötti együttműködés, a lakosság vásárlói tudatosságának erősítése, a
közvetlen termelői-fogyasztói kapcsolatok elősegítése, továbbá közösségszervezési akciók
talpra állításáért. Kifejezett cél, hogy az adott gazdasági tevékenység eredményei helyben
hasznosuljanak, akár mint megvásárolható termék, elérhető szolgáltatás, vagy mint
munkahely és jövedelem.
Vagyis a helyi gazdaságfejlesztés nem egyszerűen helyi, hanem helyi érdekű
gazdaságfejlesztés. A helyi piacot kívánja a helyi vállalkozások és gazdasági tevékenységek
ösztönzésével támogatni, a helyi közösség érdekében. Célja tehát nem kizárólagosan
gazdasági, hanem meghatározóan közösségi és társadalmi: a helyi lakosság életminőségének
javítása, nem csak profitmaximalizálás.
Javasolt intézkedések
1.) Befektetés-ösztönzési/Gazdaságfejlesztési stratégia az alábbi szempontok figyelembe
vételével
- Helyi gazdaság élénkítését szolgáló szakképzés
- Gazdasági együttműködések fejlesztése
- Önkormányzat gazdasági tevékenységei
- Pénzügyi jellegű intézkedések
- Szociális gazdaság kiépítése, fejlesztéseHelyi vállalkozásfejlesztés, beruházásösztönzés
- Helyi (termékek) értékesítés, promóció
- Szemléletformálás
- Helyi közösségfejlesztés
- Helyi termékfejlesztés
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A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: a programban meghatározott feladatok elsősorban Dombóvár Város
Önkormányzatát érintik
Szereplők:
Dombóvár Város Önkormányzata,
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok
Civil szervezetek
Oktatási intézmények
Ütemezés:
Program megnevezése
Befektetésösztönzési/Gazdaságfejlesztési
Stratégia

Megvalósulás
várható ideje
2016

Várható
költség
1 millió

Finanszírozás
módja
saját forrás

12. Önkormányzati gazdálkodás
12.1

Az önkormányzat meglévő vagyonának őrzése, gyarapítása

Helyzetértékelés
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 78. § (1) bekezdése szerint
az önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni
értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják.
Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi vagyontárgytól
elkülönítve kell nyilvántartani. Törzsvagyonnak azon önkormányzati tulajdon nyilvánítható,
amely közvetlenül kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a
közhatalom gyakorlását szolgálja. A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon vagy
forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes. Forgalomképtelen a helyi közutak és
műtárgyaik, a terek, a parkok, és minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény vagy a
helyi önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít. A helyi önkormányzat tulajdonában álló
forgalomképtelen törzsvagyon birtokát, használatát, hasznai szedésének jogát a helyi
önkormányzat - törvényben szabályozott módon - másnak átengedheti. Korlátozottan
forgalomképesek a közművek, intézmények és középületek, továbbá a helyi önkormányzat
által meghatározott ingatlanok és ingók. A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes
tárgyairól törvény vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint
lehet rendelkezni.
Önkormányzatunk vagyongazdálkodását évekig a sokszor módosított 14/2001.(III.28.)
számú önkormányzati rendelet szabályozta. A rendelet és a vagyongazdálkodás kialakult
rendszerének a szakmai felülvizsgálata 2011. első negyedévében megtörtént, ennek
eredményeképpen a Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló új 10/2011.(III.4.) számú rendeletét. Az új rendelet
célja, hogy meghatározza az Önkormányzat vagyonát, és a hatálya alá tartozó
vagyonelemekkel való gazdálkodás szabályait, figyelemmel az önkormányzati tulajdon
folyamatos védelmére, értékének megőrzésére és növelésének előmozdítására. A rendelet
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kimondja, hogy az önkormányzat vagyona az önkormányzat kizárólagos- vagy
résztulajdonában lévő és a tulajdonába kerülő ingatlanok, ingó vagyontárgyak, vagyoni értékű
jogok, immateriális javak, értékpapírok, befektetett pénzügyi eszközök, társasági részesedések
összessége.
Az Önkormányzat teljes vagyona (jelenleg a 2014. évi zárást követően rendelkezésre álló
adatokból kiindulva) hozzávetőlegesen 14,9 milliárd Ft, amelynek jelentős része
ingatlanvagyon (lakások, egyéb helyiségek, építési telkek, kiépített utak, és közművek, az
intézmények épületei, stb.). Jelentős értékű, de a teljes vagyon kisebb része a gépek,
berendezések, felszerelések, vagyoni értékű jogok, követelések, értékpapírok, részesedések.
Dombóvár Város vagyonállományának néhány adata:
Megnevezés
Saját
Üzemeltetésre
használatban
átadott
bruttó érték
bruttó érték
Ingatlanok
10 568 769 712
2 458 337 633
Gépek, berendezések, felszerelések
Immateriális javak

154 466 926
77 970 028

Járművek

37 273 602

371 271 851
2 300 000
Mindösszesen:

Összesen
bruttó érték
13 027 107 345
525 938 777
77 970 028
39 573 602
13 670 589 752

A majdnem 14 milliárd forintos vagyon jelentősnek mondható, amely indokolja, hogy az
Önkormányzat kidolgozott stratégia mentén döntsön ezen vagyon hasznosításáról,
illetve, hogy döntésében az Önkormányzat leszögezze, hogy melyik vagyontárgyával mi a
szándéka hosszútávon. Ezt természetesen befolyásolják más szakági tervek, mint pl. a
rendezési terv vagy a megkezdett és az előttünk álló pályázati finanszírozású projektek is. Az
Önkormányzat 2010-2014. évi munkaprogramja a Gazdasági és Vagyongazdálkodási
Program fejezetben foglalkozik a vagyonkezelési ágazattal. Ez irányozza elő hosszú távú
vagyonstratégia kidolgozását, és annak végrehajtására történik az éves vagyonhasznosítási
terv elfogadása a következő évi feladatok meghatározása érdekében.
A vagyongazdálkodás során figyelembeveendő főbb szempontok:
- A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzati vagyon rendeltetésének megfelelő,
az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok
ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges,
egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése,
értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása,
gyarapítása, továbbá a feladatellátás szempontjából feleslegessé váló vagyontárgy(ak)
elidegenítése.
- A vagyongazdálkodási tevékenységnek igazodnia kell a többi önkormányzati
koncepcióhoz, stratégiához, hozzá kell járulnia a városban új munkahelyek
létrehozásához, a meglévő munkahelyek megtartásához.
- Az ingó eszközöket mindaddig célszerű megtartani és használni, amíg a javítással,
karbantartással a működőképességét biztosítani lehet. A pályázati lehetőségeken kívül
új eszközbeszerzést csak indokolt esetben, és a használhatatlan eszközök pótlására kell
teljesíteni.
- Törekedni kell az olyan fejlesztésekre, amivel energiát, költségeket lehet
megtakarítani.
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-

A vagyonhasznosítás bevételeit lehetőleg minél nagyobb arányban a vagyontárgyak
megóvására, megújítására, illetve beruházásra kell fordítani.
Kölcsönök, hitelek fedezetéhez tartalékolni kell jelentősebb értékű, terhelhető
vagyont.
A forgalomképtelen törzsvagyont meg kell tartani, és megfelelő fenntartásáról,
karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
A korlátozottan forgalomképes vagyont elidegeníteni vagy rendeltetéstől eltérő célra
hasznosítani csak akkor lehet, ha az elidegenítést gátló akadály elhárult, illetve az
önkormányzati feladatellátáshoz már nem szükséges, vagy a feladat ellátása más
módon is biztosítható.

2014-ben a Magyar Államtól térítésmentesen átvett ingatlanok jelentősen gyarapították az
önkormányzati vagyont. Ezek a következők voltak:
-

-

2012 októberében kezdődött a volt MÁV Zrt. tulajdonában levő, de a vasúttársaság
feladatellátásához nélkülözhető dombóvári ingatlanok helyzetének rendezése,
térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása. A kezdeményezés kapcsán elindult
pozitív fejleményekre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 177/2013. (V.13.) számú határozatával megtette a Magyar Államvasutak
Zrt. tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülése
iránti igényének bejelentését a Magyar Állam felé az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján.
A Vtv. 36. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján Magyarország Kormánya az
1972/2013. (XII. 18.) számú határozatában az Önkormányzat által benyújtott –
ingyenes tulajdonba adásra irányuló kérelem – alapján az alábbi ingatlanok
térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról döntött:
• Dombóvár 1890 helyrajzi számú, kivett sporttelep megnevezésű,
• Dombóvár 1882/2 helyrajzi számú, kivett beépített terület megnevezésű,
• Dombóvár 1838 helyrajzi számú, kivett közterület megnevezésű ingatlan.
Az ingatlanok birtokbavételére 2014. június 26-án került sor. Az ingatlanokban
található eszközöket az Önkormányzat 150.000,- Ft + ÁFA áron megvásárolta.
Az átvett ingatlanok értékbecslésen alapuló értéke 135.337 eFt.
Az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a
hitelszerződésből eredő, kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes
személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról
szóló 2013. évi CXVIII. törvény alapján a Kt. döntött, hogy ingyenesen tulajdonba
kívánja venni a Magyar Államtól a településüzemeltetési közfeladatok ellátásához a
Tüskei városrészben található 4871/1 hrsz-ú közterület és 9db Mászlonyban (6013,
6026, 6044, 6053, 6060, 6069, 6086, 6088, 6109 hrsz-ú) található, állami tulajdonban
lévő saját használatú utat. Az ingatlanok átvétele 2014. februárjában lezárult.

Vízmű vagyonnal kapcsolatos átvételek
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79.§ (1) bekezdése alapján az
Önkormányzat tulajdonába kerültek a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft-től az
alábbi ingatlanok: Dombóvári 2936, 0326 hrsz-ú szennyvíztisztító, 4578, 0263/1, 0263/3,
0264/1, 0276/1, 0279/1, 2975, 2978, 1786/2, 253/2 hrsz-ú vízmű, 782/4/A hrsz-ú egyéb épület
(víztorony), 0344/5 hrsz-ú kút, 0300/3 hrsz-ú víztároló, Döbröközi: 016/1 hrsz-ú saját
használatú út, 016/2 hrsz-ú vízmű, Kaposszekcsői: 091/2 hrsz-ú vízmű, 094/48 hrsz-ú
telephely.
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Javasolt intézkedések
Az önkormányzati vagyongazdálkodás célja a közfeladatok ellátásán túl a meglévő
vagyonelemek állagának, értékének megőrzése, a lehetőségekhez képest ezek növelése.
Cél egy olyan vagyoncsoport kialakítása, amely lehetőséget ad a tényleges gazdálkodásra, az
ingatlanok adás-vételére, amellyel növelni lehet az önkormányzati bevételeket. Igen fontos,
hogy a gazdálkodás ne merüljön ki csak az eladásban, szükséges az állomány megtartása és
minőségi cseréje.
-

-

-

-

-

A forgalomképesség szempontjából vizsgálni kell, hogy melyek azok a vagyontárgyak
ahol a besorolás indoka fennáll, avagy a körülmények változása folytán szükséges a
besorolás megváltoztatása.
A vagyonnyilvántartás vezetése során kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos
aktualizálásra, a vagyontárgyakkal kapcsolatos információk összegyűjtésére.
Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az önkormányzat szempontjából kedvező
pályázati lehetőségeket.
A gazdaságosan nem használható és a feladatellátáshoz nélkülözhető szabad vagyon
értékesítésre történő kijelölését folyamatosan vizsgálni kell; a vagyonelemek piaci
értéken történő értékesítésére, az önkormányzat számára legkedvezőbb ellenérték
elérésére kell törekedni, a vagyonrendeleti kivételekkel forgalmi értékbecsléssel
megalapozva, versenyeztetéssel, minél szélesebb körű hirdetéssel.
A vagyon hasznosítása történhet a vagyontárgy térítésmentes használatba adásával,
illetve bérbeadásával, valamint vállalkozási tevékenység folytatásával. A
vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb mértékben a vagyon megóvására,
megújítására kell fordítani.
A vagyonhasznosítás módja elsősorban a bérbeadás; a bérbe nem adott lakások és
helyiségek esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen
kihasználatlan. A bérleti díjakat minél inkább a piaci viszonyoknak megfelelően kell
megállapítani, a díjak inflációkövetéséről gondoskodni kell. A fegyelmezetten fizető
bérlőket lehetőleg meg kell tartani, a nem fizető bérlőkkel szemben el kell járni, ha a
bérleti díjhátralékot felszólítás ellenére sem fizetik meg, és az esetleges részletfizetési
kedvezmény sem vezet eredményre.
Ingyenes hasznosítás a közfeladatok ellátása, illetve a fenntartási, üzemeltetési
költsége alóli mentesülés érdekében indokolt.

A mai gazdasági környezet figyelembevételével a szükséges előtanulmányok
(telekkialakítások, közművel való ellátások, megvalósíthatósági tanulmányok, megtérülési
mutatók, …) elkészítésének igen jelentős szerepe van.
Fontos lenne a szűkös anyagi lehetőségek ellenére is a mostani helyzetben kialakult
alacsonyabb ingatlanárakat kihasználni a későbbi nyereségtartalommal bíró eladások
érdekében. Az árveréseken történő részvétellel lehetőség adódna a bérlakások minőségi
cseréjére, a Város- és Lakásgazdálkodási NKft. közreműködésével.
Ugyancsak a jövőbeni gazdálkodást segítheti az önkormányzati elővásárlási jogokkal való
ingatlanvétel. (A Gunaras mögötti területek a fürdő esetleges bővülésével felértékelődnek.)
Szükséges lenne gazdálkodásra alkalmas ipari területek kialakítása, és azoknak az
értékesítése vagy hasznosítása olyan Dombóvárra települő nagyvállalkozások számára,
amelyek munkahelyteremtő beruházásokkal javíthatnák városunk munkanélküliségi és
gazdasági mutatóit. Ezen a ponton azonban a vagyonhasznosítási elképzeléseknek a
gazdasági programmal össze kell kapcsolódnia és a kettő együttes megvalósításával
realizálódhatna a szükséges értékteremtés.
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Javasolt a különböző haszonbérleti szerződések felülvizsgálata az alábbi szempontok
szerint:
- a nem önkormányzati közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ingyenes használatba adás,
- az ingatlan állagmegóvásáról, állapotáról éves beszámolási kötelezettség előírása, éves
bérleti díjak, használt területek felülvizsgálata.
Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó célok
A helyi mezőgazdasági alapanyag-termelési igényekhez igazított helyi logisztikai alközpont
kialakítása funkcionális térségenként. A termelési hatékonyság a szállításban, raktározásban is
fontos. Ezért elengedhetetlen a helyi logisztikai bázisok racionalizálása, ahol szükséges, ott
pedig a kapacitás növelése, a szolgáltatások fejlesztése.
A szántóföldi növénytermesztés mellett indokolt a magasabb élőmunka igényű zöldség- és
gyümölcstermesztés, gyógynövénytermesztés, biotermékek előállítása és egyéb kertészeti
tevékenységek arányának növelése. Ezek a foglalkoztatásra is jótékony hatással vannak,
illetve javítják az agrárium jövedelmezőségét.
Egészségipari fejlesztések
Az egészségügyi szolgáltatások bővítése, valamint az intézményrendszer fejlesztése mind a
helyi lakosság, mind pedig a megyén kívülről érkezők ellátását szolgálná, valamint a helyi
foglalkoztatási mutatókra is kedvező hatással lenne. Egészségügyi alapfeladat-ellátást végző
orvosok (házi felnőtt- és gyermekorvosok, fogorvosok) egy centralizált helyen történő
ellátásának megvalósítása.
Az egységes színvonalú, szociális ellátást nyújtó bentlakásos otthonok alapellátás
megteremtése érdekében indokoltak az infrastrukturális fejlesztések.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: a programban meghatározott feladatok elsősorban Dombóvár Város
Önkormányzatát érintik (Képviselő-testületi, Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági, Polgármesteri
hatáskör), másodsorban a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalt érintik (jegyzői
hatáskörbe átadott ingatlan esetében). A program hatásai az ingatlanok, ingatlanokhoz
kapcsolódó vagyoni értékű jogok (földhasználati jog, haszonélvezet és a használat joga,
bérleti jog, haszonbérleti jog, szolgalmi jog) és az immateriális javak (alapítás-átszervezés
aktivált értéke, vagyoni értékű jogok, üzleti, vagy cégérték, szellemi termékek) kapcsán
Dombóvár Várost érintik.
Szereplők: Dombóvár Város Önkormányzata, Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal.
Ütemezés:
Program megnevezése
vagyongazdálkodás

Megvalósulás
várható ideje
folyamatos

egészségipari fejlesztések

pályázat függvénye

Várható
költség
lsd. 12.5
pontnál
200 millió

Finanszírozás
módja
saját forrás,
pályázati forrás
pályázati forrás
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12.2

Lakás- és helyiséggazdálkodás

Helyzetértékelés
Dombóvár Város Önkormányzata jelenleg 221 darab lakásbérleménnyel és 19 darab nem
lakás céljára szolgáló bérleménnyel rendelkezik. Az összes bérlemény közel ¾-e kizárólag
önkormányzati, míg ¼-e vegyes tulajdonú, vagyis társasházi formában funkcionál.
A társasházi ingatlanok a városban több csoportban helyezkednek el. E szempontból
legmarkánsabban körülhatárolható terület a Tanácsköztársaság tér és a Népköztársaság útja 57. Hasonlóan könnyebben körülhatárolható terület a Fecskeház (15 lakás), és a Liget lakótelep
(18 lakás). A fennmaradó lakások a Népköztársaság útja, Dombó Pál utca, Hunyadi tér
körzetében találhatók.
A családi házas ingatlanok a városban nagyobb területen szétszórva, alapvetően leromlott
műszaki állapotú épületekben - a Baross utca, Erzsébet utca, Teleki utca (Perekac), Árpád
utca, Kossuth Lajos utca környékén - helyezkednek el, de vannak önkormányzati ingatlanok a
Szabadság utcában és az Arany János tér kakasdombi részén is többfelé elszórva.
Sajnálatos módon új bérlakások építésére az elmúlt években nem került sor.
A lakásállomány száma folyamatosan csökken az értékesített lakások miatt. Dombóvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. év óta már több alkalommal hozott döntést az
értékesítésre kijelölt szociális bérlakások kapcsán. Túlnyomó részt a bérlakásban élők - élve
az elővásárlási jogukkal – vásárolták meg az általuk bérelt vagy használt ingatlant. Kisebb
részben az üresen álló lakások esetében a vagyonrendelet szerinti nyilvános pályázati felhívás
eredményeképpen történt az ingatlanok értékesítése.
2013-ban 17, 2014-ben 6 bérlakás eladására került sor. Az önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanokban lévő bérlők száma folyamatosan változik a vonatkozó rendelet szerint. Az
önkormányzat a lakás- és bérleménygazdálkodással kapcsolatos bérbeadói feladatok
ellátásával, a bérbeadó és a bérlő jogai és kötelezettségei vonatkozásában kötendő
megállapodás tartalmának meghatározásával a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
Nonprofit Kft.-t bízta meg. A bérlakás igénylés menete és díjszabás az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006.(XII.
20.) rendelet szerint történik.
A bérlakásban élők 22%-a jogcím nélküli ingatlanhasználó, vagyis bérleti szerződéssel nem
rendelkező lakó. Önkényes lakásfoglaló a munkaprogram készítésekor nem volt.
Javasolt intézkedések
- A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvénynek való megfelelés: a víziközműszolgáltatásról szóló törvény 83.§ (4) bekezdése szerint a felhasználónak az
átalánydíjas felhasználási helyen, legkésőbb 2015. december 31-ig fogyasztásmérő
berendezést kell elhelyezni (szennyvízcsatlakozás, átalánydíjas fogyasztói pontok
megszüntetése).
- Komfort nélküli ingatlanok megszüntetése (értékesítéssel, felújítással): a
lakásállományból azokat, amelyek rossz műszaki állapotban vannak, illetve jelentős
felújításra szorulnak, értékesíteni kell, elsősorban a lakáshasználók számára.
- Célként fogalmazható meg az elindított bérlakás értékesítési program folytatása, a
bevételeknek a többi lakás felújítására, karbantartására történő felhasználása.
- A települési infrastruktúrafejlesztések keretében kiemelt figyelmet kell szentelni a
szegénység és a szegregáció által sújtott, leromlott városrészek rehabilitációjának, az
ezeken a területeken létrehozott és fejlesztett létesítményeknek.

88

-

Csökkenteni szükséges a jogcím nélküli lakáshasználók számát, illetve a bérleti
díjhátralékok összegét.

A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: a programban meghatározott feladatok Dombóvár Városra terjednek ki,
beleértve a mászlonyi településrészt is.
Szereplők: a program megvalósításában Dombóvár Város Önkormányzata, mint tulajdonos
vesz részt. A vonatkozó rendeletek betartásában pedig a Dombóvári Közös Önkormányzati
Hivatal munkatársait érintik a Lakhatási Tanácsadó Testület bevonásával.
Ütemezés:
Program megnevezése
komfort nélküli ingatlanok
megszűntetése
átalánydíjas
felhasználási
helyek megszüntetése
leromlott
városrészek
rehabilitációja

12.3

Megvalósulás
várható ideje
folyamatos

Várható
költség
5-10 millió

2015

1 millió

Finanszírozás
módja
saját forrás,
pályázati forrás
saját forrás

pályázat függvénye

900 millió

pályázati forrás

A vagyon hasznosítása (bérbeadás, vagyonkezelői jog létesítése)

Helyzetértékelés
Az önkormányzati vagyon hasznosítása több formában valósul meg, melyek a következők:
Üzemeltetésre átadott ingatlanok
Az Önkormányzat a lakás- és bérleménygazdálkodással kapcsolatos bérbeadói feladatok
ellátásával, a bérbeadó és a bérlő jogai és kötelezettségei vonatkozásában kötendő
megállapodás tartalmának meghatározásával a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
Nonprofit Kft.-t bízta meg. Az önkormányzati rendelet szerint az NKft. jelenleg 220 db
bérlakást (a hozzájuk tartozó területtel együtt) és 19 db nem lakás céljára szolgáló helyiséget
kezel.
Vagyonkezelésbe átadott ingatlan
Az új földtörvény szerinti jogcímeken földhasználati jogot – ez esetben jelentőséggel nem
bíró kivételekkel – földműves és mezőgazdasági termelőszervezet szerezhet meg. A
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-nek nem főtevékenysége a mezőgazdasági
művelés, értelemszerűen nem minősülhet mezőgazdasági termelőszervezetnek, így a céggel
haszonbérleti szerződés sem köthető. A dombóvári 4583 hrsz.-ú, szántó megnevezésű 6 ha-os
ingatlan hasznosítására egyetlen megoldásként a vagyonkezelésbe adás merült fel, mely
alapján a vagyonkezelőnek a vagyonkezelői jog rendkívül széles körű, kvázi tulajdonosi
jogkört jelent.
Saját hasznosítások
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A 291/2013. (IX. 26.) Kt. határozat alapján Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvár, Szabadság u. 14. szám alatti (7/1 helyrajzi számú) ingatlan használatát
a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal számára biztosította feladatai ellátásához, 2013.
október 1-től az ellenkező döntéséig, illetve az ingatlan értékesítéséig. A volt Zeneiskola nagy
részét a Hivatal használja, de lehetőség van az épület helyiségeinek külön-külön történő
bérbeadására is. Jelenleg egy terem van bérletbe adással hasznosítva. Az ingatlanon található
szolgálati lakás szintén a Hivatal által került kiadásra.
A Szabadság u. 8. szám alatti társasházi ingatlan utcafronti része szintén hasznosításra van
kijelölve. Az ingatlanrész közel felét bérlet útján hasznosítja az Önkormányzat.
KLIK kezelésben lévő ingatlanok
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján 2013.
január 1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai
nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról”. A Kormány
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként
résztvevő szerveként, az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és
kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a KLIK-et jelölte ki. A köznevelési
intézményeket a KLIK működteti.
Sportcélú ingatlanok
Az állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba került a Földvár utcában található sporttelep,
DVMSE. A közel 3,4 ha-on az iskolai foglalkoztatás keretén túl számos sportegyesület
folytatja tevékenységét. Az ingatlan fejlesztésével megvalósulhat egy centralizált
sportközpont létrehozása. A Katona J. utcában található sportlétesítményt a Dombóvári
Futball Klub és az Önkormányzat közösen valósítja meg.
Termőföldek, tavak, erdők
Jelentős a vízgazdálkodással érintett területek aránya, összesen megközelítőleg 198,5
hektárnyi, azaz Dombóvár területének 2,5 %-a vízfelület. Az Önkormányzat tulajdonában
lévő tavak (Nyerges-tó, Tüskei-tó és a Szállásréti tó) haszonbérbe adása lehetséges. A
Szállásréti tó jelenleg nem hasznosított, a másik kettő, helyi természetvédelmi területen fekvő
tó egy-egy helyi horgászegyesület haszonbérletében van.
Az Önkormányzat a város különböző pontjain, összesen 2,7 ha nagyságú területet kínál a
lakosság részére kiskertnek történő megművelésre. A mezőgazdasági vállalkozók számára
23,2 ha szántó, rét művelésű ágú terület van haszonbérbe adva.
Az Önkormányzat tulajdonában közel 50 ha erdő vagy erdősített terület van, melynek
gondozása igen nagy feladatot jelent. Kiemelten fontos az erdőgazdálkodás fenntarthatósága.
Az erdei területeken való termelés során a természeti értékek megőrzésének lényeges eleme
az erdőgazdálkodás logisztikai infrastruktúrájának fejlesztése.
Erdőgazdálkodási tevékenység szinte alig jellemző a településre. A meglévő erdőterületek
nem alkotnak rendszert, egyedül Szarvasdpusztától délre, illetve a Nyerges-tetőn találni
nagyobb kiterjedésű erdőket. A régi, nagy kiterjedésű erdők (Tüske-, Sziget-, Nyergesi-erdő)
már csak nyomokban fedezhetők fel, értékük így még jelentősebb. Ezen kívül fás vegetációt
csak a Perekac-árok és a Kiskonda-patak menti mély fekvésű területeken találni, néhány kis
kiterjedésű gazdasági erdőfolttal.
Az erdőterületek túlnyomó többsége védelmi rendeltetésű, így például a helyi védett Nyergeserdő, a Nagykondai-erdő, a Bontova-tó körüli erdősávok, a Gunarasi tölgyes és a belterületi
erdőtagok (Szállásréti-tó erdőterületei és a Berzsenyi utcai vízmű körüli erdők). Az
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erdősültség hiányát jól jelzi, hogy a teljes közigazgatási terület csupán 3,7 %-át teszik ki az
erdőterületek, ami messze elmarad az országos átlagtól.
Javasolt intézkedések:
- A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. feladatai a korábbiakhoz képest
jelentős változás előtt állnak (pl. parkfenntartási feladatok részleges pályáztatása és a
helyi közutak kezelésével járó feladatok elvégzése miatt). Az NKft. tevékenységi
körének átvizsgálása alapján felül kell vizsgálni a nem lakáscélú helyiségek
bérbeadási feladatainak visszavételét önkormányzati hatáskörbe.
- Hasznosítás nélküli ingatlanok hasznosításba vonása.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör: Dombóvár város területe.
Szereplők: Dombóvár Város Önkormányzata.
Ütemezés:
Program megnevezése
hasznosítás nélküli ingatlanok
hasznosításba vonása
nem lakáscélú helyiségek
üzemeltető váltása

12.4

Megvalósulás
várható ideje
folyamatos

Várható
költség
2-3 millió

2015

nem releváns

Finanszírozás
módja
saját forrás,
pályázati forrás
saját forrás

Az önkormányzat adóprogramja

Helyzetelemzés:
Az önkormányzatnak el kell látnia a törvényben meghatározott kötelező feladatait. Az
Országgyűlés feladat finanszírozási rendszer keretében a kötelező feladatokhoz felhasználási
kötöttséggel járó támogatást nyújt. Az önkormányzat önként vállalhatja helyi közügyek
megoldását, azonban ez nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt feladat- és
hatáskör ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön
források terhére lehetséges. Az önkormányzati saját bevételek között a legnagyobb mértékű a
helyi adókból származó bevétel. A 2014. évben a helyi adókból befolyt és december 31-ig a
költségvetésnek átutalt összeg 632 millió Ft volt.
A Természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület jelöltjei a 2014. október 12-i választásokat
megelőzően kibocsátott Garancialevélben több, a helyi adókat érintő kérdésben állást
foglaltak. Ennek teljesítéseként a Képviselőtestület 2015. január 1-től megszüntette a
magánszálláshelyek idegenforgalmi adóját, Gunaras állandó lakóinak az építményadóját pedig
csökkentette. Továbbra is biztosítja Önkormányzatunk a 65 éven felüliek 50 %-os, a 70 éven
felüliek 100 %-os kommunális adó kedvezményét.
A törvény lehetőséget biztosít az önkormányzatnak, hogy rendeletével új helyi adókat
vezessen be, 2015. évben ezzel önkormányzatunk nem kívánt élni.
Az önkormányzat az adóbevételeit a meg nem fizetett adó behajtásával szeretné növelni, ezért
elrendelte, hogy a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósága 2015. évben
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átfogó adóellenőrzést végezzen.
Az átfogó adóellenőrzési program az alábbi pillérekből áll:
1. Visszamenőleges lakossági adóbevallás bírság kiszabása nélkül
2. Ellenőrzés a kiadott használatba vételi engedélyek alapján
3. Helyszíni ellenőrzés a város bejárásával
4. Adómentesség ellenőrzése az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján
5. Végrehajtás megerősítése
Javasolt intézkedések:
Az adóellenőrzési program 2015. december 31-ig lezajlik. Ezt követően a programot
gyakorlati és gazdasági szempontból értékelni és elemezni kell.
Az önkormányzati bevételek és kiadások tükrében dönteni kell arról, hogy
önkormányzatunk a következő évek során vezet-e be új helyi adót.
A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör:
• A feladat a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolódik, hatásában
Dombóvár város közigazgatási területére terjed ki.
Szereplők:
• A feladat a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal, Hatósági Iroda.
• Önkormányzat
• Lakosság
Ütemezés:
Program
megnevezése
Adóellenőrzés
végrehajtása
Helyi
adók
felülvizsgálata

12.5

Megvalósulás
várható ideje
2015. december 31.
2016. december 31ig

Várható költség

Finanszírozás
módja

-

-

-

-

Az Önkormányzati gazdálkodása

Helyzetértékelés
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény jelentősen módosította. A kötelező
önkormányzati feladatok ellátásának részletes szabályait az ágazati jogszabályok határozzák
meg. A törvény alapján az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a
törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a
saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.
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A feladatok változása miatt az önkormányzat költségvetése és vagyona egyaránt csökkent, a
gazdálkodás során mozgástere erőteljesen szűkült.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a köznevelési intézményeket az óvodákon
kívül állami fenntartásba kellett adni, a feladatot szolgáló vagyon ingyenes vagyonkezelésbe
került.
A járási hivatalok kialakításával az államigazgatási feladatok nagy részét a járási hivatal látja
el, a szociális pénzbeli ellátások új szabályozása után 2015. év márciustól az önkormányzatnál
a települési támogatás marad. A szociális és gyermekjóléti feladatok a kistérségi
településekkel együtt létrehozott jogi személyiségű társulások feladata. A fekvőhelyszakellátó intézmények és vagyonuk átvétele 2012. évben kezdődött, az ezzel kapcsolatos
peres eljárások lassan lezárulnak, a volt nővérszálló épülete visszakerülhet a városhoz, a
jelentősebb értékű ingatlanokat (kórház, tüdőgondozó, ideggondozó épülete) térítésmentesen
állami tulajdonba kellett adni.
Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. A költségvetési rendeletben
működési hiány nem tervezhető, mely kitétel feltételezi, hogy az önkormányzati források és
kiadások összhangban vannak.
Az önkormányzat állami támogatása az elmúlt években fokozatosan csökkent, a személyi
jövedelemadó megosztás megszűnt, az átengedett bevételek között a gépjárművek után
beszedett adó 40%-a maradt, a feladat változások miatti kiadás elmaradásnál nagyobb arányú
az állami forrásokban bekövetkezett negatív változás.
A bevezetett feladat alapú támogatás csak a kötelezően ellátandó feladatok kiadásaira
fordítható, azonban a számított állami támogatást nem kapja meg az önkormányzat teljes
egészében, mivel beszámítás címen az iparűzési adó-erőképesség figyelembevételével az
önkormányzat működésének általános támogatása címen járó állami támogatást csökkentik.
Az önkormányzat saját bevételeinek felhasználhatóságát tovább korlátozza, hogy az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott intézmények működtetéséről a saját források
terhére gondoskodni kell, vagy hozzájárulást fizetni.
A 2015. évi helyi adó törvény módosítása alapján az iparűzési adó bevétel különösen a
szociális ellátások finanszírozására használható fel.
Az önkormányzat saját bevételeit elsősorban a helyi adók, különösen az iparűzési adó adja.
Az iparűzési adó beszedett összege alacsonyabb az elmúlt évinél, az önkormányzat iparűzési
adóerő-képessége jelentősen elmarad a hasonló nagyságú települések átlagától.
Az önkormányzat 2015. évre 2.993 millió Ft bevétellel számol, melyből az állami támogatás
1.156 millió Ft, a helyi adók 611 millió Ft, az adott célra elkülönített számlán lévő
pénzmaradvány 240 millió Ft. Az intézményi működési bevételek alacsony arányt
képviselnek, elsősorban a gyermekétkeztetéshez kapcsolódnak.
A kiadások között a fejlesztésre szánt összeg továbbra sem éri el a kívánt mértéket, a
rendelkezésre álló források elsősorban a működtetési kiadásokat fedezik.
Az önkormányzat mérlegének főösszege nem éri el a 12 milliárd Ft-ot, az előző évinél közel 2
milliárd Ft-tal kevesebb, melyet a KLIK ingyenes vagyonkezelésébe került vagyontárgyak
miatti csökkenés okozott. Az önkormányzati vagyonra az ingatlanok túlsúlya jellemző, a
tárgyi eszközök között jelentős nagyságrendű az üzemeltetésre átadott eszközök és ingatlanok
aránya.
Az önkormányzati vagyon térítésmentes átvételekkel (Földvár u. sporttelep, étkezde)
gyarapodott, várhatóan a szennyvíz beruházás zárásával további eszközökkel növekszik az
érték.
Az önkormányzat részesedéseinek értéke 295 millió Ft, a társaságoktól osztalék nem várható,
a cégek egy része veszteséges, értékvesztést kell elszámolni.
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Javasolt intézkedések
- önkormányzati feladatok áttekintése, nem kötelező feladatok elhagyása
- önkormányzati bevételek felülvizsgálata, emelése
- pályázati források bevonásával önkormányzati vagyon gyarapítása
- befektetések értékesítése
- feladat ellátás hatékonyságának javítása
A munkaprogramhoz kapcsolódó
Területi hatókör
- Önkormányzat, intézmények, gazdasági társaságok
Szereplők
- Dombóvár Város Önkormányzata
- Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
- önkormányzati intézmények
- Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt.
- Dombóvár és Környéke Víz-és Csatornamű Kft.
- ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.
Ütemezés
Program
megnevezése
Önkormányzati
feladatok
áttekintése,
nem
kötelező feladatok
elhagyása
Önkormányzati
bevételek
felülvizsgálata,
emelése
Pályázati források
bevonásával
önkormányzati
vagyon gyarapítása
Befektetések
értékesítése
Feladat
ellátás
hatékonyságának
javítása

Megvalósulás
várható ideje

2015 - 2019

Várható költség

nem releváns

Finanszírozás
módja

-

2015 - 2019

nem releváns
-

2015 - 2019

elnyert pályázatok
forrásával
összhangban
felülvizsgálatot
követően
meghatározható

-

2015 - 2019

folyamatos,
jogszabályi
környezet
változásának
követésével

nem releváns
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12.6

Önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok működésének javítása

Helyzetértékelés
Az önkormányzati feladatok változása az intézményi szerkezetre és a gazdasági társaságok
működésére is jelentős hatást gyakorolt. A köznevelési intézmények közül csak a kötelező
feladatot jelentő óvodák és bölcsőde maradt az önkormányzat irányítása alatt, az általános
iskolai oktatás, középiskolai oktatás és szakképzés megvalósítása érdekében az önkormányzat
lehetőségei korlátozottak, az intézményi működtetés feladata maradt nála. A működtetés alól
az önkormányzat felmentést kért, 2015. augusztusig hozzájárulást fizet. Az elmúlt időszak
költségeinek és a várható hozzájárulás kiadásainak összevetése után kell döntenie a
Képviselő-testületnek a működtetés megoldásáról, az ehhez szükséges személyi és tárgyi
feltételek biztosításáról, a meglévő intézmény bővítéséről.
A gyermekétkeztetést városi szinten az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet végzi,
ezen felül ellátja az intézmények gazdálkodási feladatait, szervezi a védőnői szolgálatot.
Az államháztartási törvény módosítása alapján előírt feltételek alapján a gazdasági feladatok
ellátását csak az erre létrehozott szervezet, esetünkben az Integrált Szolgáltató Szervezet vagy
az Önkormányzati Hivatal oldhatja meg. Az Integrált Önkormányzati Szervezet a Hivatal
szervezetébe integrálható, azonban a megfelelő technikai feltételek, az elhelyezés még nem
megoldott.
Az óvodák két intézményben működtek, feladat ellátási szerződéssel tagintézményeik is
voltak, a megállapodások felmondásával a csökkenő gyermeklétszám miatt az eddigi
szervezet felépítése vizsgálandó.
A Városi Könyvtár a könyvtári feladat mellett már muzeológust is foglalkoztat, tevékenysége
bővült. A Művelődési Ház NKft. további sorsától függően a meglévő intézmény átalakulhat.
A szociális területen két, önálló társulás van, a szociális feladatok áttekintése, összevonása
esetén a társulások összetétele változtatható.
Az önkormányzati tulajdonú társaságok jelenlegi gazdasági helyzete nem kielégítő, jelenleg
folyik a három legnagyobb társaság átvilágítása.
A társaságok saját tőkéje és jegyzett tőkéje alacsony. A legnagyobb összegű önkormányzati
részesedés a Dombóvár és Környéke Víz-és Csatornamű Kft.-ben van, a Kft. vagyona a
viziközmű-vagyon átadásával jelentősen csökkent, veszteségesen gazdálkodik, a távhő
vagyon kiválásával a cég további működését felül kell vizsgálni.
Az ÖKO-DOMBÓ NKft. veszteséges, a jegyzett tőkéjének leszállítása szükséges, a rezsi
csökkentés hatását nem tudja kigazdálkodni.
A Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt.-ben az önkormányzat tulajdoni részesedése a
tőkeemelésekkel 33%-ra emelkedett, nyeresége nem számottevő, a Képviselő-testület a
részesedés egy részének értékesítéséről döntött.
Az átvilágítás eredményétől függően dönteni kell a társaságok további sorsáról, melyet a
kormányzati szándék is befolyásol, a nemzeti közműholding működtetésének célja alapján az
önkormányzati vagyon egy részének (távhő, hulladékgazdálkodás) államosítása is lehetséges.

Intézkedési javaslat
- intézmények gazdálkodásának javítása
- óvodák helyzetének felülvizsgálata
- társulási megállapodások felülvizsgálata
- gazdasági társaságok működésének felülvizsgálata, tőke helyzetének rendezése
- részesedés értékesítése
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A programhoz kapcsolódó
Területi hatókör
- Önkormányzat, intézmények, gazdasági társaságok
Szereplők
- Dombóvár Város Önkormányzata
- Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
- Önkormányzati intézmények
- Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt.
- Dombóvár és Környéke Víz-és Csatornamű Kft.
- ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.

Ütemezés
Program
megnevezése
intézmények
gazdálkodásának
javítása

óvodák helyzetének
felülvizsgálata
társulási
megállapodások
felülvizsgálata
gazdasági
társaságok
működésének
felülvizsgálata, tőke
helyzetének
rendezése
részesedés
értékesítése

Megvalósulás
várható ideje
felülvizsgálatokat
követően intézkedési
program kidolgozása

Várható költség

Finanszírozás
módja

árajánlatok bekérését
követően
meghatározható

saját költség

-

-

-

-

2015

1.800.000,- Ft

saját költség

2015

nem releváns

-

2016
óvodai
létszám
alapján évente
feladat ellátásához
kapcsolódóan
felülvizsgálatokat
követően intézkedési
program kidolgozása

bevétel várható
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