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I. Ingatlanportfolió
Az önkormányzati vagyon, ill. a felhalmozáscélú bevételek növelésének lehetőségét az
ingatlanportfolió összeállításán keresztül egy a korábbi években már elfogadott
ingatlanhasznosítási programmal mutatjuk be, és az alábbi séma szerint dolgoztuk ki:
Önkormányzati
ingatlanportfolió

1.Lakások lakáscélú
és egyéb hasznosítása

2.Gazdasági tev.-re
alkalmas ing.

1.1.Önkormányzati lakásépítés
1.2.Önkormányzati lakásfelújítás
1.3.Építési telkek
kialakítása
1.4.Lakásértékesítések.

2.1.Vállalkozás vagy
lakás céljára

2.2.Üdülő,
gyógyszálló céljára

2.3.GKSZ
tevékenységre

1.Lakásprogram:
Önkormányzati lakásösszetétel
A lakások alapterület, városon belüli elhelyezkedés, komfortfokozat és műszaki
állapot tekintetében vegyes képet mutatnak.
Dombóvár Város Önkormányzata jelenleg 254 lakással gazdálkodik. A teljes
bázisból 141 db társasházban, 113 db pedig családi házban található. A társasházi
ingatlanok a városban több csoportban helyezkednek el. E szempontból
legmarkánsabban körülhatárolható terület a Tanácsköztársaság tér és a Népköztársaság
útja 5-7., ahol 141 lakásból 88 helyezkedik el. 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
ingatlanaink a Szabadság utcában, az Arany János tér kakasdombi részén is többfelé
elszórva. A fentieken kívül az elmúlt években a Dombóvárhoz tartozó puszták közül

Mászlonyban szereztünk tulajdonjogokat, 2007-ben 3 db, míg 2009-ben 1 db ingatlan
esetében.
Az önkormányzat elvétve a város frekventáltabb, rendezettebb részein (pl.:
Újdombóvár) is rendelkezik lakásokkal.
A bérlakások, alapterületet és lakásszámot tekintve, szintén vegyes képet
mutatnak. Az önkormányzati lakásállomány felét a garzonlakások teszik ki
(Népköztársaság út 5-7., Tanácsköztársaság tér 1-3-5., Fecskeház, stb.), ezek általában
jobb állapotúnak tekinthetők, összkomfortosak vagy komfortosak, így piaci alapon
bérbe adhatók, (kivéve a fecskeházat, ami támogatott bérleményekkel rendelkezik).
Jellemző, hogy az itt lakók magasabb igényeket támasztanak környezetükre
vonatkozóan, ezért fokozottan ügyelnek az állagmegóvásra és az esztétikus környezet
kialakítására és fenntartására.
A szociális alapon bérbe adható lakások alapterületüket tekintve a kisebb
garzonoktól a nagyobb lakásokig terjed a skála. E típusok legnagyobb százalékát
komfort nélküli vagy félkomfortos lakások teszik ki.
A lakásszám évről évre változik, változni fog, hiszen folyamatban vannak új
ingatlanvásárlások, egyes ingatlanokra pedig a gazdaságtalan felújítási költségek miatt
lebontás vár. Azonban a változás intenzitása nem szignifikáns, tehát nem egy
meghatározott lakásprogram mentén zajlik, amely programnak azt a célt kellene
szolgálnia, hogy racionalizálja a jelenlegi lakásportfóliót és az önkormányzat számára
gazdaságtalanul üzemeltethető családi vagy sorházas, vegyes tulajdonban lévő
ingatlanok számát csökkenti. Kívánatos lenne az így felszabaduló pénzeszközöket
elkülönítve kezelni és a meglévő lakások korszerűsítésére, ill. felújítására fordítani,
emelve azok komfortfokozatát. Annak érdekében természetesen, hogy egy ilyen
hosszútávú lakásprogramot fel lehessen állítani, teljes átvilágításra van szükség ezen a
területen. Összehasonlító elemzéseket, költségelemzéseket kell végezni más hasonló
nagyságú települések lakáspolitikájával és programjaival, kidolgozni/dolgoztatni azt a
szempontrendszert, amely alapján az átvilágítás megadja azokat a válaszokat, ami
mentén a képviselő-testület a döntését meghozhatja.
Az elmúlt évek során az elhúzódó gazdasági válság, valamint az önkormányzatoktól
történő folyamatos forráskivonás súlyos hatással volt és van az ingatlan- és
lakásgazdálkodásra. A lakások állaga romlik, a bérlőink élethelyzete és ezáltal a
fizetőkészsége folyamatosan gyengül. Ennek következtében a lakáskezeléssel
megbízott önkormányzati kft. a felhalmozódott lakbérhátralékok, és a lakók által ki
nem fizetett közüzemi tartozások (gondolok pl. a vízdíjra), valamint az egyéb más
ráosztott nonprofit feladatok ellátása miatt az önkormányzat segítsége nélkül nem
képes feladatait maradéktalanul ellátni.
A folyamatábrában bemutatott modell lebontása az alábbiakban látható:
1. Lakások lakáscélú hasznosítás,
1.1.
Önkormányzati lakásépítés.
1.1.1. Önkormányzati szociális lakásépítési program jelenleg

nincs. Korábban pályázat útján valósult volna meg a Teleki
utca északi végén létesítendő 3x8 lakásos bérházépítési
projekt. A lakások építéséhez szükséges telekalakítási

folyamatok lezárultak. Forráshiány miatt azonban leállt a
projekt, ill. még pályázatig sem jutott el.
1.2.

Önkormányzati lakásfelújítás.
1.2.1. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

a szükségletek szerint folyamatosan végzi.
1.3.

Építési telkek kialakítása.
1.3.1. Önkormányzati építési telek jelenleg Dombóváron, a Dőry

Hugó utcában (3 db), valamint Szőlőhegy, Kapos soron (7
db) található. 2009. év folyamán új építési telkek kerültek
kialakításra a Konda patak völgyében (29 db). A jogi
rendezettség megvan, az övezet is megfelelő, de sajnos az
értékesítést még nem tudtuk megkezdeni, mivel a
szükséges infrastruktúra (út, víz villany) biztosítása szintén
forráshiány miatt csúszik.
1.4.

Önkormányzati lakásértékesítés.

1.4.1.Jelenleg nincs napirenden. Ha van is, akkor esetleges és nem tervezett módon
kerül végrehajtásra.
2.Ingatlanprogram
Az önkormányzati ingatlanhasznosítási program egyrészt a jelenleg még meglévő
forgalomképes, vállalkozási célra alkalmas ingatlanok értékesítését jelenti, másrészt
pedig jelentheti a jövőben - a településrendezési terv módosításán keresztül – új, eddig
kihasználatlan, a település fejlődési szempontjából fontos területek hasznosítási
programba vonását. Dombóvár a Dél-Dunántúl közepén logisztikailag kiváló helyen
fekszik. Ezt azonban egyelőre csak a vasút szempontjából értékelhetjük előnyként,
hiszen Dombóvár a legnagyobb vasúti csomópontok egyike az országban. A
felgyorsult világunkban azonban a legnagyobb logisztikai bázisok autópályák, ill. azok
csomópontjai mellé csoportosultak, mivel az áruszállítások zöme már közúton zajlik.
Fel kell tehát készülnünk azokkal a válaszokkal, amik a jövőben az M 9-es autópálya
megépítése kapcsán érintik településünket és annak vonzáskörzetét. Infrastruktúrafejlesztés, ipari, kereskedelmi övezetek kialakítása, jogi-jogszabályi háttér helyi
szinten való vonzóvá tétele a lehetséges befektetők részére. Ezen feladatok a jövőben
komoly településszerkezeti változásokkal is fognak járni.
Az önkormányzat feladata tehát a saját eszközeivel támogatni a befektetői kedvet,
ezzel generálva a munkahelyteremtést és növelve saját bevételeit. Az önkormányzat
tulajdonában lévő gazdasági, kereskedelmi vagy ipari célra szolgáló ingatlanok száma
nem nagy. Ezek azonban olyan stratégiai irányokban helyezkednek el, ami a város
jelenlegi településrendezési tervével is összhangban vannak, és megfelelő befektetői
közreműködéssel fejleszthetőek.
2. Gazdasági tevékenységre alkalmas ingatlanok.

Vállalkozás, ill. lakás céljára alkalmas ingatlanok.

2.1.
2.1.1.

A Gunarasi út melletti 4583 hrsz.-ú, 6 ha terület. (önkormányzati
stratégiai terület) A HÉSZ itt kertvárosi lakóövezetet, ill. ún. központi
vegyes felhasználásra ad csak lehetőséget.

4583 hrsz

-

Dombóvár-Alsó állomással szemben 1840/1 hrsz

Lk-1 lakóövezet.

1840/1 hrsz

-

A Kondavölgyi építési telkek (29 db)

Építési telkek
-

Bajcsy-Zsilinszky utca 5. Mária lak

Lke-5 lakóövezet.

Mária lak
1404 hrsz

2.2.

Üdülő, ill. gyógyászat céljára alkalmas ingatlanok.

2.2.1. A dombóvári alapellátást végző orvosi rendelők,
Gunaras Tó utca 5271 hrsz. üdülő. Üü-2 övezet.

5271 hrsz

2.3.
2.3.1. -

GKSZ-1, Vt-1-es gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató övezetek.

A Kórház utcai 2878/10 hrsz.Vt-1 övezet.

TESCO áruház
2878/10 hrsz

-

Telekosztással létrejött 4633/4 és 4633/5 hrsz.-ú, tűzoltóság mögötti területek.
GKSZ-1 övezet.

4633/4 hrsz
4633/5 hrsz

II. A ROP-2.2.1.-2004-07-0012/33 projektszám alatt futó,
városfejlesztési beruházással létrejött (Kinizsi utca 37. sz. alatti JAM csarnok)
szociális–foglalkoztatási, módszertani központ hasznosítása
A Kinizsi utca 37. sz. alatti 1971/1 hrsz-ú ingatlan 2001. augusztus 1-jén került
átadás jogcímen állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba. Az ingatlan általános
adatai:
- hrsz.:
1971/1
- művelési ág:
kivett, telephely
- terület összesen:
3 ha 7163 m2
Az Európai Unió Bizottsága Magyarország számára a Strukturális Alapokból, a
Közösségi Támogatási Keretek igénybevételével folyósított támogatást a Regionális
Fejlesztés Operatív Programban megfogalmazott célok elérése érdekében.
A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal szervezeti keretei között működő
Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság, mint Szerződő Hatóság
nevében, a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú
Társaság járt el, mint Közreműködő Szervezet.
A projekt célja elsősorban; „A civil szféra megerősítése Dombóváron” volt,
másodsorban pedig az Arany János tér megújulása.
Megállapítások:
-

A támogatási szerződés 2005. január 14-én került aláírásra.

A projekt befejezésének tervezett napja 2005. december 31-e volt, de a
tervezetthez képest több szerződésmódosítás történt, amelyek a támogatás
helyszínével, ill. a projekt időtartamával voltak kapcsolatosak. A módosítások
érintettek továbbá az indikátortáblán belüli kisebb pénzügyi átcsoportosításokat is, de
a költségvetés fő összegét nem változtatták meg.
-

A projekt tervezett, vissza nem igényelhető áfával számított összköltsége 550 M
Ft volt.
-

A támogatás mértéke 90%-os volt, de legfeljebb 495 M Ft lehetett.

-

Saját erő mértéke 55 M Ft

A projekt megvalósítása érdekében az önkormányzat 2004. június 7-én
partnerségi megállapodást kötött az alábbi szervezetekkel:
-

Dombóvár Város és Városkörnyéki Önkormányzatok Terület-fejlesztési
Társulása.
o

Képviselte: Naszvadi Balázs ügyvezető
o

Kapos Innovációs Transzferközpont Kht.

Képviselte: Hőnyi Pál ügyvezető
o

„Dombóváriak a Dombóvári Munkanélküliekért” Jóléti Szolgálat Alapítvány.

Képviselte: Enczel Istvánné kuratóriumi elnök.
o

Szövetség Dombóvárért.

Képviselte: Béres Sarolta elnök.
A partnerszervezetek külön-külön más és más feladatokat láttak el a projekt
megvalósítása
érdekében.
Forrásigény
nem
fogalmazódott
meg
a
partnerszervezetekkel szemben, hozzájárulásuk tisztán természetbeli volt.
-

A létesítmény műszaki átadására 2006. szeptember 4-én került sor.

Dombóvár Város Önkormányzata a létesítményt 2007. április 17-én vette
eszközállományba 421.463.603-Ft aktiválási értéken, és „Térségi Foglalkoztatási és
Szociális Módszertani Fejlesztőközpont” elnevezéssel.
Az elmúlt évek során a 2007. évtől a 2010. év februárjáig terjedő időszak alatt az
ingatlant több szervezet használta és használja jelenleg is.
-

A Kinizsi u. 37. sz. alatt jelenleg az alábbi intézmények működnek:

-Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
-„Reménység" Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola
-„Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központ Társulás
-Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület
-Dombóvár Város Önkormányzata (Gyámhivatal)
Összesen:
Közös helységek:___________________________________
Alapterület mindösszesen:

441,86 m2
1.267,49 m2
512,27 m2
25,01 m2
63,03 m2
2.309,66 m2
291,58m2
2.601,24 m2

Az ingatlan kezelésével 2007. január 1-jei hatállyal Dombóvár Város Önkormányzata
a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-t (Nkft.) bízta meg.

A közös helyiségek használatának, valamint a külön használatú helyiségek közüzemi
költségei megfizetésének szabályait, valamint a „Térségi Foglalkoztatási és Szociális
Módszertani Fejlesztőközpont” épületébe beköltöző további szervezetekkel való
együttműködés szabályait a szervezetek között létrejött külön megállapodás
tartalmazza.
Az NKft. a külön megállapodások alapján az ingatlan fenntartásához felmerült összes
költséget áthárítja az ott lévő szervezetekre.
Az elmúlt évek alatt azonban több szervezet is tevékenykedett az ingatlanon
időszakosan, ezeket az 1.sz. táblázatban mutatjuk be. A táblázatban jól elkülönülnek a
2007-es év óta folyamatosan és időszakosan ott tevékenykedő szervezetek és az
összesített fenntartási költségeik.
Szervezeti adatok:
-

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. adatai:

A Városgazdálkodási NKft. (akkor Kht.) a Népköztársaság u. 7. sz. alatti, 120 m2 alapterületű
helységben 2005. január l-jén kezdte meg tevékenységét. Majd ezt követően a Kht.
2006 őszén költözött a Kinizsi u. 37. sz alatti épületbe. Az akkor a használt alapterület
88,04 m2 volt.
A Népköztársaság u. 7-ben, 2007. szeptember 1. óta a Dalkia Energiaszolgáltató Zrt.
működik bérleti jogviszonyban.
A Jóléti Kht. Kht-be való beolvadása után az Kht. átköltözött a jelenleg használt
irodahelyiségekbe, melyet a megnövekedett létszám és kibővült feladatok is indokoltak.
Jelenleg 441,86 m2-t használnak.
A Kht/Nkft. éves fenntartási költségek az alábbiak szerint alakultak:
év
év
év
év
év
összesen:
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.

546.909,- Ft
553.694,- Ft
435.242,-Ft
2.029.999,- Ft
2.022.168,-Ft
5.588.012.-Ft

Létszámadatok (átlaglétszám az egyes években):
2005.év
2006.év
2007.év
2008.év
2009.év

20 fő
24 fő
30 fő
46 fő
44 fő

Kinizsi u. 37. szám alatt működő intézményeknél felmerült fenntartási költségei
évenkénti bontásban
2007.1-12. hó és 2010.1-2. hó között (Ft)
1. sz. táblázat
2010.
1Intézmény
2007.
2008.
2009
Összesen
2. hó
Városgazdálkodási
435 242 2 029 999 2 022 168
515 505
5 002 914
Kht./NKft.
„Reménység” Napközi
1 865 524 4 458 219 5 806 478 1 476 269
13 606 490
Otthon és Fejlesztő Iskola
„Kapaszkodó” Szociális és
Gyermekjóléti
1 790 952 2 350 429 2 345 501
602 340
7 089 222
Alapszolgáltató Központ
Társulás
Dombóvári
Polgárőrség
288 719
120 392
113 920
28 934
551 965
Önvédelmi Egyesülés
Jóléti Szolgáltató Kht.

1310 917

0

0

0

1 310 917

GYIÖK

321 064

0

0

0

321 064

PM Hivatal irodahelység

321 743

0

0

0

321 743

0

301 907

287 961

73 138

663 006

453 667

o

0

0

453 667

9 260 946 10 576 028

2 696 186

29 320 9881

Gyámhivatal
HEFOP pályázat helységei
Összesen

6 787 828

Kinizsi u. 37. épület alapterületének megosztása a használó szervezetek szerint
Megnevezés
Földszinti közös területek
Emeleti közös területek
Közös terület összesen:
„Kapaszkodó”
„Reménység" Napközi Otthon
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Kht.
Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesülés
Mindösszesen:

Alapterüle
t m2
254,45
37,13
291,58
512,27
1267,49
441,86
63,03
25,01
2601,24

Használati
arány %

25,38 %
48,14 %
21,92 %
3,26 %
1,3 %
100 %

Légköbméter
m3
886,18
46,33
932,51
1 718,98
3 132,62
710,01
202,34
50,27
6746,73

Megnevezés
„Kapaszkodó”
„Reménység” Napközi Otthon
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Kht.
Dombóvár Város Önkormányzata, Gyámhiv.
Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesülés
Mindösszesen:
______________________________________

Saját
terület
512,27
1267,49
441,86
63,03
25,01
2309,66

Közös
területek
felosztása
74,00
140,37
63,91
9,51
3,79
291,58

Összes
terület
586,27 m2
1407,86 m2
505,77 m2
72,54 m2
28,80 m2
2601,24 m3

A fentiekből megállapítható, hogy a Kinizsi utca 37. sz. alatti ingatlan a pályázati
céloknak megfelelően van hasznosítva, betöltve a „Térségi Foglalkoztatási és Szociális
Módszertani Fejlesztőközpont” jellegéből adódó lehetőségeket. A fenti adatokból látható,
hogy az ingatlant legnagyobb részben (több mint 75%) a „Reménység” Napközi Otthon és
Fejlesztő Iskola, valamint a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központ használja. Természetesen ennek megfelelően arányosan ők fizették a
legnagyobb fenntartási és működési költséget is az elmúlt években, 20.695.712.-Ft-ot.
Dombóvár Város Önkormányzatának az ingatlan 2007. január 1. óta (itt került át az
ingatlan az NKft. kezelésébe) nem merültek fel költségei. A fenntartással kapcsolatos
költségek fenti táblázatok alapján felosztásra kerülnek az ott működő szervezetek
között.
- A Kinizsi u. 37-be beköltözött szervezetek korábban használt
ingatlanainak hasznosítása:
-A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. korábbi helyén, a
Népköztársaság utca 7. sz. alatt jelenleg a Dalkia Energiaszolgáltató Zrt. működik,
bérleti díj ellenében.
-A Gyámhivatal korábban a mostani ÖKO-Dombó Kft. és a Dombóvár és Környéke
Víz- és Csatornamű Kft. kihelyezett ügyfélszolgálata helyén működött az Ady u. 8. sz.
alatt. Az ÖKO-Dombó Kft. az ingatlan használatáért bérleti díjat fizet. Az Ady u. 8. sz.
alatti ingatlan a Magyar Vöröskereszt tulajdonában van. A Vöröskereszt és az
Önkormányzat 2006. január 31-én kötött megállapodása alapján a Hunyadi tér 27. sz.
f.sz. 8. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok (2 db) használati jogát elcserélte a
Vöröskereszt tulajdonában álló Ady u. 8. sz., valamint a Népköztársaság u. 27. fsz. 21.
alatti ingatlanokkal. A használati jog 25 év időtartamra szól, tehát a lejárata 2031.
január 31.
-A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ korábban
teljes egészében a Szabadság utca 8. sz. alatt tevékenykedett. A Kinizsi utca 37-be
való beköltözést követően az ingatlant az önkormányzat társasházzá alakította, és az
ingatlan önálló helyrajzi számmal rendelkező hátsó részében továbbra is működik a
fenti szervezethez tartozó Családok Átmeneti Otthona (CSÁO). Mellette az ingatlan
utcai frontján kapott helyet a Tolna Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
több helyisége, bérleti díj ellenében. Az ingatlan középső részében pedig a 2010.
december 22-én átadott Biztos Kezdet Gyerekház, amelyet a „Kapaszkodó” és a
Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány az UMFT TÁMOP programjától nyert
pályázatának köszönhetően közösen hozott létre.

-„Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola korábban az Arany János tér 4.
sz. alatt működött. A beköltözésüket követően az ingatlant az Egyesített Szociális
Intézmény (ESZI) „Aranysziget Idősek Otthona” vette át. Jelenleg idősek nappali
otthona üzemel benne.
- Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület korábban a Zeneiskola alatti
pincében volt. A helyiséget jelenleg a Dombóvári Városszépítő és Városvédő
Egyesület kapta meg használatra.
A „Térségi Foglalkoztatási és Szociális Módszertani Fejlesztőközpont”-ba beköltözött
szervezetek által kiürített ingatlanok hasznosítása, a bérleti díj fizetése szempontjából,
az alábbiak szerint történik:
Bérleti díjat fizet

Megnevezés

Cím

Dalkia Energia Szolgáltató Zrt.

Népköztársaság utca 7.sz

Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft.

Ady utca 8. sz

igen/hó

nem

cc.50.000 Ft

X
X

ÖKO-dombó Kft.

cc.43.000 Ft

Dombóvári Városszépítő és
Városvédő Egyesület

Szabadság utca 14. sz.

X

Biztos Kezdet Gyerekház

X

Tolna Megyei Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

Szabadság utca 8. sz.

Egyesített Szociális Intézmény

Arany János tér 4. sz.

cc.300.000 Ft
X

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ingatlanhasznosításról
szóló tájékoztatót elfogadja.
Dombóvár, 2010. április 19.
Patay Vilmos
polgármester

