Új napirendi pont
33. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. január 29-i rendes ülésére
Tárgy: Szigeterdő növényesítése

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:--

Költségvetési, pénzügyi szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata felismerve, hogy a településen kiemelt jelentősége
van a természeti értékek fenntartásának, fejlesztésének és bemutatásának, 2004-ben
rendeletet alkotott „Dombóvár helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről”. A
10/2004.(IV.19.) rendeletben a Szigeterdőt „Szigeterdő természetvédelmi terület” elnevezéssel védetté nyilvánította.
A Szigeterdő – hrsz 1882/3 - a környéken nagyobbrészt kiirtott síkvidéki tölgyeskőrises növénytársulás természetközeli állapotú maradványfoltja. Az idős (70–100
éves) kocsányos tölgyekből (Quercus robur) és magas kőrisekből (Fraxinus excelsior)
álló erdőrész számos növény- és állatfaj számára biztosít élőhelyet. Madárfaunája igen
gazdag, ritka, védett emlősök is előfordulnak a területen.
A természetközeli erdőrész mellett az 1980-as évek elején egy angolkertet alakítottak
ki. A parkban díszcserjék (magyal – Ilex aquifolium, hóbogyó – Symphoricarpus
orbiculatus, hibiszkusz – Hybiscus syriacus, fagyal – Ligustrum vulgare), örökzöld és
lombhullató díszfák (pl. tiszafa – Taxus baccata, japánakác – Sophora japonica,
páfrányfenyô – Ginkgo biloba, liliomfa- Magnolia kobus, tulipánfa – Liriodendron
tulipifera) egyaránt előfordulnak.
A Szigeterdő délnyugati szélén álló vár és lakótorony a 13. században épült. A fa- és
téglaépítményeket árok és földsánc övezte. Az erődítmény a 16. században pusztult el
egy tűzvész során. Az 1990-es években végzett ásatások során egy 10 × 10 m alapterületű, 2,5 m falvastagságú, tégla anyagú lakótorony alapjait tárták fel. A torony építéséhez szükséges téglát helyben égették ki. A téglaégető maradványait szintén megtalálták. A kiemelkedésen valószínűleg már a vár építését megelőzően, a 10–11. században
megtelepedett az ember, amire a feltárások során talált földbe mélyített ház és hulladékgödrök utalnak.
A vár és környéke országos jelentőségű régészeti lelőhely, törzskönyvi száma
16/17/TT/76.
A parkban kapott helyet Horvay János 1848-as első független magyar kormányt ábrázoló szoborcsoportja, amely 1951-ig a Parlament előtti téren állt. A politikai okokból
eltávolított szobrokat 1972–73-ban állították fel Dombóváron. Felmerült a szobrok
eredeti helyére történő visszaszállítása is 2013-ban, de ezt a város lakosainak és vezetésének sikerült megakadályozni. Ekkor sikerült megmenteni a szobrokat a városnak,
illetve elérni a felújításukat a Reneszánsz Kőfaragó Zrt. műemléki munkatársai által.
A szoborcsoport és a vár országosan védett műemlékek.
Ezen értékes városi zöldterület átalakítására, modernizálására többször történt kísérlet
(pl. 2004), de jelentős változások nem történtek nagy költségigényük miatt. Előrelépés
a régóta hiányzó, azóta megépült és üzemelő nyilvános illemhely kialakítása, ivókút
létesítése, új, tervezett virágágyak kialakítása, átalakuló főbejáró kialakítás.
A park további funkcionális átalakítása, átértékelése szükségszerű lenne, mivel városunk egyik legnagyobb (4,8 ha) összefüggő zöldterületét jelenleg nemcsak pihenni vágyó lakosok, turisták látogatják, hanem jelentős sportélet is zajlik mind szervezett
egyesületi, mind egyéni formában is. Ezen átalakítások során figyelembe kell venni a
jelentkező igényeket minden szempontból.

A zöldterületek fejlesztése – őshonos jelleg, védett növény és állatvilág megőrzése
mellett – során egy színesebb, díszesebb felület kialakítása lehetne az elsődleges cél,
bemutatókert jelleggel. Itt különböző növénytársulások, növényegyedek botanikus kert
szerű bemutatását lehetne megvalósítani, mellyel még vonzóbbá tehetnénk a területet a
városba látogatók előtt.
Ugyanakkor a sportolni vágyók igényét is figyelembe véve a közlekedő felületek minőségén, illetve a közbiztonságon is javítanivalók vannak. Itt elsősorban a közvilágítási problémák, burkolt sétányok méret- és felületkialakításainak problémáit kell megoldani.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szigeterdővel
kapcsolatos tájékoztatót.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a növényesítési tervek elkészítésére a vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele mellett kérjen fel a tervezéshez
jogosultsággal rendelkező legalább 3 tervezőirodát a kiviteli tervek elkészítésére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tervezési munkálatok elvégzéséhez szükséges fedezet mértékére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetében tegyen
javaslatot.
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