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Vezetői összefoglaló 
 

A kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés 

erősítését és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. A cél 

elérését a Kormány a CLLD HACS-ok együttműködésével tervezi megvalósítani a TOP-

7.1.1-16 felhívásban foglalt feltételek mentén.  

Dombóvár városában az előző Európai Uniós fejlesztési ciklusban számos intézmény, 

közterület újult meg és elindultak valódi társadalmi igényekre választ és megoldást kínáló 

civil kezdeményezések, programok és szervezetek. A stratégia kidolgozása során - a korábban 

meglévő fejlesztésekre támaszkodva, azokat kreatív, új elemekkel kiegészítve a 

műhelymunkák során - nagy társadalmi érdeklődés mellett zajlott a tervezés. Kijelenthető, 

hogy a dombóváriakat megmozgatta a kezdeményezés, melyet hűen tükröz, hogy a 

műhelymunkák minden korosztály és társadalmi csoport aktív részvételével, napokon át 73 

szervezet közreműködésével kerültek megrendezésre. A személyes részvétel mellett főként a 

közösségi média segítségével több ezer főt értünk el a stratégia készítés során, amely 

eredményeként még számos hasznos észrevétel érkezett, amelyek később beépítésre kerültek 

a végleges stratégiába. 

A stratégia megalkotásában a legaktívabb társadalmi szervezetek, vállalkozások és 

intézmények a kezdeti megbeszélésektől a stratégia jóváhagyásáig részt vettek, mindeközben 

megalkották a Dombóvári HACS Egyesületet vállalva, hogy majd a stratégia 

megvalósításában is aktív szerepet töltenek be. 

A közösségi tervezés során egyértelműen megállapítható volt, hogy Dombóvár városában a 

helyi közösségi és társadalmi élet, más hasonló adottságú településekhez képest aktív, 

azonban a különböző szervezetek együttműködése nem hatékony. A stratégia megalkotása 

során a társadalmi problémákat és a nem hatékony együttműködési folyamatokat felismerve a 

közösség a következő pontokban határozta meg stratégia céljait: 

1. A meglévő természeti környezet megismertetése és megőrzése, vagyis a 

természetvédelem hangsúlyozása 

2. A helyi közösségen belüli együttműködések erősítése 

3. Élményközpontú közösségi élet kialakítása 

4. Szellemi és fizikai egészségmegőrzés 

 

A 2017. augusztus 01-én kelt támogatói döntés alapján elkészítettük a Stratégia átdolgozását. 

A HACS működési költsége és a programokra költhető összeg együttes összege 400 millió 

forint, mely alapján csökkentettük a munkaszervezetre szánt forrásokat, a megvalósítandó 

programok számát és kisebb nagyságrendű kulcsprojektet határoztunk meg.  

 

A felhívás adta lehetőséggel élve és a stratégia megvalósítása érdekében meghatároztunk egy 

kulcsprojektet, a Szigeterdei Közösségi Teret és a volt zeneiskola épületének (7200 

Dombóvár, Szabadság utca 14., Hrsz: 7/1) felújítását . A kulcsprojekt célja olyan kulturális és 

közösségi tér kialakítása, mely infrastrukturális fejlesztésével biztosítja azt a hátteret, ahol a 

helyi közösségszervezési tevékenységek megvalósulhatnak. 

A Helyi Közösségfejlesztési Stratégia fő célként az alábbiakat jelölte meg: „Egészségtudatos 

és a környezet megóvására törekvő harmonikus közösség kialakítása, ahol egy élhető 

városban a testi-lelki-szellemi jólét mindenki számára elérhető.” 
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Az évek óta kihasználatlanul álló, de a projekt keretében felújításon áteső épületben egy 

többfunkciós közösségi épület jönne létre, amely városközponti fekvésével, könnyű 

megközelíthetőségével, az épület adottságaival kiváló közösségi központ szerepet tölthet be. 

 

A projekt helyszíne maradna a jelenlegi helyszín, azaz a Szigeterdő területe (Hrsz: 1882/3) is 

 

Mindezeknek megfelelően Dombóváron egy olyan helyszínt kellett keresni, ahol már jelenleg 

is fellelhető a közösségi élet, a természet- és környezetvédelem, az egészséges életmód alapját 

jelentő mozgás. A kiválasztás során azt is figyelembe vettük, hogy egy már a köztudatba is 

beépült, elfogadott, közkedvelt, alapinfrastruktúrával rendelkező terület legyen a fejlesztés 

helyszíne, melynek továbbfejlesztése lehetőséget kínál a meglévő szolgáltatások 

megerősítésére, alkalmas új funkciók befogadására, és ahol a stratégiában foglalt célok 

maradéktalanul megvalósíthatóak.  

 

A kulcsprojekt az egész stratégia megvalósításában egy generátor szerepét tölti be, hiszen a 

közösségi funkciók fizikailag alig különülnek el egymástól, ezáltal biztosítva a társadalom 

számára a széles körű elérés lehetőségét.  

 

A kulcsprojekt mellett az elkövetkező években infrastruktúra fejlesztésre, kisléptékű 

infrastruktúra fejlesztésre, rendezvényekre és programsorozatok megvalósítására biztosít 

forrásokat a Dombóvári HACS Egyesület. A stratégia megvalósítása érdekében kialakításra 

került 3 db pályázati felhívás mellett még számos együttműködési projekt megvalósítására is 

lehetőség lesz a célok összehangolása és elérése érdekében.  

A CLLD keretében megvalósítani kívánt program az INDA11 – Innováció Alapú Dombóvári 

Akcióterv elnevezést kapta. Mivel a kijelölt akcióterület a város teljes területe és lakossága, 

ezért a 11-es szám a településrészek számát jelöli. A stratégia megalkotása során különös 

figyelmet fordítottunk arra, hogy újszerű, modern és innovatív elemeket tartalmazó 

fejlesztések valósuljanak meg. A stratégia megvalósításával Dombóvár városában egy olyan 

közösségi fejlesztés valósul meg, amely reményeink és elvárásaink szerint a jelenkor 

problémáira nyújtott megoldásai mellett a jövő korok kihívásainak leküzdésében is 

összehangolt segítséget tud nyújtani. 

 

Fő célunk: 

Egészségtudatos és a környezet megóvására törekvő harmonikus közösség 

kialakítása, ahol egy élhető és fejlődő városban a testi-lelki-szellemi jólét 

mindenki számára elérhető. 
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1. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának 
folyamata 

A tervezés során széleskörű társadalmi egyeztetést folytatott le az egyesület Dombóvár 

lakosságával annak érdekében, hogy minél mélyebben és részletesebben megismerhessük a 

település szükségleteit. A HACS alakuló ülésére a város minden társadalmi rétege névre szóló 

meghívót kapott (jelentősebb civil szervezetek, vállalkozások, társadalmi életben aktív 

magánszemélyek, egyházak, stb.), valamint a település honlapján és a Dombó-Média Kft. 

által üzemeltetett felületeteken (helyi televízió és nyomtatott sajtó) is megjelent a meghívó, 

ami a település egésze számára ezáltal elérhetővé vált. 

Többfordulós műhelymunka keretében valósult meg a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 

tervezése az alábbi témakörökben: 

- környezet- és természetvédelem  2016. 06. 14-én 

- sport, egészségmegőrzés    2016. 06. 15-én 

- kultúra, művészet    2016. 06. 16-án 

 

Ezt követően a három témakör három-három képviselője vett részt egy közös, úgynevezett 

összesítő műhelymunkán, ahol meghatározták a végleges fejlesztési célokat, illetve az 

együttműködési lehetőségeket, kapcsolódási pontokat. Erre az eseményre 2016. 06. 21-én 

került sor. 

A minél sikeresebb és szélesebb körű információgyűjtés érdekében egyedülálló, innovatív 

módon a műhelymunkák élőben is követhetőek voltak a város facebook oldalán, és nagy 

örömünkre szolgált, hogy innen is több, érdekes és egyben használható javaslat érkezett. A 

video anyag a későbbiekben és a mai napig is elérhető a közösségi oldalon. A nézettségi 

adatok az alábbiak 2016.06.27-én: 

- Környezet- és természetvédelem témakör – 2016. 06. 14.        870 db megtekintés 

- Sport és egészségmegőrzés témakör – 2016. 06. 15.  774 db megtekintés 

- Kultúra és művészet témakör – 2016. 06. 16.   280 db megtekintés 

A videóanyagok az alábbi linken érhetőek el:  

https://www.facebook.com/dombovar.termeszetesen/?fref=ts 

 

2016. 06. 25-én a „Hat vár hat rád” nagyszabású program keretein belül egy tájékoztató 

standot állítottunk fel, ahol az érdeklődők betekintést nyerhettek a tervezési folyamatba, 

illetve javaslatokat tehettek a készülőben lévő HKFS- hez. A tervezési folyamat legvégső 

folyamataként 2016. június 28-án lakossági fórum került megtartásra, ahol az érdeklődők 

tájékoztatást kaptak a készülő fejlesztési stratégiáról, és egyben elmondták véleményüket, 

javaslataikat, melyek beépültek a tervezési dokumentumba. A későbbi munkák 

megkönnyítése érdekében a műhelymunkákról hangfelvétel és jegyzőkönyv is készült, 

melyhez minden résztvevő előzetesen hozzájárult. A műhelymunkák során civil szervezetek, 

vállalkozások és magánszemélyek vettek részt (mellékelt jelenléti ív szerint). A tervezési 

munkát külső szakértők bevonásával végeztük, akik munkáját a helyi önkormányzat 

szakemberei segítették, akik egy-egy adott témakör felelősei és ismerői voltak.  

A tervezésben részt vettek a civil és a gazdasági szféra, valamint a lakosság képviselői kortól, 

nemtől, társadalmi hovatartozástól függetlenül, így biztosítva a hosszú távú fenntarthatóságot. 

A különböző tervezési eseményeken a résztvevők között egyik érdekcsoport aránya sem 

haladta meg a 49 %-ot, így maradéktalanul sikerült az esélyegyenlőséget is biztosítani. 

Szempont volt az is, hogy a különböző csoportok, illetve érdekcsoportok is közös 

kapcsolódási pontot tudjanak kialakítani, hogy egymás segítve tudjanak fejlődni, erősödni. A 

műhelymunkákon, lakossági fórumon, illetve egyéb tájékoztató eseményeken felvetett (Hat 

https://www.facebook.com/dombovar.termeszetesen/?fref=ts
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vár-hat rád rendezvény, Facebook- hozzászólás, e-mailben érkezett javaslatok, stb.) és 

megfogalmazott célokat, javaslatokat pedig a megbízott szakértők összegezték és 

felhasználták a Helyi Fejlesztési Stratégia megállapításaihoz, amely a későbbi dombóvári 

helyi fejlesztési prioritásokat jelöli ki. 

A műhelymunkák során, a széles spektrumon mozgó közösség aktív részvétele mellett, a 

javaslatokra támaszkodva készült el a fejlesztési stratégia. Ennek köszönhetően olyan jellegű 

dokumentum került kialakításra, amely széles társadalmi egyeztetésen alapul, minden 

társadalmi réteg igényeit figyelembe veszi. Fontos eredmény, hogy a város szervezetei, 

magánszemélyei együtt próbáltak meg olyan közös fejlesztési célokat meghatározni, mely 

mindenki számára hasznos. Ezáltal már érezhető a szervezetek közötti kommunikáció jelentős 

javulása, ami további közös sikereket alapozhat meg. 
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A stratégia átdolgozását indokolta, hogy a támogatási döntés értelmében kevesebb 

forrás áll rendelkezésre a korábban meghatározott kulcsprojekt megvalósításához, ezért 

annak témáján változtatnunk kellett, a Szigeterdei Közösségi Tér lett az új kulcsprojekt, 

mely mindenben megfelel és szorosan illeszkedik a műhelymunkák során 

megfogalmazott igényekhez.    

 

A programokhoz partnerségre törekedtünk az egyházakkal, iskolákkal, civil 

szervezetekkel, intézményekkel, vállalkozásokkal. A kulcsprojekten túl természetesen 

többirányú fejlesztési igény is megfogalmazódott, melyek röviden alábbiak: 

- tréningek, táborok szervezése 

- ifjúsági tér kialakítása 

- előadások, szemléletformáló programok 

- többgenerációs terek kialakítása 

- szociális szolgáltatások fejlesztése 

- zöldenergia elterjesztése 

- zöldfelületek növelése 

- ökoudvarok, ökobútorok, ökokör kialakítása stb. 

- egészséges társadalom kialakítása (munkáltató-munkavállaló kapcsolata stb.) 

Az első egyeztetésre 2016. május 19-én került sora a Tinódi Ház Majoros-termében. A 

megbeszélésen 32 fő vett részt. Az egyeztetés keretében Szabó Loránd polgármester 

tájékoztatta a jelenlévőket a CLLD (közösségvezérelt helyi fejlesztések) kiírásáról, ami egy 

teljesen új, a korábbiakon túlmutató közösségi szemléletű fejlesztési lehetőség. A HACS 

alakuló ülését 2016. május 26-án tartottuk a Tinódi Ház Pinceszínházában 27 résztvevővel, 

melynek keretében 12 taggal megalakult a Dombóvári Helyi Közösség, amely kimondta, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése 

és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című 

felhívásra. Egyben meghatározták a következő találkozások menetrendjét is, ami a Helyi 

Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez elengedhetetlen. Az első műhelymunkára 2016. június 

14-én került sor a városháza Ujváry termében. A foglalkozáson 20 fő vett részt, a témakör a 

természet- és környezetvédelem volt. A jelenlévők meghatározták a fenti témakörben 

elérendő rövid és hosszú távú célokat, fejlesztési elképzeléseiket, melyek röviden az alábbiak: 

- környezetvédelmi nap kibővítése 

- rendezvénytó kialakítása 

- ökonap és ökotúra szervezése 

- egészségnap szervezése 

- játszótér, sportpálya balesetmentesítése 

- ökoudvar kialakítása 

- kül- és beltéri bútorok ökoanyagból 

- futó- és kerékpár pálya kialakítása 

- interaktív tanulásra alkalmas természeti helyek, pontok kialakítása 

- Madárvárta fejlesztése 

- többnapos környezetvédelmi program megtartása a lakosságnak a helyi ökoiskolák 

együttműködésében 

- közösségi térelemek, bútorok készítése hulladékból  

A következő napon, 2016. június 15-én szintén a városháza Ujváry-termében rendeztük meg a 

sport és egészségmegőrzés témakör műhelymunkáját.  
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A foglalkozáson 28 fő vett részt, itt sor került a fenti témakört érintő probléma, valamint 

erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek meghatározására, majd a fejlesztési célok 

kidolgozásra, melyek röviden az alábbiak: 

- egészségcentrum kialakítása 

- Szállásréti-tó többfunkciós hasznosítása 

- egészségnevelő előadások 

- „Fogadj el-Elfogadlak” interaktív foglalkozások 

- fittDombóvár alkalmazása, létrehozása 

- többgenerációs játszótér kialakítása 

- nyári napközis táborok működtetése 

- szociális farm létrehozása 

- munkahelyi csoportos foglalkozások 

 

Az elhangzott projektötletek az egészségfejlesztés/nevelés köré csoportosultak, melynek célja 

az emberek tudatos és felelősségteljes magatartásának kialakítása. Ez magában foglalja az 

ismertek átadását, az egészségi jártasságok, készségek, valamint szokások kialakítását. A 

közösségi programok érintik a prevenció, egészségmegőrzés, sport és táplálkozás területeit, 

szükségessé teszik egyes közösségi helyszínek fejlesztését. 

 

A harmadik műhelymunka 2016. június 16-án ugyancsak a városháza Ujváry-termében 

zajlott 25 fő részvételével. A résztvevők itt is megtárgyalták a kultúra és művészet témakör 

jelenlegi helyzetét, és meghatározták a fejlesztési lehetőségeket: 

- Jelentősebb tömegeket megmozgató nagy rendezvények/programok 

alapinfrastruktúrájának, eszközigényének biztosítása. 

- Kulináris programok 

- Hagyományteremtő és hagyománykövető kulturális programok/programsorozatok 

- Kulturális/közösségi terek kialakítása 

- Coworking iroda létrehozása 

- közösségi tér kialakítása 

- művésztelep kialakítása 

- rendezvényterem kialakítása 

A három műhelymunka után minden egyes tématerület legalább 3-3 képviselője részt vett 

egy közös megbeszélésen, ahol a végleges stratégiai célok meghatározása volt a cél. Ezen 

eseményre 2016. június 21-én került sor a városháza Ujváry- termében 18 fő részvételével.  

2016. június 25-én a „Hat vár-hat rád” elnevezésű nagyszabású rendezvény keretében 

egy külön tájékoztató sátrat állítottunk fel. E pontot bárki felkereshette, és információval 

gazdagodhatott a készülő HKFS-t illetően, illetve véleményezhette a már felvázolt 

elképzeléseket. A tájékoztató pontot több százan keresték fel, és 170 fő egy ún. HACS-

TOTO-t is kitöltött, aminek segítségével további ismereteket tudtunk átadni az 

érdeklődőknek. 

2016. 06. 28-án Szabó Loránd polgármester tartott lakossági fórumot, ahol felvázolta a HKFS 

jövőképét, fejlesztési elképzeléseit. A fórumon ahol szintén érkezett olyan hozzászólás, 

melyet be lehetett építeni a készülő helyi közösségi fejlesztési stratégiába. A rendezvény a 

Tinódi Házban került megtartásra 30 fő részvételével. 

2016. 06. 28-án a dombóvári HACS Egyesület egyhangúan elfogadta a Helyi Fejlesztési 

Stratégiát. 
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2. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és 
lakosság meghatározása 

2.1 Földrajzi, társadalmi, gazdasági koherencia/homogenitás, közös jellemzők 

Az akcióterület Dombóvár város teljes területe, amely 18.0191 főt jelent. Az akcióterület 

méretének kialakítását az indokolta, hogy Dombóvár kisváros, így földrajzilag, társadalmilag, 

és gazdaságilag is összefüggő terület. Dombóvár város a Dél-Dunántúl közepén, Tolna, 

Baranya és Somogy megye találkozásánál, Tolna megye délnyugati csücskében helyezkedik 

el, déli határai mentén a Kapos folyóval. Városunk és körzete kiváló természeti adottságokkal 

is rendelkezik, idáig nyúlik a Külső- Somogyi- dombság déli része, a város egyes területei a 

Kapos-völgyben fekszenek, a Szőlőhegy a zselici dombok alján helyezkedik el, és a város 

közelében húzódnak kelet felől a Tolnai-hegyhát és a Völgység dombsorai. Közigazgatási 

területe 78,48 km2. 

 

2.2 Korábbi együttműködések, megvalósult közös projektek 

A településen élők több közös projektet is megvalósítottak, ki-ki az adott területén, így mára 

már több együttműködés is kialakult, melyet jelen projekt segítségével kívánunk tovább 

mélyíteni. A korábbi években a településen megvalósított közösségi projektek az 

alábbiak: 

- A papírszínháztól a MANDA-pontig: kompetenciafejlesztő programok és 

szolgáltatások a dombóvári kistérség könyvtáraiban – Földi István Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény 

- „Élmény- Tudás- Műveltség”: a dombóvári művelődési ház szerepvállalása a tanórán 

kívüli nevelési feladatok ellátásában – Tinódi Ház Közművelődési Nkft. 

- Gyermekközpontú óvodai nevelést mindenkinek! – Dombóvári Szivárvány Óvoda 

- Esély a dombóvári roma nők szociális foglalkoztatására – Dombóvári Egyesített 

Humán Szolgáltató Intézmény 

- Kincs. Rejtett értékek felkutatása, megerősítése a HEMI-ben – KLEBELSBERG 

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 

- Létra: Leleményesen, Élményekkel, Társakkal Rendhagyót Alkotni – 

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 

- Bízz magadban, elérheted Te is! Középiskolát biztosan befejező továbbtanulást 

elősegítő fejlesztő program – KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ 

KÖZPONT 

- Társadalmi szerepben – A Sele Szociális Szövetkezet fejlesztési programja  

 „SELE” Szociális Szövetkezet 

 „A Tested az egyetlen hely, ahol élhetsz.” – Szent Orsolya Rendi Gárdonyi 

Géza Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a Dombóvári járásban – Dombóvár 

Város Önkormányzata 

 
1 A KSH Helységnévtár 2019. január 1-i adata.  
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További közösségi és együttműködési lehetőség kialakítására alkalmas program a „Hat vár- 

hat rád” című rendezvény, mely túrázásra, harci játékokban való részvételre hívja az 

érdeklődőket, színpadi bemutatókat tart, valamint történelmi rockoperát ad elő immáron 

második éve több civil szervezet közreműködésével. 

(A stratégia átdolgozásának időpontjáig a „Hat vár-hat rád” program hat alkalmat ért meg. 

Egyelőre bizonytalan, hogy mikor folytatódhat e népszerű program megrendezése.) 

 

2.3 A stratégia fő céljai és erőforrások rendelkezésre állása 

A stratégia főbb céljai: 

- A meglévő természeti környezet megismertetése és megőrzése, a 

környezetvédelem hangsúlyozása  

- A helyi közösségen belüli együttműködések erősítése 

- Élményközpontú közösségi élet kialakítása 

- Szellemi és fizikai egészségmegőrzés 

Az ehhez rendelkezésre álló 400 millió Ft forrás elegendőnek bizonyul, hiszen a pályázható 

keretösszeg ismerete a stratégia tervezésekor rendelkezésre állt, így a stratégia céljai is 

eszerint lettek meghatározva. A műhelymunkák során minden alkalommal felvázoltuk a 

rendelkezésre álló források összegeit, így ennek ismeretében lehetett a stratégiát megalkotni. 

A műhelymunkák során felvetett fejlesztési igények szinte minden témakörben a város 

különböző területeit érintették, a kezdeményezések a teljes várost lefedik. Ezért 

mindenképpen indokolt volt az akcióterületet városi szinten meghatározni. Szintén fontos 

tényező a humán erőforrás megléte, ami a stratégiai célok eléréséhez biztosított, hiszen 

országosan elismert szaktekintélyek tevékenykednek a városban a környezet- és 

természetvédelem és az egészségmegőrzés területén egyaránt. A környezeti erőforrások is 

biztosítottak, hiszen a Konda-patak völgyében rendkívül gazdag élővilág található, ennek 

keretében működik a MADÁRVÁRTA, melynek kínálata többek között az alábbiak: 

madárgyűrűzés, erdei óvoda, erdei iskola, madarász terepi foglalkozás, madárbarát mintakert, 

előadások.  

Az akcióterületet a város egésze alkotja, így a beavatkozási területeken keresztül a lehető 

legtöbb ember életére hatással tudunk lenni mindhárom szférában. Dombóvár városi szinten 

jelentős tapasztalattal rendelkezik pályázati programok megvalósításában, több jelentős 

fejlesztés valósult meg az önkormányzat, a vállalkozások illetve a civilek gondozásában is. 

Összességében tehát megállapítható hogy a stratégia megvalósításához a humán és 

környezeti erőforrások már rendelkezésre állnak, a jelen projekt keretében elnyerhető 

pénzügyi forrás elérésére van még szükség.  

A HKFS felülvizsgálatának időpontjában – 2020. első negyedév – a pénzügyi alap 

rendelkezésre állt.  

2.4 Személyes interakciókat lehetővé tevő helyi karakter 

A lokális karakter annak lesz a biztosítéka, hogy az akcióterület léptéke és a helyi 

akciócsoport helyi szervezeti egységeinek kombinációja lehetővé tegye a helyi, személyes 

interakciókat, az összetartás és közös helyi identitás érvényesülését. A műhelymunkák során 

jól látható volt azon helyek és személyek köre, amelyek/akik motorjai lehetnek Dombóvár 

fejlődésének. E kulcsemberek jelen vannak a létrejött HACS-ban is.  
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3. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése 

3.1 Helyzetfeltárás 

A helyzetelemzés készítésénél figyelembe vettük a 2015-ben készült, Dombóvár Településfejlesztési 

Koncepciójának és az „Integrált Településfejlesztési Stratégia” megállapításait, továbbá a település 

működését meghatározó következő dokumentumokat: Dombóvár Város Önkormányzatának Szociális 

Szolgáltatástervezési Koncepciója (2015), Dombóvár Város Önkormányzatának Civil Koncepciója, 

Települési Klímakoncepció (2016), Dombóvár Város Önkormányzatának 2013-2018 évekre 

vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programja, Dombóvár Város Önkormányzatának Kulturális 

Stratégiája, Közművelődési Koncepciója és Sportkoncepciója. 

Támaszkodtunk KSH és egyéb hivatalos statisztikákra, Dombóvár város képviselő-testülete 

által tárgyalt szakmapolitikai tájékoztatókra, előterjesztésekre.  

3.1.1 Térszerkezet 
Dombóvár a Dél-dunántúli régióban található, Tolna megye harmadik legnagyobb települése, 

járásközpont. Tolna megye nyugati határán, Tolna, Baranya és Somogy megyék 

találkozásánál helyezkedik el. Vonzáskörzete túlterjed a megye határain. Dombóvár a Dél-

dunántúli régió meghatározó városa Pécs, Kaposvár és Komló mellett. 

A város területe 78,48 km2. 2019. január 1-jén a lakosságszám 18.019 fő (forrás: KSH 

Helységnévtár), a népsűrűség 229,59 fő/km2. 

A régió településszerkezete kedvezőtlen: jellemző egyrészt az aprófalvak és kistelepülések 

nagy aránya, másrészt a városhálózat fejletlensége. A megye városhálózatának jellegzetessége 

a nagy- és középváros hiánya. Másik fontos sajátossága a kiegyensúlyozottság: a 

megyeszékhelyen kívül még két közel 20 ezer lakosú városa van, melyek Paks, mint 

foglalkoztatási központ és Dombóvár, mint közlekedési csomópont a megye meghatározó 

karakterű települései. Idegenforgalom szempontjából a megye fővárosának Dombóvár számít. 

Ezt támasztja alá az itt eltöltött vendégéjszakák száma is. (A 2020-as járvány miatt a turizmus 

szerepe jelentősen csökkent.) Jelentősebb, a megyehatáron is túlnyúló (Somogy és Baranya 

megye) vonzáskörzettel Dombóvár rendelkezik. 

A Dombóvári járást 16 település alkotja: Dombóvár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand, 

Döbrököz, Gyulaj, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szakcs, 

Várong. Dombóvár az egyedüli városi rangú település. (KSH, 2014). 

A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos 

átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 

240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján a járás települései az alábbiak szerint érintettek:  A 

Dombóvári járás 16 településének 68,8 %-a, 11 település társadalmi-infrastrukturális 

szempontból elmaradott. Az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó 

munkanélküliségű települések közé pedig a járás 62,5%-a, 10 település tartozik. E hátrányok 

csak Dombóvár, Attala, Kapospula és Kaposszekcső településre nem vonatkoznak. 

 

A település vonzáskörzete 

Dombóvárt és térségét közigazgatási határokon átnyúló kapcsolatrendszerek jellemzik. 

Jellemzően Dombóvár jelenti a munkaerő- és fogyasztói bázist (ipar, kereskedelem, 

szolgáltatások, turizmus), azonban ellenkező irányú kapcsolatok is megjelennek (iskolába 

járás, Kaposszekcsői Ipari Park munkahelyei, stb.) 
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Fontos kiemelni Dombóvár vasúti központi, egészségügyi, valamint a hagyományos fémipar 

maradványaként erős fémipari szerepét, amely azonban nagyobb területi vonzáskörzetet 

jelent. 

 
3.1.2 Környezeti adottságok 
Természeti adottságok 

Dombóvár a Dél-dunántúli régióban, Tolna megye délnyugati csücskében helyezkedik el, 

Somogy, Tolna és Baranya megye határán. A város természetföldrajzi beosztása szerint 

három kistáj találkozásánál található. Közigazgatási határának legnagyobb része a külső-

somogyi középtájba, azon belül is a Dél-Külső-Somogy kistájba tartozik. Délről a Mecsek és 

Tolna-Baranyai középtájhoz tartozó Völgység és az Észak-Zselic kistájba sorolható.  

Dombóvár kedvező természeti adottságú város. A természeti környezet rekreációs lehetőséget 

nyújt az itt élőknek, és az idegenforgalom jelentősége kiemelkedő köszönhetően Gunaras 

fürdő fejlesztésének, a kereskedelmi szálláshelyek bővülésének.  

Geológia és domborzat 

Dombóvár és a dél-külső-somogyi kistáj viszonylag egyhangú domborzattal rendelkezik. 

Átlagosan 130-160 méteres tengerszint feletti magasságú terület. A földrajzi mértékek szerint 

síkvidéknek számítana, de morfológiailag dombsági karaktere van. A tájat a Kaposba É-D-i 

irányban beletorkolló, meridionális völgyek szabdalják, melyeket elsősorban vízfolyások, 

valamint egyéb eróziós folyamatok alakítottak ki. Legjelentősebb patakok: Kiskonda-patak, 

Nagykonda-patak és a Perekaci-árok . 

A térség geológiai adottságainak köszönhetően könnyen, nagy mennyiségben elérhető az 

építkezési nyersanyagként hasznosítható homok és lösz. Ezenkívül a folyó- és 

patakvölgyekben jelentős mennyiségű tőzeg található. Dombóvár teljes területe alatt 

termálkarszt réteg húzódik, melynek kihasználására Gunarason termál- és gyógyfürdő 

létesült 1972-ben. 

Vízrajz 

Dombóvár vízrajzát alapvetően meghatározza a Kapos, ami a település déli oldalát, majd egy 

jelentős kanyarulatot követően a keleti oldalát határolja. A Kapos jelentősebb mellékfolyói 

közül Dombóvárt a Kiskonda-patak (19,5 km, 100 km2-es vízgyűjtő) és a Mecsek vizeit is 

összegyűjtő Baranya-patak érinti. A vízszint- és a vízhozam-ingadozások nagyok a térségben, 

a kisebb vízfolyások száraz periódusban ki is száradhatnak. Árvizek főleg tavasszal fordulnak 

elő. 

Dombóvár állóvizekkel jól ellátott település. Összesen öt különálló, völgyzárógátas 

megoldással kialakított mesterséges tavat találhatunk Dombóváron, amelyeket jellemzően a 

XX. század közepén hoztak létre, és az egykori tőzegbányák helyén keletkeztek. A Kapos bal 

partján a Perekac mentén egyedül a Bontovai-horgásztó jelenik meg, míg a Kiskonda-patak 

mellett két tavat találni. Ezek északról déli irányban a következők: kiskondai halastavak (255 

ha); a kisebb, 53 hektáros vízfelülettel rendelkező Tüskei-tó; végül a város belterületén 

kialakított Szállásréti-tó (1,35 ha). A Kapos jobb partján a Nyerges-erdőben található, három 

kisebb tározóból álló, összesen 3,4 hektáros kiterjedésű Nyerges-horgásztó található. 

A felszín alatti vizekkel kapcsolatban meg kell említeni a magas fluoridtartalmú alkáli-

hidrogénkarbonátos gyógyvizet. A település országos jelentőségű ex lege védett természeti 

értéke a szőlőhegyi városrészen a kápolna mellett található Szent Anna-forrás, a szigeterdei 

lakótorony, Gólyavár, a szarvasdi földvár, a Nyerges-forráscsoport. 
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Tájhasználat, táji értékek 

Dombóvár jelenlegi tájhasználatát egyértelműen a mezőgazdasági termelés határozza meg. 

Megközelítőleg összesen 5600 hektár, azaz a Dombóvár területének 73%-a intenzív 

mezőgazdasági műveléssel művelt.  

Ezzel összefüggésben az Országos Területrendezési Terv szerint a Kiskonda-pataktól 

nyugatra eső löszhátak kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek, a keletre található 

löszhátak pedig jó termőhelyi adottságú szántóterületek övezetébe tartozik.  

Kistáblás és kertes művelésű területekkel a várostól délnyugatra fekvő Szőlőhegyen 

találkozni, ami korábban hagyományosan zártkertes településrész volt, mára azonban 

megkezdődött a belterületbe vonása, és a korábbi, legfeljebb gazdasági melléképületeket 

megengedő beépítést fokozatosan felváltja a családi házas kertvárosi építkezés. A megmaradt 

komplex kertes művelésű területek megközelítőleg a település területének 3,5%-át teszik ki. A 

terület elsődleges rendeltetése már nem annyira a termelés, hanem az üdülés, a rekreáció. 

Erdőgazdálkodási tevékenység szinte alig jellemző a településre. Jelentős a vízgazdálkodással 

érintett területek aránya, összesen megközelítőleg 198,5 hektárnyi, azaz Dombóvár 

területének 2,5 %-a vízfelület. A tavak mindegyike – kivéve a Szállásréti-tavat – halgazdasági 

és horgászati hasznosítás alatt áll. 

A beépített területek az országos átlagnak megfelelően 12,17%-át teszik ki a település 

közigazgatási területének, ami 945,75 hektárt jelent.  

Főbb infrastrukturális beépítettség a Kapos északi oldalán futó vasútvonal mentén található, 

ahol egyben a Szuhay-domb elnevezésű városrész északnyugati oldalán fekszik a 26 

hektáros, Kaposszekcső közigazgatási területéhez tartozó Ipari Park. Ipari és 

kereskedelmi területek a Kiskonda-patak mentén és a tüskei városrész déli oldalán 

helyezkednek el, összefüggő területet alkotva Több vállalkozás és az önkormányzat 

összefogásával 2019-ben sikerült megszerezni a Tüskei Ipari Park címet. Az ipari és 

kereskedelmi területek teljes kiterjedése 125 hektár. 

A Dombóváron található gyógyvíznek és a gazdag vízhálózatnak köszönhetően a település 

igen nagy turisztikai vonzerővel rendelkezik. A Kiskonda-patak menti Tüskei-tó és 

Szállásréti-tó, valamint a Nyerges-erdő és a kiépített számos turistaút meghatározza 

Dombóvár turisztikáját, melyek remek kiegészítő vonzerőt jelentenek a gunarasi 

gyógyfürdőbe érkező vendégeknek. Az ÁNTSZ különböző vizsgálatok eredményeképpen 

Gunarasfürdő területének mintegy 90 százalékát (36,2 hektárt) 2017-ben minősítette 

gyógyhellyé. A dombóvári fürdő Magyarország harmincharmadik gyógyhelye, ezzel a 

minősítéssel a Dél-Dunántúlon Dombóvár mellett a Baranya megyei Harkány, Szigetvár és a 

Somogy megyei Igal rendelkezik. 

Országos jelentőségű természetvédelmi terület nem található a településen, azonban ex lege 

védett forrás és földvár igen. A Dombóvár területén levő három egykori vár és forrás: 

- A szarvasdi határban lepusztult földvár romja magántulajdonú telken áll, mérete és története 

még nem ismert. 

- Jelentősebb a Szigeterdőben található XIII. században épült földvár, ami a település ősi 

magjában áll. A palánkkal megerősített 25 méter átmérőjű földvár feltételezhetően egy XVI. 

századi tűzvész során pusztult el. Az addigra már védelmi szempontból elavult várat nem 

építették újjá, szerepét a Gólya-vár vette át. A várat 2003-2006 között újították fel.  

- A Dombó-vára, mely egyes nézetek szerint a település névadója, a Kapos árteréből 

kiemelkedő teraszszigeten helyezkedik el. Mérete 70x105 méter lehetett. Ez a vármaradvány 

kultúrtörténeti jelentősége mellett esztétikai értéket is képvisel. 
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- A település egyetlen ex lege védett forrása a szőlőhegyi kápolna szomszédságában álló 

Szent Anna-forrás (7310-es hrsz.-on). A forrás az útról jól észrevehető, a vize nem iható.  

Kiemelkedő számban találni azonban helyi jelentőségű védett értékeket. Dombóváron 14 

helyi védettségű terület található, melyek a következők: Bontovai-tó, Gólyavár, Gunaras-

parkerdő, Kiskonda-patak völgye, Nyerges-erdő és horgásztó, Szigeterdő, Tüskei tölgyes 

maradványerdő, Dombóvári tűzlepkés rétek, Béka-tói mocsár és égeres, Banya-völgyi 

tölgyes, Mágocsi úti tölgyes, Bontovai erdő, Mászlonyi kastélypark, Gunarasi partifecske 

költőtelep. A természetvédelmi területek mellett 18 természeti értéket is meghatároz a helyi 

önkormányzati rendelet. 

Dombóvár földrajzi fekvése kedvező, három megye találkozásánál fekszik, jelentős köz- 

és vasúti közlekedési csomópont. Természetes vizekkel jól ellátott terület, melyben még 

kiaknázatlan lehetőségek vannak.  

Az elmúlt évtizedre általánosságban Dombóvár és térsége gazdaságának visszaesése, 

munkaerőpiaci leépülése, a lakossági elvándorlás és az elöregedés jellemző. A potenciális 

fejlesztések a turizmus, a kultúra, az oktatás, a szociális alapszolgáltatások, az 

egészséges életmód, továbbá a szociális alapszolgáltatások és a gazdaság területére 

irányulnak, valamint a lakosság környezettudatosságát, a szabadidő hasznos eltöltését, a 

rekreációt szolgálják.  

Önkormányzati programok: 

• Dombóvár volt az első település, amely 2004-ben először elkészítette a város 

Természetvédelmi Alaptervét, mely 2015-ben került felülvizsgálatra. A terv 2020-ig 

határozza meg a cselekvési programot. Első elemeként elkészült a Kis-Konda-patak 

völgyének táj- és élőhely-rehabilitációs terve. 

• Pannon-kertek program: a 12 belvárosi zöldövezeti akcióterületre vonatkozó 

zöldfelület megújítási program és módszertani ajánlás 

• Dombóvár város klímakoncepciója: célja az éghajlatváltozás negatív hatásainak 

mérséklése, illetve a jó gyakorlatok és példák bemutatása a településen. 

• Szállásréti-tó koncepcióterve 

A zöldfelületek karbantartását 2018-ig a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szakmai 

irányításával látták el a közfoglalkoztatottak.  

Környezeti oktatási-nevelési feladatainak ellátása: 

• Ökovi: Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája 

• Ökoiskola: Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

• Madárvárta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Dombóvári Csoport 

• Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület, mint DÖPTE (Dombóvári Önkéntes Polgári 

Természetőr Egyesület) jogutódja. 

3.1.3 Kulturális erőforrások 
Dombóvár Város Önkormányzata 20/2004.(IV.28.) sz. „A helyi közművelődési feladatok 

ellátásáról” szóló rendeletében határozta meg a közművelődési feladatellátás kiemelt céljait, 

az alábbi intézményrendszerrel:  

- Tinódi Ház Nonprofit Kft., mint Dombóvári Művelődési Ház Kht. jogutódja 

- Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, mint Dombóvár Város Könyvtára 

jogutódja 

- Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola  
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- Közösségi házak: Szőlőhegyi Közösségi Ház, Szent Imre Közösségi Ház, 

Nemzetiségek Háza, Civil Iroda (2020-ra megszűnt.) 

- Múzeumok: Fekete István Múzeum, Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény, 

Természettudományi bemutatóterem, Vasúttörténeti Múzeum  

 

A kulturális élet központja a Tinódi Ház  

A város egyetlen, több kulturális funkció betöltésére alkalmas tere a művelődési ház. A 

közművelődési, kulturális helyzet javítására 2011. február 15-én Dombóvár Város 

Önkormányzata és az akkor létező Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kht. között 

közművelődési megállapodás jött létre. A megállapodás célja a közművelődési szolgáltatás 

biztosítása és javítása, a lehetőségek színvonalas kihasználásának lehetősége, a művelődési 

ház működtetése, a városi rendezvények szervezése Dombóvár és térsége lakossága számára. 

(A dokumentum a 2007. január 1-jei, 10 évre szóló megállapodás meghosszabbítása.) A 

Dombóvári Művelődési Ház elnevezése 2016. augusztusa óta Tinódi Ház. A Tinódi Ház 

tulajdonosa Dombóvár Város Önkormányzata, üzemeltetője a Tinódi Ház Nonprofit Kft. 

Kihasználtsága jelenleg 60%-os. (A vészhelyzeti intézkedések miatt a „ház” 2020 első 

negyedévében felfüggesztette működését, melynek határideje nem ismert.) 

 

Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

A nyilvános könyvtárak küldetése, hogy a nyomtatott, az elektronikus dokumentumok és az 

internet elérhetőségével biztosítsák mindenki számára az információhoz való szabad 

hozzáférést, szellemi otthont nyújtsanak az emberek életen át tartó tanulásához, járuljanak 

hozzá a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A könyvtári rendezvények típusai: kapcsolódás az 

országos könyvtári rendezvényekhez, kapcsolattartás a Dombóvárról elszármazottakkal 

(könyvbemutatók, beszélgetések), a városhoz kötődő helyi szerzők könyvbemutatói, 

személyes találkozások kortárs írókkal, költőkkel, neves személyekkel, irodalmi 

alkotóműhelyekkel, az országos ünnepek élményszerű megrendezése. Kihasználtsága 100 %-

os. 2017-től pedig a volt főszolgabírói lakban, egy impozáns épületben berendezett 

helytörténeti gyűjtemény is az intézményhez került szervezetileg, melynek neve Tinódi 

Könyvtár és Helytörténeti Gyűjteményről Földi István Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjteményre változott. 

 

Dombóvár város kiemelt kulturális rendezvényei: 

Téltemető Túra (február) 

Város Hete rendezvénysorozat (április első hete)  

Föld világnapja (április 22.)  

Kihívás napja (május 21)  

Jó tanulók, jó sportolók köszöntése (június)  

Múzeumok éjszakája (június)  

Hat vár hat rád (szeptember) 

Anna napi búcsú (július)  

Kertvárosi búcsú (augusztus 20)  

Kulturális Örökség Napja (szeptember)  

Autómentes Nap (szeptember)  

Újdombóvári őszi szüreti fesztivál (október) – Dombóvári József Attila Általános Iskola 

szervezésében 

Márton napi borünnep (november)  

Adventi vásár (december)  
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Negyedik láng verseny és- élményfutás, gyaloglás (advent utolsó vasárnapja) 

 

Dombóvár kiemelt nemzetiségi rendezvényei: 

Nemzetiségi disznótor (február) – a német, horvát és roma nemzetiségi önkormányzatok 

szervezésében  

Német Hét (november) – a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében  

Dombóvári Kisebbségek Napja (december) – a német, horvát és roma nemzetiségi 

önkormányzatok szervezésében  

 

Dombóvár kulturális hiányossága, hogy a városban mozi korlátozott keretek között volt 

elérhető mozgó mozin keresztül. Sajnos, e szolgáltatás 2019 év végén megszűnt. Színház 

nem működik, azonban színházi előadások, programok a Tinódi Ház kulturális 

kínálatában elérhetőek.  

Nem önkormányzati kultúraszervezők2 

A helyi civil társadalom speciális csoportját képezik a városi önkormányzat mellett működő, 

demokratikusan megválasztott egyéb helyi önkormányzatok. A Német és Roma nemzetiségi 

Önkormányzat, valamint a – még nem választóképes lakosság érdekeit megjelenítő – 

Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat a helyi köz- és kulturális élet fontos szereplői.  

Dombóvár fürdőváros. A régióból és más helyszínekről érkezők számára legvonzóbb 

turisztikai attrakció a gunarasi gyógyfürdő. A helyi múzeumok, galériák tipikus vendégei 

magasabb fizetőképességük és tapasztalataik alapján igénylik a kiegészítő programokat. 

 

Rendelkezésre állnak a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas kulturális terek és 

lehetőségek, azonban szükséges a lakosság mind nagyobb arányú tájékoztatása és 

bevonása, a hátrányos helyzetű csoportok szociokulturális hátrányainak csökkentése, 

továbbá a turizmus fejlesztése, a bevételi lehetőségek növelése érdekében a turisták 

számára további művelődési alkalmak biztosítása. A kulturális élet élénkítése, a 

szabadidős lehetőségek bővítése, a város kulturális arculatának megalapozása, 

művészeti produktumok létrejöttének ösztönzése szükségessé teszi infrastrukturális 

beruházások megvalósítását is. 

A város tervezi a Szigeterdő komplex turisztikai fejlesztését, valamint a horgászturizmus 

feltételeinek javítását (Tüskei- és Nyergesi horgásztó fejlesztése). 

3.1.4 Közszolgáltatások 
A régió társadalmi-gazdasági életében, a lakossági szolgáltatások biztosításában meghatározó 

jelentősége van a megyékben központi szerepet betöltő megyei jogú városoknak (Pécs, 

Szekszárd, Kaposvár), továbbá a régió városhálózatának gerincét képező, tizenegy 10-30 ezer 

fő közötti lakosságú városnak. A régióban a tízezer főnél kisebb népességű, 27 város ellátó 

intézményrendszere hiányos, a nem mindennapos szolgáltatásokat az ott élők kénytelenek 

máshol igénybe venni. E városok saját települési infrastruktúrájának kiépítettsége is elmarad a 

nagyobb városok színvonalától. Ezáltal Dombóvárnak és hasonló nagyságrendű városoknak 

nemcsak a falvakkal, hanem a térségi kisvárosokkal való együttműködése fontos a térség 

jólétének megteremtésében. 

A lakosság életminőségét jelentős mértékben meghatározzák az elérhető humán 

közszolgáltatások, különösen az oktatás, szociális ellátás, egészségügy, kultúra, sport stb. 

elérhetősége és azok minősége. 

 
2 Dombóvár Város Önkormányzatának Kulturális Koncepciója, 2008 
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Köznevelés, oktatás  

Dombóvár térségében a közoktatás intézményei nem minden településen találhatók meg. 

Csibrák, Jágónak, Lápafő, Várong, ahol nem működik sem óvoda sem iskola, valamint Nak és 

Kapospula, ahol általános iskola nincs. Középiskola csak a járás központjában, Dombóváron 

található. Felsőoktatási intézmény a járásban nincs.  

Dombóvár Város Önkormányzatának kötelező köznevelési közfeladata 2013. január 1-jétől 

már csak az óvodai ellátás (óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése és a 

többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése). 

Emellett önként vállalt feladatokat is ellát. 

 

Óvodai feladatellátás  

2001 és 2012 között a férőhelyek kihasználtsága enyhén csökkenő tendenciát mutat országos, 

regionális, megyei, járási és települési szinteken egyaránt, a csökkenő gyerekszám 

következtében. Dombóváron az óvodai ellátás a 2004 és 2005-ös években teljes 

kihasználtsággal működött, 2013-ra 83%-os kihasználtságúra csökkent. Dombóvár Város 

Önkormányzata jelenleg a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde, valamint Dombóvári 

Szivárvány Óvoda (3 óvodai és 1 bölcsődei feladat ellátási hely) fenntartója.  

 

Ezen kívül a Margaréta Református Óvoda egyházi fenntartású, valamint 2016. szeptember 

elsejétől a Dombóvári Szivárvány Óvoda Erzsébet utcai telephelye került a katolikus 

egyházmegye fenntartásába és Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda néven 

működik tovább. 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket valamennyi 

dombóvári óvodába be lehet íratni az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján. A német nemzetiséghez tartozó gyermekek részére a Dombóvári Százszorszép 

Óvodaban és a Margaréta Református Óvodában van lehetőség német nemzetiségi óvodai 

nevelésre. 

 

Alap és középfokú oktatás 

Az általános iskolai feladatellátás legfontosabb változása az elmúlt időszakban, hogy az 

önkormányzati feladatellátást a KLIK átvette. 2016-tól a feladat ellátásában további 

átszervezések voltak. Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvénnyel döntés született a KLIK megszüntetéséről, 

valamint arról, hogy a KLIK jogutódjaként tankerületi központok alakulnak. A területileg 

illetékes tankerületi központba 2017. január 1-jével átszállással kerülnek át az érintett 

közalkalmazottak. 

Az épületállomány továbbra is az önkormányzatok tulajdona (fenntartási és fejlesztési 

feladataival), a közoktatás állami ellátású feladattá vált.  

A 2001 és 2013 közötti időben az általános iskolai feladatellátási helyek, az általános iskolai 

osztályok (nappali oktatásban, gyógypedagógiai oktatással együtt), az általános iskolai 

tanulók (nappali oktatásban, gyógypedagógiai oktatással együtt) és az általános iskolában 

tanuló első évfolyamosok száma (nappali oktatásban, gyógypedagógiai oktatással együtt) 

csökkent országos, régiós, megyei és települési szinten is.  

Dombóváron az általános iskolai nevelés-oktatást az állam két intézményben biztosítja, a 

Dombóvári József Attila Általános Iskolában és a Dombóvári Belvárosi Általános és 

Alapfokú Művészeti Iskolában. A két iskola 1-1 városi tagintézménnyel, és 2 (Attala, 

Dalmand) ill. 3 (Döbrököz, Kaposszekcső, Csikóstőttős) városkörnyéki települési 

tagintézménnyel működik. Dombóváron emellett egyházi fenntartásban működik a Szent 

Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Kollégium.  
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A német nemzetiséghez tartozó gyermekek, tanulók részére a Dombóvári József Attila 

Általános Iskolában és a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában 

van lehetőség.  

Alapfokú művészetoktatás a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

Alapfokú Művészeti Iskolájában (Dombóvár, Bezerédj u. 2/b), illetve az egyházi fenntartású 

Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

és Kollégiumban folyik. 

Azoknak a sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulóknak, akik a többi gyermekkel, 

tanulóval együtt nem foglalkoztathatók, fejlesztő nevelését, oktatását a Reménység Fejlesztő 

Nevelést- Oktatást Végző Iskola, valamint a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolája végzi. A többi gyermekkel együtt 

nevelhető, oktatható gyermek a szakértői bizottság véleménye alapján az állami fenntartású 

iskolába íratható be. 

A KLIK fenntartásába tartozik a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári 

Tagintézménye (7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.), amely a dombóvári járásban élő gyermekek 

és családjaik, valamint a térség pedagógiai intézményeinek ellátására fenntartott, ingyenesen 

igénybe vehető szakszolgálati intézmény. 

A 2001 és 2013 közötti időben, hasonlóan az alapfokú közoktatás tendenciáihoz, a nappali 

tagozatos középiskolai tanulók száma csökkent országos, régiós, megyei és települési szinten 

is. Dombóváron három középiskola működik. A szakképzés feladatait a Szekszárdi SZC 

Apáczai Csere János Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma, valamint az 

Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma szakiskolai és 

szakközép-iskolai oktatása látja el.  

 

A szakképzést nyújtó középfokú oktatási intézmények rendelkeznek kollégiummal, amelyre a 

térségi, egyes szakok esetében régiós beiskolázás miatt a jövőben is szükség van. 

Fenntartójuk a Szekszárdi Szakképzési Centrum. 

Az iskolák által biztosított oktatási szintek átfedést mutatnak a szakközépiskola és a 

szakképzés tekintetében, szakirányultságuk és minőségpolitikájuk eltérései miatt azonban 

előnyösen egészítik ki egymás oktatási és szakképzési kínálatát. 

A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 4 és 8 évfolyamos gimnáziumi oktatást nyújt. 

Dombóváron nem található felsőoktatási intézmény, sem annak kihelyezett egysége. 

 

A csökkenő gyerekszám következtében az országos, régiós és megyei szintekhez 

hasonlóan Dombóváron is csökkent az általános iskolai feladatellátási helyek, osztályok 

és tanulók száma (nappali oktatásban, gyógypedagógiai oktatással együtt), valamint az 

általános iskolában tanuló első évfolyamosok száma (nappali oktatásban, 

gyógypedagógiai oktatással együtt), hasonlóan a középiskolai tanulók számának 

csökkenéséhez. Az óvodai férőhelyek kihasználtsága sem teljes. 

 
3.1.5 Egészségügy  
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, 

házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó 

ügyeleti, védőnői és iskola-egészségügyi ellátásról.  

A várostérség 16 településén 17 háziorvosi rendelő, 4 házi gyermekorvos, 10 gyógyszertár 

található. Ebből Dombóváron 8 háziorvos, 4 gyermekorvos és 5 fogorvos működik az 

egészségügyi alapellátásban. Védőnői, iskola-egészségügyi ellátás 9 védőnői körzetben 

működik.  

Az ügyeleti ellátási feladatot a Dombóvár Város Önkormányzata által lefolytatott 

közbeszerzési eljáráson nyertes EMERGENCY Service Kft. látja el. A rendelők egy részét 
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2015-ben pályázati forrásból felújították, ez a III. utcai rendelőt, a Hóvirág utcai rendelőt 

érinti, összesen mintegy 105 millió Ft értékben. A Szabadság utcai rendelő felújítására 2017-

ben nyújtott be pályázatot (TOP) az önkormányzat (100 millió Ft értékben), de támogatásban 

nem részesült. 

1. ábra: Ezer lakosra jutó működő kórházi ágyak száma (db) 

 

Ezer lakosra jutó kórházi ágyak száma (Forrás: TEIR) 

Az egészségügyi alapellátáson túl a járó- és fekvőbeteg-szakellátást a Dombóvári Szent 

Lukács Kórház biztosítja. Vonzáskörzete a megye határain is túlnyúlva, mintegy 70 ezer fő. 

2012.07.01-jétől struktúraátalakítás miatt a kórház fekvőbeteg-kapacitása 380 ágyra csökkent 

(120 aktív és 260 krónikus ágykapacitás, mely utóbbi jelentős részét képezi a mozgásszervi és 

kardiológiai rehabilitáció 198 ágyon). 

2014-ben EU-s pályázati forrásból jelentős fejlesztés indult 1.880.000.000 Ft bekerülési 

költséggel. A TIOP-2.2.6/12/1/B konstrukció keretében a Dombóvári Szent Lukács Kórház 

támogatásból valósította meg a fekvőbeteg-ellátás struktúraváltását, az eszközállomány 

fejlesztését és korszerűsítését. A pályázat keretében a Dombóvári Kórház "A" 

hotelszárnyának felújítása, valamint a Pincehelyi kórház részleges rekonstrukciója történt 

meg, melyhez orvosi eszköz beszerzés, illetve informatikai fejlesztés társult. 

2015-ben elkészült a Tamási Közösség Közösségi Egészségterve. A terv célja, hogy releváns 

információkkal szolgáljon a közösségi egészségtervezésbe bevont Tamási, Dombóvári és 

Paksi járások társadalmi-gazdasági helyzetéről, részletesen kitérve az itt élő népesség, a 

„közösség” egészségi állapotának főbb jellemzőire és szükségleteire, valamint az 

egészségügyi szolgáltatások elérhetőségére. 

 

Az egészségügyi alapellátás megoldott, de több intézmény komplex felújításra szorul. A 

megelőzés terén nem rendelkezik a város nagyságának megfelelő, kiépített rendszerrel. 

A tüdőgondozón és egyes egészséges életmóddal foglalkozó szervezeteken kívül nincs 

szervezett módja a prevenciónak. Szükség lenne az egészségtudatos magatartás 

fejlesztésére a teljes lakosság körében. 
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3.1.6 Gyermekjóléti szolgáltatások, gyermekek napközbeni ellátása 
 

Bölcsődei ellátás  

Dombóvár Város Önkormányzata kötelező feladatként biztosítja a családban nevelkedő 3 

éven aluli gyermekek napközbeni ellátását a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert 

Bölcsőde elnevezésű telephelyén. A bölcsőde 72 férőhelyen látja el a jelentkező gyermekeket. 

Kihasználtsága éves átlagban megfelelő, jelenleg csaknem teljes létszámmal működik. A 

bölcsődei ellátás iránti igény növekszik, ezért megfontolandó a bölcsődei férőhelyek 

számának bővítése. Az önkormányzat a 2016. évben TOP-pályázatot nyújtott be a bölcsőde 

épületének felújítására és 12 férőhellyel történő bővítésére 380 millió Ft értékben, mely nem 

részesült pozitív támogatói döntésben. 2019-ben hitelből megtörtént a részbeni felújítás. Több 

mint 40 millió forintból újult meg a bölcsőde épülete, aminek köszönhetően nemcsak 

komfortosabb lett, de energetikailag a korábbiaknál olcsóbban működtethető az intézmény. 

Szociális ellátás  

Dombóvár három településsel közösen társulásban fenntartott Dombóvári Egyesített Humán 

Szolgáltató Intézmény útján gondoskodik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. (SzocTv) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. Törvényben (GYVT) meghatározott szociális és gyermekjóléti feladatairól. 

A társulások 2013. július 1-jétől jogi személyiségű társulásként működik. 

Dombóvár Város Önkormányzata a társulásban résztvevő Szakcs, Várong és Lápafő 

önkormányzataival együtt pénzügyi hozzájárulást fizet az intézmény működéséhez az állami 

támogatást és a saját bevételeket meghaladó költségekhez, valamint a társulások működésével 

kapcsolatban felmerülő költségekre. A hozzájárulás nem tartalmazza azonban a Dombóvári 

Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok felújítási igényeit, értékcsökkenését és a 

vagyonbiztosítását – ezek jelenleg a dombóvári önkormányzatot terhelik. 

 

2. ábra: Idősek nappali intézményeinek kapacitáskihasználtsága (ezrelék) 

 
Szociális intézmények adatai Dombóváron és a Dombóvári járásban (Forrás: TEIR, 2014.) 

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény (Dombóvári ESZI) a Dombóvári 

Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás fenntartásában áll, melynek tagjai 

Dombóvár, Lápafő, Szakcs és Várong települések. A Dombóvári ESZI 12 telephellyel 

működik, amely magába foglalja szociális és gyermekjóléti alapellátásokat, valamint szociális 



23 
 

szakosított ellátásokat is. 2020 január 1-től a Máltai Szeretetszolgálat vette át az Aranysziget 

és a Platán Otthon működtetetését, remélve, hogy a karitatív szervezet könnyebben talál 

fejlesztési forrást.  

A Dombóvári ESZI feladata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 57. § (1) bekezdésben meghatározott szociális alapszolgáltatások, a 68. § és a 80. 

§ (3) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott szociális szakosított ellátások, továbbá a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározott gyermekjóléti alapellátások biztosítása. Dombóvár Város Önkormányzata a 

tárulásban résztvevő más önkormányzatokkal együtt pénzügyi hozzájárulást fizet az 

intézmény működéséhez az állami támogatást és a saját bevételeket meghaladó költségekhez, 

valamint a társulások működésével kapcsolatban felmerülő költségekre. 

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény ellátási területe 2016. január 01-től a 

Család- és Gyermekjóléti Központ tekintetében a járás 16 településére (Attala, Csibrák, 

Csikóstőttős, Dalmand, Dombóvár, Döbrököz, Gyulaj, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, 

Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szakcs, Várong), egyéb tekintetben Dombóvári Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás településeire (Dombóvár, Szakcs, Lápafő, 

Várong) terjed ki. 

 
3.1.7 A társadalom állapota 
 

A lakosságszám csökkenése mind a régióra, mind Dombóvárra és térségére különösen 

jellemző. A Dombóvári Járás településein a lakosságszám folyamatos csökkenést mutat, 

kivételt képez Kaposszekcső. 

A lakosságszám változását egyrészről a természetes szaporodás/fogyás, másrészről a 

vándorlási egyenleg alkotja. A természetes szaporodás/fogyás tekintetében Dombóvár 2003-

2012 között ingadozó mutatókkal rendelkezett, 2010-ben kiugróan magas értékkel.  

Az országos és a megyei trendekhez hasonlóan a várost természetes fogyás jellemzi, 

különösen a járás településeit, ahol az országos, megyei és dombóvári értékeknél a fogyás 

nagyobb arányban van jelen. 

 
3. ábra: Állandó népességen belül a 0-14 évesek aránya (%) 

 



24 
 

A KSH Tájékoztatási adatbázis alapján az állandó népesség korszerkezetének alapján 

megállapítható, hogy az országos és megyei trendekhez hasonlóan Dombóvár városának és 

térségének a lakosságát is az elöregedés is jellemzi.  

4. ábra: Állandó népességen belül a 15-59 évesek aránya (%) 

 

A városban 2001 és 2013 között 3,15 százalékponttal csökkent a 0-14 év közötti és 5,47 

százalékponttal nőtt a 60 év feletti népesség aránya. Mindkét változás meghaladja az 

országos, a megyei és járási értékeket. 

5. ábra: Állandó népességen belül a 60-X évesek aránya (%) 

 

 (Forrás: TEIR 2014.) 
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Az idős népesség számarányának növekedése és a fiatalok arányának csökkenése 

eredményezi, hogy Dombóvár öregségi mutatója meghaladja az országos, a megyei és a 

járási-térségi értékeket, és kedvezőtlen tendenciát mutat.  

Dombóvár 2001-ben még 131,9-es öregedési indexet produkált, szemben az országos 120,8-

as mutatóval, 2013-ra a különbség jelentősen növekedett, amikor Dombóváré 211,2-re nőtt, a 

magyarországi enyhébb növekedés 162,7 értékéhez képest. 

Összességében megállapítható, hogy Dombóvár Tolna megye harmadik legnépesebb 

városa, ahol az országos tendenciáknak megfelelően csökken a lakosság létszáma. Ez a 

csökkenés mind a természetes fogyásra, mind a negatív vándorlási egyenlegre 

visszavezethető. Korszerkezetére az öregedés jellemző, amely a fiatal lakosság 

arányának csökkenésével, valamint az idős népesség számának növekedésével 

magyarázható. Az öregedési index értéke a vizsgált időszakban egyre kedvezőtlenebbül 

alakult, az országos átlagtól való eltérése folyamatosan nő. Emellett az oda- és 

elvándorlás hektikussága jellemző. 

3.1.8 Egészségügyi helyzet, egészségveszteséget okozó problémák 
Egy évtized alatt mintegy 19 ezer fővel fogyatkozott Tolna megye lakossága. A Dél-dunántúli 

régióban az 1000 főre jutó halálesetek száma minden évben kedvezőtlenebb, mint az országos 

átlag, és a Dél-alföldi régió után a második legrosszabb értéket mutatja a régiók rangsorában.  

A vezető halálozási ok mindkét nem esetében a keringési rendszer betegségei között 

keresendő. A második helyen szerepelnek a rosszindulatú daganatos megbetegedések 

miatti halálozások. Az életmódbeli hatások általánosságban 43 %-ban, míg a genetikai 

állomány 27%-ban befolyásolják a lakosság egészségi állapotát.  

 

A felnőttek körében a főbb egészségügyi problémák: 

▪ Magas vérnyomás, szívproblémák, mozgásszervi betegségek, cukorbetegség, 

csontritkulás, az emésztőrendszeri és tumoros betegségek számának nagymértékű 

emelkedése 

▪ A főbb halálokok a keringési rendellenességek, daganatos és emésztőrendszeri 

betegségek, sérüléses, mérgezéses balesetek 

▪ Egészségkárosító szokások, magatartás jelenléte (dohányzás, alkohol, kábítószer) 

▪ Egészségtelen táplálkozási szokások, mozgásszegény életmód 

 

A gyermekek körében a főbb egészségügyi problémák:  

▪ Látószervi és a mozgásszervi megbetegedések 

▪ Légzőszervi betegségként az asztma előfordulási gyakorisága 

▪ Az egészségkárosító szokások, magatartás egyre fiatalabb korban való megjelenése 

(dohányzás, alkohol, kábítószer) 

▪ Elhízás 

 

A legnagyobb egészségveszteséget okozó problémák a következők: 

1. Környezeti problémák (levegőszennyezettség, elsősorban a közlekedés okozta 

károsanyag-kibocsátás, valamint a pollenszennyezettség; ivóvízminőségi gondok) 

2. Gazdasági és szociális hátrányok (foglalkoztatási lehetőségek szűkössége, alacsony 

jövedelmek) 

3. Életmód (dohányzók magas száma valamennyi korosztályban; rendszeresen alkoholt 

fogyasztók, illetve nagyivók magas száma; drogfogyasztók számának növekedése; 
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egészségtelen táplálkozási szokások és az ezzel összefüggő túlsúlyosak, elhízottak 

magas száma; a lakosság döntő többségének mozgásszegény életmódja) 

4. Egészségügyi ellátórendszer (egészségügyi szervek, szolgáltatók egészségfejlesztő 

tevékenysége nem működik kellő hatékonysággal; szűrővizsgálatokon, meghirdetett 

egészségfejlesztési előadásokon kevés a résztvevő) 

5. Segítő hálózat (a segítő hálózat szereplői közötti információs kapcsolat, koordináció, 

együttműködés hiányos; az egészségfejlesztő tevékenységhez, programokhoz nincs 

hozzárendelt megfelelő költségvetési forrás; az egészségfejlesztéshez szükséges 

humán erőforrás nem elégséges; az egészségfejlesztésben közreműködő szakemberek 

tevékenységének módszertani támogatottsága, képzése hiányos) 

 

Tolna megyében az országos helyzethez hasonlóan népbetegségnek számít a magas 

vérnyomás, a különböző szívbetegségek és a mozgásszervi elváltozások. Közel hasonló súlyú 

problémát jelentenek a cukorbetegség és a csontritkulás okozta megbetegedések. Az alábbi 

táblázatban a leggyakoribb betegségek előfordulását szemléltetjük. 

1. táblázat: A leggyakoribb betegségek előfordulása Tolna megyében (fő) 

Betegség 2012 2013 2014 Különbözet 

2012-2014 

hypertónia 14.521 15.990 16.415 1.894 

mozgásszervi betegségek 4712 5615 5243 531 

szív- és érrendszeri 

betegségek 

4439 5177 5116 677 

diabetes 3391 4026 4082 691 

csontritkulás 2443 2666 2647 204 

emésztőrendszeri 

betegségek 

2073 2519 2471 398 

rosszindulatú daganatok 1421 1578 1647 226 

     

pajzsmirigy-

rendellenességek 

1306 1571 1625 319 

Cerebrovasculáris 

betegségek 

1191 1356 1501 310 

asztma 911 923 1051 140 

allergia 1554 1712 1738 184 

A Tolna megyei morbiditási adatokat elemezve elmondható, hogy a megbetegedéseket 

tekintve vezető helyen évek óta a magas vérnyomás áll, ezt követik a mozgásszervi 

betegségek, majd a szív- és érrendszeri megbetegedések. Ezeken kívül sorrendben magas 

értéket mutatnak még a diabetes, a csontritkulás és az emésztőrendszeri megbetegedések. 

Magas továbbá a rosszindulatú daganatos megbetegedések és a pajzsmirigybetegek száma. A 

2012-2014. évi adatokat összevetve jól látható, hogy a betegségek előfordulási 

gyakoriságának sorrendjében változás nem történt, viszont az egyes betegségekben szenvedők 

száma jelentősen magasabb lett.  

 

A Dombóvári járásban az egészségveszteséget okozó egyik legnagyobb probléma, hogy 

az országos átlaghoz viszonyítva kiemelkedően magas az alultápláltság csecsemő- és 

gyermekkorban.  
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2. táblázat: Standardizált morbiditási adatok – Dombóvári járás 2013 (Forrás: keidata.unideb.hu))3 

Standardizált morbiditási adatok 

Dombóvári járás 

Az országos 

átlaghoz 

viszonyítva 

szignifikáns 

kockázatemelkedés 

volt tapasztalható 

mindkét nem 

esetében 

Asthma (J45) 

Idült rheumás szívbetegségek (I05-I09) 

Ischaemiás szívbetegségek (I20-I25) 

Lipoprotein-anyagcsere rendellenességei és egyéb 

lipidaemiák (E78) 

Magasvérnyomás (hypertensiv)-betegségek (I10-I15) 

Parkinson-kór 

Zöldhályog (glaucoma) (H40-H42) 

Az országos 

átlaghoz 

viszonyítva 

szignifikáns 

kockázatemelkedés 

volt tapasztalható 

a nők körében 

Diabetes mellitus (E10-E14) 

 

A TeIr adatbázis 2011-2014. évekre vonatkozó adatai alapján a táppénzes napok száma 

folyamatosan növekvő tendenciát mutat mind az üzemi balesetek, mind a beteg 

gyermekek ápolása, a veszélyeztetett terhesség és az egyéb keresőképtelenség 

kategóriákban. A beteg gyermekek ápolása miatt történő táppénzes napok száma 2011-ben 

1810, 2012-ben 1300, 2013-ban 1445, 2014-ben 1668 nap volt.  

 

A veszélyeztetett terhesség miatt táppénzen lévők 2011-ben 987, 2012-ben 5911. Az egyéb 

keresőképtelenség miatt táppénzen lévők 2011-ben 34058, 2012-ben 22645, 2013-ban 17858, 

2014-ben 24511 napot töltöttek távol a munkahelyüktől. 

 

Az egészségi állapot és a gazdasági teljesítmény között szoros kapcsolat áll fenn. A 

gazdasági körülmények javulása az egészségi állapot javulását eredményezik. Ugyanakkor az 

egészségi állapottól a gazdasági teljesítőképesség felé mutató összefüggés is. Az 

egészségesebb ember: 

1. hatékonyabban, termelékenyebben dolgozik, a munkát rövidebb idő alatt és jobb 

minőségben képes elvégezni; 

2. kevesebb időt tölt betegállományban, a munkavégzésre képes életkor emelkedik; 

3. a várható élettartam emelkedésével a lakossági megtakarítások is növekednek, mely 

által a beruházásokra rendelkezésre álló források emelkednek; 

4. a születések számának növekedésével és halálozások számának csökkenésével nő a 

társadalmon belül az aktívak aránya, mely további lendületet ad a gazdaságnak.  

 

A megelőzés terén nem rendelkezik a város nagyságának megfelelő, kiépített 

rendszerrel. Szükség lenne az egészségtudatos magatartás fejlesztésére a teljes lakosság 

körében. Interszektoriális együttműködésre van szükség az egészség fejlesztése, 

megőrzése, az életminőség javulása érdekében. Ez jelenti a társadalom különböző 

szektoraiba tartozó valamennyi szervezet (állami, civil, magán), illetve az egyének 

 
3 Tamási Közösségi Egészségnevelési Iroda, Helyzetkép a „Tamási Közösség” közösségi egészségtervéhez, 2015 
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közötti együttműködést, mely az egészség társadalmi meghatározottsága miatt 

elengedhetetlen az adott közösség egészségének javításához. 

A Dombóvári Járás lakosságának népegészségügyi helyzetét 2019. november 29-én 

tárgyalta a dombóvári képviselő-testület, mely előterjesztés melléklete tartalmazza az 

aktuális adatokat és megállapításokat. 

Itt érhető el: http://www.dombovar.hu/media/files/02._Melleklet1._Beszamolo.pdf 

 
3.1.9 Iskolai végzettség 
A Dél-dunántúli régióban Pécs és Kaposvár agglomerációja, a Balaton-menti települések és a 

jelentősebb városok – ezen belül Dombóvár is – képviselik a magasabb iskolai végzettségű és 

képzettségű lakosságot.  

Általános tendencia a magyarországi lakosság iskolázottságának javulása. Mind országos, 

mind megyei, mind járási és városi szinten csökkent a legfeljebb 8 általános iskolai osztályt 

végzettek aránya, ezzel szemben az érettségivel, az érettségivel nem rendelkező középfokú 

végzettséggel és felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya növekedett. A szakképzettséget 

jelentő középiskolai képzés helyett egyre többen választják az érettségit adó gimnáziumi 

képzést. 

A térségben a munkaképes lakosságra az országostól elmaradó iskolázottság jellemző. 

Dombóváron és térségében középfokú oktatásig terjed a lehetőség, felsőoktatási 

intézmény nincs. Dombóvár iskolai végzettségi mutatói kedvezőbbek a járási adatoknál, 

azonban elmaradnak a megyei és országos értékektől. Az elmúlt időszakban azonban az 

érettségivel és felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya Dombóváron és a járásban 

nagyobb növekedést mutatott, mint az országos és megyei érték, amely remélhetőleg egy 

felzárkózási tendenciát mutat. Problémát jelent azonban a szakképzett, minőségi 

munkaerő hiánya mind a mezőgazdasági, mind az ipar és szolgáltatás szektorokban. 

 

6. ábra: A népesség iskolai végzettségének alakulása Dombóváron és térségében a 7 éves és idősebbek 

%-os arányában 
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 (Forrás: KSH, Népszámlálás 2011) 
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3.1.10 Foglalkoztatottság 
A gazdaságilag aktív népességbe a foglalkoztatottak és munkanélküliek tartoznak, a 

gazdaságilag nem aktív népesség magába foglalja az inaktív keresőket és az eltartottakat. A 

járás településeinek nagy részén a munkahelyek számának csökkenése már a rendszerváltást 

megelőzően megkezdődött. A mezőgazdasági nagyüzemek átalakulásával tömegesen szűntek 

meg a korábban fő megélhetési forrásnak számító mezőgazdasági munkahelyek, ehhez 

adódott hozzá az önkormányzati munkahelyek számának fokozatos csökkenése is. A kisebb 

lélekszámú települések munkahelyvesztése ma sem zárult le.  

A legrosszabb helyzetben azon települések lakói vannak, ahol helyben nincs nagy 

foglalkoztató, vagy a foglalkoztatási központok elérése nehézkes.  

Tolna megyében az elmúlt 5 évben statisztikailag javult a foglalkoztatási helyzet, a 2012. évi 

12,7%-os mutatóval szemben 2015-ben mintegy 9,28% a regisztrált álláskereső az aktív korú 

népességen belül. Ez 3,42 %-os javulást jelent a vizsgált időszakban. Azonban ezeket az 

adatokat nagyban torzítja a közmunkaprogramban foglalkoztatottak száma és a külföldön 

munkát vállalók aránya, melyet az adatok vizsgálatakor nem szabad és nem is lehet figyelmen 

kívül hagyni. 

A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya 2015. 

december hónapban Dombóvár (11,2%) és Tamási (10,1%) körzetében volt a legmagasabb. A 

Tolnai járásban 8,8 %, a Szekszárdi járásban 7,7%, a Paksi járásban 7,6%, a bonyhádi 

térségében 6,5% volt a ráta értéke (forrás: ddrmk.hu). 

Érdemes figyelembe venni a járásközpontok mutatóit is, miszerint a legkedvezőtlenebb 

statisztikai adatokkal továbbra is Dombóvár és Tamási városa rendelkezik. 2016 februárjában 

Dombóvár esetében 9,4% a regisztrált munkanélküliek száma a gazdaságilag aktív 

népességen belül, míg Tamási esetében ez a mutató csak 6%.  

 

Dombóvár Város Önkormányzata meghirdette a „Dombóvár dolgozik” programját, melynek 

célja a helyi gazdaság fejlesztése, az erre irányuló pályázati lehetőségek kiaknázása, melynek 

eredményeképp a 2015. évi 10%-os (forrás: ddrmk.hu) munkanélküliségi mutatót a város 

vezetése 7% alá törekszik lecsökkenteni. 
 

7. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása a Tolna megyei járásközpontokban 2011 és 2015 között 
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(Forrás: ddrmk.hu) 
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Ha Tolna megye járásainak statisztikai adatait hasonlítjuk össze, összességében elmondható, 

hogy a munkanélküliség csökkent valamennyi járás tekintetében, de ezeket sem mondhatjuk 

valós számoknak a korábban már kifejtett indokok miatt. A legjobb mutatókkal a megyében a 

bonyhádi térség, azt követően padig a paksi, míg a legrosszabb statisztikai adatokkal Tamási 

és Dombóvár rendelkezik. 

8. ábra: A munkanélküliek aránya a Tolna megyei járásokban 2011 és 2015 között  

     

Dombóvár járás területén említést érdemelnek azok az alacsonyabb lélekszámmal rendelkező 

községek, ahol a korábbi mezőgazdasági tevékenység mára már veszített jelentőségéből, vagy 

akár teljesen eltűnt. Ezeken a településeken igen magas a regisztrált munkanélküliek száma, 

melyet az alábbi diagram szemléltet: 

9. ábra: A munkanélküliek száma a Dombóvári járás területén 
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3. táblázat: Dombóvár város 2015. évi foglalkoztatási mutatóit havi bontásban 

 

2015. év 

 

Mutató 

(%) 

2015. év 
Mutató 

(%) 
2015. év 

Mutató 

(%) 
2015. év 

Mutató 

(%) 

január 6.2 április 12,3 július 9,9 október 9,6 

 február 7.7 május 11,5 augusztus 9,8 november 9,8 

március 13.4 június 10,6 szeptember 9,9 december 9,4 

(Forrás: ddrmk.hu) 

 

Dombóvár számára igen fontos a helyi gazdaságfejlesztés, munkahelyek biztosítása a 

lakosság számára. Dombóvár városának hosszú távú, átfogó fejlesztési célja, hogy kiváló, 

lakói és az ide látogatók által is elismert életminőséget kínáló, stabil és erős helyi kötődésű 

gazdasággal, kreatív, együttműködő és szolidáris társadalommal bíró, markáns települési 

arculattal rendelkező kisvárosként illeszkedjen egy dinamizálódó gazdaságú régió 

településszerkezetébe.   

 
A Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában4 2015 

decemberében a Tolna megyében nyilvántartott gazdaságilag aktív népesség alakulása: 

Dombóvár (11,2%) és Tamási (10,1%) voltak a legmagasabb. Szekszárd körzetében 8,0%, 

Paks környékén 7,6 %, Bonyhád térségében 6,4 % volt a ráta értéke, melyek a megyei 

átlagnál kedvezőbbek. Az előző év azonos időszakához képest emelkedett az álláskeresők 

között az alapfokú végzettségűek aránya. 

10. ábra: Az álláskeresők iskolai végzettség szerinti összetétele Tolna megyében 

 

Tolna megyében az álláskeresők összetétele 2015 decemberében: az összesen 8503 fő 

álláskereső 52%-a férfi. A korösszetétel szerint 25 év alattiak száma 1562 fő (18,4%), 26-35 

éves 1767 fő (20,8%), 36-50 éves 2884 fő (33,9%), 50 év feletti 2290 fő (26,9%). A 

 
4 Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatás Főosztály: A munkaerőpiaci helyzet alakulása Tolna megyében, 
2015. december 
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pályakezdők száma 1046 fő, az összes álláskereső 12,3%-a. Az előző év hasonló időszakához 

képest az 50 év felettiek aránya 2,7%-kal növekedett az álláskeresők életkori megoszlása 

alapján. 

A tartós, több mint egy éve, megszakítás nélkül a nyilvántartásban szereplő álláskeresők 

száma az előző hónaphoz viszonyítva 51 fővel (1,7%-kal) csökkent, az előző év azonos 

időszakához viszonyítva pedig 2,5%-kal mérséklődött. A 2.481 tartós állásnélküli az összes 

álláskeresőhöz viszonyítva 29,2%-os aránnyal szerepelt 2015 decemberében. Az összes 

álláskeresőn belüli arányuk 0,3%-ponttal magasabb az előző havi értéknél, és 2,3%-ponttal az 

egy évvel korábbi arányszámnál is. A vizsgált csoportba tartozó álláskeresők körében  

48,2%-ot tett ki a legfeljebb 8 általánost végzettek aránya, 43,2%-uk pedig 50 év feletti volt.  

A „tartós munkanélküliek” 47,4%-a szociális juttatásban részesült az önkormányzattól,  

42%-uk pedig nem kapott ellátást. 

A munkaerőpiaci leghátrányosabb helyzetű álláskeresők adatainak összehasonlításában a 

magyarországi és Tolna megyei adatokat elemezve a Dombóvári járás felülreprezentált a 

tartósan munka nélkül élők és a pályakezdők között. A pályakezdők aránya az 

álláskeresők körében országos átlagban 11,1 %, míg Tolna megyében 12,3%, a Dombóvári 

járás területén pedig 13,4%. A pályakezdők magasabb rátája a fiatalok elvándorlását 

okozhatja a jobb megélhetés reményében. Jellemző még a tartósan munka nélkül élők 

országos átlagot (28,6%) és Tolna megyei átlagot (29,2%) jóval meghaladó aránya (35,1%).  

A Dombóvár Járási Kirendeltség 2015. decemberi településszintű adatai alapján Dombóváron 

a nyilvántartott álláskeresők száma 814 fő volt, a folyamatosan 365 napja nyilvántartott 

álláskeresőké 292 fő, mely az álláskeresők 35,8%-át jelenti. Összehasonlítva a város 

munkanélküliségre vonatkozó adatait, az 50 év feletti álláskeresők aránya és a több mint 12 

hónapja folyamatosan nyilvántartásban lévők aránya a Tolna megyei átlagot is meghaladja. 

11. ábra: A munkaerőpiacon leginkább hátránnyal küzdő célcsoportok aránya az álláskeresők körében 

 

2015 decemberében a nyilvántartott álláskeresők rátája 6,1 % volt, mely a Dombóvári 

járás átlagos 6,9%-os mutatóját 0,8%-kal meghaladja. A legfrissebb, 2016. márciusi adatok 

alapján Dombóvár relatív mutatója tovább növekedett 7,68%-ra, bár ez az arány az előző év 

hasonló időszakához viszonyítva (8,67%) kis mértékben csökkent, 0,99%-kal. 



33 
 

 

A munkanélküliségi mutatókat mérséklő közfoglalkoztatási adatokat tekintve Dombóváron 

2016. január-április között a közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos létszáma 256 fő 

volt, mely 2013-tól folyamatosan növekvő tendenciát mutat. A közfoglalkoztatási ráta – a 

közfoglalkoztatottak és a település aktív népességének hányadosa – 2013-ban 10,74%, 2014-

ben 15,51%, 2015-ben 19,96%, míg a 2016. január-április közti időszakban 23,74%. 

 

 

12. ábra: Közfoglalkoztatási ráta 
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Forrás: www.kozfoglalkoztatas.bm.hu) 

 

 
3.1.11 Jövedelmi helyzet 
Az egy lakosra jutó nettó jövedelem reálértéke folyamatosan növekszik, azonban a növekedés 

nem a vásárlóerő-növekedést mutatja. Dombóvár és a járás települései alatta marad az 

országos és megyei átlagnak. 

http://www.kozfoglalkoztatas.bm.hu/
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13. ábra: Egy lakosra jutó jövedelem Dombóváron és a Dombóvári járásban 

 

(Forrás: TEIR, 2014) 

3.1.12 Életminőség 
A várostérségben a lakások száma 14 099 (2011, KSH), a lakások közel 60%-a Dombóváron 

található. A lakások döntő többsége összkomfortos, azonban a nem komfortos lakások 

szegregátumokban sűrűsödnek. Dombóváron a 100 szobára jutó lakók száma 78, amely a 

régióban és térségben a legmagasabb érték.  

A városra a nagy lakások nem jellemzők – a 4 és több szobával rendelkező lakások aránya a 

teljes lakásállományon belül a régió járásszékhelyeinek és átlagának legalacsonyabb értékét 

mutatja.  

A térségre és városra egyaránt jellemző a lakásépítés megcsappanása: a 2001 óta épített 

lakások egyik évben sem haladta meg a lakásállomány 1%-át, a gazdasági válságot követően 

a 0,2%-os értéket sem. A paneles technológiával épült házak felújítása a „panelprogram” és az 

önkormányzat támogatásával – az elmúlt évekhez hasonlóan – folyamatos. 

3.1.13 Térbeli társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok  
Dombóváron belül differenciáltság mutatható ki az egyes településrészeken élők jövedelmi 

viszonyaiban, az ott élők életminőségében, amely szoros analógiát mutat a város 

társadalmának térbeli rétegződésével. A legrosszabb helyzetben lévő településrészek:  

- Egykori birtokközpontok menti településrészek – Mászlony, Szilfás, Szarvasd  

- Szigetsor  

- Arany János téri terület  

- Erzsébet utcai terület  

- Ifjúság és Dankó Pista utcai terület  

- Perekac – az önkormányzat a bérlakások elbontását tervezi.  

 

A legsúlyosabb társadalmi problémák ezekben a településrészekben koncentrálódnak. Az 

egykori birtokközpontok és mezőgazdasági telepeken (Mászlony, Szilfás, Szarvasd) nemcsak 

az elavult épületállomány, komfort nélküli lakások, társadalmi problémák jellemzők, emellett 

az alacsony ellátottság és a belvárossal való gyenge integritás is.  
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A társadalmi rétegződés egy magasabb fokát a kertvárosok és a belváros jelentik, ide tartozik 

a Belváros, Újdombóvár és Kertváros. Ezekre a településrészekre magasabb jövedelmi szint 

és életminőség jellemző, de itt is megfigyelhetőek végletek a társadalmi rétegződésben. Jó 

példa erre az Erzsébet utcai és Perekaci szociális bérlakásos lakóterület. 

 
3.1.14 Települési identitást erősítő tényezők  
 

Civil élet  

A kapcsolattartási tapasztalatok alapján a civil szervezetek száma 70 körülire tehető. Az 

önkormányzatnál ugyanakkor évről évre csupán 50-60 szervezet újítja meg regisztrációját. A 

civil szervezetek 95 %-a cégbíróságilag bejegyzett, közhasznúsági státusszal a regisztrált 

szervezetek közel fele rendelkezik.  

A Dombóváron működő civil szervezetek száma a város lakosságszámához mérten nagynak 

tekinthető. Tevékenységük szerint négy nagy csoportra osztható: művelődési, szabadidős és 

egészségügyi, érdekvédelmi és közéleti, környezet- és természetvédelmi szervezetek, amelyek 

a különböző szakmai szervezetek/kerekasztalok munkájában is részt vettek. Jelenleg a 

kerekasztalok nem működnek. 

Dombóvár Város Önkormányzata 2012-ben fogadta el azt a Civil Koncepciót, amely 

megteremti azokat az alapokat, amelyek révén elindulhatunk egy olyan aktív civil szféra 

megteremtésének irányába, amely komoly szerepet vállal nemcsak a város társadalmi életének 

fellendítésében, hanem a település fejlesztése érdekében is. 

Az önkormányzat és a civil szféra közötti kapcsolattartást és együttműködést 2006-ig a 

humán alpolgármester és a Polgármesteri Hivatal kapcsolati referense segítette, majd az 

újonnan megalakult képviselő-testület a további kontaktus erősítésére kulturális és civil 

tanácsnokot választott. Emellett a város Civil Tanácsot működtet.  

Dombóvár Város Önkormányzata évenkénti támogatást nyújt a Civil Tanács működésére és a 

helyi civil szervezetek programjaira. 

A Civil Fórum a dombóvári civil szervezetek képviselőiből álló informális testület, amely 

havonta a képviselő-testületi ülések előtt megvitatja, és civil szemszögből véleményezi az 

előterjesztéseket. 

Az önkormányzat – a részben a tulajdonában lévő, részben a számára használható közösségi 

terek rendelkezésre bocsátásával – térítésmentesen biztosít konferencia- és 

rendezvényszervezési infrastruktúrát a civil szervezetek programjaihoz, támogatja a civil 

szervezetek működését megkönnyítő infrastrukturális háttér megteremtését (internet-

hozzáférési lehetőség, irodahelyiség stb.). 

 

Sport  

A települési önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatait „Magyarország helyi 

önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozza, mely szerint a sport 

kötelezően ellátandó feladatnak minősül, azonban a kötelezés az önkormányzat tulajdonában 

lévő létesítmények fenntartására és működtetésére nem vonatkozik.  

Az önkormányzat a testnevelést, a tömegsportot az oktatás-nevelés, a kultúra szerves részének 

tekinti, feladatának tartja a tömegsport és utánpótlás-nevelés támogatását is. Az önkormányzat 

természetbeni (létesítmények térítésmentes használata) és pénzbeli hozzájárulásával – éves 

költségvetésének lehetőségeihez mérten – támogatja az egyesületek működését, éves 

költségvetésében keretösszeget különít el a sportlétesítmények fenntartására és a 

sportszervezetek támogatására. Az egyesületek részére nyújtott támogatások elbírálása éves 

pályázati rendszer keretében történik.  
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Dombóvár Város Önkormányzata 2013-ban a 364/2013 (XI. 28.) határozatával fogadta el 

Sportkoncepcióját a 2013-2018-as időszakra.  

A városban jelenleg 27 nyilvántartott sportegyesület működik, számos sportágat képviselve. 

Gazdasági szervezetek működtetnek fitnesztermeket, egyes szálláshelyekhez kapcsolódóan 

ingyenes sportolási lehetőséget (kerékpár, asztalitenisz) biztosítanak. A helyi önkormányzat 

az alábbiakkal járul hozzá a lakosság egészséges életviteléhez: 

• Nordic-walking botok bérbeadása 

• Kerékpározás népszerűsítése a „Dombóvári Zöldküllős vagyok”-akció, melynek célja 

az egészséges életmód, a rendszeres testedzés, a sportolás iránti igény felkeltése. Helyi 

szolgáltatókkal együttműködve történik – kedvezményt biztosítva az egyesületi tagok 

számára.  

• Szabadtéri fitneszeszközök Szállásréti-tónál,  

• Senior fitneszpark Gunarason 

• Kneipp-ösvény Gunarason és a Fogadalmi ligetben 

• Szánkópálya 

• Sportrendezvények: Nagy Sportágválasztó, Negyedik Láng Futás, Kihívás Napja (A 

korábbi önkormányzat által támogatott programok voltak.) 

3.1.15 A település gazdasága 
A megye gazdaságát a három legnagyobb lélekszámú város: Dombóvár, Paks és Szekszárd 

határozza meg, melyek a megye három különböző sarkában fekszenek. Dombóvár a megye 

délnyugati részén, a legfőbb kapocs Tolna, Baranya és Somogy megye között, amelyek a Dél-

dunántúli régiót alkotják. Dombóvár gazdasági súlya ezáltal a városi és járási szerepkörön 

túlmutat.  

A dombóvári ipart a központi irányítású vállalatok telephelyeként működő nehéz- és 

könnyűipari gyáregységek és üzemek, valamint a helyi mezőgazdasági feldolgozóipar 

jelentette. A rendszerváltást követően a piaci folyamatok a főváros környéki fejlesztéseket 

preferálták, a gyárak bezártak, egy részük – fém- (lakatos-, gép- és csavaripar) és textilipari 

vállalkozások – a privatizációt követően felaprózódott, magántulajdonba került.  

A helyi munkahelyi kapacitások leépültek. A város életében a mezőgazdaság fontos szerepet 

töltött be. A környező jó minőségű termőföldeken magas színvonalú nagyüzemi termelés  

zajlik, ennek termékeit részben helyben dolgozta fel az idetelepített hús-, tej- és malomipar. 

Sajnos mindhárom ágazat megszüntette tevékenységét a 2000-es években. A magas 

aranykorona értékű termőföld és a számos elhagyott állattartási telep továbbra is adottságként 

van jelen, amelyek a mezőgazdasági termelés alapját jelentik. 

Mezőgazdaság 

Dombóvár és környéke több évszázadra visszamenően elsősorban mezőgazdasági jelleget 

mutat, mely a kiváló minőségű termőtalajának köszönhető.  

Termőhelyi értékszámban csak Békés megye előzi meg Tolna megyét. A környező jó 

minőségű termőföldeken mindig is magas színvonalú nagyüzemi termelés folyt.  

A járásban 45 mezőgazdasági tevékenységet folytató nagyobb gazdasági szervezet van 

nyilvántartva. A város külterületének mezőgazdasági területi megoszlása a következő: 

szántó – 3643,6 ha, rét – 187,5 ha, erdő 276,4 ha, legelő 123,2 ha ás egyéb 450,6 ha. 

Összesen: 4681,4 ha. A fenti adatból is látszik, hogy az intenzív növénytermesztés jó 

földadottságokkal bír, melyet csak fokoz a kiváló AK (40-60 AK) szint is. Ugyanakkor a 

tájképre jellemző az agrár-sivatagi jelleg, mely előnynek nem mondható. 

A térség földrajzi jellegéhez igazodva magas a regisztrált őstermelők száma, ami Dombóvár 

városára is jellemző. 
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Ipar 

A dombóvári iparosodás elsősorban a szocialista típusú nehéz- és könnyűipari gyáregységek 

és üzemek alapításában, telepítésében nyilvánult meg. Ezt leginkább a minél magasabb 

foglalkoztatás és a munkásréteg növelése irányította, nem a piaci követelmények, ezért 

természetszerűleg a rendszerváltás megrendítette, leépítette a helyi kapacitásokat. Ezek egy 

része – a fém- (lakatos-, gép- és csavaripar) és textilipari vállalkozások – a privatizációt 

követően tovább működött és működik a helyi munkaerőpiacon e szakképzettség 

fenntartásával. Mind Dombóvár területén, a vasúti területekhez és főutakhoz kapcsolódó 

gazdasági területek, mind a Kaposszekcső területén levő Kaposszekcsői Ipari Park fontos 

szerepet játszik a helyi gazdaság- és iparfejlesztés élénkítésében.  

2019 nyarán kapta meg a város a Tüskei Ipari Park címet, mely a jövőre nézve jó alap lehet a 

gazdaságfejlesztésnek.  

Ipar és építőipar tekintetében erős a város, Pakssal megegyezően 14,3%-os értékkel a 3. 

helyet foglalja el. Mezőgazdasági jellegéből adódóan a térség iparában másik ágazatként az 

élelmiszeripar jelent meg, mezőgazdasági termékeit részben helyben dolgozta fel az 

idetelepített hús-, tej- és malomipar. 

Szolgáltatás  

A rendszerváltást követően az ipar háttérbe szorulásával párhuzamosan erősödött a 

szolgáltatási szektor teljesítménye. A szolgáltatási szektor a járásban különösen 

Dombóvárhoz köthető. A dombóvári szolgáltatási szektor a megye városai között, 

Szekszárdot követően a 2. helyen található, a vállalkozások 14,8%-át adva.  

Dombóvár központi szerepét növeli a multinacionális kereskedelmi egységek (Spar, Penny, 

Lidl, Tesco) betelepedése.  

 

Idegenforgalom, turizmus, vendéglátás  

A gazdasági szerepkör egyik speciális ágát jelenti a turizmus Dombóváron és térségében. Az 

idegenforgalom, turizmus, vendéglátás, mint gazdasági ágazat kisebb múltra tekint vissza; az 

elmúlt években vett lendületet a térségben a helyi szálláshelyek és turisztikai programok 

biztosításával, Dombóváron különösen Gunarasfürdő fejlesztésének köszönhetően. A Dél-

dunántúli régióban Gunaras besorolása Kaposvár és Abaliget mellett „országos jelentőségű”.  

Az ÁNTSZ különböző vizsgálatok eredményeképpen Gunarasfürdő területének mintegy 90 

százalékát (36,2 hektárt) 2017-ben minősítette gyógyhellyé. A dombóvári fürdő 

Magyarország harmincharmadik gyógyhelye, ezzel a minősítéssel a Dél-Dunántúlon 

Dombóvár mellett a Baranya megyei Harkány, Szigetvár és a Somogy megyei Igal 

rendelkezik. 

A fürdőfejlesztésnek köszönhetően a vendégéjszakák száma jelentősen nőtt Dombóváron, 

megelőzve a megye többi városát, még Szekszárdot is. A turisták fogadásához szükséges 

alapinfrastruktúra jól kiépített.  

Ezt támasztják alá azok a statisztikák is, melyek szerint míg Dombóvár lakossága a megye 

lakosságának csupán 8%-át, addig az itt eltöltött vendégéjszakák a megyei érték 36,45%-át 

adják! (2015. KSH) Az idegenforgalom hozzájárul a „Dombóvár dolgozik” foglalkoztatási 

programhoz, melynek célja a helyi gazdaság fejlesztésével, az erre irányuló pályázati 

lehetőségek kiaknázásával Dombóvár 10%-os munkanélküliségi mutatójának (DDRMK, 

2015. évi átlag) 7%-ra való csökkentése. 

 

A mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozások és a Kaposszekcsői Ipari Park 

fontos szerepet játszik a helyi gazdaság- és iparfejlesztés élénkítésében.  

A szolgáltatási szektor szerepe az ipar visszaszorulásával nőtt, melyben jelentős szerepet 

játszanak a multinacionális kereskedelmi egységek. A gazdasági szerepkör egyik 

speciális ágát jelenti a turizmus. Az idegenforgalom, turizmus, vendéglátás, mint 
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gazdasági ágazat az elmúlt években vett lendületet a térségben a helyi szálláshelyek és 

turisztikai programok biztosításával. Számos lehetőség azonban továbbra is 

kihasználatlan, pl. gyógyvízre alapozott egészségturizmus, különleges természeti 

környezetre alapozott térségi rekreációs és ökoturizmus. Turizmusfejlesztéssel 

kapcsolatos pályázatot adtunk be, valamint a tüskei iparterület fejlesztésére, és a 

szomszédságában egy új parkterület kialakítására irányuló kérelmet is benyújtottunk.  

 

3.2 A HKFS-t érintő tervi előzmények, programok, szolgáltatások 

3.2.1 A 2014-2020-as Operatív Programok HKFS szempontjából fontos beavatkozási 
területinek azonosítása 

A ciklus fő fejlesztési céljai az alábbiak: 

✓ a foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása (ilyenek az 

elvándorlás megakadályozása – értelmiségi fiatalok helyben tartása – innováció, K+F 

– fejlődő gazdasági és társadalmi kapcsolatok – élhetőbb vidék).  

✓ A hatékony települési szolgáltatások kialakítása, az életminőség és társadalmi kohézió 

javításához szükséges helyi feltételek biztosítása – kivéve közszolgáltatások.  

✓ A kedvezőtlen demográfiai folyamatok (negatív) hatásainak mérséklése. 

✓ Életminőség javítása és vonzó élettér kialakítása a településeken gazdasági 

funkcióbővítéssel. 

✓ A lakosság egészségtudatosságának növelése. 

✓ Kulturális, sport és szabadidős-rekreációs lehetőségek bővítése városokban és 

falvakban egyaránt. 

 
3.2.2 A HKFS tartalmát befolyásoló területi  koncepciók 

Dombóvár Város Önkormányzatának feladatai között kiemelt helyen szerepel a 

településfejlesztés. Számos, a 2014-2020-as időszakra szóló településfejlesztési dokumentáció 

rendelkezésre áll, melyek a stratégia elkészítése előtt áttekintésre kerültek. Ezek a 

dokumentumok összegyűjtve elérhetőek mindenki - így a műhelymunkára meghívottak 

számára is – a város honlapján.5 

A meghatározó, felsőbb szintű fejlesztési dokumentumokkal való összhang megteremtése 

érdekében, az alábbi koncepciók/programok kerültek áttekintésre a stratégia megtervezésekor.  

 

Dombóvár Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

A stratégia jövőképét („Dombóvár az értékeire építő, innovatív, versenyképes, stabil 

térségközpont”) három középtávú átfogó céllal tervezi elérni, melyek közül mindhárom érinti 

a HKFS-ban megfogalmazott beavatkozási területeket: 

• Diverzifikált, fenntartható és biztos gazdaság, a foglalkoztatottak megtartásával és a 

munkaerőpiac bővítésével, melynek célja többek között a versenyképesség és 

fenntarthatóság megteremtése, az egészséggazdaság fejlesztése. A HKFS közvetett 

célja a helyi szereplők által megvalósított projekteken keresztül egyrészt a lakosság 

egészségi állapotának javítása, mely már önmagában is kedvező hatást gyakorol a 

gazdaságra (egészséges, aktív, motivált munkaerő), másrészt pedig a 

munkahelymegtartás és a foglalkoztatási helyzet javítása. 

• A helyi társadalom kohéziójának és identitásának erősítése az alábbi jelen stratégiát is 

érintő célokon keresztül: a sportolás és egészséges életmód feltételeinek javítása; 

aktív, felelős, szolidáris és befogadó társadalom. 

 
5 (http://www.dombovar.hu/Onkormanyzat/Varosfejlesztes/Koncepciok-programok, 

http://www.dombovar.hu/Onkormanyzat/Varosfejlesztes/Integralt-telepulesfejlesztes, 

http://www.dombovar.hu/Onkormanyzat/Varosfejlesztes) 

http://www.dombovar.hu/Onkormanyzat/Varosfejlesztes/Koncepciok-programok
http://www.dombovar.hu/Onkormanyzat/Varosfejlesztes/Integralt-telepulesfejlesztes
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• Az épített és természeti környezet értékeinek fejlesztése a gazdaságosság 

figyelembevételével, kiemelten az alábbiak segítségével: közterületek minőségi, 

közösségi befogadóképességét javító fejlesztések; zöldfelületek és természeti területek 

fejlesztése. 

 

Ivanich-terv – Dombóvár 7 éves fejlesztési programja 2014-2020 

Az Ivanich-terv célja, Dombóvár gazdasági, társadalmi, környezeti adottságaira alapozva, a 

város adottságaiból és szükségleteiből kiindulva, egy olyan fejlesztési kataszter létrehozása, 

mely elemeinek megvalósításával lehetővé válik Dombóvár intelligens, fenntartható és 

inkluzív fejlesztése. A HFKS-sel a kapcsolódási pontok: egészséges, aktív dolgozó lakosság, 

mely az alapját képezi a helyi gazdaság erősödésének. 

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 

Dombóvár esélyegyenlőségi programjának alapgondolata/célja, hogy minden állampolgár, a 

mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők számára 

megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén: a fizikai és kulturális 

környezetben, a lakhatás és a közlekedési eszközök vonatkozásában, a szociális és 

egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, valamint a kulturális és társadalmi 

élet, sport és szórakozási lehetőségek területén is. Az önkormányzat egy „kiválóan élhető 

város” megteremtésére törekszik, csak úgy, mint a CLLD pályázat keretein belül 

megvalósításra kerülő fejlesztési programok. 

 

Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció 

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. A HKFS célja egy egészséges, 

harmonikus környezetben élő, aktív és nyitott helyi társadalom kialakítása, illeszkedve a 

megyei elképzelésekhez. Közvetlen kapcsolódás a II.1.2.2. stratégiai célhoz kapcsolódóan 

található: „Életminőség javítása és vonzó élettér kialakítása a településeken gazdasági 

funkcióbővítéssel; A lakosság egészségtudatosságának növelése; Kulturális, sport és 

szabadidős-rekreációs lehetőségek bővítése városokban és falvakban egyaránt”. 

 

A HKFS tartalmát befolyásoló települési programok, szolgáltatások, melyek tartalmát, 

működési hatékonyságának növelését segítik a CLLD pályázatkeretében megvalósítandó 

fejlesztési elképzelések a következők.  

 

Közművelődési Megállapodás 

A Dombóvár Város Önkormányzata és a Tinódi Ház Nonprofit Kft. (mint a Dombóvári 

Művelődési Ház Nonprofit Kft. jogutódja) között létrejött megállapodás célja a közművelődés 

szolgáltatás biztosítása és javítása, a lehetőségek színvonalas kihasználásának lehetősége, a 

művelődési ház működtetése, a városi rendezvények szervezése Dombóvár lakossága 

számára. A stratégia „nyomán” megvalósításra kerülő közösségi és kulturális programok 

egyrészt hozzájárulnak a város kulturális életét dominánsan irányító/szervező művelődési ház 

háttér infrastruktúrájának megteremtéséhez.  

 

Civil Fórum 

A Fórum eredeti funkciója a civil szervezetek közötti párbeszéd, a Civil Tanács által kifejtett 

koordinációs tevékenység. A tanács feladata valójában a civil szervezetek érdekképviselete, 

mintsem a szervezetek közötti együttműködési lehetőségek feltárása, elősegítése. Ez az a 

terület, melyben a CLLD pályázat segítségével a település jelentős előrelépést tehet.  
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TDM szervezet 

Dombóváron jelenleg nem működik TDM szervezet, ám ennek keretfeltételei adottak. A 

térség turisztikai egyesülete 2016 májusában nyújtotta be a Nemzetgazdasági 

Minisztériumhoz a TDM szervezet regisztrációját. Sajnos, végül a kezdeményezés elhalt. 

Napjainkra a Tourinform irodát is bezárták, így a város turisztikai népszerűsítése eszköz 

nélküli.  

Bár a HKFS célja a helyi közösségek fejlesztése, mégsem lehet eltekinteni attól, hogy egy-egy 

jelentősebb kulturális program nemcsak a város lakosságát mozgatja meg, egy-egy közösségi 

tér fejlesztés nemcsak a dombóváriakat szolgálja ki, hanem a turizmus kapcsán településre 

érkező vendégeket is. 

 

Települést érintő tervi előzmények, melyeket figyelembe vettünk a munka során:  

Dombóvár Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

(2015) 

Dombóvár Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója (2015) 

Dombóvár Város Önkormányzatának Civil Koncepciója (2012) 

Dombóvár Város települési klímakoncepciója (2016) 

Dombóvár Város Önkormányzatának 2013-2018 évekre vonatkozó helyi esélyegyenlőségi 

programja 

Dombóvár Város Önkormányzatának Kulturális Stratégiája (2008) 

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója (2011-2014) 

Dombóvár Város Önkormányzatának Sportkoncepciója 2013-2018 

 

További támogató program: Dombóvár városa konzorciumi formában kíván pályázni 

Tamási Város Önkormányzatával és a Tolna Megyei Kormányhivatallal közösen Helyi 

foglalkoztatási együttműködés létrehozására (TOP-5.1.2 pályázat). A stratégia 

felülvizsgálatának idejére e program jelentős mértékben megvalósult.  

E programon túl számos olyan fejlesztést tervez a város, melyek kiegészítik és támogatják a 

HKFS céljainak megvalósulását (lásd 1. számú mellékletben összefoglaló táblázat a 

projektekről).  

  

3.3 SWOT 

A műhelymunkák és egyezetetések során számtalan olyan információ került felszínre, melyek 

egy közös tanulási folyamatnak az eredményét képezik. A civil-önkormányzati-gazdasági 

szereplők a település gondjait és lehetőségeit mindig egy kicsit más megvilágításból tudták 

értelmezni, s ezen információk közös feldolgozása során a jövőbeni teendők és megoldási 

javaslatok repertoárja is bővült. Az együttműködés magasabb szintre emelte az egyes 

szereplők meglévő tudását. Az egyeztetések során törekedtünk arra, hogy egyaránt érintsünk 

minden vizsgált területet (természet, társadalom, gazdaság, közszolgáltatások, humán 

infrastruktúra stb.). 

A belső tényezők a HACS által a HKFS keretében és időtávjában befolyásolhatók, míg külső 

tényezőket a HACS a HKFS keretében nem tud befolyásolni. A kedvező belső tényezők az 

„erősségek”, míg a kedvezőtlen belső tényezők a „gyengeségek”. A kedvező külső tényezőket 

„lehetőségeknek”, a kedvezőtleneket „veszélyeknek” nevezzük.  

A stratégia elkészítésének végső fázisában a HACS közreműködők részvételével 2016. június 

21-én tartott műhelymunkán került véglegesítésre az alábbi SWOT. 
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 Belső erősségek 

- Dombóvár város járási központként 

közigazgatási és humán szolgáltatási 

területen is meghatározó  

- Közösségi demokrácia működik 

- Adott a kulturális-művészeti-oktatási-

szociális infrastruktúra 

- Szociális, kulturális, egészségügyi és 

környezetvédelmi területen elkötelezett 

szakembereink vannak 

- Civil szervezetek jelentős számban 

működnek, elfogadottak és elismertek 

- Természeti értékek közvetlenül elérhetőek 

- Környezetvédelem és egészségvédelem a 

helyi szerveződéseken keresztül már 

hagyománynak számít  

- Fejleszthető potenciális munkaerő helyben 

adott 

Belső gyengeségek 

- A civilek közötti együttműködés még nem 

elég erős 

- Demográfiai kedvezőtlen folyamatok 

(elöregedés, elvándorlás stb.) 

- Munkanélküliség és munkaerőhiány 

egyszerre van jelen (strukturális 

problémák) 

- Egészségvédelem területén a prevenció 

forráshiányos 

- A városrészek fejlettségi különbségéből 

adódó problémák tovább mélyültek 

- A közösségi terek elavultak, kevés a belső 

zöld terület 

 

Külső lehetőségek 

- További külső pályázati források 

bevonása (pl. TOP, EFOP, GINOP) 

- Térségi együttműködések erősítése (pl. 

más HACS-szervezetekkel, 

településekkel) 

- A környezet- és egészségtudatos 

gondolkodásmód/életmód fontossága 

az országos programokban is 

megjelenik 

Offenzív stratégiák 

- Környezetvédelem területén folyamatos 

tudatformálás szükséges gyermekkortól 

kezdve, új ismeretek folyamatos átadása 

(pl. ökoiskolák szerepe) 

- Aktív együttműködés a szereplők között a 

pályázati források optimális kiaknázása 

érdekében (szociális, kulturális, 

egészségügyi, gazdasági és 

környezetvédelmi területen; hátrányos 

helyzetűek és inaktívak bevonása 

programokba más szervezetekkel 

együttműködve (pl. TOP-Paktum) 

- Helyi gazdasági aktivitás erősítése (pl. 

TOP-1 prioritáson belül iparterület 

fejlesztése a városban), továbbá aktív 

kommunikáció a város foglalkoztatóival. 

Fejlesztő stratégiák 

- Civil kerekasztal (civil parlament) 

létrehozása a városban 

- Humánerőforrás-térkép elkészítése  

- Városrehabilitációs TOP-források 

megpályázása a veszélyeztetett városi 

területekre 

- Közösségi terek megőrzése, fejlesztése 

önkéntességen keresztül, valamint a 

közfoglalkoztatotti rendszer által 

- Példamutatás, aktív részvétel az 

egészségvédelem területén (pl. az 

önkormányzati hivatal dolgozói között 

szervezett sportprogramok aktív 

részvétellel, Kihívás napja, stb.). 
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- Közfoglalkoztatási rendszerben történő 

aktív részvétel 

- Helyi közösségépítő ösztönzőrendszer 

további fejlesztése (pl. Dombóvár-kártya, 

mellyel helyben engedményesen lehet 

vásárolni környezetvédelemhez köthető 

építőanyagokat) 

Külső veszélyek 

- A közösségi problémák további 

elmélyülése (elidegenedés) 

- Innovatív megoldások hiánya a 

közösségszervezésben 

- Elvándorlásból adódó társadalmi-

gazdasági gondok további elmélyülése 

- Forráshiány, a közösségi szervezetek 

lehetőségeinek beszűkülése 

- Az idősgondozást és -ellátást egyre 

nehezebb lesz biztosítani hosszú távon 

innovatív megoldások alkalmazása 

nélkül 

- A munkanélküliségből adódó gondok 

elmélyülése (depriváció és hátrányos 

helyzet) 

- Helyi vállalkozások tőkehiánya, 

gazdaság nehézségei 

Védekező stratégiák 

- Elvándorlási szándék gyengítése az 

ellensúlyozó hatások erősítése által  

- A város közösségi területeinek lehetőség 

szerinti megőrzése jelenlegi állapotukban, 

amennyiben fejlesztésre nincs lehetőség. 

- Aktív együttműködés a város egészségügyi 

nonprofit és profitorientált szolgáltatóival. 

Elkerülő stratégiák 

- Nyitottság megőrzése az országos 

programokkal kapcsolatosan (egészségnap- 

programokba történő bekapcsolódás 

lehetőség szerint) 

- Hasonló problémákkal küzdő városok 

fejlesztési irányainak vizsgálata, innovatív 

ötletek megismerése 

- Együttműködés a megyei központtal, 

nagyobb fejlesztésekbe történő 

bekapcsolódás (pl. kerékpárút-hálózat).  
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3.4 Fejlesztési szükségletek azonosítása 

A fejlesztési stratégia 3.1 fejezete részletesen bemutatta Dombóvár város (az akcióterület) 

adottságait, nehézségeit, társadalmi és gazdasági helyzetét. A közösen készített SWOT 

analízis az erősségek-gyengeségek-lehetőségek és veszélyek meghatározásán túl stratégiai 

megállapításokat is tesz a lehetséges haladási irányokra vonatkozóan. 

A fejlesztési szükségletek azonosítása során támaszkodtunk egyrészt ezekre a szekunder 

kutatási adatokra, továbbá a társadalmasítási folyamat során a résztvevőktől kapott kiegészítő 

információkra is.  

A fejlesztési szükségletek meghatározása során a következő alapelveket szükséges szem 

előtt tartanunk: 

✓ Az igények esetén vizsgálnunk kell, hogy mi valósítható meg más operatív 

programból, és minek van helye a HACS keretein belül. E lehatárolást szükséges 

megtenni. 

✓ Érdemes figyelembe venni a tervezett további TOP-EFOP-GINOP fejlesztések 

kapcsolódási lehetőségeit is annak érdekében, hogy minél hatékonyabb legyen a 

forrásfelhasználás. 

✓ A HACS fejlesztési forrásai akkor tudnak jól hasznosulni, ha kapcsolódnak más 

fejlesztési programokhoz, illetve a közösség számára olyan programot nyújt, melynek 

eredményét a pályázati program lezárását követően saját erőből valamilyen formában 

tovább tudják vinni. 

✓ Célunk a hiányterületek felkarolása is. 

✓ A szükségletek azonosításakor egyaránt kell az ERFA és az ESZA forrásaival 

terveznünk;  

✓ Nem egyedi, elszigetelt fejlesztéseket kívánunk támogatni, hanem olyanokat, 

amelyekben a szereplők együttműködve, partnerségben szélesebb társadalmi réteget 

megcélozva kívánnak eredményeket elérni. 

✓ Válaszokat kell adnunk a fiatalokat érintő problémákra (jövőkép hiánya, közösségtől 

való távolmaradás stb.). 

✓ Válaszokat kell adnunk az időseket érintő problémákra (kirekesztettség, hasznosság 

hiánya, társasági kapcsolatok leépülése). 

A fenti elvek alapján az alábbi szükségleteket tudtuk beazonosítani (természetesen ezek 

között van kapcsolat és átfedés, de e rendező elvet követve átláthatóbb a fejlesztési irány). 

Legfőbb forrásaink a 2016. június 14-15-16. napokon megtartott műhelymunkák voltak.  

Projektötletként az alábbiak merültek fel a teljesség igénye nélkül (a műhelymunkák 

jegyzőkönyvei tartalmazzák a felmerült ötleteket, melyek a HACS-szervezetnél elérhetőek): 

1. A környezetvédelmi képzés több helyen hiányos. A gyermekek tudatosságra nevelése, 

környezetvédelmi oktatása megfelelő, azonban a felnőttek felé van szükség a 

nyitásra. A megoldás egyfajta intézmények közötti együttműködés, egyéb 

gazdálkodókkal való partnerség lehet, melynek során a közelebbi területeket kell 

megfogni, azaz helyi lehetőségek kihasználásával, helyi gyakorlat kiépítésével, 

tökéletesítésével elérhető a cél.  

2. A közösségi szolgálat teljesítését a fiatalok élvezik, és ezzel a programmal, valamint 

a közösségi munka keretében célzott feladatmegadással aktivizálhatóak lennének a 

diákok és a szülők is. 
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3. A Tüskei-, és a Nyergesi-horgásztavaknál és a Szállásréti-tónál jelenleg is szerveznek 

szabadidős programokat, ezeket ki lehet bővíteni környezetvédelmi témákkal 

többnapos időtöltéssé, együttműködésben a helyi ökoiskolákkal.  

4. Új programként tervezik az ökotúrát, mely az általános iskolákkal partnerségben 

kerül megrendezésre az ökonap mintájára.  

5. A Környezetvédelmi Világnap apropójából szervezik meg a Családi Ovi Olimpiát, 

mely a gyerekek mellett a szülőket és/vagy nagyszülőket is bevonja a programba. 

Fejlesztési terv az iskolában az ökoudvar, valamint fűszernövénykert kialakítása, 

ökobútoros udvar kialakítása, futó- és kerékpár-pálya kialakítása. A megépített 

pályán kerékpáros közlekedés-oktatás, versenyek szervezésére válik lehetőség 

városi intézmények bevonásával. 

6. Jelentős az igény egy egészségcentrum kialakítására, olyan helyszín biztosítására, 

ahol a lakosságnak, különféle csoportoknak, munkáltatóknak, egyéneknek, 

családoknak lehetősége lesz tanácsadás igénybevételére az egészségügy különböző 

területein: életmód, prevenció, krónikus betegségek. Akár külsős szakértők 

(gyógytornász, orvos, szakorvos, pszichológus) bevonásával lehetne a kitűzött célokat 

elérni. A testi, szellemi jólét biztosítja az egészséget, azt a harmóniát, amely 

napjainkban megbomlani látszik, és sok esetben ez a megbetegedések oka. A 

prevenció ezért kulcsfontosságú.  

7. Fontos a sérült, idős vagy nem versenysportot űzni kívánó személyek motiválása 

is a sport elkezdésére. Félnek az emberek mást kipróbálni, mint a jelenlegi életük. Az 

idősek mellett a gyerekeket is meg kell ismertetni egy új, egészséges életmóddal 

előadássorozatok formájában. 

8. Közösségfejlesztésre is alkalmasak pl.: a különleges játszóterek, ahol a különféle 

eszközökkel az odalátogatók akár a fittségüket is megőrizhetik vagy fejleszthetik. 

Ezen a játszótéren minden korosztály, a kisgyermektől a nagyszülőig meg tudja találni 

a neki megfelelő eszközt.  

9. További ötlet, hogy az iskolai tantervben szereplő mindennapos testnevelésbe 

bevonásra kerüljenek a sportegyesületek. Gondot okoz az egyesületek, kisebb civil 

szervezetek körében, hogy nincs elegendő alkalmazottjuk, így nekik pénzügyi 

támogatást kell biztosítani arra, hogy bekapcsolódjanak az oktatásba, és munkaidejük 

terhére iskolai feladatokat vállaljanak. 

10. Programigény a fiatalok egészségesebb szabadidő-eltöltési formáinak támogatása, 

ingyenes, illetve támogatott sportlétesítmény használata, szabadidős és 

sportrendezvények meghirdetése, egészségügyi, higiénés és megelőzést szolgáló 

felvilágosító és oktatóprogramok szervezése, kismamák és háziasszonyok klubjának 

szervezése, kortárs csoportok alakítása hátrányos helyzetű vagy védelembe vett 

gyermekek részére, életmódnapok: előadások, alapszintű szűrőprogramok szervezése. 

11. Egészségnapok szervezése évente többször különböző világnapokhoz kapcsolódva a 

város lakosságának ingyenes szűrővizsgálatokkal, ételkóstolókkal, egészséges ételek 

elkészítésével. Sportbemutatók, sportolási lehetőségek, csoportos megmozgatás, az 

emlő és a here önvizsgálatának megtanításával. Olyan programok szervezése, melyek 

a gyerekeknek játékos egészségfejlesztésére, fogápolásra, dohányzásellenességre, 

drogprevencióra, alkoholproblémákra, a mindennapi mozgás fontosságára hívják fel a 

figyelmet már óvodás kortól. 

12. Többnapos, időszakos fesztiválok szervezése, pl. népművészet hete. Minden évben 

megrendezendő fesztivál, mely elsősorban helyi igények kielégítésére törekszik, de 

szívesen fogadja az ország távolabbi pontjairól vagy akár a külföldről érkező 

látogatókat is, és ezzel a helyi gazdaságot erősíti.  
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Ehhez köthető a Tinódi Ház infrastrukturális fejlesztése is. Pl. a Tinódi Ház udvarának 

átalakítása (légudvar), olyan tér kialakítása, mely alkalmas a fesztivál megvalósítására, 

a helyi vállalkozások, szervezetek kitelepülésére.  

13. A színjátszás felpezsdítése, nyitás a nagyközönség felé. A drámaoktatásra a helyi 

oktatási intézmények bevonásával kerül sor. Szükség van egy új mobil színpadra is.   

14. Coworking iroda kialakítása, létrehozása. A Tinódi Házon belül helyiség biztosítása 

azoknak, akiknek nincs pénzük irodát bérelni. Itt tudnának nyomtatni, szkennelni, 

gépelni, fénymásolni, e-mailt küldeni. A fejlesztés a helyi vállalkozásokat célozza 

meg, de nyitott lenne a lakosság számára is. 

 
14. ábra: Fejlesztési szükségletek összefoglalása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szükséges a városban a zöldterületek arányának növelése, minőségének javítása.  

A város természeti értékeinek (pl. tavak) hasznosítása, rendezvényekre, pihenésre alkalmas 

környezetbarát megoldásokkal.  

Szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás támogatása 

Fontos a közösségi szolgálat népszerűsítése a fiatalok és az idősebbek körében is (önkéntesség). 

Korábban megvalósult programok esetében szélesebb körű társadalmi együttműködés 

szükséges (pl. ökoiskolák rendezvényei során számítanának a horgászegyesületre, prevenciós 

jelleggel pedig pl. a rendőrségre). Komplex programlehetőségekre van igény! 

A város lakosságának egészségügyi állapotát tekintve a prevenció egyre fontosabbá válik 

minden korosztályban, az e területen dolgozó szervezetek együttműködése elengedhetetlen 

akár a szemléletformálás céljából is. Hiányosság, hogy szétszórtan több helyen 

tevékenykednek, és ez akadályozza az információ hatékony áramlását!  

Sportszervezetek jelentős számban vannak jelen a városban, azonban forráshiány miatt az 

infrastrukturális ellátottságuk szegényes.  

Hiányzik az egészséges életmód komplex szemléletben történő tudatosítása. Az 

egészségügyi ellátórendszer leterheltsége miatt a gyógyítás és a rehabilitáció mellett kevés 

az idő és a szakember kapacitás a prevenciós tevékenységekre, melynek egy részét célszerű 

az erre a területre specializálódott civil, magán és gazdasági szféra szereplőinek átadni, a 

lakosság szemléletformálását az ő tevékenységükön keresztül megvalósítani. Szükséges egy 

közösségi tér, ahol az információk összpontosulnak, amely az egészségneveléssel 

kapcsolatos tevékenységeket végző szervezetek bázisa. 
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4. A stratégia jövőképe 

A HKFS megvalósítását követően hosszú távon Dombóváron kialakul és megerősödik egy 

széleskörűen együttműködő közösség, olyan életteret kialakítva magának, amelyben minden 

generáció megtalálja helyét, és amely lehetőséget teremt a környezettudatos, egészséges és a 

dolgozó korosztályok számára innovatív munkát biztosító életre.  

Célok: környezettudatosság, egészségmegőrzés, innovatív környezet, civil 

együttműködések, elvándorlás csökkentése, környezeti értékek, kulturális rendezvények 

és értékek megőrzése. 

 

Civil együttműködések: problémaként megfogalmazódott, hogy a különböző generációk 

számára különböző igényű programokat és elérési módokat kell alkalmazni. Jó lehetőség a 

generációk „összehozására” a fogyasztható és egyszerű elektronikus tartalmak 

megismertetése (okostelefon-használati képzés), kézműves és egyéb helyi termékek  

előállításának interaktívvá tétele (pl. cukrászati gépek).  

Környezettudatosság terjedése (középtávú) 

Egészségtudatosság (középtávú) 

Középtávon megismerik az emberek a környezet- és egészségtudatosságot (megfelelő 

szemléltetéssel és programokkal egyre inkább elfogadják), így hosszú távon beépül az 

emberek életébe. 

Ha rövidebb időtávra tekintünk városunk jövőjét illetően, akkor 4 fő részcélt tudunk 

meghatározni, melyek elvezethetnek minket jövőképünk valóra váltásához.  

 

 

 

Kulturális és művészeti programokat szükséges bekapcsolni a komplex programokba, hogy 

minden korosztály számára elérhetővé váljanak. A szabadtéri rendezvényi infrastruktúra 

hiányos. 

A környezet védelme szempontjából fontos az ismeretek terjesztése, a szemléletformálás is, a 

helyi növény- és állatvilág megismertetése akár közterületen is. A hátrányos helyzettel élők 

számára az információk nem elérhetőek (pl.: Braille-írás hiánya).  Ezeket össze lehet kötni a 

környezettudatos életmóddal (pl.: ökopontok kialakítása) 

Nagyobb tömegeket megmozgató kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének 

biztosítása. 

 

. 

Hagyományőrző és hagyományteremtő kulturális és gasztronómiai 

rendezvények/rendezvénysorozatok megszervezése, lebonyolítása. 

Fontos a sport és a mozgás szeretetét népszerűsíteni a lakosság körében (betegségmegelőző, 

közösségépítő, és egyéb jótékony hatásai okán). Szükséges a fogyatékkal élők bevonása, 

jelenleg ez nem megoldott a városban. A sport szükséges ahhoz is, hogy a fiatalok figyelmét 

lekössük hasznos tevékenységekkel annak érdekében, hogy ne a devianciák felé nyissanak. 

Idősebbek esetében pedig a közösségi kapcsolatok megőrzésére irányulhatna. 
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1. A környezetvédelem hangsúlyozása 

2. A helyi közösségen belüli együttműködések erősítése 

3. Élményközpontú közösségi élet megteremtése 

4. Egészségmegőrzés 

 

 
15. ábra: Jövőkép 

 

 
 

 

5. A stratégia célhierarchiája 

Az elkészült SWOT elemzés és helyzetértékelés alapján a következő 4 cél fogalmazódott 

meg: 

- A meglévő természeti környezet megismertetése és megőrzése, azaz a 

környezetvédelem fontosságának hangsúlyozása.  

- A helyi közösségen belüli együttműködések erősítése. 

- Élményközpontú közösségi élet. 

- Szellemi és fizikai egészségmegőrzés. 

 

Az egyes specifikus célokhoz a következő eredménymutatók rendelhetőek: 

A környezetvédelem kapcsán – támaszkodva az akcióterületen megtalálható aktív civil 

szervezetekre és jól kvalifikált szakemberekre – szemléletformáló, ismeretterjesztő 

programok szervezése és a meglévő természeti értékek megőrzése, bemutatása a részcél.  
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A környezetvédelmi szemlélet és a környezetvédelem elterjesztése hosszú idő és nehéz 

feladat, mert csak akkor rögzülnek az elvek, akkor érzi magáénak és tesz erőfeszítéseket a 

lakosság saját életében ezek alkalmazására, ha többször találkozik a környezettudatos 

jelzőkkel, programokkal. A cél megvalósítása érdekében 10.000 főt el kell érni, ennek a 

10 000 főnek legalább kétszer kell találkoznia a stratégia megvalósítása során 

alkalmazandó beavatkozással/eszközzel.  

 

A helyi közösségen belüli együttműködések erősítéséhez kapcsolódóan megfelelő 

infrastruktúrát kell biztosítani az alkalmazható eszközök segítségével. A legfőbb hátrányt az 

együttműködésben a szervezetek által megvalósított programok, tevékenységek 

összehangolatlansága, eseti jellege és egymástól való fizikai elkülönítettsége okozza. A cél 

kezelése érdekében elengedhetetlen az infrastruktúra fejlesztése, melynek 

eredményeként 0 m2 felújított vagy épített civil és közösségi funkciójú épület jön létre, 

továbbá egy átfogó, 4,8 hektáros zöldterület-fejlesztésre is szükség van.  

 

Az élményközpontú közösségi életcélhoz egyértelműen a kulturális és szórakoztató funkció 

megvalósítását célzó beavatkozást kell alkalmazni. Az elvándorlás és az ezzel összefüggésbe 

hozható elöregedő társadalom, a szakképzett és innovatív munkaerőhiány problémáit a 

felmérések alapján két tényező befolyásolja: a régió alacsony kereseti lehetőségei és a 

közösségi összetartozás élményének, a megfelelő kulturális, szórakoztató programoknak és 

lehetőségeknek a hiánya. A jövedelmi helyzet megoldása nem a jelen stratégia feladata. A cél, 

hogy az akcióterületen élők minden csoportja megtalálja identitását, és a város a korábban 

elvándoroltak számára is hazahúzó erőt jelentsen. A stratégia megvalósítása során legalább 57 

rendezvény és program valósul meg. Az akcióterületen jelenleg és korábban élő lakosság 

számára elengedhetetlen a „valahová tartozás” és az „itthon vagyok” típusú élmények 

biztosítása. A cél elérése érdekében nagyobb szabású rendezvények, programok 

megvalósítása szükséges. 

 

Egészségmegőrzés: a többi régiós településhez hasonlóan Dombóvár egy elöregedési 

tendenciát mutat az elmúlt években. Ennek számos okát azonosították: csökkenő 

születésszám, elvándorlás. Az egészségügyi ellátás helyzete Dombóváron átlagon felüli, a 

városban a háziorvosi praxisok betöltöttek, a kórház működése biztosított, azonban az 

ellátással kapcsolatos általános problémák itt is fellelhetőek. Az akcióterületen számos civil 

szervezet működik, amelyek az egészség megőrzését, a különböző betegségben szenvedők 

helyzetének könnyítését és az egészségtudatosság terjesztését (sport, táplálkozás) tűzték ki 

célként. Szükséges a szervezetek közötti tevékenység összehangolása és az igazán nagy, 

szemléltető programok megrendezése, melyek eddig főként tőkehiány miatt maradtak el.  

 

A négy cél konkrét és választ ad a helyzetértékelésben felvetett problémákra. Offenzív 

stratégiaként megfogalmazódott a környezetvédelmi tudatformálás, melynek során nem 

szabad „lemondani” az idősebb generációkról sem, azaz a megvalósítás nem korlátozódhat 

kizárólag az iskolákra. A stratégiához konkrét eszközök és beavatkozások rendelhetőek, 

melyek mérhetőek, a korábban jelölt indikátor teljesíthető. Tudatformálással a lakosság által 

okozott direkt és indirekt környezetkárosító hatású tevékenységek száma csökkenthető, 

azonban elengedhetetlen a stratégia megvalósítása során a meglévő, már veszélyben lévő 

természeti értékek helyreállítása, amennyiben ez lehetséges. Ehhez részcélként infrastruktúra-

beruházások is szükségesek lehetnek.  
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A HKFS a Széchenyi 2020 teljes instrumentuma figyelembevételével készült. A CLLD-forrás 

óriási lehetőség az akcióterület számára, mivel ilyen célú és mértékű támogatás más forrásból 

nem biztosítható. Ezért is fektetett az egyesület kiemelt hangsúlyt az előkészítésre, hogy a 

valódi társadalmi, civil igényekre támaszkodva tudja majd a fejlesztéseket és ESZA-elemeket 

megvalósítani. Kifejezetten közösségépítést előtérbe helyező forrás sem a TOP rendszerében, 

sem más operatív programban nem található, ehhez hasonló csak a 2007-2013 közötti 

fejlesztési ciklus LEADER-forrásai voltak, azokból azonban éppen a jelen fejlesztési 

stratégiával érintett méretű települések nem részesülhettek jelentős forrásban.  

 

A Széchenyi 2020 program legfőbb céljai a gazdaságfejlesztés, azon belül is elsősorban a 

K+F alapú gazdaságfejlesztés, amihez elengedhetetlen a megfelelő felkészültségű, 

mennyiségű, korú munkavállalói tömeg. Ennek hiánya és elvándorlása óriási problémát okoz 

a program megvalósításában. A stratégia céljai jól kiegészítik az egyéb fejlesztési 

programokat, hiszen közvetve hozzájárulnak a gazdaságfejlesztési program sikerességéhez. 

Egy jól szervezett, jó hangulatú, egyszóval „élhető” közösségből csökken az elvándorlás 

mértéke, főleg ha a gazdaság fejlődésével összhangban a munkahelyi kihívások, körülmények 

és természetesen a jövedelmi helyzetek is versenyképesek, vagy legalább versenyképesebbek 

az Európai Unió más tagállamainak ilyen irányú lehetőségeivel.  

A stratégia célcsoportja egyértelműen meghatározható: az akcióterület lakossága. Az egyének, 

családok igényei korosztályok szerint eltérőek, de jól megfogalmazhatóak. Azon kérdésre, 

hogy melyek a legfontosabb dolgok az életében, az egészséget és a jövedelmi helyzetet 

mindenki megemlíti. A rendelkezésre álló direkt gazdaságfejlesztési célt szolgáló támogatási 

források óriási esélyt jelentenek ma Magyarországnak, azon belül Dombóvárnak és 

környékének is. Történelmi esély, hogy innovatív, produktív gazdasági környezet jöjjön létre, 

az ehhez vezető folyamatok már az előző költségvetési ciklusban elindultak, azonban igazi 

jelentőségük a következő években csúcsosodhat ki. A település felelőssége ebben a gazdasági 

fejlődésben, hogy segítse a vállalkozásokat, és olyan környezetet biztosítson, amelyben mind 

az infrastruktúra, mind a humán és fizikai erőforrások rendelkezésre állnak. Ezeket a célokat 

szolgálják a település által végrehajtott és végrehajtandó egészségügyi, képzésügyi és 

integrációs programok és infrastrukturális beruházások.  

A GINOP segítségével megoldható a gazdaság fejlődése, amihez kapcsolódóan a már 

korábban tapasztalható munkaerőhiány enyhítése is jelen stratégia részcélja, amihez az 

elvándorlás mértékének csökkentését, a tendencia visszafordítását és a közmunkában 

foglalkoztatottaknak az aktív munkaerőpiacra való visszaterelését kell elérni. A stratégia 

beavatkozási területei egyértelműen az élhetőbb, emberközpontú környezet kialakítását 

célozzák meg, amely a munkahelyen kívüli tartalmas élet biztosítását jelenti. Képzési, 

szemléletformálási és prevenciós programokkal a lakosság mentálhigiénés, fizikai állapota és 

környezet-védelmi szemlélete is javítható, amely szintén elengedhetetlen a GINOP céljainak 

megvalósításához. 

A környezetvédelem és energiahatékonyság területén a KEHOP-rendszerhez is kapcsolódik a 

stratégia. A lakossági energiahatékonysági szemléletformálási programot a település 

önkormányzata a KEHOP keretein belül kívánja megvalósítani, amely emellett jelen stratégia 

részcéljainak teljesüléséhez is hozzájárul. Mindezek tükrében beavatkozási területként CLLD-

forrásból inkább a hulladékgazdálkodási és természetvédelmi szemléletformálást és 

programokat választ ki a stratégia megvalósítására. A KEHOP-források segítségével 

várhatóan számos közintézmény képes lesz az energetikai megújulásra, azonban 

megjegyzendő, hogy ezeknek a beruházásoknak elsősorban az energiafogyasztás és 

károsanyag-kibocsátás csökkentése a célja, míg jelen stratégia egyértelműen a közösségi 

funkciók erősítését célozza meg.  
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Megjegyzendő, hogy az egyik meghatározott cél a környezetvédelem, így a közösségi 

beruházások során a bírálati szempontrendszernél ezeket az elvárásokat érvényesíteni kell. 

 

A településen elsősorban az egészségmegőrzés és környezetvédelem területén számos 

program és civil kezdeményezés található, ezekre azonban forráshiány és összehangolatlanság 

jellemző. A stratégia megvalósítása során ezeket a meglévő értékeket kell továbbfejleszteni. 

Ennek eszköze a HACS, mely a bírálati szempontrendszeren keresztül előnyben részesíti a 

már korábban megtartott programokat, eseményeket. Egyértelmű cél a meglévő értékek 

megtartása és a párhuzamos célú és funkciójú infrastrukturális beruházások, programok, 

események kizárása. A stratégia megvalósítása során alkalmazandó beavatkozásokkal az 

akcióterület teljes lakosságát el kell érni legalább egyszer a következő mutatók 

figyelembevételével és a TOP kimeneti mutatóival összhangban: 

- A közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával érintett település 

(Dombóvár) lakosságszáma 2014. december 31-én 19.286 fő volt. 

- A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek vagy nem 

önkormányzati szervezetek által a HFS (HKFS) keretében tervezett és 

végrehajtott programok száma: 30 db 

 

A célhierarchia módszertana: 

A célok nem fontossági, hanem véletlenszerű sorrendben kerültek megállapításra. A 

stratégiában bemutatott előkészítési folyamat során összesen 23 célt határoztak meg a 

tervezésbe bevont szervezetek, melyeket az útmutatóban foglalt elvek alapján az egyes témák 

3-3 képviselője rangsorolt. A módszertan végén négy stratégiai cél fogalmazódott meg és 

került rangsorolásra a következőképpen:  

1. A helyi közösségen belüli együttműködések erősítése 

2. Egészségmegőrzés 

3. Környezetvédelem 

4. Élményközpontú közösségi élet 

 

A teljes program megvalósítása után 2022. december 31-ei elérési dátummal a következő 

indikátorok teljesülnek összhangban a TOP által elvárt indikátormutatókkal: 

 

- Intézmények száma, amelyekben nőtt a látogatottság a program előtti időszakhoz 

képest (db): 5 db 

A mutató forrása az egyes intézmények adatszolgáltatása volt. A stratégia 

végrehajtását követően a Tinódi Ház, a Helytörténeti Gyűjtemény, a Kapos-hegyháti 

Natúrpark bázisa, a zeneiskola és a kulcsprojektként megvalósítandó volt zeneiskola 

épületének látogatottsága növekszik a 2015. 12. 31-én mért éves látogatottsághoz 

képest. A monitoringadatok az elnyert támogatáshoz kapcsolódóan kötelezően 

előírandó adatszolgáltatás segítségével kinyerhetőek. 

A mutató bázisadatai: 

1. Zeneiskola 1200 fő/év 

2. Kapos-hegyháti Natúrpark bázisa 500 fő/év 

3. Tinódi Ház 109.718 fő/2015 

4. Helytörténeti Gyűjtemény 6000 fő/év 

5. Szigeterdei Közösségi Tér, kulcsprojekt: 0 fő/év 

- Városfejlesztés: városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek: (m2) 

A mutató forrását az előkészítés időszakában felvázolt koncepciótervek adják, 

amelyek mind elképzelésben, mind forrásigényben illeszkednek a projekt céljaihoz.  
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A monitoringadatok a támogatási kérelmekhez beérkező tervdokumentációkból és 

kedvezményezetti adatszolgáltatásból lesznek elérhetőek.  

Bázisérték 0 m2 

Célérték: 45.000 m2 

6. Cselekvési terv 

6.1 A beavatkozási területek/műveletek leírása 

A stratégia készítése során a beavatkozási műveletek megállapítása a legnehezebb feladat, 

mivel ebben a részben kell a jelenleg felmért és a jövőben megjeleníthető igényeket és 

problémákat kezelni. A stratégia megalkotása során megfogalmaztuk a négy fő célt, az előző 

pontban mindezek hierarchiája is olvasható. Dombóvár teljes területe adja a stratégia által 

lefedett akcióterületet, így a stratégia megvalósítására elszámolható maximális költség 

400.000.000,- Ft. A stratégia elkészítésére és a munkaszervezet működtetésére elszámolható 

támogatás összesen 60.000.000,- Ft, amelyet teljes egészében levonnak az ERFA keretéből. A 

fennmaradó összegből lesz lehetőség a stratégiai célok eléréséhez szükséges beavatkozásokat 

megvalósítani, figyelembe véve az ERFA-ESZA 2:1-es arányt. A stratégia megvalósításához 

a következő célterületekhez kapcsolódó beavatkozások lesznek elérhetők: 

- Közösségfejlesztési stratégiai célokhoz szükséges infrastruktúra-fejlesztés és tárgyi 

feltételek biztosítása (K) - Szigeterdei Közösségi Tér (ERFA) 

- Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés és tárgyieszköz beszerzés a dombóvári helyi 

közösség számára (ERFA) 

- Közösségi célú rendezvények, programsorozatok, szemléletformálási programok, 

klubfoglalkozások megvalósítása a dombóvári helyi közösség számára (ESZA) 

 

 
6.1.1 Beavatkozási művelet: Közösségfejlesztési stratégiai célokhoz szükséges 

infrastruktúra-fejlesztés és a tárgyi feltételek biztosítása (K) (ERFA) 
 

Beavatkozási művelet megnevezése: Közösségfejlesztési stratégiai célokhoz szükséges 

infrastruktúra fejlesztés és tárgyi feltételek biztosítása (ERFA) 

Kulcsprojekt: Jelen beavatkozás keretein belül fog megvalósulni a stratégia kulcsprojektje, 

amely a Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása és a volt Zeneiskola épületének felújítása. 

Indoklás, alátámasztás:  

➢ A stratégia négy specifikus területet jelölt meg, amelyeket az elkészült SWOT-analízis 

alapján határoztunk meg. Az analízis során megállapítottuk, hogy számos 

közösségépítésben is aktív szervezet és intézmény működik a városban, azonban ezek 

tevékenysége koordinálatlan, egymással sokszor párhuzamos, forráshiányos.  

➢ A műhelymunkák során a három munkacsoportból kettő (a környezetvédelem és 

egészségmegőrzés-sport) találkozóin került elő a legtöbb fejlesztési igény. A 

legégetőbb problémákra (pl. elvándorlás, helyi együttműködések hiánya) a végül 

közösen meghatározott kulcsprojekt ad választ. Hatékonysági okokból e két célt 

összefognánk egy szabad tér használatával, így a célcsoport elérése sem okozhat majd 

gondot.  

➢ E területen dolgozó szervezetek évek óta próbálnak együttműködni különböző 

programok megvalósításában, azonban helyhiány miatt jelenleg elszórtan és 

elkülönülten végzik tevékenységüket. A Szigeterdei Közösségi Tér erre is megoldást 

kínál, mivel könnyen megközelíthető és gyorsan megismertethető a helyiekkel. 
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➢ A kulcsprojekten túl e beavatkozási terület célja további infrastruktúra-fejlesztési 

támogatás is. A felmérések alapján szükséges egy közösségi „zöldterület” vagy egyéb 

nagyobb volumenű rendezvény megvalósítására alkalmas helyszín kialakítása (ez az 

INDA11 program sikeres megvalósításához is indokolt), melyet stratégiánk ennek a 

beavatkozásnak a keretében kíván megvalósítani. A zöldfelület fejlesztése egyaránt 

szolgálja majd a környezetvédelemhez kapcsolódó célokat és a közösségfejlesztést is, 

hiszen későbbi programoknak, eseményeknek is otthont ad. Ezáltal a stratégia 

beavatkozási területei egymást is erősítik.  

Specifikus cél: A helyi közösségen belüli együttműködések erősítése, egészségmegőrzés, 

zöldterület-fejlesztés. 

A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:  

1. A kulcsprojekt volt Zeneiskolát érintő felújítása külön felhívás keretében kerül meghirdetésre. 

Az évek óta kihasználatlanul álló, de a projekt keretében felújításon áteső épületben 

egy többfunkciós közösségi épület jönne létre, amely városközponti fekvésével, 

könnyű megközelíthetőségével, az épület adottságaival kiváló közösségi központ 

szerepet tölthet be. 

 

A tervezett funkciók különösen: 

- rendezvények (önkormányzati, civil) 

- (mini)konferenciák 

- időszakos kiállítások (kapcsolódás esetleg a helytörténeti gyűjteményhez valahogy) 

- hangverseny, koncert. 

 

A volt zeneiskola épületének felújítását bemutató dokumentáció elkészült, mely 

alapján az alábbi műszaki beavatkozásokra kerülne sor: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata, figyelembe véve az épület értékességét, valamint a 

városi épített környezetben, a belvárosi szövetben betöltött szerepét, a meglévő épület 

felújításával és belső alaprajzi átalakításával kíván egy többfunkciós közösségi 

épületet létrehozni. A felújítással a hivatali funkciók centralizálása, a belvárosi részbe 

történő áttelepítése, illetve egy leromlott állapotú, de városképileg jelentős (helyi 

védelem alatt álló) ingatlan megmentése történhetne meg. 

 A felújítás során az alábbiak megvalósítása tervezett:  

 

− a meglévő földszinti és emeleti alaprajz átalakítása a tervezett alaprajzoknak 

megfelelően a meglévő és nem megmaradó falazatok kibontásával, a kéménytestek 

visszabontásával, új válaszfalrendszer építésével, álmennyezet építési munkákkal,  

− a földszinti és emeleti részeken az új alaprajzhoz és funkciókhoz igazodó új 

épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek kialakítása,  

− nyílászáró-csere és teljes külső homlokzatjavítás-felújítása,  

− tetőszerkezet javítása, pótlása, szükség szerinti szerkezeti elemek cseréjével, 

héjalás-cserével, a veszélyes hulladékként keletkező pala elszállításával,  

− a padlástéri zárófödém hőszigetelése.  

 

A fentiek eléréséhez az alábbi feladatokat kell abszolválni:  

 

− szükséges előkészületi munkálatok 

− bontási munkák 

− építési munkák: 
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− fa fedélszék elemeinek cseréje, pótlása, a fedélszék vonatkozó tervek szerinti 

megerősítése,  

− porhó elleni fólia elhelyezése, ellenlécezéssel,  

− héjalás készítése cseréplécezéssel, piros hódfarkú cseréppel, a szükséges ki-

egészítő elemekkel,  

− villámvédelmi rendszer elhelyezése villámvédelmi tervek szerint,  

− ereszrészek javítása, újraépítése,  

− homlokzati vakolatjavítási munkák elvégzése, a tagolt és díszes homlokzat dísz- és 

párkányelemeinek helyreállítása, teljes homlokzatjavítás és helyreállítás utáni 

felületképzése,  

− új nyílászárók beépítése belső könyöklőkkel, külső párkányokkal,  

− új csapadékvíz levezető rendszer építése, felszíni folyóka rendszerbe kötve,  

− új belső válaszfalrendszer felépítése,  

− új épületvillamos és gyengeáramú rendszer szerelése,  

− új épületgépészeti rendszerek építése,  

− új padlók a tervezett rétegrendek szerint,  

− új, függesztett álmennyezetek készítése,  

− belső festési-mázolási munkák elvégzése,  

− meglévő, megmaradó lépcső felület és lépcsőkorlát felújítása,  

− az épület környezetében a burkolatok építése a folyóka rendszerrel együtt,  

− előtető építése a nyugati oldalon,  

− egyéb kapcsolódó építési-bontási tevékenységek 

− szükséges akadálymentesítés 

 

Az épület új épületgépészeti rendszerében:  

− az épület fűtéséről új, korszerű kondenzációs gázkazán gondoskodna a hőtermelői 

oldalon, a hőleadók pedig radiátorok lennének,  

− az épület hűthetőségéről központi egységről működő klímaberendezés (VRV / 

VRF) gondoskodna, egyes kiemelt helyiségekben vagy szükség szerint gépi 

szellőztetés segítene a szükséges légcserében,  

 

A padlástérben a zárófödém hőszigetelése (legalább 30 cm ásványgyapot) gondoskodna az 

épület hőveszteségének csökkentéséről. A hővédelemhez kapcsolódva a nyílászárók fokozott 

légzárású, több légkamrás, műanyag nyílászárók lennének 3 rétegű üvegezéssel, kívül erezett, 

fa mintás fóliával, belül fóliamentes, fehér kivitelben. A belső árnyékolásról szalagfüggöny 

gondoskodna, amennyiben ez energetikailag megfelelő.  

 

A későbbiekben, egyéb projektből akár napelemek is elhelyezésre kerülhetnek a tetőfelület 

déli vagy nyugati részén, ezzel is fokozva az épület energiahatékonyságát. 

 

A volt zeneiskola épületének ilyen jellegű felújítása nem engedélyköteles, de kiviteli tervek 

készítése szükséges. 

 

A kétszintes volt Zeneiskola épületének felújításával létrehozandó közösség tér a jelenleg 

hatályos stratégia két főbb céljához is illeszkedik: 

- A helyi közösségen belüli együttműködések erősítése 

- Élményközpontú közösségi élet kialakítása 
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Mindezek értelmében a kulcsprojektnek két helyszíne lenne azzal, hogy értelemszerűen az új 

fejlesztési elem lenne domináns, a Szigeterdő pedig maradna a nyitott közösség tér 

projektelem az indikátorok teljesítése érdekében. 

 

 

 

Természet- és környezetvédelem: 

 

A Szigeterdőben megvalósított fejlesztési elemek bruttó 7.500.000 Ft értékben: 

• mini kosárlabda pálya, 

• street workout pálya, 

• játszótér. 

 

Ezek fejlesztési elemeket a Dombóvár Város Polgármesterének 96/2020. (XI. 27.) 

határozatával az önkormányzat saját erőként vállalja (a szükséges fedezetet saját egyéb 

forrásai terhére önerőből biztosítja). 

 

A Szigeterdő helyi védettség alatt álló természetvédelmi terület, mely helyet ad számos ritka 

növény- és állatfajnak. Ez a vonal tovább erősíthető egy botanikus kert kialakításával, ahol a 

botanikai szakvezetés információs táblarendszer felállításával kerül megoldásra. Kiemelt 

célcsoportként a nevelési intézményeket lehet megnevezni. 

A parkban megtalálható állatvilágon belül kiemelendők a madarak, melyek megfigyelése 

jelenleg is zajlik. Ennek szélesebb körben való elterjesztése szintén jelentős vonzerőt jelenthet 

az óvodáknak, iskoláknak. 

A városközponttól távol eső nyugodt, csendes környezet helyszínéül szolgálhat a relaxációs 

tevékenységeknek, mely funkció erősítésére kialakításra kerülnek olyan relaxációs pontok, 

ahol kimondottan erre a célra kifejlesztett kültéri utcabútorok elhelyezése történik meg. A 

park területe alkalmas helyszínt biztosít továbbá jógafoglalkozásoknak, meditálásnak. 

Egészségtudatos életmód, testi-szellemi-lelki jólét megteremtése: 

A park és a mellette található Szuhay Sportcentrum már napjainkban is a város sportéletének 

egyik legaktívabb helyszíne. A park a futók, nordic-walkingozok, sétálók célterülete, míg a 

sportközpont az amatőr sportkedvelők mellett már a versenysportnak is helyszínt biztosít: 

atlétika, labdarúgás, kosárlabda, tenisz, küzdősportok, tánc, asztalitenisz. A sportoláshoz 

szükséges infrastruktúra tehát rendelkezésre áll. A „szervezetlen”, szabadidős sport 

tevékenységek erősítéséhez, a helyi közösség aktiválásához azonban további fejlesztések 

szükségesek. Igen nagy népszerűségnek örvendenek a város több pontján már kialakított 

szabadtéri kisméretű kosárlabdapályák, mellyel a fiatalokat tudjuk mozgásra ösztönözni. A 

fent részletezett, már megvalósított beruházások ezt a célt hivatottak szolgálni. 

Kulturális és helyi közösséget aktiváló programok: 

A Szigeterdő minden évben több, kisebb-nagyobb szabású rendezvény helyszíne, melynek 

skálája a nemzeti megemlékezéstől, a középkori csatán és koncerten át a sporteseményekig 

tart. A természeti és épített környezet összhangja, a múlt és a jelen egyidejű megjelenése 

alkalmassá teszi a parkot mindennemű közösségi és kulturális rendezvény lebonyolítására.  

 

Jogosult szervezetek: helyi önkormányzat. 

Ma a potenciális kedvezményezettek körére jellemző mind az infrastruktúra, mind az 

eszközellátottság hiánya. Kevés nagyléptékű fejlesztés megvalósítását tervezi az egyesület 

ezen felhívás segítségével.  



55 
 

A kiválasztási kritériumok, alapelvek: a pontozás során figyelembe kell venni a pályázó 

működésének időtartamát, a már korábban megvalósított programok mennyiségét, minőségét 

(pl. látogatószám), a minél szélesebb körű együttműködést (együttműködési megállapodások, 

konzorcium), más támogatási forrásokból megvalósított, vagy megvalósítás alatt lévő 

beruházásokat, programokat, a megvalósításban részt vevő személyek kompetenciáját. 

Várható keret egy beavatkozásra: a kulcsprojekt megvalósításának tervezett kerete egy 

beavatkozásra: 136.000.000,- Ft.  

Tervezett forrás: 136.000.000,- Ft 

Forrás ütemezése:  A 2018-ban pályázható összeg: 136.000.000,- Ft, támogatott projektek: 

1 db 

A megvalósítás tervezett intervalluma: 2019. január 1. – 2022. június 30. 

 
6.1.2 Beavatkozási művelet: a közösségfejlesztési stratégiai célokhoz szükséges kisléptékű 

infrastruktúra-fejlesztés és tárgyi feltételek biztosítása (ERFA) 
 

Kulcsprojekt: jelen beavatkozás keretein belül nincs tervezve kulcsprojekt.  

Indoklás, alátámasztás: Az előkészítési munka során megállapítottuk, hogy a tárgyi és 

infrastrukturális feltételek nem megfelelőek, s ez a működés és tevékenység 

továbbfejlesztésének egyik gátja. Az előkészítési folyamatban számos tárgyieszköz- és 

infrastruktúra-igény megfogalmazódott, amelyeket összegyűjtöttünk és összegeztünk. Ezek 

figyelembevételével alakultak ki a stratégiai célok, és ezekre a problémákra kíván jelen 

beavatkozás megoldási javaslatot készíteni. Olyan fejlesztéseket kíván e műveleten keresztül 

támogatni, mint például a helyi közösség erősítését szolgáló programok megszervezéséhez 

szükséges kisléptékű eszközök beszerzése, melyeket a helyi szervezetek nem tudnak saját 

forrásból beszerezni.  

Specifikus cél: egészségmegőrzés, környezetvédelem, élményközpontú közösségi élet 

A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása: Közösségfejlesztési célú, 

kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés és tárgyieszköz-beszerzés című felhívás. Ismerve a 

kedvezményezettek körének forrásellátottságát, a felhívást 100%-os támogatási intenzitással 

kívánja meghirdetni a HACS. 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: a projektek potenciális kedvezményezettjei az elmúlt években 

kizárólag a NEA és a TÁMOP rendszeréhez tudtak támogatási kérelmeket és 

projektjavaslatokat benyújtani.  

Ezekből a forrásokból számos fejlesztést lehetett megvalósítani, azonban e programok 

központosított jellege miatt a közösségépítés egyik fő problémájaként megjelölt hatékony 

együttműködést egyáltalán nem tudta segíteni. A központi pályázatok további problémája, 

hogy nagyon kevés helyi adottságot tudnak figyelembe venni, ezzel is csökkentve a források 

hatékony felhasználását. 

A művelet célcsoportja: a teljes helyi lakosság. Korosztálytól és társadalmi helyzettől 

függetlenül mindenkit szeretnénk elérni, hiszen a specifikus célok mindenkit érintenek.  

Jogosult szervezet: dombóvári székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil szervezetek, 

gazdasági társaságok, helyi és nemzetiségi önkormányzatok, valamint költségvetési szerveik 

és intézményeik. 

A kiválasztási kritériumok, alapelvek: a pontozás során figyelembe kell venni a projekt 

integráltságát, innovatív tartalmát, költséghatékonyságát. A pontrendszer kialakításakor a 

hatékony együttműködést jutalmazni kell. Fontos alapelv lesz a stratégiai célokhoz történő 

(HKFS) illeszkedés, illetve a kulcsprojekthez és a HKFS ESZA típusú beavatkozási 

területeihez történő kapcsolódás bemutatása. 
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Várható keret egy beavatkozásra: közösségfejlesztési célú kisléptékű infrastruktúra-

fejlesztés és tárgyieszköz-beszerzés című felhívás kerete minimum 1.000.000,- Ft, maximum 

10.000.000,- Ft 

Tervezett forrás: A pályázat tervezett együttes forrása: 70.666.667,- Ft 

Forrás ütemezése:  2018-2020-ban pályázható összeg: 70.666.667,- Ft, támogatott 

projektek: 10-15 db 

A megvalósítás tervezett intervalluma: 2019. január 1– 2022. június 30. 

 
6.1.3 Közösségi célú rendezvények, programsorozatok, szemléletformálási programok, 

klubfoglalkozások megvalósítása a dombóvári helyi közösség számára 
(ESZA) 

 

Kulcsprojekt: jelen beavatkozás keretein belül nincs tervezve kulcsprojekt.  

Indoklás, alátámasztás: a helyi közösségi élet aktív Dombóváron, azonban a hatékony 

együttműködést és a különböző társadalmi csoportok összehangolását nem tudja 

megvalósítani, melynek fő okaként a forráshiányt jelölték meg. A program elsőrendű célja, 

hogy az egyes rendezvények minél szélesebb kört érjenek el. Fontos távlati cél az elvándorlás 

csökkentése, melyet e helyi közösséget erősítő rendezvényeken keresztül is el tudunk érni.  

A kulcsprojekttől függetlenül a célcsoport tagjai folyamatos tudásformálási, kulturális, 

egészségfejlesztési eseményeken vesznek részt. A célcsoport számra így biztosítható a 

stratégiai célok eléréséhez szükséges témák folyamatos szinten tartása és az egyén, de főleg a 

közösség fejlesztése. 

Specifikus cél: a helyi közösségen belüli együttműködések erősítése, egészségmegőrzés, 

környezetvédelem, élményközpontú közösségi élet. 

A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása: helyi közösségépítést, 

hatékony együttműködést elősegítő nagyrendezvények (rendezvény, konferencia) szervezése, 

valamint összefogáson alapuló közösségfejlesztésre irányuló szemléletformáló programok 

(program, klubfoglalkozás, non-formális tanulási formák megvalósítása, úgymint tréning, 

szakkör, ismeretterjesztő előadássorozat, művészeti műhelyfoglalkozás, alkotócsoport, tábor) 

megvalósítása, továbbá a kapcsolódó tárgyieszközök beszerzése (ESZA-források). 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: a jelenlegi rendezvénykínálatban, a mai divatos fesztiválok 

sokaságában nehéz nagy tömegeket vonzó rendezvényeket szervezni, mert az időjárási, 

lokációs, társadalmi igények mellett a forráshiány is gyakori problémát okoz. Külső forrás 

igénybevételére nagyon ritka esetben volt lehetőség az elmúlt években. Számos rendezvény 

azonban most is sikerrel zajlik az akcióterületen, ezek jó alapot jelentenek a folytatáshoz. 

(Negyedik láng futás, Hat vár-hat rád). A közösségformálás leghatékonyabb eszköze a 

tematikus és egyéb szélesebb körű rendezvények tartása. Egy sikeres rendezvénynek hatása 

van a helyi gazdaságra is, illetve a helyi szervezetek együttműködésének intenzitását is 

erősíteni tudja. Olyan kisebb léptékű rendezvényeket, programokat is kívánunk támogatni, 

melyek megvalósítására más pályázati forrás nem elérhető. 

A művelet célcsoportja: a célcsoport az akcióterület teljes lakossága. Korosztálytól és 

társadalmi helyzettől függetlenül mindenkit szeretnénk elérni, akik egészségesebb életet 

szeretnének élni, érdeklődnek a környezetbarát gyakorlati megoldások iránt, és egy 

összetartóbb helyi közösséget szeretnének. A fő célcsoport mellett természetesen egy jó 

rendezvény látogatókat is vonz a településre, de jelen felhívásban ez célként nem nevesítendő. 

Korosztálytól és társadalmi helyzettől függetlenül mindenkit szeretnénk elérni. 

Jogosult szervezet: dombóvári székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil szervezetek, 

gazdasági társaságok, helyi és nemzetiségi önkormányzatok, valamint költségvetési szerveik 

és intézményeik. 

A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 



57 
 

- kapcsolódás a stratégia céljaihoz 

- integráltság, innovatív tartalom, költséghatékonyság 

- a megvalósításban részt vevő személyek szakmai kompetenciája 

- fenntarthatóság 

Várható keret egy beavatkozásra: 

Rendezvények lebonyolítása című felhívás kerete minimum 1.000.000,- Ft, maximum 

15.000.000,- Ft 

Tervezett összes forrás: 133.333.333,- Ft 

Forrás ütemezése:  2018-2020-ban pályázható összeg: 133.333.333,- Ft, támogatott 

projektek: várhatóan 25-30 db 

A megvalósítás tervezett intervalluma: 2019. január 1 – 2022. június 30. 
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4. táblázat: A helyzetfeltárás, a szükségletek, a célok és a tervezett műveletek 

Sor-

szám 

Megnevezés 

(legfeljebb 1-2 

szó) / 

Kulcsprojekt (K) 

– amennyiben 

releváns 

Indoklás, 

alátámasztás 

(legfeljebb 4-5 

mondat) 

Specifikus cél 

(legfeljebb 1-2 

szó) 

Támogatható 

tevékenységek 

(legfeljebb 4-5 mondat) 

Kiegészítő jelleg, 

lehatárolás 

(legfeljebb 4-5- mondat) 

Célcsoport 

(legfeljebb 

1-2 szó) 

Forrás 

(ezer Ft) 

Támoga-

tó alap 

(ERFA/ 

ESZA) 

Tervezett 

időintervallum 

(év, hónap) 

1. Közösségfej-

lesztési stratégiai 

célokhoz 

szükséges 

infrastruktúra-

fejlesztés és tárgyi 

feltételek 

biztosítása (K) / 

Kulcsprojekt 

A kulcsprojekt két 

helyszínen kerül 

megvalósításra:  

A Szigeterdő 

területén önerőből 

megvalósult, 

sportcélú 

beruházások 

mellett a cél a volt 

Zeneiskola 

épületének 

felújítása. Az 

épület közösségi 

funkcióinak 

köszönhetően 

egyben valósulna 

meg a helyi 

közösségen belüli 

együttműködések 

erősítése 

 és az 

élményközpontú 

közösségi élet 

kialakítása. 
 

 

Egészségmegőr-

zés, 

környezetvéde-

lem 

 

- műszaki 

dokumentációk, 

előkészítés, 

közbeszerzés 

- közösségi tér 

felújítása, kialakítása 

- tárgyieszköz-vásárlás 

- immateriális javak 

vásárlása 

- alapinfrastruktúra-

fejlesztés 

 

A település önkormányzata 

sikeres időszakot zárt az 

előző költségvetési 

ciklusban. A Széchenyi 

2020 program keretében 

számos projektjavaslatot 

adott be a település, 

amelyek eredményéről 

jelenleg még nincs 

információ. A település 

Ivanich-terv néven már 

korábban megalkotta 

településfejlesztési 

koncepcióját, amelyhez 

jelen stratégia céljai a 

közösségépítés területén 

szorosan kapcsolódnak. 

Az 

akcióterü-

leten 

működő 

civil 

szerveze-

tek, helyi 

és nemzeti-

ségi önkor-

mányza-

tok, 

valamint 

költségve-

tési 

szerveik és 

intézmé-

nyeik 

136 000 ERFA 2019. január 1– 

2022.június 30. 
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2. Közösségfej-

lesztési stratégiai 

célokhoz 

szükséges 

kisléptékű 

infrastruktúra- 

fejlesztés és tárgyi 

feltételek 

biztosítása 

(ERFA) 

 

Az akcióterületen 

számos régóta 

működő és aktív 

szervezet 

található, amelyek 

azonban a 

központosított 

NEA- és 

TÁMOP- 

forrásokon nem 

vagy csak alig 

jutottak forráshoz. 

Az 

eszközellátottság 

és infrastruktúra 

területén óriási a 

lemaradás, ami 

nagy mértékben 

gátolja a hatékony 

működést. 

Egészségmeg-

őrzés, 

környezetvéde-

lem, 

élményközpontú 

közösségi élet 

 

- indokolt előkészítési 

feladatok  

- építkezés 

- épületfelújítás 

- tárgyieszköz-vásárlás 

- immateriális javak 

vásárlása 

- alapinfrastruktúra- 

fejlesztés 

- zöldterület-fejlesztés 

- terek fejlesztése 

 

A SWOT-analízis során a 

legtöbb szervezet 

felvetette, hogy a hatékony 

működéshez szükséges 

eszközök hiányoznak 

(mobil színpad stb.), 

melyek okán kisebb 

költségvetésű és kevesebb 

embert érintő programokat 

tudtak csak szervezni 

eddig, az eszközök bérleti 

költsége pedig minden 

évben megspórolható lett 

volna.   

Az 

akcióterü-

leten mű-

ködő civil 

szerveze-

tek, 

gazdasági 

társaságok, 

helyi és 

nemzeti-

ségi önkor-

mányza-

tok, 

valamint 

költségve-

tési szerve-

ik és intéz-

ményeik 

70 667 ERFA 2019. január 1– 

2022. június 30. 

3. Közösségi célú 

rendezvények, 

programsorozatok

, 

szemléletformálás

i programok, 

klubfoglalkozások 

megvalósítása a 

dombóvári helyi 

közösség számára 

A helyi közösségi 

élet aktív 

Dombóváron, 

azonban a 

hatékony 

együttműködést 

és a különböző 

társadalmi 

csoportok 

összehangolását 

nem tudja 

megvalósítani, 

melynek fő 

okaként a 

forráshiányt 

jelölték meg. A 

program 

elsőrendű célja, 

hogy az egyes 

rendezvények 

Közösség -

megtartó 

értékek.  

Egészségmeg-

őrzés és 

környezetvéde-

lem, 

együttműködés. 

- előadók, fellépők, 

szakértők költségei 

- szakkörök 

szervezőinek, 

előadóinak, 

klubfoglalkozá-sok 

szervezőinek személyi 

jellegű költségei 

- a rendezvényszer-

vezés költségei 

- hirdetési költségek 

- eszközbérlet (színpad, 

hangosítás) 

- szóróanyagok 

költségei 

- elektronikus 

megjelenés, hirdetés 

költségei 

- egyéb szolgáltatások 

Dombóváron számos 

tradicionális és 

közelmúltban indult 

rendezvényt tartanak 

évente. A települések 

közötti verseny elsősorban 

a nyári hétvégeken óriási, 

amit csak megfelelő 

szakmai háttérrel és 

forrással lehet sikeresen 

működtetni. 

Az emberek számára 

hasznos, értéket hordozó, 

jövőképet adó 

rendezvények 

megvalósítása a cél.  

A nagyrendezvények 

legfőbb szerepe, hogy 

olyan attrakciót 

nyújtsanak, amelyben vagy 

Az 

akcióterü-

leten 

működő 

civil 

szerveze-

tek, 

gazdasági 

társaságok 

helyi és 

nemzeti-

ségi önkor-

mányza-

tok, 

valamint 

költségve-

tési 

szerveik és 

intézmé-

133 333 ESZA 2019. január 1– 

2022. június 30. 
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minél szélesebb 

kört érjenek el. A 

célcsoport tagjai 

folyamatos 

tudásformálási, 

kulturális, 

egészségfejleszté-

si eseményeken 

vesznek részt. A 

célcsoport 

számára így 

biztosítható a 

stratégiai célok 

eléréséhez 

szükséges témák 

folyamatos 

szinten tartása és 

az egyén, de főleg 

a közösség 

fejlesztése. A 

beavatkozásnak 

szorosan 

alkalmazkodnia 

kell a 

nagyrendezvé-

nyekhez, hiszen 

az ott felkeltett 

társadalmi igény 

mindennapi életbe 

való adaptálása a 

fő feladat. 

költségei direkt módon vagy 

kódoltan, de eljuttathatók a 

stratégia céljai a 

társadalom minél 

szélesebb rétegeihez. Jelen 

beavatkozás a felkeltett 

érdeklődést kihasználva a 

megfogalmazott 

szemléletet és célokat 

kívánja adaptálni a 

mindennapi életbe kisebb 

létszámú programokon 

keresztül. 

nyeik 
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6.2 Együttműködések 

A stratégia megvalósítása során kiemelkedően fontos a más térségekkel történő 

együttműködés. A projektmegvalósítások során elsősorban a környező térségekkel kíván a 

HACS együttműködni. A stratégia készítésekor a Bonyhádon létrejövő HACS-szervezettel 

történt egyeztetés, melyet a megvalósítás során tovább szeretnénk folytatni operatív szinten is.  

 

Egy sikeres fejlesztési stratégia elképzelhetetlen az akcióterület környezetének, környékének 

vizsgálata nélkül. Elengedhetetlen, főleg az ESZA által kínált lehetőségek esetében, hogy a 

programok, rendezvények, események együttműködésben és összehangolva valósuljanak 

meg, ezáltal nem gátolva, hanem erősítve és kiegészítve egymás beavatkozásait.  

Számos működő testvértelepülési kapcsolat segíthet a hatékony együttműködések 

megteremtésében, de elsősorban a megye területfejlesztési koncepciójához történő hatékony 

hozzájárulást kell együttműködési projektek keretében segíteni. Ilyenek például: 

- gazdaságfejlesztési programokhoz történő kapcsolódás csak közvetett módon 

lehetséges (például Innovatív központok kialakítása, K+F programok); 

- hagyományos iparágak: bőr-, kézműves termékek előállítási és értékesítési 

folyamatának segítése; 

- a környékbeli megyékben lévő felsőoktatási intézményekre építve magas fejlődési 

potenciál kiaknázása; 

- Dombóvár központtal mezőgazdasági célú K+F bázis kialakítása a Kaposvári Egyetem 

szakmai együttműködésével; 

- védett építészeti értékek gazdasági, turisztikai és közösségi célú hasznosításának 

elősegítése (Dombóvár- Gólyavár); 

- A térségi identitás és kulturális élet fejlesztése közösségi terek és programok 

létrehozásával, közösségfejlesztő szakemberképzés indításával. 

Tervezett forrás: 10.000.000, Ft, a megvalósítás tervezett időpontja: 2018-2020. A projekteket 

ESZA-forrásból kell megvalósítani. 

 

6.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei 

6.3.1 HACS-szervezet, tagok és vezetőség 
 

A Dombóvári HACS Egyesület látja el a stratégia megvalósításához szükséges 

munkaszervezetet. A HACS elnöke dr. Kollmann Gergely Ferenc. A HACS alapítótagjai: 

- Dombóvár Város Önkormányzata 

- Dombó-Land Kft. 

- Molnár Tünde Ev. 

- Dombó-Coop Zrt. 

- Tolna Megye Természeti Értékeiért Alapítvány 

- TAGE Kft. 

- „Új Kezdet” Roma Egyesület 

- Gunaras Apartmanpark Kft. 

- „Kapos” Alapítvány 

- DITÁLL 2002 Kft. 

- Zöld Kultúra Közhasznú Egyesület 

- Tinódi Ház Nkft. 

- Dombóvári Zöldküllő Egyesület 
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6.3.2 A munkaszervezet bemutatása, feladatai, szervezeti felépítése 
 

A munkaszervezet felépítése során a következő tényezők kerülnek figyelembevételre: 

- Felkészülési időszak a pályázati felhívások megjelentetésére, keretelőírások nyomon 

követése, megismerése 

- Felhívások elkészítése 1. kör 

- Felhívások megjelentetése 1. kör 

- Beérkezett pályázatok ügyintézése, hiánypótlás, döntés-előkészítés 1. kör 

- Projektek megvalósításának nyomon követése, koordinációja, változás bejelentések 1. 

kör 

- Kifizetési igénylések segítő ügykezelése 1. kör 

- Projektek zárása 1. kör 

- Projektek értékelése és az esetleges 2. kör lebonyolítása hasonló folyamatban 

- Program zárása 

- Monitoring 

A program zárásáig a munkaszervezet egy szakmai vezetőt (aki egyben projektmenedzser is), 

egy projektasszisztenst és egy pénzügyi menedzsert alkalmaz. A vezető feladata a folyamat 

koordinálása, a kapcsolattartás, a képviselet és a hatékony döntés-előkészítés. 

Az asszisztens a feladatok segítése mellett a különböző programmal kapcsolatos 

rendezvényeket, ismeretterjesztő kiadványokat, kommunikációs folyamatokat, 

esélyegyenlőségi és környezetvédelmi feladatokat koordinálja. 

A munkaszervezeti feladatokat ellátó szervezetet az Egyesület közgyűlése jelöli ki. A 

munkaszervezet vezetője a kijelölt szervezet vezetője. A munkaszervezet tagjait a 

munkaszervezet vezetője bízza meg. 

 

A pénzügyi menedzser és az asszisztens a vezető alá kerül beosztásra. A munkaszervezet 

vezetőjével szemben elvárás a vezetői tapasztalat, felsőfokú végzettség és 

projektmenedzsment terén szerzett releváns tapasztalat. 

A pénzügyi menedzsernek legalább 1 éves, projektek pénzügyi lebonyolításában és 

menedzselésében való tapasztalattal, jó kommunikációs képességgel kell rendelkeznie. 

A projektmenedzsernek legalább 1 éves, uniós projekt megvalósításában szerzett 

projektmenedzseri gyakorlattal és jó kommunikációs képességgel kell rendelkezni. 

Az asszisztensi feladatokat legalább középfokú végzettséggel és projektasszisztensi feladatok 

ellátásában szerzett munkatapasztalattal rendelkező munkatárs  látja el. 

 

A munkaszervezet feladata: 

- adminisztrációs és pénzügyi feladatok ellátása; 

- támogatási szerződés megkötése az Irányító Hatósággal a HKFS megvalósításához 

szükséges működési feladatok ellátásának költségeire; 

- a HACS működésének koordinálása; 

- a beérkező projektötletek kérelemmé való érlelésének előkészítése, valamint a 

potenciális támogatást igénylők segítése kérelmük (pályázatuk) összeállításában és 

az elszámolásban; 

- a támogatást igénylők tájékoztatása, a velük való kommunikáció, 

információszolgáltatás; 

- a projektjavaslatok benyújtásának előkészítése során segítségnyújtás abban, hogy a 

projekt a HKFS-illeszkedés szempontjából, valamint formai szempontból is 

megfelelő legyen; 
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- a beérkezett projektjavaslatok és a HBB döntéseiről szóló nyilvántartások, 

jegyzőkönyvek vezetése, a benyújtott projekt adatlapok előkészítése 

döntéshozatalra, hiánypótoltatás, valamint a HBB felhatalmazása esetén a 

záradékolás; 

- a HBB tevékenységét segítő technikai háttér, infrastruktúra biztosítása; 

- a helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése, beleértve 

projektirányítási képességeik fejlesztését is; 

- aktív részvétel a különböző együttműködések és projektek kidolgozásában; 

- munkájukról való beszámolás a munkaszervezet-vezetőnek.  

 

A munkaszervezet vezetőjének feladata: 

- a munkaszervezet tevékenységének irányítása;  

- a HKFS tervezési folyamatának szervezése, a HKFS hatékony megvalósításának 

biztosítása;  

- a munkaszervezet napi működtetése;  

- részvétel a döntés-előkészítésben, támogatva az értékelő bizottság (HBB) munkáját;  

- a kérelmek döntésre való felterjesztése;  

-  részvétel a munkaszervezet feladatainak ellátásában; 

- az egyesület szakmai képviseletének ellátása; 

- beszámolás az elnökségnek, elnöknek a működésről. 

 

A munkaszervezettől függetlenül, szintén a HACS keretein belül működik a helyi bíráló 

bizottság a következő szervezeti és működési struktúrában: 

A helyi bírálóbizottság (HBB) az egyesület 5 tagból álló szerve, mely dönt az alapszabályban 

hatáskörébe utalt ügyekben. A HBB tagjait az egyesület (HACS) közgyűlése választja meg. A 

HBB tagja csak az egyesület (HACS) tagja lehet. A tagokat úgy kell megválasztani, hogy a 

civil, vállalkozói és a közszféra tagok egyike se rendelkezzen 49%nál magasabb szavazati 

joggal, biztosítva ezáltal a három érdekcsoport egyenlő arányú képviseletét a HBB-ben. Az 

adott érdekcsoportot képviselő HBB-tagokat maga az érintett érdekcsoport jelöli. A HBB 

elnökét, alelnökét a közgyűlés választja meg. A HBB tevékenységét ügyrendje alapján látja 

el.  

 
5. táblázat: A munkaszervezet működtetési költségei 

Feladatok Bruttó összeg Időszak 

Stratégia (HKFS) 9 815 500 2016 – 2017 

Munkaszervezet bérköltségei  44 348 889 2017 – 2021 

Útiköltség és kiküldetési költség, egyéb költség 631 196 2017 – 2021 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség 499 465 2017 – 2021 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költség 10 000 2019-2020 

Marketing és kötelező nyilvánossági feladatok (tájékoztató 

anyagok, hirdetmények, sajtó, rendezvény, stb.) 1 965 950 2018 – 2021 

Bérleti díj 364 000 2018 - 2019 

Immateriális javak beszerzése 469 900 2018 – 2021 
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Eszközbeszerzés költségei 1 295 100 2018 – 2021 

Rezsiköltség (könyvelés) 600 000 2018 – 2021 

Munkaszervezet költségei összesen 60 000 000  

 

A HBB hatáskörébe tartozik: 

- javaslattétel a HKFS megvalósítása érdekében támogatandó projektekre (a HKFS 

keretében támogatható projektek kiválasztása, értékelése és támogatásra 

javasolása); 

- a támogatásra javasolt projektek továbbítása az irányító hatóság felé jogosultsági 

ellenőrzésre. 

 

6.4 Kommunikációs terv 

Sikeres projekt esetén széles körben kívánjuk sikereinket, illetve a lehetőségeket, 

eredményeket kommunikálni. A célcsoport mindenképpen Dombóvár teljes lakossága, hiszen 

az akciócsoport területét a lakosság egésze fedi le. 

A minél sikeresebb tájékoztatás érdekében az alábbi kommunikációs eszközöket kívánjuk 

alkalmazni a projekt során: 

- megyei újságban (Tolnai Népújság) egész oldalas CLLD-megjelenítés több 

alkalommal; 

- helyi újságban (7200 újság) egész oldalas CLLD- megjelenítés több alkalommal, a 

- helyi tv-ben (Dombó TV) kisfilmek, riportok, stb. megjelenítése; 

- a HACS saját honlapján folyamatos tájékoztatás a HACS működéséről, valamint a 

pályázati felhívásokról, eredményekről, hírekről; 

- közösségi oldalon való megjelenés (pályázati felhívások, eredmények, hírek stb.); 

- kiemelten fontos a személyes találkozó is, ezért fórumokat kívánunk tartani a pályázati 

lehetőségekről, illetve a HACS munkájáról egyaránt; 

- a különböző eseményeken szóróanyagok, illetve egyéb reklámtermék (táska, toll, 

nyakpánt, stb.) ajándéktárgyként történő biztosítása; 

- az érdeklődők hozzájárulásával direkt e-mail-kampány folytatása hírlevél formájában, 

valamint forgalmas helyeken, illetve rendezvényeken plakátok elhelyezése a minél 

szélesebb tájékoztatás érdekében; 

- a HACS-irodánál tájékoztató táblákat, valamint a projekt indításáról és zárásáról 

sajtóközlemény megjelentetése; 

- a megvalósuló eseményekről fotódokumentáció készítése, térképtéren való 

megjelenítés. 

A HACS és munkaszervezete egy erre a célra kialakított irodahelyiségben végzi 

tevékenységét, mely a lakosság számára nyitvatartási és ügyfélfogadási időben rendelkezésre 

áll. 

A részletes kommunikációs kampány kidolgozásáért a projektasszisztens lesz a felelős, 

nyilván a HACS-munkaszervezet vezetőjének iránymutatása alapján. A kommunikációs 

kampány jóváhagyása szintén a munkaszervezet vezetőjének hatásköre lesz. 

A megvalósítás során szakmaspecifikus feladatok ellátásához a HACS külső szakértők, 

vállalkozások munkáját is igénybe kívánja venni, a munkaszervezetnek erre nincsen 

tárgyieszköz-kapacitása, ugyanakkor részfeladatokat a projektasszisztens is el tud látni (pl. e-

mail-kampány, fórumok szervezése, közösségi oldal működtetése stb.). 
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A kommunikáció első szakasza már lezárult, hiszen a stratégia elkészítéséhez széleskörű 

társadalmi egyeztetést folytattunk le (műhelymunka, honlapon való megjelenés, helyi 

nyomtatott és online médiában való megjelenés, direkt e-mail, közösségi oldalon való élő 

közvetítés stb.). E tevékenységeket társadalmi munkában, pénzügyi ráfordítás nélkül végezték 

a résztvevők a közös siker érdekében. 

A projekt megvalósításának során már ketté kell választani a marketingkampányt: egyik rész 

a HACS működését, míg a másik rész a pályázható források népszerűsítését szolgálja. 

A nyilvános működés biztosított, hiszen az éves taggyűlésekre minden egyesületi tag 

meghívást kap, mely során tájékozódhatnak az egyesület működéséről, a forrás odaítéléséről. 

A pályázható források népszerűsítése összetettebb feladat, hiszen az egész lakosságot el kell 

érni a minél sikeresebb projektek érdekében. Ennek ütemterve az alábbiak szerint alakul: 

- 2017. október-2018. január  lakossági tájékoztatási fórum szervezése 

- 2018. márciustól    médiában való megjelenés 

- 2018.márciustól    saját honlapon és közösségi oldalon hírek  

megjelentetése 

- 2018. márciustól    fórumokon történő tájékoztatás a várható 

pályázati felhívásokról  

- 2020. januártól    nyertes projektek megvalósításának  

      megkezdése     

- 2020. márciustól    nyertes projektek bemutatása cikkek, hírek   

formájában 

 

A kommunikációs tevékenység az alábbiak szerint alakult az ütemtervhez illeszkedően: 

- megyei újságban (Tolnai Népújság) min. negyedoldalas CLLD megjelenítés: 

min. 1 alkalom 

- helyi újságban (7200 újság) min. negyed oldalas CLLD- megjelenítés: min. 30 

alkalom, 

- helyi tv-ben (Dombó TV) való megjelenés (kisfilmek, riportok, stb) készítése és 

megjelenítése: 3 db kisfilm (beavatkozási műveletenként 1-1 db) és min. 12 

alkalommal tudósítás, 

- a HACS saját (akadálymentesített) honlapjának elkészítése, üzemeltetése és 

tartalommal való megtöltése, azon folyamatos tájékoztatás a HACS 

működéséről, valamint a pályázati felhívásokról, eredményekről, hírekről: 1 db, 

- tájékoztató fórumok szervezése a pályázati lehetőségekről, illetve a HACS 

munkájáról egyaránt, annak dokumentálása: min. 3 alkalommal  

- a különböző eseményeken kötelező arculati elemeket tartalmazó szóróanyagok, 

illetve egyéb reklámtermékek (táska, toll, nyakpánt, stb.) ajándéktárgyként 

történő biztosítása; plakátok elhelyezése adott eseményhez kapcsolódóan: 500 

db műanyag toll, 250 db nyakpánt, 50 db táska, 20 db hőtartós zsák, 15 db 

nyaksál, 2000 db szórólap. 

 

A kommunikációs és marketing tevékenységre összesen bruttó 1 965 950 Ft-ot kívánunk 

fordítani. 
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6.5 Monitoring és értékelési terv 

1. Az indikátorok mérésének minden esetben objektívnek kell lennie, ezért azok 

alátámasztására az alábbi eszközöket kívánjuk felhasználni: 

a. rendezvények, képzések esetében meghívó, jelenléti ívek és fotódokumentáció 

(fő) 

b. infrastrukturális beruházás esetén építési tervdokumentáció, építési engedély – 

amennyiben releváns (m2) 

Az alátámasztó dokumentumokat a kifizetési kérelemmel egyidejűleg nyújtja be a Támogatott 

a HACS számára. 

 

2. A célok elérése érdekében félévente tervezzük a szubjektív visszacsatolások és az 

objektív monitoringadatok feldolgozását, azért, hogy az esetlegesen előforduló 

eltéréseket korrigálni vagy helyesbíteni lehessen. 

3. A HACS saját teljesítményét is félévente kívánja értékelni, hiszen a monitoringadatok 

egyfajta alapot adnak a HACS munkájának megítéléséhez is.  

Természetesen a monitoring adatokon túl értékelni szükséges a belső szervezeti 

munkát, a kommunikációs és gazdálkodási tevékenységet is, melyet szintén félévente 

kívánunk megtenni. 

4. Minden kommunikációs eszközt fel kívánunk használni az értékelés eredményének 

terjesztésére, melyek az alábbiak: 

- megyei újság 

- helyi újság 

- saját honlap 

- közösségi oldal 

- helyi tv 

- fórumok 

 

A fenti kommunikációs eszközöket felhasználva részletesen tájékoztatjuk a lakosságot a 

HACS munkájáról, gazdálkodásáról és a HACS munkájának köszönhető fejlesztési 

eredményekről. 

 

 

6.6 Horizontális célok 

6.6.1 Esélyegyenlőség 
 

A fejlesztési stratégia tervezése során figyelmet fordítottunk a település lakosságának mind 

nagyobb arányú bevonására és tájékoztatására közvetlenül vagy a közösségi életben szerepet 

vállaló, a minden célcsoport (gyerekek, fiatalok, nők, romák, idősek, fogyatékkal élők) 

érdekeit képviselő szervezeteken keresztül. Javaslatait mindenki kifejthette megkülönböztetés 

nélkül. 

Szakemberek irányításával szakmai műhelyek alakultak az érdeklődő lakosok bevonásával. 

Több konzultáció került lebonyolításra a javaslatok és igények megismerése érdekében.  

A helyzetértékelés során a tervezők az alábbi – az esélyegyenlőség szempontjából 

jelentőséggel bíró – megállapításokat tették: 

 Az országos és megyei trendekhez hasonlóan Dombóvárt is a természetes fogyás jellemzi, 

mely visszavezethető egyrészt a természetes fogyásra, másrészt az elvándorlásra, 

különösen a fiatalok elvándorlására. 

 A város korszerkezetére az öregedés jellemző. 
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 Az oktatás területén a férőhelyek számában szabad kapacitások keletkeztek, míg az 

idősellátásban problémák léptek fel. 

 A lakosság egészségi állapotában néhány betegség esetén növekvő tendencia mutatkozik. 

 Az álláskeresők között az 50 év felettiek és a tartósan munka nélkül élők aránya 

meghaladja a megyei átlagot. 

 A pályakezdő álláskeresők és az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 

meghaladja az országos átlagot a településen. 

 Erősödött a civil közösségek hatása, de az együttműködések minősége még mindig 

fejleszthető. 

 A helyi közösségek társadalmi szerepvállalása alacsony szinten mozog, hiányzik a 

szervezőerő, az érdekérvényesítő képesség. 

 Fontos térségi sajátosság a nemzetiségi kisebbségek jelenléte. 

 

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az alábbi horizontális célokat fogalmaztuk 

meg: 

 A munkanélküliek, különösen a fiatalok és/vagy pályakezdők, valamint más hátrányos 

helyzetű rétegek támogatása abban, hogy javuljanak munkaerő-piaci kompetenciáik, 

vállalkozói kedvük és képességük, javuljon társadalmi esélyegyenlőségük. 

 Az időskorúak helyben történő (ön) ellátásának előmozdítása. 

 Az egészséges életmód és egészségtudatosság fejlesztése a teljes lakosság körében. 

 Az identitástudat, a közösségi kapcsolatok erősítése különösen a fiatalok, de a teljes 

lakosság esetében is, az elvándorlás megelőzése érdekében. 

 A hátrányos helyzetű lakosok bevonása a település programjaiba, szociokulturális 

hátrányaik csökkentése, információval való ellátásuk növelése. 

 Az egészségtudatos életmód és környezettudatos szemlélet terjesztése a teljes lakosság 

számára. 

 A digitális írástudás kiterjesztése (lakóhelytől, foglalkozástól, életkortól függetlenül). 

 A vállalkozások erősödését szolgáló intézkedésekkel javítani szükséges a szolgáltatások 

helyben történő elérhetőségét is, s ezáltal a dombóváriak életminőségének javulását, s 

különösen az időskorúak helyzetét. 

 Az együtt élő nemzetiségek közötti harmónia megőrzése. 

 

Célcsoport-specifikus közösségszervező és -építő programok támogatásával, a szükséges 

infrastruktúra és eszközök biztosításával, új és már működő civil szervezetek társadalmi 

hatásának, érdekérvényesítő képességének javításával, az egyenlő esélyű hozzáférés 

biztosításával az intézkedések növelik a települések népességmegtartó képességét, az ott élők 

(különösen a fiatalok) identitástudatának erősödését, s hozzájárulnak az elvándorlás 

lassításához, a kiaknázatlan helyi szellemi potenciál aktiválásához.  

A programokat úgy terveztük, hogy a lakosság teljes vertikuma számára célcsoport-specifikus 

programokat nyújtson.  Az egyes programok megvalósítása és monitoringja során a célcsoport 

összetételére vonatkozóan a megvalósítóknak adatot kell szolgáltatni, ez egyben egy későbbi 

tervezés alapjául is szolgálhat. 

 
6.6.2 Fenntarthatóság 
 

Dombóvár természeti környezetének állapotára vonatkozóan vannak előnyös tényezők. 

Pozitív egyedi adottságok a mezőgazdasági és vízgazdálkodással érintett területek aránya. A 

természeti környezet rekreációs lehetőséget nyújt az itt élőknek, és idegenforgalmi lehetőséget 

hordoz magában. A település összességében jó természeti adottságokkal rendelkezik, 
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fejlesztési lehetőségei közt ezt figyelembe kell venni, mivel ezek jelentik az egyik 

legfontosabb térségi erőforrást, viszont biztosítani is kell az értékek megőrzését mind a 

stratégia, mind a megvalósítás során.  

 

A város környezetbaráttá és egészségessé tétele érdekében a környezetvédelemmel és energia-

ellátással kapcsolatban holisztikus szemléletet kell alkalmazni, a természetes ökoszisztémára 

hatással vannak a városrendszer társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai elemei is. 

Fentiek érdekében a következő alapelveket kell követni: 

1. A helyi hagyományokra építve, fenntartható módon, de hasznosítsák a térségi szereplők a 

térség természeti adottságait, tegyék vonzó lakóhellyé a települést és környezetét. 

2. Emellett őrizzék meg azokat a természeti adottságokat is, amelyek nem kerülnek az előző 

pontban megfogalmazottak szerinti hasznosításra. 

3. Tudatosítani kell a településen élőkben és az ide látogatókban a természeti értékek 

fontosságát, fejleszteni kell a fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteiket és attitűdjüket, s 

az eszközök széles tárházának alkalmazásával tudatosítani kell személyes érintettségüket. 

4. Össze kell hangolni a területi és ágazati megközelítéseket az integrált és holisztikus 

szemléletet alkalmazva. 
 

Elvárások a térség szereplőivel szemben a HKFS intézkedései kapcsán, a fenntarthatóság 

biztosítása érdekében: 

 A térség gazdasági szereplői (köztük a helyi termékek előállítói is) tudatosan építsenek a 

térség környezeti adottságainak kiaknázására, építsék be a projekt tervezett 

megvalósításába mások hasznosítható jó gyakorlatát; a marketingmunkának legyen egyik 

követelménye a fenntarthatósággal kapcsolatos intézkedéseket bemutató üzenetek 

közvetítése. 

 Az infrastrukturális fejlesztések támogatásának egyik szempontja a környezeti terhelés 

csökkentése. 

 A képzések, ismeretátadások kapcsolódjanak a környezettudatos szemlélet kialakításához, 

járuljanak hozzá a társadalmi és személyes felelősség felismeréséhez. 

 Ösztönözzön valós együttműködéseket a környezettudatos szemléletet terjesztő térségi 

szereplők között partnerségek kialakításával és összehangolásával. 

 A turisztikai termékek és attrakciók fejlesztésekor érvényesüljön az eltartóképesség 

szerinti használat elve. 

 Az anyag- és energiatakarékosság, illetve a környezeti terhelés csökkentése érdekében 

prioritást kell kapnia a digitális kommunikáció és marketing térnyerésének. 

 A művészeti és kulturális hagyományok megőrzése mellett kapjanak támogatást a 

hagyományos termelési módok, a hagyományos eszközökkel és eljárásokkal történő 

termék-előállítás, ha az megfelel az alkalmazkodási formák megőrzésére vonatkozó 

elveknek. 

 A város fejlesztési programjai fókuszáljanak a település természeti erőforrásaira s azok 

fenntartható hasznosítására. 

 

A projekttervezés során legyen általános elvárás a fenntarthatósági elveknek, 

követelményeknek való megfelelést bizonyító indikátorok megjelölése. A pályázati 

elszámolás kötelező tartalmi eleme legyen az indikátorok teljesítéséről való tényszerű 

beszámolás. 

 



69 
 

6.7 A HKFS innovatív elemeinek bemutatása 

A stratégia elkészítésének teljes folyamatában igyekeztünk innovatív, a város számára újszerű 

megoldásokat alkalmazni.  

Ezek sokszor olyan egyszerű ötletek gyakorlati hasznosítását is jelentették, melyek pénzbe 

nem kerültek, ugyanakkor hozzájárultak ahhoz, hogy szélesebb körben tudjuk megismertetni 

a stratégia tervezésének aktuális fázisát, kérdésköreit és az előttünk álló feladatokat.  

A teljesség igénye nélkül az alábbiakat emeljük ki: 

➢ A közösségi internetes portálok egyre jelentősebb kommunikációs felületet jelenítenek 

meg. A munkacsoport-egyeztetéseket itt is meghirdettük, továbbá az egyeztetésekről 

kisebb bejelentkezéseket tartottunk videofelvétel formájában. Ilyen például a 

Természetesen Dombóvár Facebook oldal, melyen élőben megtekinthetők a 

bejelentkezések. Rövid idő alatt több százan nézték meg a felvételeket, és hasznos 

hozzászólásokat kaptunk a munkacsoportok munkájához.  

➢ Szintén rendszeresen közzétesszük a már lezajlott programok fotóit, beszámolóit (pl. 

civil szervezetek családi napi rendezvénye). Az utólagos beszámolók is kedvet tudnak 

adni a következő rendezvényen történő részvételhez, inspiráló és ébresztő a helyi 

közösség tagjai számára. 

➢ Újításnak tekintjük, hogy a stratégia támogatási célterületeinek meghatározásához nem 

egy felülről irányított döntéshozatali folyamatot alkalmaztunk. Mind a helyi 

önkormányzat, illetve a külső szakértők is moderátori, koordinátori szerepet játszottak 

a teljes folyamatban. A nyilvános tájékoztatót követő munkacsoport egyeztetések 

(környezeti-kulturális és egészség témakörben) külön- és együttesen is lezajlottak. A 

munkacsoportok saját vezetőt választottak, aki irányította a tervezési folyamatot 

belülről. Az egyeztetések mindvégig nyíltan meghirdetésre kerültek, így bármilyen 

fázisban bárki bekapcsolódhatott az őt érdeklő kérdéskörben.  
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7. Indikatív pénzügyi terv 

Ebben a fejezetben a HKFS TOP CLLD keretében rendelkezésre álló fejlesztési és a HACS működési és animációs forrásfelhasználásának 

ütemezését mutassák be az alábbi táblázatok kitöltésével. A HACS működési és animációs költségei nem haladhatják meg az IH által az egyes 

HKFS-ek megvalósítására megítélt forrás 15%-át. A pénzügyi terv összeállítása során meg kell felelni a TOP-7.1.1-16 felhívásban rögzített 

feltételeknek. A sorok száma bővíthető. A táblázatban a teljes közpénzt (EU és nemzeti társfinanszírozás összege) szerepeltessék. 

6. táblázat: A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) 

Ssz. A műveletek megnevezése 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Összesen % 

1. Közösségfejlesztési stratégiai 
célokhoz szükséges 
infrastruktúra-fejlesztés és 
tárgyi feltételek biztosítása (K) 
- Kulcsprojekt 

0 0 0 0 0 0 136 136 40,00% 

2. Kisléptékű infrastruktúra-
fejlesztés és tárgyieszköz 
beszerzés a dombóvári helyi 
közösség számára (ERFA) 

0 0 0 59,4 11,3   70,7 20,80% 

3. Közösségi célú rendezvények, 
programsorozatok, 
szemléletformálási programok, 
klubfoglalkozások 
megvalósítása a dombóvári 
helyi közösség számára (ESZA) 

0 0 0 133,3 0   133,3 39,20% 

4. Együttműködéses projektek 
(ESZA) 

0 0 0 0 0   0 0 

 Összesen 0 0 0 328,7 11,3   340 100,00 
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Ssz.    Egyéb forrás 

 A műveletek 

megnevezése 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Összesen % 

6 Nem releváns 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Fejlesztési 

források összesen 

0 0 0 328,7 11,3   0 100% 

 

7. táblázat: A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Összesen 

Működési költségek 0 9,8 12 19,5 10,7 6 0 58 

Animációs költségek 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 2 

Összesen 0 9,8 12,5 20 11,2 6,5 0 60 
 

Néhány mondatban indokolja a működési és animációs költségek felhasználásának ütemezését. 

A működési költségek között a munkatársak bérén felül adminisztrációs és kommunikációs költségekkel számoltunk. A marketing költségeket 

időben arányosan igyekeztünk szétosztani annak érdekében, hogy a megfelelő színvonalú tájékoztatás minden évben megtörténhessen a 

programok zárásáig.  A költségek részletezését a 6.3.2-es fejezet mutatja be részletesen.  
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7.1 A HKFS teljes költségvetése 

Amennyiben a HACS a felhívás alapján az általa felhasználható forrásnál nagyobb mértékű, vagy hosszabb távú együttműködést tervez 

megvalósítani, az alábbi táblázatban a jelen időszakban, valamint a későbbi ütemekben tervezett műveleteket szükséges feltüntetni, jelölve, 

hogyan alkotnak az egyes ütemek önmagukban is komplex programcsomagokat. 

Nem releváns, a HKFS a műveleteket a CLLD-program keretein belül kívánja megvalósítani. 

 

Sor-

szám 

A beavatkozás 

megnevezése 

Indoklás, 

alátámasztás 

(legfeljebb 4-5 

mondat) 

Specifikus cél 

(legfeljebb 1-2 

szó) 

A beavatkozás tartalma 

(legfeljebb 4-5 mondat) 

Kiegészítő jelleg, 

lehatárolás 

(legfeljebb 4-5- 

mondat) 

Célcsoport 

(legfeljebb 1-

2 szó) 

Forrás 

(ezer Ft) 

A finan-

szírozás 

fedezete 

Tervezett 

időinter-

vallum 

(év, 

hónap) 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

…          
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1. számú melléklet: Dombóvár városa által tervezett további TOP-projektek 

 


