A Dunaág 7139 Egyesület javaslata
Domboriban, a 3399/5. hrsz. alatti területen található
csónakkikötő fejlesztésére és üzemeltetésére.
A terület múltja és jelene
Dombori üdülőterület megalakításával az üdülőtulajdonosok összefogtak és önerőből
kialakítottak ezen a területen egy kikötőt, melynek fenntartásáról is gondoskodtak 4
évtizeden keresztül. A magánosítások következtében Domboriban drasztikusan
megfogyatkozott kikötési lehetőségek és a szabadon elérhető vízpartok miatt szükségessé vált
egy új, nagyobb kapacitású kikötő és csónaktároló létesítése, melyet a Fatodi Kft.,
pályázati forrásból, 2010-ben a területen megvalósított, ezzel az önkormányzat hosszú
távon biztosított az üdülőtulajdonosoknak, horgászoknak és vendégeknek elérhető
vízpartot, csónaktárolási és kikötési lehetőséget. A csónakkikötés a fejlesztéssel
díjkötelessé vált a területen. A bérleti díjakat a fűnyírástól és néhány elkerülhetetlen javítástól
(az új stégről leváló elemek, deszkák viharban megrongálták a csónakokat) eltekintve nem
fordították fenntartásra, a kikötő állapota nagyon leromlott, felújításra szorul és a kivitelezés
hiányosságai miatt már újonnan sem volt több funkciója használható, melyeket ki kell
javítani. 2018 ősszel és 2019 tavasszal az egyesület szervezésében és finanszírozásával
elkezdett fásítás, növényzet telepítés során a kikötő területére is ültettek fákat, bokrokat az
üdülőtulajdonosok. A terület csónaktároló és kikötő kapacitásának kihasználtsága jelenleg kb.
50%-os, a környező üdülőtulajdonosok, családjaik, vendégeik és néhány ide látogató
használja. Horgászni, fürödni itt nem szabad, leülni, szemetet eldobni nincs hova, a stég két
oldalán kialakított földnyelvek nem érik el a nyílt vizet, használhatatlanok, mint a
csónakbeszálló és a csónaklerakó, így a terület ugyan biztosít kikötőt és hozzáférést a vízhez,
azonban állapota és használhatósága messze elmarad az elvárhatótól és a benne rejlő
idegenforgalmi lehetőségektől.
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A terület célja
Dombori középső részén, az üdülőtulajdonosoknak, vendégeknek és horgászoknak ez maradt
az egyetlen önkormányzati terület, ahol még szabadon elérhető a vízpart, ennek a területnek
kezdetektől ez a funkciója, ezért egyesületünk álláspontja szerint ennek a területnek a
jövőben is szabad hozzáférhetőséget kell biztosítania a vízparthoz. A kikötői funkció
megtartása és fejlesztése mellett a horgászati és a vízparti területek üdülőközönség
számára kialakított, kulturált használatának a feltételeit meg kell teremteni a területen,
mellyel Dombori új idegenforgalmi funkciókkal bővül, így Fadd idegenforgalmi bevételeire is
pozitívan hat és a vízpartot az adófizetők és vendégeik is elérik, kulturáltan tudják használni.
Fejlesztési, üzemeltetési javaslatok
A terület közösségi funkcióinak fenntartásához és kialakításához szükséges források az
önkormányzattal együttműködésben, a bérleti díjak és a Dunaág 7139 Egyesület
támogatásainak felhasználásával biztosíthatóak. A bérleti díjakból a zöldterület gondozási
feladatok, karbantartások és több éves ütemben a fejlesztések is fedezhetőek. A
fejlesztések üteme azon múlik, hogy a bérleti díjakat és a Dunaág 7139 Egyesület
lehetőségeihez mért támogatásokat az önkormányzat mennyivel tudja kiegészíteni. Az
önkormányzati terület közösségi funkcióinak üzemeltetési feladataihoz az önkormányzati
tulajdonú Fatodi Kft-nek vannak eszközei és erőforrásai, a területet jelenleg is ők gondozzák.
Amennyiben az önkormányzat ezt a közösségi feladatot a jövőben nem kívánja ellátni, úgy a
Dunaág 7139 Egyesület közérdekből elvállalja a terület üzemeltetését a terület
fenntartására szánt önkormányzati források biztosítása mellett. Ha az önkormányzat nem
biztosít a területének közösségi funkciókat biztosító fenntartásához elegendő forrást,
egyesületünk akkor is vállalja az üzemeltetését, mert Dombori idegenforgalmának kiemelten
fontos, hogy ez a közösségi terület jól használható legyen. A terület hosszú távú, közcélú
üzemeltetésének és fejlesztésének biztosításához szükséges kiszámítható viszonyok hosszú
távú megállapodást igényelnek az önkormányzat és az üzemeltető között.
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Fejlesztési, fenntartási feladatok
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1. Zöldterület gondozás
Fűnyírást és vegetációs időszakban a vízparti növényzet, nádas vágását kell elvégezni és
néhány évente a fákat megnyesni. Ha lesznek kiskukák, zsákokat kell tenni bele és a telit
kivinni a terület szélére. Fűkaszáláskor
nagyobb figyelmet kell fordítani a meglévő
növényzet
megóvására.
A
pályázat
részeként telepített fák kérgét kaszáláskor
minden évben lehántják, így kiszáradnak és
gyökérről hajtanak újra, a tároló állványok
beton tartóbakjai is hamarosan kidőlnek, a
betont is kaszálják. Pályázat után 16 db.
fűzfacsemetét adtam, amiből a kaszálás miatt
1 maradt meg. Az új ültetéseket

körbekaróztuk.
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2. Stég
A stég járófelülete néhány deszka cserélésével fenntartható, a szerkezetét viszont néhány éven
belül fel kell újítani, korhadnak és szétesnek a tartóelemek, van ahol a járófelület
tartószerkezetének fele elkorhadt, hiányzik már. A stég szélei, melyekhez eredetileg a
kikötőbakokat rögzítették már csak egy kis szakaszon vannak meg, a faanyag vetemedésével
leestek, most is több laza elem, deszka van a stégben.
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3. Csónaklerakó kijavítása
A betonozott sója nem éri el a vizet, a közelmúltban odaborított aprókővel sikerült egy rézsűt
kialakítani, azonban inkább mellette, a füves részen húzzák ki a csónakokat, mert a kövek kárt
tesznek bennük. A betonozást ki kell egészíteni kb. 1,5 méterrel, hogy a lerakó használható
legyen és a tőle jobbra kiálló tuskó (pályázatkor így maradt) eltávolításával és a partvonal
elegyengetésével a mellette lévő füves terület is használhatóvá válik azoknak, akik nem
akarják betonon, vagy köves részen kivenni, vagy vízre tenni a csónakjaikat. A lerakó
megközelítéséhez használt úton leér az autók alja, itt el kell igazgatni a zúzottkövet.
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4. Csónakbeszálló kijavítása
A csónakbeszálló lépcsője már újonnan sem volt használható, annyira vízbe lejt, hogy
elcsúsznak rajta és normál vízállásnál az alsó lépcsőfok vízben van. A lépcső
tartószerkezetének alátámasztásával a beszálló kis költséggel javítható.
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5. Földnyelvek feltöltése, horgász- és piknikhelyek kialakítása
A kikötő két földnyelve rövidebb, mint a kikötő, a stég vége viharos időben védtelen, így
5-6 kikötési hely nem használható. A bal oldali földnyelvet kb. 3, a jobb oldalit kb. 15
méterrel kell meghosszabbítani ahhoz, hogy a kikötő védelmét biztosítsák és egyben elérjék
a nyílt vizet, ezzel lehetővé váljon a területen a most még hiányzó horgászhelyek és vízparti
pihenőhelyek kialakítása is. A szomszédos telkek tulajdonosai is rendezni szeretnék a
környezetüket, ki akarják kotortatni az iszapot, ami a feltöltéshez felhasználható, ezért a
földmunkákat közösen el tudjuk végeztetni, amivel a költségek jelentősen csökkenthetőek. Az
egyik földnyelv végén 2-3 horgászhelyet lehet kialakítani úgy, hogy a kikötőt ne zavarja, a
másik földnyelv végén pedig egy közösségi, vízparti piknikhelyet, tűzrakó hellyel,
padokkal, asztallal, kukával. A feltöltött részek betelepítését növényzettel az egyesület
vállalja.

.
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6. Padok, kukák, tájékoztató táblák
A terület kulturált használhatóságához szükség van padokra, ahova a vízpartra kisétálók, a
horgászok, ide kirándulók le tudnak ülni és kukákra, ami elengedhetetlen a terület tisztán
tartásához. A piknikhelyre asztalok is kellenek.
A tájékoztató felületek segítségével a kulturált használókkal ismertetjük a terület
használatának feltételeit, a károkozókkal szemben pedig támpontot szolgáltatunk a
közterület felügyeleti feladatok ellátásához.
7. Úszó stég kialakítása
A meglévő stég végét, mivel jelenleg is többen használnák a stég végét napozásra,
horgászásra, vagy csak kisétálnának ide, de ehhez nincsen elegendő hely, kiegészítenénk egy
15-20 m2-es úszó stéggel, amin az átlagos használati igények figyelembevételével elfér 1-2
horgász és néhány kiránduló, napozó, anélkül, hogy a kikötőt zavarnák.
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8. Világítás, térfigyelő rendszer
A területen jelenleg nincsen közvilágítás, sem őrzés. A sötétben való közlekedéshez egy
normál utcai lámpa elegendő lenne, melynek oszlopára egy térfigyelő kamera is
felszerelhető, mely a teljes területet belátja.
9. Fejlesztési vázlatterv

Úszó stég

Horgászhelye
k padokkal,
kukával,
szaggatott
vonaltól kell
feltöltés.

Új, védett
kikötési
helyek.

Csónaklerakó
használhatóvá
tétele.

Csónakbeszálló
használhatóvá
tétele

Fedett csónaktároló
csapadékvíz elvezetése
a közlekedési útról.

Kikötői út
használhatóvá

A parkolótól a kikötőt
elválasztó, elkorhadt fa
oszlopok növényzetre cserélése,
tájékoztató tábla kihelyezése.
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Piknikhely
padokkal,
kukával,
tűzrakó hellyel,
szaggatott
vonaltól kell
feltöltés.

A vízparti terület szabad megközelítését korlátozó, vagy az üdülőközönség érdekeinél
csak egy szűkebb csoportot szolgáló üzemeltetést az egyesületünk ellenez, célunk, hogy a
terület szabadon elérhető vízpartot biztosítson és a kikötő mellett minél több
üdülőközönséget szolgáló funkciót kapjon.
Kérjük tisztelt képviselő testületet, hogy szíveskedjenek a Dunaág 7139 Egyesület javaslatát
megtárgyalni és amennyiben a csónakkikötőt érintő, a javaslatban megfogalmazott közösségi
célok elérése érdekében úgy döntenek, hogy egyesületünkre bízzák a terület üzemeltetését,
úgy az erre vonatkozó megállapodás előkészítésébe szíveskedjenek a Dunaág 7139
Egyesületet bevonni!
Ha a terület üzemeltetését másra bízzák, vagy az önkormányzat magánál tartja, úgy kérjük,
szíveskedjenek a terület szabad használhatóságára, a karbantartásokra és fejlesztési irányokra
vonatkozó javaslatainkat figyelembe venni és a terület tervezett üzemeltetési feltételeiről az
egyesületünket és a terület használóit tájékoztatni, továbbá a döntés meghozatala előtt az
érintettek igényeit és véleményét felmérni és figyelembe venni!
Dombori, 2019. 05. 20.

Tisztelettel és köszönettel:
Dunaág 7139 Egyesület
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