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1. LOCAL AGENDA 21 PROGRAM 

A nyolcvanas évek elején jelent meg a "fenntarthatóság" vagy a "fenntartható fejlődés" 

kifejezés a nemzetközi szakirodalomban.  

1983-ban az ENSZ Közgyűlés határozata alapján megkezdte munkáját az ENSZ Környezet és 

Fejlődés Világbizottsága, amelyet Gro Harlem Brundtland norvég miniszterelnöknő vezetett. 

A Bizottság 1987-ben ,,Közös jövőnk'' címmel kiadott jelentésében a gazdasági növekedés 

olyan új korszakának lehetőségét vázolta fel, amely a fenntartható fejlődés globális 

megvalósítására épít, megőrzi a természeti erőforrásokat, s amely megoldás lehetne a fejlődő 

országok nagy részében elhatalmasodó szegénység leküzdésére is.  

A jelentés nagyon röviden és tömören határozta meg a fenntartható fejlődés fogalmát: "a 

fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy 

veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket". 

1. ábra: A Fenntartható Fejlődés alappillérei 

 

(Forrás: www.wikipedia.hu enciklopédia) 

A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális (társadalmi), a gazdasági és a 

környezeti pilléreken és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével 

mérlegelni kell a különböző fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása során, illetve a 

konkrét intézkedésekben, cselekvésekben. A fenntartható fejlődés, mint általános stratégiai 

cél "bevonult" a nemzetközi konferenciák, szervezetek dokumentumaiba és a nemzeti 

kormányok cselekvési programjaiba. 

A fejlődés alapvető célja tehát a szociális jólét, a méltányos életfeltételek lehetőségének 
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biztosítása mindenki és egyaránt a jelenlegi és a jövőbeli nemzedékek számára, ami csak úgy 

lehetséges, ha közben fenntartható módon hasznosítjuk a természeti erőforrásokat, elkerüljük 

a káros hatásokat, s különösen a környezet állapotában bekövetkező visszafordíthatatlan 

változásokat. 

A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata megfogalmazásában: "A fenntarthatóság 

az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő 

generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg." (Átmenet a fenntarthatóság felé; 

Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata, Tokió, 2000). 

Mi a fenntartható fejlődés? 

Az emberiség, az egyes emberek és társadalmak közvetlenül vagy a gazdaság révén 

szükségleteik kielégítése érdekében természetes környezetükből veszik el azokat a javakat, 

amelyeket a földi rendszer létezése óta felhalmozott. A fenntarthatóság biztosítása azt kívánja 

tőlünk, hogy a jelen és jövő generációk létfeltételeihez szükséges természeti és épített 

környezet minőségét, értékeit megőrizzük. Ettől a rendszertől az ember annyit és olyan 

körülmények között vehet el, hogy ne sértse saját létkielégítésének jövőbeli esélyeit. A 

fenntartható fejlődés célja mindezek értelmében az emberi társadalom fenntartása.  

Ebben a feladatban a környezet feltételként jelenik meg, amely azt jelenti, hogy addig a 

mértékig használhatjuk természetes környezetünk erőforrásait, amíg nem sértjük annak 

megújulási lehetőségét. A gazdaság a társadalom fenntartásának és ezen keresztül a környezet 

használatának eszköze. Ezt az eszközt bölcsen, a társadalom hasznára, a környezet sérelme 

nélkül kell használnunk.  

A fenntartható fejlődés lényege: 

Olyan fejlődési-fejlesztési folyamatok együttese, amely az életminőség hosszú távú, 

egyenletesen biztosítható javulását szolgálja az adott ökológiai keretek között. Ezért a 

természeti erőforrásokkal, a környezettel való fenntartható gazdálkodásnak együtt kell 

érvényesülnie a jólét elérését, megtartását elősegítő gazdasági fejlődéssel, valamint a szociális 

esélyegyenlőség folyamatos növelésével. 

Az EU a tagállamok mellett felkért társult országokat is, hogy az EU stratégiával összhangban 

készítsék el saját stratégiájukat. A Bizottság a fenntartható fejlődés stratégiáját meghatározó 

alapelvekről szóló, 2005-ben született deklarációja szerint az Unió elkötelezett a fenntartható 
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fejlődés mellett, amely minden politikáját és cselekedetét meghatározza. Az Unió megújított 

Fenntartható Fejlődés Stratégiájának jóváhagyása a 2006. júniusi Európai Tanács napirendjén 

szerepelt. 1992-ben Rio de Janeiróban rendezett ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencián 

elfogadott „Local Agenda 21” program („LA 21”) értékelése kapcsán fogalmazódott meg a 

fenntartható fejlődés helyi, lokális programja. Ezzel a modellel a cél az, hogy elveket 

(vezérfonalat) fogalmazzon meg a helyi önkormányzat(ok), valamint a helyi lakosok, 

közösségek számára a fenntarthatóság tennivalóinak, helyi programjának kidolgozása, 

megvalósítása érdekében.  

A „LA 21” program az általános érvényű fenntartható fejlődés konkrét, gyakorlati 

megvalósítását a helyi adottságok, érdekek alapján, az önkormányzat és a helyi lakosok, 

közösségek széleskörű együtt munkálkodásával javasolja folytatni. Az alapfeladat itt a helyi 

hatáskörben befolyásolható fejlődés (beruházások, fejlesztések, felújítások, intézkedések, 

szabályozás stb.) olyan irányú alakítása, amely mind jobban előtérbe helyezi „a helybeni” 

életminőség, környezeti állapot javítását, valamint a helyi erőforrások - talaj, vízkészlet, 

energia, emberi- és jövedelemtermelő erőforrások stb.- tartamos, azaz nem kimerítő 

kiaknázását. További fontos elvárás, hogy valamennyi nem helyi erőforrásra támaszkodó, de 

helyi felhasználásban szerepet játszó beruházó-fejlesztő, termelő-szolgáltató- és fogyasztó 

törekedjen a fenntarthatóságot figyelembe vevő megoldások, eljárások igénybe vételére, 

szokások kialakítására. Ennek megvalósíthatóságát a megfelelő politikai akarat megléte és 

helyi társadalmi-közösségi kultúra jellege együttesen szabja meg és egy racionális tervezési 

folyamat útján kimunkált stratégia foglalja rendezett keretbe.  

A fenntartható fejlődés nemzeti stratégia (FFNS) globális összefüggéseket is tükröző, nemzeti 

szintű prioritásai és fókuszai - az előzőekkel is összefüggésben - a következők:  

 a gazdaság anyag- és energiaigényességének racionalizálása; 

 a fenntarthatatlan társadalmi folyamatok kezelése és szabályozása; 

 környezeti rendszerek fenntartható hasznosítása. 

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS környezeti szempontjainak figyelembe vétele az Európa 

Unió keretében benyújtott pályázatoknál:  

Az Európa Unió finanszírozásában megvalósuló projektek tervezésekor javasolt eljárás a 

környezeti fenntarthatóságra történő hivatkozás és az azt szolgáló tervezett, gyakorlati 

törekvések bemutatása: ezért a pályázónak a környezeti fenntarthatóság elvének 

érvényesítését a pályázati dokumentáció egészében (célok, tevékenységek és eredmények 
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stb.) érvényre kell juttatnia. A környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységét 

összefoglalóan is értékelnie kell a pályázati adatlap megfelelő pontjaiban. A 

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS reális és ténylegesen érvényesíthető szempontjainak 

pályázatba történő megfelelő beépítése így “versenyelőnyt” jelent a pályázat elbírálása során. 

 

Az Agenda 21 program fő területei: 

 a helyi közösségi humán és intézményi kapacitások fejlesztése 

 a helyi és a regionális fenntarthatósági programok kidolgozásához és 

végrehajtásához nyújtott segítség 

 a környezeti döntésekben való lakossági részvétel előmozdítása és ezzel a 

demokrácia erősítése 

 a helyi és a regionális környezetpolitika számára kedvező jogi és gazdasági 

környezet kialakítása. 
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2. HELYZETELEMZÉS 

A fenntartható fejlődést szolgáló optimális célkitűzések, illetve a megvalósítás lépéseinek 

meghatározásához elengedhetetlen feltétel a település fennálló helyzetének alapos ismerete. A 

vizsgálati részben részletesen elemzésre kerülnek az ökológiai, társadalmi és gazdasági 

adottságok. 

2.1 Földrajzi elhelyezkedés 

Kozármisleny város a Dél-dunántúli régióban, Baranya megyében a Pécsi kistérségben 

helyezkedik el. A Pécsi kistérség Baranya megye központi kistérsége, területe a Mecsek-

hegységre, a Pécsi-síkságra és a Baranyai-dombságra terjed ki. A kistérséghez tartozó 

települések a pécsi agglomeráció részei. A település Baranya megye közepe felé található, a 

Délkeleti megyehatárhoz kissé közelebb, mint a Nyugatihoz, Pécstől 10 kilométerre, az északi 

szélesség 46°2' és a keleti hosszúság 18°18'-án. A város a Délkelet-Dunántúl Baranyai-

dombság kistájához tartozik. 

Kozármisleny város 1445 hektár területnagyságú településhelység. A település a városi rangot 

2007.-ben kapta meg. A helység kedvező közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, a 6-os 

számú főútról könnyen megközelíthető, valamint a tömegközlekedéssel való 

megközelíthetőség is kielégítő. Kozármisleny mintegy 12 kilométerre fekszik a 

megyeszékhely Pécs központjától. A településtől 15 kilométerre található a pogányi repülőtér, 

ahol nemzetközi légi forgalmat is lebonyolítanak. A horvát-magyar államhatár 40 kilométerre 

található Kozármislenytől, mely jó lehetőséget biztosít a nemzetközi kapcsolatok ápolására. 

1. ábra: Kozármisleny földrajzi elhelyezkedése 

 

(Forrás: maps.google.hu) 
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2.2  Természeti adottságok 

2.2.1 Éghajlat 

A település éghajlatában érzékelhető a Földközi-tenger közelsége, a mediterrán hatás 

jellemzői érvényesülnek a város területén is. A napfényes órák száma igen magas, a bőséges 

napsütés hatása a déli fekvésű hegyoldalakon és domboldalakon még fokozottabb. A 

hőmérsékletingadozások viszonylag alacsonyak, a telek enyhék. A csapadék mértéke jelentős. 

2.2.2 Vízrajz 

Kozármisleny egyik természeti látványossága a település belterületén található dísz tó. Ezen 

kívül a külterületén két intenzíven telepített halállománnyal rendelkező horgásztó is található. 

A tavak táplálását a Misleny-patak biztosítja, valamint a település belterületi csapadékvízének 

nagy részét is ez a vízfolyás vezeti el a Mecsektől déli irányba folyó Udvardi patakba. 

2.2.3 Talajok 

A mai felszín kialakulása a negyedidőszakban lejátszódott események eredményének 

köszönhető. A terület mélyszerkezetére vonatkozóan csak következtetésekre vagyunk utalva. 

Használható adatként a vízkutatás céljából mélyített fúrások mintáit vizsgálták. A terület 

domborzati adottságait tekintve gyengén kiemelt pannon alapzatú lösszel vastagon fedett 

dombhátak és eróziós völgyek sorozata. A település környékén a domborzat kialakulásának 

döntő időszaka a Dél-baranyai-dombvidék kialakulásával egy időben a földtörténeti 

közelmúltban (Würm) kezdődött és tart napjainkig. 

2.2.4 Növényzet 

A változatos domborzati, talaj-és mikroklíma-viszonyoknak köszönhetően a településen és 

közvetlen környezetében a növényzet igen sokszínű. Cserjék, illetve néhány méter magas fák 

váltakoznak kisebb-nagyobb füves tisztásokkal. A cserjék képviselői között gyakori a húsos 

som, bibircses kecskerágó, cserszömörce. A fák közül molyhos tölgyeket és virágos kőrist 

találhatunk. A növénytársulás legkülönlegesebb virágú és egyben legértékesebb növénye a 

védett majomkosbor. A vízfolyások szurdokai sajátos élőhelyek, párás mikroklímát kínálnak. 

A sokféle fa (bükkök, szilek, juharok, kőrisek) alatt feketebodza, különféle páfrány és moha is 

meg található. 
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2.2.5 Állatvilág 

Kozármisleny a Mecsek-hegység közelében terül el, így a hegység állatvilága szorosan 

összefügg a település állatvilágával. Bár a betelepült helységeken igen ritka a vadállatok 

megjelenése, a közelben magasló Mecsek-hegységben összesen mintegy 5000 állatfajt, köztük 

legalább 700 lepkefajt határoztak meg. Az emlősök sorában gyakori az őz, a gímszarvas, a 

vaddisznó, és a róka, a mókusokon kívül pedig erdei és mogyorós pelével is lehet találkozni. 

A ragadozók közül gyakori a borz és a menyét. A településen élők fekete gólyát, békászót és 

réti sast, valamint barna kányát is láthatnak. Az éjszakai ragadozók közül a macskabagoly, a 

füleskuvik és a gyöngybagoly sokfelé előfordul. A vidék igen gazdag énekesmadarakban is. 

2.3 Fejlődéstörténet 

A város történetének kezdete a régmúltba nyúlik, az első régészeti lelet a bronzkor korai 

szakaszából bukkant elő. Római kori emlékek is napvilágra kerültek a település területéről. A 

6-9. század között itt élt avarok is hagytak maguk után Kozármislenyi emléket. Kiskozár és 

Misleny falvak a történelmi korokban fontos szerepet játszottak. Kiskozár és Misleny is lakott 

helység volt a török hódoltság alatt, magyarok és katolikus délszlávok laktak itt. 

A Misleny helynév szerb-horvát eredetű személynévből keletkezett. Kiskozár és Misleny 

falvakat 1928. szeptember 6-án előbb Kiskozár, majd Kozármisleny néven egyesítették. Az 

így kialakult településen ekkor már 1276 magyar élt. Felekezetre nézve 1470 lakosa római 

katolikus, 38 református, 9 evangélikus és 4 izraelita vallású volt. Közoktatási 

intézményekkel is rendelkezett, egy községi és egy magán elemi népiskolája volt. 1945-ben 

avatták fel Kozármisleny- Újhegy új iskoláját. 1945-ben alakult a településen katolikus 

lelkészség, melyből 1977-ben plébánia lett. 

Lényegében az 1960-as évek második felében indult meg a település gyors fejlődése. Az 

1970-es években Pécs új kertes, családi házas peremtelepülésének tekintették. Kozármislenyre 

jellemző és Baranya megyében egyedülálló népesség növekedés napjainkban is tart. A 

kozármislenyi tanács 1970 és 1975 között több mint 200 házhelyet értékesített. 1971-ben 

épült Mór püspök tiszteletére Kozármisleny plébániatemploma. 1979. november 7-én adták át 

az új óvodát, mert Kozármisleny kinőtte az addig 75 személyes óvodáját. 1982. december 7-

én Kozármisleny összekapcsolódott a Dunával, megépült a község vízvezeték-hálózata, 

amelyen keresztül egészséges ivóvíz jutott szinte valamennyi házhoz. 1983-ban minden 
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földutat szilárd burkolattal láttak el. A településen megvalósult földgázprogramnak 

köszönhetően 1986 októberében már volt fűtés az óvodában, az iskolában és a rendelőkben is. 

A víz, villany, telefon, gázhálózat kiépítése és a parabola rendszer felszerelése után már csak 

egyetlen hiányosság volt a településnek, a szennyvízhálózat megépítése. 1991 júliusában 

kezdődtek meg a munkálatok, a gravitációs rendszerű hálózat első szakaszában az újonnan 

épített házak bekötését kívánták megvalósítani. A község 1074 házából 848 kapta meg a 

lehetőséget a szennyvízhálózatra való csatlakozásra.  

A városi címet Kozármisleny 2007. július 1-jén kapta meg. 

A városban jelenleg is számos civil szervezet működik., Ezek az egyesületek nagymértékben 

elősegítik a közösségi élet fejlődését. Ilyenek szervezetek például: 

 Református társegyházközség 

 Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei 

 Élet esély autistákat segítő egyesület 

 Józsa Gergely Néptánc Egyesület 

 Kozármislenyi Német Nemzetiségi Egyesület 

 Kozármisleny Sportegyesület. 

A település több templommal is büszkélkedhet, összesen három ilyen építmény található a 

város területén, amelyből kettő a Római Katolikus Egyházat képviseli, míg egy a Református 

egyházhoz tartozik. 

Kozármislenyben bölcsőde, óvoda és általános iskola is működik, valamint a település 

művelődési házzal és mára már sportcsarnokkal is rendelkezik. 

2.4 Településszerkezet 

Kozármisleny város a Dél-dunántúli Régióban, Baranya megyében a Pécsi kistérségben 

található. A Pécsi kistérség Baranya megye központi kistérsége, amely magába foglalja a 

Mecsek-hegység területét, a Pécsi-síkságot, és a Baranyai-dombság területét. A település a 

Délkelet-Dunántúl Baranyai-dombság kistájához tartozik. Kozármisleny a Pécsi agglomeráció 

része. 

A helység területe 1445 hektár nagyságú. 
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Kozármisleny beépítés szerint négy részre osztható: 

 Öregfalu 

 Újtelep 

 Északi lakótelep: 

o Zártsorú 

o Szabadonálló beépítésű 

 Északnyugati lakótelep 

A településrészek közötti eltérést a beépítés ideje és az épített lakások stílusa is hangsúlyozza. 

Jól megfigyelhető módon egy–egy területen közel azonos karakterű épületeket találunk. 

Az öregfaluban főleg vályogházakkal találkozhatunk, itt még ma is jellemző az állattartás és 

növénytermelés. Fellelhetők a régi gazdasági épületek, melyek az udvar hátsó részén, 

zömében az udvaron keresztbe állnak. Ez a település legrégebben létrejött része. Itt találjuk a 

legtöbb helyi védettségű épületet is. 

Az újtelepen már téglából épültek a házak. Ezen a területen az állattartás már nem annyira 

jellemző, a zöldségtermesztés viszont még jelen van. A gazdasági épület itt már csak egy-két 

helyen fedezhető fel, inkább garázsként jelenik meg. Kiépülése az 1960–70-es években 

kezdődött meg. Északnyugati lakótelepre ugyanaz jellemző, mint az újtelepre. Az előzőekben 

bemutatott a három településrészre az oldalhatáron álló beépítés jellemző. 

Az északi lakótelep újabb színfoltot visz a település képébe, ugyanis ezen a területen, az 

előzőektől eltérően, az amerikai stílusú beépítés terjed el. Itt a kertben már csak virágok, fák 

vannak, nem foglalkoznak zöldség-gyümölcstermeléssel, állattartással. Melléképületként 

garázsokat találhatunk. Kiépülése az 1990-es évek közepén kezdődött. Itt a zártsorú és a 

szabadon álló beépítés is megtalálható, megjelennek a családi házak mellett a társas házak is. 

Az újonnan beépített területeken egyre nagyobb számban találhatók többszintes házak. A 

lakosság számának és igényeinek növekedésével egyre több szolgáltató profilú vállalkozás is 

megtelepedik a településen. Az emeltes tömbházak, a zárt beépítésű utcafrontok és a 

kertvárosi városképből kiemelkedő szolgáltató és iskola centrumok kisvárosi hangulatot 

teremtenek egyes északi, északnyugati és újtelepi részeken. 

A helyi lakáspiac helyzete kedvezően alakult a 2000-2008-as években, a kereslet nagyobb, 

mint a kínálat. Egyre több fiatal pár, család költözött az északi lakótelepre. Ezt bizonyítja az 
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is, hogy 2000 és 2008 év között 200 új telket alakítottak ki, s ennek 100%-a még azokban az 

évben el is kelt. 2008 után a Széchenyi utca folytatásaként 39 újabb teljes közművel ellátott 

építési telket alakítottak ki melynek értékesítése folyamatban van. 

2.5 Táji értékek 

2.5.1 Természeti értékek 

Kozármisleny nem tartozik védett természeti területek, tájvédelmi körzetek közé. 

A település változatos domborzati és talajviszonyainak köszönhetően az helység és 

környezete növényzete igen sokszínű. Fás területek váltakoznak különböző nagyságú 

tisztásokkal. Gyakori a növények között a húsos som, a bibircses kecskerágó és a 

cserszömörce, molyhos tölgy és virágos kőris, különféle páfrány és mohafajták, valamint a 

feketebodza. A legkülönlegesebb virágú növény a védett majomkosbor.  

2.5.2 Védett épületek, építmények 

A KÖH (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) adatbázisa alapján Kozármisleny városban 

összesen 39 darab védettség alatt álló épület, építmény található meg, ezek az alábbiak: 

 gazdasági épület, kerítés (1 db) 

 gazdasági épület, kútház (1 db) 

 gazdasági épületek (2 db) 

 kerítés (1 db) 

 kőkereszt (1 db) 

 kőkereszt, fülke (1 db) 

 lakó- és gazdasági épület (5 db) 

 lakó- és gazdasági épület, kútház (2 db) 

 lakóépület (19 db) 

 lakóház (volt iskola) (1 db) 

 művelődési ház (1 db) 

 nyári konyha, sütőház (1 db) 

 présház (1 db) 

A fent felsorolt, Kozármisleny városban található épületek helyi védettség alatt állnak. 
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2.6 Társadalmi helyzet 

Kozármisleny város lakónépessége 1990. óta több mint duplájára növekedett, 1990-ben 2948 

lakosa volt az akkor még községi ranggal rendelkező településnek, ez a szám mára már 5934-

re emelkedett. Kicsivel több, mint 20 év leforgása alatt Kozármisleny városi rangot kapott, 

lakónépességének száma pedig szinte folyamatosan növekedő tendenciát mutatott. 1990 után 

Kozármisleny migrációs céltelepüléssé vált, mely elsősorban a pécsi térségben megindult 

lakóhelyi szuburbanizáció következménye, ennek köszönhetően jelentős számú beköltöző 

érkezett a megyeszékhelyről a településre. Elsősorban ennek köszönhető, hogy a napjainkban 

is megfigyelhető országos és Baranya megyére is jellemző negatív tendenciákhoz képest 

Kozármisleny demográfiai mutatói igen előnyös képet mutatnak. 

2. ábra: Kozármisleny város lakónépességének alakulása 
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(Forrás: www.ksh.hu/helysegnevtar) 

A lakónépesség korösszetétele 2000. és 2011. között az alábbiak szerint alakult a városban: 

Időszak 
0-2 évesek 

(fő) 

3-5 
évesek 

(fő) 

6-13 
évesek 

(fő) 

14 
évesek 

(fő) 

15-17 
évesek 

(fő) 

l8-59 
évesek 

(fő) 

60-x 
évesek 

(fő) 
2000. év 126 129 443 71 169 2566 592 

2001. év 125 128 442 65 186 2604 616 

2002. év 120 134 448 36 184 2653 647 

2003. év 145 162 473 67 176 2819 662 

2004. év 163 181 480 74 174 2994 728 

2005. év 191 188 492 64 192 3185 741 

2006. év 218 211 509 74 223 3312 761 

2007. év 242 232 548 68 228 3519 799 

2008. év 234 251 540 76 224 3633 837 
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2009. év 259 261 571 70 238 3712 881 

2010. év 248 264 594 61 226 3746 931 

2011. év 226 256 629 61 207 3750 958 

(Forrás: www.ksh.hu) 

 

A lakónépesség növekedésével arányosan folyamatos növekedésnek indult a lakások száma 

is. 1990-ben a település lakásainak száma 896 volt, ez a szám 2008-ra több mint duplájára 

növekedett, mára pedig már 2119 lakás van az 1445 hektár nagyságú településen. 

3. ábra: Kozármisleny város lakásainak száma 
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(Forrás: www.ksh.hu/helysegnevtar) 

Kozármislenyben viszonylag homogén a lakónépesség nemzetiségi kötődése, kevés horváton 

és roma származású mellett a legjelentősebb nemzetiség a német, közel 5,9%. A magyar után 

a német és a horvát nemzetiségűek élnek nagyobb számban a városban. A helység lakóinak 

nemzetiségi kötődése 2011-ben a KSH adatbázisa alapján a következőképp tevődött össze: 

 magyar (86,7%) 

 cigány (roma) (1,1%) 

 horvát (1,9%) 

 lengyel (0,1%) 

 német (5,9%) 

 román (0,3%) 

 szerb (0,2%) 

 egyéb, nem hazai nemzetiség (1,0%) 

 nem kívánt válaszolni, nincs válasz (13,0%) 

A városban 3 nemzetiségi önkormányzat is működik a Kozármislenyi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat. a Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a 
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Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 

4. ábra: Kozármisleny város lakosságának nemzetiségi összetétele 
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(Forrás: www.ksh.hu/helysegnevtar) 

Kozármislenyben 3 templom is megtalálható, ebből kettő a Római Katolikus Egyházhoz 

tartozik, egy pedig a Református egyházat képviseli. A római katolikus és a református 

vallású hívők mellet más vallási közösséghez tartozók is élnek a településen. A helység 

lakóinak vallási összetétele 2011-ben a KSH kimutatásai szerint az alábbi volt: 

 római katolikus (40,6%) 

 református (4,9%) 

 evangélikus (1,3%) 

 görög katolikus (0,5%) 

 egyéb vallási közösséghez, felekezethez tartozó (1,0%) 

 vallási közösséghez, felekezethez nem tartozó (22,4%) 

 nem kívánt válaszolni, nincs válasz (29,4%) 

A város lakóinak vallási összetételételének szemléltetésére az alábbi diagram szolgál: 

5. ábra: Kozármisleny város vallási összetétele 
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(Forrás: www.ksh.hu/helysegnevtar) 

Kozármisleny saját óvodával rendelkezik, amely a Janikovszky Éva Általános Művelődési 

központ részeként működik 2005. július 1. óta. A Kozármislenyi óvoda területi feladatot 

ellátó intézmény, Szemely, Lothárd, Birján, Pécsudvard, és Szőkéd óvodásai is ehhez az 

intézményhez tartoznak. Jelenleg az óvoda tíz vegyes és egy homogén nagycsoporttal 

működik. Hat csoportban a magyar nyelvű nevelés mellett német nemzetiségi nevelés is 

folyik. Az óvoda környezete igényes, az udvar védett környezetben van, a sok fa, nagy füves 

terület jó levegőt biztosít, az esztétikus fajátékok pedig a mozgásfejlesztés forrásai. A 

csoportok otthonosan, a gyermekek igényeinek és szükségleteinek megfelelően vannak 

berendezve. 

2003. október 1. óta az intézményben bölcsőde is üzemel, amely 2010. január 1. óta önálló 

intézményegységet alkot. A bölcsőde jelenleg három csoporttal működik. A város saját 

általános iskolával is rendelkezik, amely intézmény szintén a Janikovszky Éva Általános 

Művelődési központ részeként működik. Az iskolában jelenleg 23 osztályban folyik az 

oktatás. A tanulói létszám összesen 567 fő. Az intézményben 7 napközis csoport, valamint 2 

tanulószobás csoport is működik. A kötelező iskolai oktatáson felül a tanulóknak különböző 

foglalkozások keretein belül van lehetőségük a hasznos időtöltésre, ilyen például a rajz, a 

sakk, az angol, a fizika, a néptánc, és a madarász szakkör is. Az egyéni fejlesztés érdekében 

az intézményben logopédus, gyógytestnevelők és iskolapszichológus is a tanulók 

rendelkezésére állnak. 

A közoktatási intézményekben nincs szegregáció. Az óvodában, iskolában az integráció, a 

segítségnyújtás határozza meg a pedagógiai munkát. A gondos gyermekvédelmi ellátásnak, a 

széles körű szociális háló védelmi rendszerének köszönhetően diszkriminációnak minősíthető 

panasz nem érkezett az önkormányzathoz. 

A város művelődési és kulturális programjainak központjai a Művelődési Ház valamint a 

Sportcsarnok. A településen különféle programok folyamatos megrendezése biztosítja lakosok 

számára a tartalmas és hasznos időtöltési, kikapcsolódási lehetőséget, ilyen például a Szüreti 

Vígasság és Városnap, a Kórustalálkozó, és a Halloween party is. 

A város a sport tevékenységeket tekintve erőteljesen aktív. Legfőképp a Kozármisleny 

Sportegyesület koordinálásával valósulnak meg a sporttevékenységek a településen. Az 

szervezet elsősorban a kézilabda, kosárlabda, asztalitenisz, ritmikus gimnasztika és 
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tömegsport területén biztosít tréningezési és felkészülési lehetőséget a sportolni vágyók 

számára. Az egyesület versenyek szervezésével és lebonyolításával járul hozzá a célcsoport 

szabadidejének hasznos eltöltéséhez. 

A településen 2 fogorvosi, gyermekorvosi és háziorvosi körzetben valósul meg a lakosok 

egészségügyi ellátása. A Városban védőnői szolgálat is működik, valamint kineziológiai 

szolgáltatás is elérhető. Kozármislenyben 2 gyógyszertár áll a lakosok rendelkezésére. 

A házi-, gyerek- és fogorvosok vállalkozóként, saját rendelőikben látják el a betegeiket, az 

előbbiek heti egy alkalommal körzethez tartozó településeken is rendelnek, az utóbbi 

biztosítja az iskola fogászati rendelést. A Dorothea Otthon lakóinak betegellátásáról az egyik 

háziorvos gondoskodik. 

A védőnői szolgálatot (bölcsődei, óvodai, iskolai szűrést, oltást) az önkormányzat 

alkalmazásában lévő három főállású védőnő látja el. Munkájuk során a fent említett körzetbe 

is kijárnak és ellátják a védőnői teendőket. Kozármislenyben (1997 óta) 1 fő családgondozó 

és egy gyermekjóléti szakember gondozza, tartja a kapcsolatot a hátrányos helyzetű 

családokkal. 

A város civil szféráját összesen 26 bejegyzett szervezet alkotja. A különböző céllal létrehozott 

egyesületek igen sokszínűvé teszik a programlehetőségeket, ezek a szervezetek a következők: 

 "Baranyai Tűzerő" Taktikai Lövészsport Egyesület 

 "Remény" onkohematológiai betegek gyógyítását támogató Alapítvány 

 A Kozármislenyi Óvodáért Alapítvány 

 Alapítvány Kovács Miléna gyógyulásának elősegítésére 

 Bújj, bújj zöld ág Gyermekhívogató Egyesület 

 Családok Kulturális és Szabadidősport Közhasznú Egyesülete Kozármisleny 

 Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány 

 Együtt a Zöldebb Környezetért 

 Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület 

 Józsa Gergely Néptánc Egyesület 

 Káplár László Emlékére Kulturális Alapítvány 

 Karasica Völgye Vadásztársaság 

 Kozármisleny Sportegyesület 

 Kozármislenyi Ifjúsági Szövetség 
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 Kozármislenyi Német Nemzetiségi Egyesület 

 Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület 

 Kozármislenyi Református Templom Építési Alapítvány 

 Közösségi Iskola Kozármisleny 

 Kun Motorsport Egyesület 

 Magyar Szabadgyökkutató Társaság 

 Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület Kozármisleny 

 Rotary Club Kozármisleny Egyesület 

 Szabadszentkirály Környéki Gazdák Vadásztársasága 

 Szomszédvárak Egyesület a Kelet-Európai Kultúrák Baráti Köre 

 Tornádó Tánc Sport Klub 

 Veterán Autó-és Motorbarátok Egyesülete Pécs 

Az Önkormányzat biztosítja a város lakói számára a szociális alapellátásokat. A szociális 

törvényben meghatározott alapellátási feladatok elvégzésére Kozármisleny Város 

Önkormányzata 2007. január 1-jén ellátási szerződést kötött 20 éves időtartamra. A szociális 

alapellátáshoz tartoznak: 

 Házi segítségnyújtás 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 Szociális étkeztetés 

 Idősek klubja 

2.7 Gazdasági helyzet 

Kozármisleny város gazdasági élete komoly fejlődést mutatott az elmúlt 20 évben, ez az előre 

haladás napjainkban is folytatódik. A lakosság igényeit kielégítő szolgáltatások jelentősen 

bővültek, bővülnek. Természetesen a társadalmi folyamatok mellett a gazdasági élet 

alakulására is előnyös hatása van Pécs közelségének. A pécsi agglomeráció, és azon belül 

Kozármisleny is a megye, és a Dél-Dunántúl egyik legfejlettebb térségének számít. 

Kozármislenyben magas a lakosság vállalkozói aktivitása. 

A település lakossága a történelem során elsősorban mezőgazdasági tevékenységet folytatott, 

a helység agrárfunkciója elsősorban Pécs lakosságának ellátását szolgálta. A megyeszékhely 

nagyfokú iparosodása következtében a lakosság jelentős része városi munkahelyekre cserélte 

a mezőgazdasági tevékenységet. Pécs iparosodása, valamint a közlekedési hálózat kiépülése a 
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természeti potenciálok jelentős csökkenését eredményezte. Ez után a mezőgazdasági jellegű 

tevékenységek lassan fejlődtek, majd az elmúlt évtizedek során bekövetkezett a városokból 

kifelé történő népességmozgás, ami Kozármisleny lakosságát is felduzzasztotta, és a település 

funkcióváltását eredményezte. Napjainkra az agrárjelleg teljesen háttérbe szorult a városban, 

felváltotta elsősorban a szolgáltató szerep, és az „alvóvárosi” funkció, valamint jelentősen 

nőtt a helyben foglalkoztatottak, illetve a településre bejárók aránya. 

A település gazdaságának legfontosabb erősségei, adottságai: 

 Térségi szerep 

 Nagyváros közelsége 

 Városias település szerkezet (északi ltp.) 

 Közműellátottság 

 Repülőtér 15 km 

 Humán erőforrás (életkor, képzettség) 

 Multikulturális jelleg (etnikai, vallási) 

 Kulturális élet 

 Alacsony munkanélküliség 

 A térségben magas a vállalkozók száma 

 Szolgáltatások 

 A vállalkozásoknak meghatározó a szerepük a szolgáltatásokban 

 Kiépült pénzintézeti hálózat 

 Oktatási tevékenység  

 Az ipari növények termelése a megyei átlagot meghaladja 

 Kertészeti kultúrák közül a szántóföldi zöldségtermesztés adottságai kedvezőek, a 

hajtatott zöldségek értékesítését a nagyvárosok közelsége lehetővé teszi. 

Kozármislenyben több ipari telephely is található, melyek a település szélein lettek kialakítva, 

könnyen megközelíthetők, közművesítettek, a környezeti minőséget nem rontják. A városban 

működő vállalkozások közül több is kiemelkedően hozzájárul Kozármisleny gazdasági 

mutatóinak növeléséhez. 

A település gazdaságának meghatározó szereplője és egyik legjelentősebb foglalkoztatója a 

Gáspár-Pack Kft., melynek fő tevékenységi köre a speciális rendeltetésű gépek gyártása, ezen 

belül elsősorban a csomagológépek készítése és fejlesztése. A jövőszemléletet tükrözi a 
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folyamatos gyártmány és gyártásfejlesztés, valamint a zöldövezetben elhelyezkedő, teljesen új 

kivitelezésű, korszerű csomagológépgyár és a 2003-ban üzembe helyezésre került 

gépfejlesztő és prototípus gyártó üzemegység. A cég átvett licence-ekre és saját 

dokumentációkra alapozva a gyártási technológia teljes átfogásával korszerű, 

nagybonyolultságú berendezések fejlesztésére és gyártására képes. 

A Márkus Kft. kazánok és konténerek gyártásával és értékesítésével foglalkozik, az üzem a 

település déli iparterületén található. A vállalkozás jelentőségét növeli, hogy a 

kazángyártáshoz szükséges engedéllyel a régióban kevés cég rendelkezik, melyeknek egyike a 

Márkus Kft. A cég elsősorban a Dunántúlra szállítja termékeit, de viszonteladókon keresztül 

az ország egész területére eljutnak, illetve exportálnak például Romániába, Horvátországba, 

Hollandiába. Közvetlenül főként áruházak, fűtésszerelők vásárolnak, illetve a lakosság is 

fontos megrendelő. 

A városban működik az SM-Huzal Kft. is. A cég 1990-ben magánvállalkozásként indult 

teljesen kezdetleges berendezésekkel, alapvetően kerítésfonat gyártásra szakosodva. 1992-ben 

vásárolták az első automata berendezést, és ettől kezdve a fejlesztéssel gyakorlatilag nem 

álltak le. Napjainkra a Kft. által használt gépek között nem ritka a nagy értékű, teljesen 

automatizált numerikus vezérlésű berendezés sem. Magyarországon egyedülálló módon csak 

az SM-Huzal Kft. gyárt ponthegesztéses technológiával készült kerítéshálót, több százezer 

négyzetméteres mennyiségben évente. Az értékesítési export főként Horvátországba, Bosznia-

Hercegovinába irányul, belföldön pedig az ország egész területére értékesít a vállalkozás. 

A Suzuki Varga Autószalon és Szerviz Baranya megye legrégebbi Suzuki-kereskedése, 

melynek vezetősége 2003-ban új telephely létesítése mellett döntött Pécs közelében. A 

dinamikusan fejlődő és igen kedvező adottságokkal rendelkező Kozármisleny kitűnő 

választásnak bizonyult. A városban 2006. márciusában nyílt meg az autókereskedés. A 

beruházás az 57. számú főút mellett, jól látható helyen valósult meg, magas műszaki és 

esztétikai követelményeknek megfelelően. 

A térség egyik legjelentősebb pénzintézete 1973 óta működik a településen, elnevezése 1987-

től Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet a korábbi Újpetre és Vidéke Takarékszövetkezet 

helyett. A kozármislenyi lakosok a takarékszövetkezetnek már két kirendeltségét is igénybe 

vehetik, 2004 júniusa óta a déli településrész mellet az északi területen is működik egy fiókja 

a Szövetkezetnek. 
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A népesség növekedésével párhuzamosan a település által nyújtott különböző szolgáltatások 

is bővültek, bővülnek, melyek iránt a helyi lakosok mellett a környező településeken élők is 

jelentős érdeklődést mutatnak, és igénybe veszik, használják azokat. A Kozármislenybe 

irányuló migráció, és a következtében meginduló nagyarányú építkezések megindulása előtt a 

különböző intézmények és szolgáltatók a település közepén helyezkedtek el, a 

terjeszkedésnek köszönhetően azonban szétszóródtak a város területén belül. 

Kozármisleny idegenforgalmi szempontból nem kiemelkedő település. Ennek ellenére a 

községben található vendéglátóhelyek, éttermek, cukrászdák forgalma igen jelentős, a panziók 

pedig szinte egész évben kihasználtak, ez elsősorban annak köszönhető, hogy bár igazi 

turistacsalogató látványossággal nem rendelkezik a város, egy turisztikai szempontból igen 

jelentős térségnek szinte a központjában, a villányi borút mentén helyezkedik el. A település 

Pécsi közelségéből adódik, hogy a megyeszékhelyre érkező turisták, üzletemberek gyakran 

szállnak meg a településen. Kozármisleny egyaránt közel van Villányhoz, a gyógyfürdőjéről 

híres Harkányhoz, Siklós és Mohácshoz is. Másrészt a helybéliek mellett a környező 

kistelepülések lakói, és a pécsiek is szívesen veszik igénybe a település kínálta lehetőségeket 

például különböző rendezvények megszervezésére, melyek árszínvonala jóval kedvezőbb itt, 

mint a megyeszékhelyen. 

A településen több étterem és cukrászda is üzemel, valamint több mint 40 kiskereskedelmi 

üzlet is működik. 
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2.8 Infrastrukturális helyzet 

Az infrastruktúra fejlődése, vagy annak elmaradása nagy hatást gyakorol a település élő és élettelen 

környezetéra, a lakosság komfortérzetére, valamint meghatározza a helység környező településekhez 

fűződő viszonyát. Az infrastrukturális háttér mint vonzótényező, vagy akár mint elrettentő erő is 

szerepet játszhat a letelepedni szándékozó személyek választásában, és nagy hatással van 

természetesen a vállalkozásokra is, amikor azok megfelelő telephelyeket, fióktelepeket keresnek a 

hatékony működéshez. 

Infrastrukturális fejlettség alatt értjük egy adott település ivóvíz-ellátottságának, 

szennyvízelvezetésének (tisztításának, kezelésének) és elhelyezésének rendszerét, valamint ide 

tartozik a rendszeres hulladékgyűjtés és elhelyezés metódusa, a fűtés módja, a hírközlési rendszer és a 

szilárd burkolatú úthálózat kiépítettsége, és a villamos energia hálózat kiépítettsége is. 

Az infrastrukturális fejlettség egy adott időszakra (pillanatra) értékelhető, de fontos megfigyelni a 

folyamatot, ami a jelenlegi állapotig elvezetett és a fejlődés ütemét, ami megmutatja, hogy mennyire 

intenzív a változás. Fel kell mutatni a jövőre irányuló terveket, fejlesztési koncepciókat, ezzel segítve a 

település jövőbeni lehetőségeinek kiértékelését. Természetesen a fejlesztési koncepciókat tekintve a 

rendezési terveknek összhangban kell működni regionális, sőt néha országos szinten is. 

Kozármislenyben az elmúlt évtizedek alatt nagyságrendekkel növekedett a munkahelyteremtő 

gazdasági területek aránya, amelyek legnagyobb része a termelő-szolgáltató szektor bővülését 

eredményezte. 

A település infrastruktúráját illetően nagyon pozitív a lakosság visszajelzése. Ebbe a kérdéskörbe 

tartozik a víz, gáz, telefon és a csatornahálózat minőségének megítélése. 

Kozármisleny térségében gyorsforgalmi út nem található, javulás e téren akkor várható, ha 

megvalósításra kerül a gyorsforgalmú úthálózat építése. 

A település északi részén, a beépített területektől északra halad az 57. számú Mohács – Pécs országos 

II. rendű főút. Ebből ágazik ki az 5711. számú Kozármisleny – Újpetre – Siklós összekötő út, amelyre 

felfűződik a település úthálózata. A térségben még két összekötő út található, az egyik az 5617. számú 

út, amely Pécs felé jelent kapcsolatot. A másik az 5716. számú út, amely az 58. számú út felé és ez 

által dél, délnyugati irányba biztosít közúti összeköttetést. Kozármisleny és a szomszédos települések 

közúti kapcsolatai az országos közutak igénybevételével megoldottak. A település belső úthálózatának 

gerincét az 5711. számú út átkelési szakasza jelenti. Az út kategóriája belterületi II. rendű főút. A 

település déli részén, 2010 taván adták át M 60 sz. autópályát, mellyel együtt megnyitották az 5721 sz. 

II. rendű főútvonalat is, mely mentesítette a településen áthaladó nagy forgalmat. 
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A településtől nyugatra halad a Pécs – Villány – Mohács vasúti mellékvonal, amelyből Villánytól két 

szárnyvonal ágazik ki Eszék, illetve Harkány felé. A vasútvonalon Kozármislenynél nincs 

megállóhely. Összességében Kozármisleny regionális közlekedési kapcsolatai megfelelőnek 

mondhatók. 

A lakó és kiszolgáló utak rendszere a település nagy részén a klasszikus sakktábla típusban került 

kialakításra. Ez alól csak a klasszikus településmag kivétel, ahol a belső útsűrűség – a nagyobb méretű 

telkek miatt – sokkal kisebb. Az egész településen könnyű a tájékozódás, amit a közlekedési 

csomópontokban, illetve az utcákban elhelyezett név- és irányítótáblák is segítenek. 

A településen belül az 5711. számú úton folyik autóbusz közlekedés, a megállóhelyek a település 

területéről 500 méteres körzeten belül elérhetők. 

A közutak rendszerének fejlesztése természetesen együtt járt a forgalom élénkülésével, az átmenő 

gépjárművek számának növekedésével. A település fekvéséből adódóan (Pécs közelsége) és a 

lakónépesség összetétele alapján az egy főre jutó gépkocsi szám igen magas. 

Az épített közlekedési hálózathoz szervesen kapcsolódik a szervezett formájú tömegközlekedési 

rendszer. Kozármisleny regionális eléréséhez nélkülözhetetlen a buszközlekedés, amelyet helyközi és 

távolsági autóbuszok biztosítanak. 

A települést a Pécs – Újpetre – Villány és a Pécs – Újpetre – Siklós járatok érintik. A megállóhelyek 

általában 500 m-en belül elérhetők. A járatok a Pannon Volán Rt. üzemelteti. A megyeszékhelyről 87 

járat indul, amely érinti Kozármislenyt, vagy Kozármisleny a célállomása, természetesen a Pécsre 

közlekedő járatok száma is magas, szintén 87 járat közlekedik a megyeszékhely irányába is. 

Természetes a magas színvonalú közúti közlekedés elképzelhetetlen a legfontosabb kiszolgáló 

létesítmények kialakítása nélkül. Az infrastrukturális háttér fontos része az üzemanyagtöltő állomások 

megléte. Kozármisleny az 57-es főközlekedési út mentén a területet, ahol a természeti környezet, 

valamint a településkép megzavarása nélkül üzemelnek benzinkutak. 

Ugyancsak a kiegészítő infrastruktúra része a parkolási lehetőségek biztosítása is. Ez annál is inkább 

fontos szempont, mert több szolgáltatást a pécsi lakosok itt vesznek igénybe, és ez megnöveli a 

parkolóhelyek kihasználtságát. Ezek az igények, tekintve, hogy a település családi házas beépítésű, 

megoldottak saját területen belül. Amennyiben erre nincs lehetőség, – a közúti forgalmat nem 

akadályozva – közterületen is lehet parkolni. A fontosabb közintézmények (Községháza, sporttelep 

stb.) előtt jól kialakított parkolóhelyek találhatók. Hasonló a helyzet a különböző szórakozóhelyek, 

vendéglők esetében is. 

A kerékpáros közlekedésnek a forgalomban egyre nagyobb szerepe van. Kozármislenyben és település 
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környékén fokozatos a kerékpárút hálózat kialakítása. Ennek első megvalósult szakasza, a település 

főutcáján 850 méteres szakaszon megépített pályatest. Ez szervesen kapcsolódik a Baranya megye 

területrendezési tervében megfogalmazott két kistérségi kerékpárút hálózathoz. Az egyik a Mohács – 

Pécs kerékpárút, amely valószínűleg az 57. számú út nyomvonalát fogja követni Kozármisleny 

térségében. A másik nyomvonal az ebből kiágazó Kozármisleny – Palkonya – Villány kerékpárút. 

A vezetékes ivóvíz 1981-ben érte el a települést. Ekkor víziközmű-társulatot alakítottak ki, és a 

vezetékrendszer 75%-át elkészítették. 1982-ben az önkormányzat csatlakozott a Mohács és Pécs 

között megépült dunai ivóvíz-vezetékhez, így az egészséges ivóvíz ellátás közel 100%-os lefedettségű, 

kiváltva a helyi erősen nitrátos kútvizeket. Kozármisleny és további 12 település vízellátó hálózata egy 

kisregionális rendszert alkot. A rendszerhez tartozó települések: Áta, Birján, Egerág, Kisherend, 

Kiskassa, Kozármisleny, Lothárd, Peterd, Pécsdevecser, Pécsudvard, Pogány, Szemely, Szőkéd. A 

rendszer üzemeltetője a Dunántúli Regionális Vízmű ZRt. (DRV). A meglévő vezetékhálózat 

kapacitása a község ellátására és a kisrégió felé történő vízátadásra alkalmas. A vezetékek anyaga, 

állapota néhány szakasz kivételével megfelelő. Tárolókapacitásban elegendő tartalék áll rendelkezésre. 

Kozármisleny város szerepel a Pécs központú szennyvízelvezetési agglomerációban. Az agglomeráció 

terhelése: 292591 LE. 

Kozármislenyben közüzemi szennyvízcsatorna üzemel, a település teljes területén. A keletkező 

szennyvizeket a Pécs városi csatornaműbe vezetik, és az agglomeráció további településeinek 

szennyvizeivel együtt kezelik. A csatornahálózatban összegyűjtött szennyvizeket a város nyugati 

mélypontján lévő központi átemelőből, NA 200 mm-es nyomóvezetéken keresztül juttatják a Pécs- 

Üszögpuszta településrésznél meglévő, NA 300 mm-es gravitációs csatornába. 

A gravitációs csatorna a folyamatosan fejlődő Kozármisleny szennyvizein kívül, fogadja a fejlesztés 

alatt álló Üszögpuszta szennyvizeit is, így a terhelése az üzemeltető nyilatkozata alapján, tovább nem 

növelhető. Nem növelhető ezért tovább a Kozármisleny irányából érkező szennyvízhozam sem, 

aminek amúgy is határt szab az, hogy a meglévő Kozármislenyi szivattyútelep elérte a 

teljesítőképessége határát. A problémát –a szennyvízhozam folyamatos növekedésén túl- az okozza, 

hogy a csatornahálózatba a jelenlegi kommunális szennyvízterhelésen túl, jelentős mennyiségű 

csapadékvíz is kerül. (A csapadékvíz a csatornahálózatba a rendszer aknafedlapjainak nyílásain, illetve 

az ingatlanok illegális csapadékvíz bekötésein keresztül kerül. Az idegenvíz mennyisége még nem 

haladja meg a szennyvízhozam 20 %, de ez akár a későbbiek folyamán problémát is okozhat. A 

probléma elhárítására a város önkormányzata, a csatornamű üzemeltetőjével együtt megteszi a 

szükséges lépéseket. A csatornamű üzemeltetési szerződésében a város önkormányzata vállalta, hogy 

az idegenvíz mennyiségét 2012-ig, a szennyvízhozam 20 %-a alá csökkenti, az alatt tartja.) A vállalás 

ellenére megállapítható, hogy a szennyvízelvezető kapacitást a biztonságos ellátás érdekében növelni 
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kell. 

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi átemelő telep, és a hozzá kapcsolódó vezetékek kapacitása tovább 

nem növelhető, szükségesség vált egy új átemelő telep és a hozzá kapcsolódó nyomóvezeték építése. 

A nyomóvezetéknek egy új befogadási pontot kellett keresni, a Pécs városi csatornahálózaton. A 

csatlakozási pont Kozármislenytől 3 km-re, Pécs-Nagyárpád városrészében, a Kemény Zsigmond 

utcában adott.  

A nyomóvezeték építése a Bogád, Romonya, Nagykozár, és Kozármisleny szennyvízkezelésének 

fejlesztése pályázat keretein belül fog megvalósulni. 

Az elképzelések szerint az új átemelő telep a meglévő átemelő mellett épül meg. A gravitációs 

gerincvezetéken érkező szennyvizeket osztóaknán keresztül vezetik az átemelő műtárgyakba, ahonnan 

a továbbiakban két irányba történik a szennyvizek továbbítása. A szennyvizek megosztása a két 

átemelő között, a befogadó csatornák mindenkori kapacitásához igazítható. 

A befogadás helyének Pécsen, és az összekötő vezeték nyomvonalának a két város között nincs reális 

alternatívája, azzal egyetértett a csatornamű üzemeltetője és a csatornahálózat tulajdonosa (Pécs Város 

Önkormányzata) is. A fentiek miatt a befogadási pont kiválasztására és a nyomvonal kialakítására, 

nem került külön alternatíva kidolgozásra. 

Kozármisleny község a Nagyárpádi-vízfolyás vízgyűjtő területén fekszik. A települést kettéosztó 

Csikósvölgy élővízfolyása a Nagyárpádi-vízfolyás felső szakasza. A vízfolyás Üszögpusztai 

mellékága az ÉNy-i lakótelep szélén vezet át. A kettő vízválasztó vonala a Kinizsi – Munkácsy – 

József Attila utcák vonalán húzódik végig. Az innen északra eső területek felszíni vizei az 

Üszögpusztai mellékágba, a délre eső részek vizei a főágba folynak. A közigazgatási terület legdélebbi 

része a Pécsudvardi mellékág vízgyűjtőjéhez tartozik. 

A főág két kis vízhozamú mellékága a Petőfi utca felől, illetve a Rákóczi utcától keletre húzódó 

Békásteknyő-völgyből csatlakozik a vízfolyásba. A vízfolyást két helyen tóvá duzzasztották fel: a 

város központjában a Kozármisleny – Újpetre összekötő út átereszénél pihenő-tó, illetve innen 3-400 

méterre délnyugatra halastó létesült. A felsorolt völgyekben több forrás fakad, vizük a meglévő 

vízfolyásokat táplálja. 

A település jelenleg egyetlen zárt csapadékvíz-elvezető csatornával rendelkezik, az Orgona utca 

zártsorú beépítésű szakaszán. A többi utcában vagy nyíltárok épült ki, mely helyenként burkolt, vagy 

hely hiányában az útburkolaton folyik végig a csapadékvíz. 

Kozármisleny település földgázellátását Üszög puszta területén létesített gázátadó állomástól induló 

nagy középnyomású gázelosztó vezeték hálózat látja el. 
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A beépített település részeken olyan vezeték rendszer került kiépítésre, amely biztonságosan látja el a 

lakossági igényeket. 

A villamos energia ellátás jelenleg mindenütt megoldott, a lokálisan jelentkező kisebb energiaigények, 

esetleges új épületek hálózatra történő rácsatlakoztatása – családi házak, vagy egyéb fogyasztók – 

ellátása folyamatosan biztosított. A közvilágítási rendszer kiépítettsége is gyakorlatilag 100%-os, 

minden utcában megtalálható. 

A kisfeszültségű hálózatok – energiaellátás és közvilágítás – kialakítása döntő mértékben oszlopokra 

szerelt légvezetékes rendszerű, de az északi lakótelepen már korszerű földkábeles hálózatok létesültek. 

A településen keletkezett háztartási hulladék összetétele rendkívül inhomogén, nagy szervesanyag-

tartalmú háztartási hulladék mellett tartalmaz még vegyes kerti és veszélyes hulladékot is, ezért 

elhelyezését rendkívüli gondossággal kell megoldani. A lakossági hulladékokat a BIOKOM Kft. 

szállítja el a pécsi regionális lerakóba. 

Kozármisleny település távközlési hálózattal való ellátása megoldott. A mobilszolgáltatókat tekintve a 

lefedettség mindhárom nagy szolgáltató esetében 100%-os. 
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2.9 Környezeti elemek állapota 

Kozármisleny a 33/2000. (III.17.) Kormányrendelet besorolási elve szerint „C” kevésbé érzékeny 

besorolású területen helyezkedik el. 

A település fejlődése hatással van a környező tájra, változtathatja annak elemeit. A települési eredetű 

környezetszennyezés, levegőszennyezés, szennyvíz- és hulladék-elhelyezés közvetlenül befolyásolja a 

település és környéke környezeti minőségét. A településkörnyék ezért a helyi adottságoktól függően 

többé-kevésbé sajátos konfliktusterület, amelynek fejlesztése, rendezése a településsel összhangban, 

együttesen történhet. 

Kozármisleny a Pécsi kistérség jelentős települése. A gazdasági struktúrát nagyban befolyásolja a 

megyeszékhely közelsége, mely a környezet terhelése és különös tekintettel a levegőminőség állapota 

szempontjából meghatározó. A megyeszékhely DK-i részén fekvő Pécsi Erőmű légszennyezése a 

kedvező helyi szelek miatt igen kicsi. 

Kozármislenyben a környezetet terhelő tevékenységek (ipar, szolgáltatás és intézmények) elszórtan 

lakóterületen találhatók, melyek a települési környezet minőségét rontják. A szerkezeti terv 

elkészítésénél a lakóterületek védelmét kiemelt szempontnak tekintették, ugyanakkor lehetővé 

kívánták tenni az ipari-gazdasági tevékenység fejlődésének lehetőségét új övezetek kijelölésével. 

Az 5711. számú közlekedési út végighalad Kozármisleny belterületén, így közvetlenül jelentkezik a 

közlekedés környezetet terhelő hatása. A település a Pannon Power Rt. Pécsi Erőműve hatásterületén 

található, így a levegőminőséget – a közlekedési eredetű terhelésen kívül – elsősorban az erőmű 

légszennyezőanyag-kibocsátása határozza meg. A városban nem alakult ki jelentősebb szennyező 

ipari-gazdasági terület. Kozármisleny közműellátottsága kiváló, és kellő bővítési lehetőséggel 

rendelkezik, ez a kommunális eredetű szennyezések esélyét minimálisra csökkenti. A városban 

szervezett a települési hulladékok gyűjtése és szállítása. Szintén jól megoldott a szelektív hulladék 

gyűjtése is. 

Kozármisleny rendezési tervében és helyi építési szabályzatában lefektetettek szerint a terület 

felhasználások, a településen kialakítható létesítmények és azok funkciói, valamint a megfelelő 

infrastruktúra biztosítása révén a környezethasználat úgy végezhető, hogy: 

 a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 

 megelőzhető legyen a környezetszennyezés; 

 kizárja a környezetkárosítást. 

Kozármisleny jelenlegi kedvező helyzete környezettudatos fejlesztések segítségével a továbbiakban is 

fenntartható. 
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A település fejlődésére befolyással bíró természeti adottságok közül számos pozitív hatást gyakorolt a 

helység benépesedésére, és természetesen vannak olyan tényezők is, amelyek kevésbé vonzóak, bár 

ezek száma és jelentősége sokkal kisebb, mint a pozitív tényezőké. Az alábbi ábrában 

megmutatkoznak a város pozitív és negatív természeti adottságai is. 

 

6. ábra: A településfejlődést befolyásoló természeti adottságok SWOT-analízise 

Erősségek 

 Kellemes lakóhelyi környezet 

 Viszonylag tiszta és csendes természeti 

környezet 

 Kellemes szubmediterrán jegyeket 

mutató éghajlat 

 Patakok, halas- és horgásztavak 

 Mezőgazdaságot segítő talaj, éghajlat és 

domborzat 

Lehetőségek 

 Támogatások szerzése és adása 

erdőtelepítésre, valamint mesterséges 

tavak építésére 

 A kislejtésű területek könnyű 

beépíthetősége 

 Az infrastruktúra könnyű kiépítése a 

löszös és vályogos löszös területeken 

Gyengeségek 

 Az alacsony természetes 

növényborítottság miatt az erózió és a 

defláció veszélye fenn áll egyes 

területeken 

Veszélyek 

 Aszály 

 Egyes területeken talajerózió 

 Intenzív csapadékleöblítés 

(Saját készítés) 
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3. SWOT ANALÍZIS 

Kozármisleny város számos erősséggel bír, és természetesen a gyengeségek is listázhatók. 

Vannak lehetőség többek közt a jelenlegi életszínvonal, környezeti értékek, gazdasági és 

infrastrukturális helyezet fenntartására és növelésére, de egy településnek mindig tisztában 

kell lennie a fennálló veszélyekkel is. 

7. ábra: SWOT analízis 

 

Erősségek 

 Megyeszékhely közeli frekventált 

elhelyezkedés 

 Kedvező közlekedési kapcsolatok 

 Kellemes éghajlat 

 Viszonylag tiszta és csendes természeti 

környezet 

 Mezőgazdaságot segítő talaj, éghajlati és 

domborzati viszonyok 

 Előnyös demográfiai mutatók 

(gyermekszületések számában) 

 Saját nevelési, oktatási intézmények 

(bölcsőde, óvoda, általános iskola) 

 Aktív kulturális és sportélet 

 Kielégítő egészségügyi ellátás 

 Aktív civil szféra 

 Figyelemre méltó gazdasági társaságok 

jelenléte 

 Kiépült pénzintézeti hálózat 

 Kielégítő közműellátottság 

 

Lehetőségek 

 Erdőtelepítési lehetőségek 

 Felszín feletti vizek (tavak) megléte 

 Kiváló közlekedési kapcsolat Péccsel ész 

az M60-assal. 

 Mesterséges tavak létesítése 

 Különböző európai uniós és állami 

támogatások igénybevétele 

 Mezőgazdasági ágazat erőteljesebbé 

válása 

 Beépíthetőségi lehetőségek 

 Infrastruktúra további könnyű kiépítése 

 Oktatási, nevelési intézmények 

kapacitásbővítése 

 További munkahelyteremtő 

vállalkozások letelepedése, létrehozása 

 

Gyengeségek 

 Egyedi természeti értékek hiánya 

 Kevés fennmaradt történelmi építészeti 

érték 

 Turisztikai látványosságok hiánya 

 Az alacsony természetes 

növényborítottság miatt az erózió és a 

defláció veszélye fenn áll egyes 

területeken 

 

Veszélyek 

 Közeli települések versenyhelyzete 

 Túlnépesedés egyes frekventált 

területeken 

 Magas környezeti terhelés 

 Aszály 

 Egyes területeken talajerózió 

 Intenzív csapadékleöblítés hiánya 

 Fiatalok elvándorlása 

 A környezetvédelem elveivel 

összhangban álló életmódra való igény 

csökkenése 

 Természeti értékek pusztulása 
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(Saját készítés) 

4. STRATÉGIA 

4.1 Célállapot 

Cél a fenntartható fejlődés elősegítése, melynek következményeként megvalósul az 

erőforrások gazdaságos felhasználása. Növekszik a település gazdaságának fellendülése, 

fejlődik a város társadalma, új munkahelyek jönnek létre, bővülnek a jövedelemszerzési 

lehetőségek és a város lakói több figyelmet fordítanak a környezetvédelemre valamint a 

megújuló energiaforrások használatára. A település vezetése a lakossággal együttműködve 

pedig mindent megtesz azért, hogy a fenntarthatóság szolgálatában álló döntések szülessenek 

és a környezeti erőforrásokkal kíméletesen gazdálkodó fejlesztések valósuljanak meg. A célok 

elérésére ütemezési tervet kell kialakítani, részcélokat kell kijelölni hosszú-, közép és rövid 

távon. 

A jövőkép eléréséhez hosszú távú (9–20 év) célkitűzések, középtávú (4–8 év) tematikus 

célok, illetve rövidtávú (1–3 év) részcélok megvalósulására van szükség. 

4.2 Prioritások 

A fenntartható fejlődéshez, mint központi célhoz elengedhetetlen a fenntarthatósági pillérek 

megerősítése. A megerősítések fontossági sorrendbe helyezésének prioritásuk szerint kell 

történnie. 

4.2.1 Társadalmi prioritások 

Helyi egyetértés megteremtése a település alapértékeiről, az egészséges életkörülményekről, a 

jelenlegi és jövő generációi számára szükséges feltételek biztosításával: 

 társadalmi szemléletformálás a Fenntarthatóság jegyében, 

 intézményi működés hatékonyságának növelése, 

 egészségügyi helyzet továbbfejlesztése, 

 szociális helyzet fenntartása, fejlesztése, 

 oktatás, képzés fejlesztése, 

 közbiztonság fejlesztése, 

 kulturális élet gazdagítása, 

 esélyegyenlőségi jogok biztosítása, 
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 közösségi közlekedés színvonalának fenntartása, 

 gyermekek és fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése. 

4.2.2 Gazdasági prioritások 

Jelentős mértékben támaszkodik az emberi munkaerőre, a megújuló energiaforrásokra, 

erőforrásokra és a nemzetgazdaság egésze szempontjából optimális gazdasági formációkra: 

 nemzeti együttműködés, 

 az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények hatékony működéséhez szükséges 

gazdasági feltételek fenntartása, 

 ipar fejlesztése, 

 mezőgazdaság fellendítése, 

 gazdasági szektor (kereskedelem, szolgáltatás) további fejlesztése, 

 vendéglátói, idegenforgalomi, turisztikai tevékenységek fenntartása, erősítése. 

4.2.3 Környezeti prioritások:  

A káros anyagoktól való védelemmel és a természeti erőforrások hatékony hasznosításával 

fenn kell tartani a lakosság hosszú távú jólétét, valamint a növény és állatvilág 

életkörülményinek és sokszínűségének fennmaradását: 

 környezeti elemek és rendszerek állapotának javítása, védelme, 

 települési és épített környezet védelme, 

 a lakókörnyezet védelme a káros emisszió kibocsátásoktól (levegő, zaj)  

 infrastrukturális helyzet javítása, fejlesztése, 

 energiafelhasználás hatékony és megújuló lehetőségeinek kihasználása, 

 zöldterületek védelme, fenntartása – növény és állatvilág fenntartása  

 hulladékgazdálkodás. 

4.3 Várható hatások 

A Local Agenda 21 terv készítése során a Fenntartható Fejlődés eléréséhez kitűzött fő és 

részcélok, valamint az ezek megvalósításához szükséges programoknak lehetnek közvetett és 

közvetlen hatásai az egyes fenntarthatósági pilléreket tekintve. A várható hatások a 3 fő 

pillérre vonatkozóan az alábbiak: 
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4.3.1 Társadalmi hatások: 

 intenzívebb környezettudatos nevelés az oktatásban, 

 közoktatás helyzetének javulása, korszerűsödése, 

 a lakosság környezettudatossága nő, 

 esélyegyenlőség javulása, 

 kielégítő egészségügyi ellátás fennmaradása, 

 elvándorlás mértékének csökkenése, 

 a lakosság korösszetételének javulása, 

 fiatal munkaerő helyben maradása, 

 munkanélküliség csökkenése, 

 kulturális értékek, hagyományok, sport, művelődés megőrzése,  

 vendéglátás, idegenforgalom, turizmus fennmaradása, erősödése, 

 látogatók számának növekedése, 

 szociális ellátás javulása, 

 közbiztonság javulása, 

 javuló életminőség. 

4.3.2 Gazdasági hatások: 

 infrastruktúra fenntarthatósága, további kiépítése, 

 közösségi közlekedés színvonalának fenntarthatósága, 

 vállalkozások számának további növekedése, 

 beruházások számának további növekedése, 

 turizmus, idegenforgalom erősödése, 

 megújuló- és energiatakarékos energiaforrásokra való áttérések nagyobb arányban 

való megvalósulása, 

 foglalkoztatás, munkaerőpiac helyzete javulása. 

4.3.3 Környezeti hatások: 

 a környezet minősége, állapota javul, 

 a települési levegő minősége nem romlik, 

 a talaj minősége javul, 
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 a felszín és felszín alatti vizek minősége javul, szennyezettsége csökken, 

 a zaj és rezgés okozta környezetterhelés csökken, 

 hulladékgazdálkodás helyzete javul, 

 a település zöldfelületi rendszerének állapota, minősége javul, 

 biológiai aktivitásérték növekszik, 

 védett területek és helyi értékek fennmaradnak, 

 új védelem alá helyezendő területek, értékek kijelölése, 

 természetes élőhelyek fennmaradnak. 
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8. ábra: A Fenntartható Fejlődés összefoglaló ábrája 
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(Saját készítés) 

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 

Társadalmi pillér Gazdasági pillér Környezeti pillér 

- társadalmi szemléletformálás a 
Fenntarthatóság jegyében, 
- intézményi működés 
hatékonyságának növelése, 
- egészségügyi helyzet 
továbbfejlesztése, 
- szociális helyzet fenntartása, 
fejlesztése, 
- oktatás, képzés fejlesztése, 
- közbiztonság fejlesztése, 
- kulturális élet gazdagítása, 
- esélyegyenlőségi jogok 
biztosítása, 
- közösségi közlekedés 
színvonalának fenntartása, 
- gyermekek és fiatalok 

társadalmi beilleszkedésének 

segítése 

- nemzeti együttműködés, 
- az Önkormányzat és az 
önkormányzati intézmények 
hatékony működéséhez 
szükséges gazdasági feltételek 
fenntartása, 
- ipar fejlesztése, 
- mezőgazdaság fellendítése, 
- gazdasági szektor 
(kereskedelem, szolgáltatás) 
további fejlesztése, 
- vendéglátói, idegenforgalomi, 
turisztikai tevékenységek 
fenntartása, erősítése 

 

- környezeti elemek és rendszerek 
állapotának javítása, védelme, 
- települési és épített környezet 
védelme, 
- a lakókörnyezet védelme a káros 
emisszió kibocsátásoktól (levegő, 
zaj)  
- infrastrukturális helyzet javítása, 
fejlesztése, 
- energiafelhasználás hatékony és 
megújuló lehetőségeinek 
kihasználása, 
- zöldterületek védelme, 
fenntartása – növény és állatvilág 
fenntartása  
- hulladékgazdálkodás 

 

- intenzívebb környezettudatos 

nevelés az oktatásban, 

- közoktatás helyzetének javulása, 

korszerűsödése, 

- a lakosság környezettudatossága 

nő, 

- esélyegyenlőség javulása, 

- kielégítő egészségügyi ellátás 

fennmaradása, 

- elvándorlás mértékének 

csökkenése, 

- a lakosság korösszetételének 

javulása, 

- fiatal munkaerő helyben maradása, 

- munkanélküliség csökkenése, 

- kulturális értékek, hagyományok, 

sport, művelődés megőrzése,  

- vendéglátás, idegenforgalom, - 

turizmus fennmaradása, erősödése, 

- látogatók számának növekedése, 

- szociális ellátás javulása, 

- közbiztonság javulása, 

javuló életminőség 

- infrastruktúra fenntarthatósága, 

további kiépítése, 

- közösségi közlekedés színvonalának 

fenntarthatósága, 

- vállalkozások számának további 

növekedése, 

- beruházások számának további 

növekedése, 

- turizmus, idegenforgalom 

erősödése, 

- megújuló- és energiatakarékos 

energiaforrásokra való áttérések 

nagyobb arányban való 

megvalósulása, 

- foglalkoztatási, munkaerőpiaci 

helyzet javulása 

- a környezet minősége, állapota javul, 

- a települési levegő minősége nem 

romlik, 

- a talaj minősége javul, 

- a felszín és felszín alatti vizek 

minősége javul, szennyezettsége 

csökken, 

- a zaj és rezgés okozta 

környezetterhelés csökken, 

- hulladékgazdálkodás helyzete javul, 

- a település zöldfelületi rendszerének 

állapota, minősége javul, 

- biológiai aktivitásérték növekszik, 

- védett területek és helyi értékek 

fennmaradnak, 

- új védelem alá helyezendő területek, 

értékek kijelölése, 

- természetes élőhelyek fennmaradnak 
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5. MEGVALÓSÍTÁS 

5.1 Társadalmi pillér 

A jelen és a jövő generációja számára szükséges a társadalmi feltételek biztosítása az 

egészséges, biztonságot nyújtó és vonzó élettér kialakításához, fenntartásához. 

A társadalmi pillérre vonatkozó prioritások megvalósításához az alábbi témájú részprogramok 

szükségesek: 

5.1.1 Humán erőforrás megtartása, fejlesztése 

 Társadalmi szemléletformálás 

 Oktatási rendszer fejlesztése 

o A környezettudatos gondolkodás gyakorlati megvalósítására irányuló programok 

 Intézményi struktúra hatékony működésének elősegítése 

o A civil szervezetek és a helyi közigazgatás szereplői közötti együttműködés 

fejlesztése  

 Munkahelyteremtés közcélú foglalkoztatás keretében 

5.1.2 Egészségügyi és szociális helyzet fenntartása, fejlesztése 

 Rendelők felújítása, jó állapotban lévők állapotfenntartása, eszközök korszerűsítése 

 Szociális ellátás jó minőségének fenntartása, biztosítása 

5.1.3 Esélyegyenlőségi jogok biztosítása 

 Akadálymentesítés fő feladatként való kezelése 

5.1.4 Kulturális közösségi élet fellendítése 

 Közösségi részvétel ösztönzése 

 Rendezvények, programok biztosítása a jövőben is minden korosztály számára 
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5.2 Gazdasági pillér 

A fenntartható helyi gazdasági rendszer előnyben részesíti a helyi lehetőségeket, adottságokat 

és erőforrásokat, prioritásként jelenik meg a környezeti szempontok érvényesítése, a 

környezetet érő terhelések minimalizálása. A gazdasági pillérre vonatkozó prioritások 

megvalósításához az alábbi témájú részprogramok szükségesek: 

 Az Önkormányzat hatékony működéséhez szükséges gazdasági feltételek biztosítása  

o Pénzügyi gazdálkodás optimalizálása 

o Önkormányzati bevételek növelése 

 A mezőgazdaság fenntarthatóságának elősegítése 

o Agrárkörnyezet védelme 

o Biotermelés 

o Házi termékek előállítása 

 Vendéglátás, idegenforgalom, turizmus fellendítése 

5.3 Környezeti pillér 

A fenntarthatóság három alappillére közül a környezeti alappillér a helyi környezet káros 

anyagoktól való védelmével és a természeti erőforrások hatékony hasznosításával járul hozzá 

a lakosság hosszú távú jólétéhez, valamint a növény- és állatvilág életkörülményeinek 

fenntartásához és sokféleségének megőrzéséhez. Ennek a pillérnek a megvalósításához az 

alábbi témájú részprogramok szükségesek: 

 Környezeti elemek és rendszerek állapotának védelme 

 Helyi jelentőségű természeti értékek és épített objektumok védelme 

o Természet közeli élőhelyek védelme 

o Helyi jelentőségű védett területek arányának növelése 

 Épített elemek, objektumok fenntartása 

 Belterületi zöldterületi rendszer elemeinek rendezése, bővítése 

 Megújuló energiaforrások alkalmazása helyi szinten 

 Megújuló energiaforrásokra épülő technológiák kiépítése 
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6. PÁLYÁZATOK 

Természetesen Kozármisleny város életében is fontos szerepet játszanak a hazai és az európai uniós 

forrásból megvalósuló beruházások, ezért fontos, hogy a település felismerje a számára kedvező 

pályázati lehetőségeket és a város adottságaihoz mérten éljen is azokkal. 

Az elmúlt két évet tekintve (2012. és 2013.) Kozármisleny város több pályázata is kedvező 

elbírálásban részesült. A település a Társadalmi Megújulás Operatív Program, valamint a Társadalmi 

Infrastruktúra Operatív Program keretein belül nyert támogatásokat különböző célok megvalósítására. 

Kozármisleny Város Önkormányzata 2008. augusztus és 2009. december között valósított a meg a 

DDOP-2007-3.1.2./2F-2008-0023 számú kiírás keretein belül a „Tanulva sportolni - sportolva 

tanulni”- a kozármislenyi többcélú Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ mint integrált 

mikrotérségi központ fejlesztése” című pályázatát, amelyhez 692.223.872,- Ft támogatást kapott. 

A város önkormányzata a DDOP-5.1.3/C-2008 számú kiírásra benyújtott pályázata, szintén támogatást 

nyert és megvalósult. A pályázat a „Kozármisleny közlekedés biztonságát javító fejlesztések az 5711. 

számú úton” címet kapta. A projekt megvalósítási időtartama 2008 októberétől 2009 júliusáig tartott. 

A projekt teljes költségvetése 20.306.040 Ft volt, amelyből a támogatás tartalom 17.260.000 Ft, ez 

85% támogatási intenzitást jelentett. 

A Kozármislenyi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által a TÁMOP-3.1.7-11/2 számú, 

„Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázati kiírására 

benyújtott „Zenei és táncos művészetoktatási referenciaintézményi működés Kozármislenyben” című 

pályázata 2012. március 2-án részesült támogatói döntésben. A megítélt támogatás összege 

2.994.340,- forint volt, a támogatási intenzitás pedig 100%. A projekt megvalósítása sikeresen 

megtörtént, 2012. december 12-én a projekt ténylegesen befejeződött. 

Szintén 2012-ben Kozármisleny Város Önkormányzata nyújtott be pályázatot a TIOP 1.2.3-11/1 

számú, „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - "Tudásdepó Expressz"” 

című pályázati kiírásra. A projekt megnevezése „Multifunkciós elektronikus könyvtár létrehozása a 

kozármislenyi JÉÁMK-ban.” volt. Az Önkormányzat pályázata 2012. május 23-án támogató 

döntésben részesült, melyben 100%-os támogatási intenzitással 7.644.207,- forintot ítéltek meg a 

Pályázó részére. A projekt jelenleg is fut, tényleges befejezése még nem történt meg. 

Az idei évben, 2013. június 19-én részesült támogatási döntésben a város önkormányzata által a 

TÁMOP 6.1.2-11/1 számú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális 

színterek” című pályázati lehetőségre benyújtott „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 

programok a Janikovszky Éva ÁMK óvodájában” elnevezésű projekt. Ebben a konstrukcióba 100%-os 
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támogatási intenzitással 9.661.250,- forintot nyert el Kozármisleny Város Önkormányzata. A projekt 

megvalósítás alatt áll, ez idáig 2.415.312,- forint támogatási előleg kifizetése történt meg. 

A város a jövőben is élni kíván a pályázati rendszerek adta lehetőségekkel. Ezen lehetőségek 

igénybevétele nagyban hozzájárul különböző programok megvalósításához, elősegíti a fenntartható 

fejlődést, pozitív hatással van a három pillér erősítésére és a hozzájuk kapcsolódó célok elérésére. 








