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1. LOCAL AGENDA 21 PROGRAM 

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

meg a nemzetközi szakirodalomban. 

1983-ban az ENSZ döntése alapján megkezdte munkáját az ENSZ Környezet és Fejlődés 

Világbizottság, amelyet Gro Harlem Brundtland norvég miniszterelnöknő vezetett. (E 

huszonkét tagú bizottságnak tagja volt Láng István akadémikus is.) 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 definiálta 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.org 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 napjainkra teljesen átszövi a lokális, a regionális és a globális fejlesztési alapelveket. 
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Nemzeti és nemzetközi kormányzati és civil szervezetek dokumentumaiba és cselekvési 

programjaiba épült be a fogalom, mint alapvető elv a fejlesztések esetén. 

A fejlődés alapvető célja tehát a szociális jólét, a méltányos életfeltételek lehetőségének 

biztosítása mindenki – a jelenlegi és a jövőbeli nemzedékek – számára egyaránt, ami csak úgy 

lehetséges, ha közben fenntartható módon hasznosítjuk a jelenleg rendelkezésünkre álló 

természeti erőforrásokat, elkerüljük a káros hatásokat, s különösen a környezet állapotában 

bekövetkező visszafordíthatatlan változásokat. 

A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata szerint: "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 emberiség csak annyit és 

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

fenntartható fejlődés célja mindezek értelmében a humántársadalom fenntartása.  

Ebben a kontextusban a környezet feltételként jelenik meg. Ennek alapján kizárólag 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 kellő belátással és tervezéssel a társadalom hasznára, a 

környezet sérelme nélkül kell tudnunk használni. 

A fenntartható fejlődés lényege: 

Olyan fejlődési-fejlesztési folyamatok együttese, amely az emberiség életminőségének 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. 
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Az Európai Unió a tagállamokon kívül a társult országokat is felkérte, hogy, hogy az Unió 

fenntarthatósági stratégiával összhangban készítsék el saját nemzeti stratégiájukat. A 

Bizottság a fenntartható fejlődés stratégiáját meghatározó alapelvekről szóló, 2005-ben 

született deklarációja szerint az Unió elkötelezett a fenntartható 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 programjainak szükségessége. Ezzel a modellel a cél az, hogy alapelveket 

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

közösségek számára a fenntarthatósággal kapcsolatos tennivalók helyi programjának 

kidolgozásával, annak 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 (pl.: 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:  
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Az európai uniós finanszírozású 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 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 munkarészben részletesen elemzésre kerülnek az ökológiai, társadalmi és gazdasági 

adottságok. 

2.1. Földrajzi elhelyezkedés 

Nagykozár település a Dél-dunántúli Régióban, Baranya megyében a Pécsi Kistérség területén 

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. Nagykozár település a megye központi részén 

helyezkedik el, a délkeleti megyehatárhoz kissé közelebb, mint a nyugatihoz. A település a 

Délkelet-Dunántúl Baranyai-dombság kistájához tartozik. 

Nagykozár község 1146 hektár területnagyságú település. A település kedvező közlekedési 

kapcsolatokkal rendelkezik, a 6-os és az 57-es számú főutak, valamint az M6-M60-as 

autópálya pécsi lehajtói felől könnyen megközelíthető, a község tömegközlekedéssel való 

megközelíthetősége kielégítő. 

2. ábra: Nagykozár elhelyezkedése 

 

(Forrás: maps.google.hu) 



7/28 

2.2. Természeti adottságok 

2.2.1. Éghajlat 

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

jellemzői érvényesülnek ezen a területen. 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, csapadék mértéke jelentős. 

2.2.2. Vízrajz 

A Nagykozári-patak a településtől délre ered, Baranya megyében. A patak forrásától kezdve 

délkeleti irányban halad Magyarsarlósig, ahol beletorkollik a Vasas-Belvárdi-vízfolyásba. A 

Vasas-Belvárdi-vízfolyás Hirden ered, Baranya megyében. A vízfolyás forrásától kezdve 

délkeleti, majd déli irányban halad Borjádig, ahol beletorkollik a Karasica-patakba. A Vasas-

Belvárdi-vízfolyás vízgazdálkodási szempontból az Alsó-Duna jobb part Vízgyűjtő-tervezési 

alegység működési területéhez tartozik. 

2.2.3.  Talajok 

A mai felszín kialakulása a földtörténeti negyedidőszakban lejátszódott események 

eredményének köszönhető. A terület mélyszerkezetére vonatkozóan csak következtetésekre 

lehet támaszkodni. Használható adatként a vízkutatás céljából mélyített fúrások mintái 

irányadóak. A terület domborzati adottságait tekintve gyengén kiemelt pannon alapzatú 

lösszel vastagon fedett dombhátak és eróziós völgyek sorozata. A település környezetében 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, a bibircses kecskerágó és a 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 változatos fafélék (bükkök, szilek, juharok, kőrisek) alatt feketebodza, különféle 

páfrány és moha is megtalálható. 
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2.2.5. Állatvilág 

Nagykozár község 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 Mecsekben összesen mintegy 5000 állatfajt, köztük 

legalább 700 lepkefajt határoztak meg. A környéken előforduló 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 községben élők fekete 

gólyát, békászót és réti sast, valamint barna kányát is láthatnak. Az éjszakai ragadozók közül 

a macskabagoly, a füles kuvik és a gyöngybagoly sokfelé előfordul. A vidék igen gazdag 

énekesmadarakban is. 

2.2.6. Fejlődéstörténet 

Az új kőkorszak késői szakaszában a mai Baranya megye területén éltek a lengyeli kultúra 

képviselői. Nagykozár község területe az egyik fontos lelőhelye volt az tőlük származó 

régészeti emlékeknek. A település területén a római korból is kerültek elő leletek. A 

népvándorlás korából Nagykozáron 6-9. század közötti avar kori lelőhelyet találtak. 

A falu a honfoglalást követő első századokban létesült. A megkülönböztető szerepű Nagy 

előtag Kiskozár (Kozármisleny) miatt került az elnevezésébe. Nagykozár az 1332-es pápai 

tized-összeírásban Kosar néven fordult elő, mint plébániahely, így nyilván temploma is volt. 

Későbbi oklevelekben Kozár és Kazaj néven említik, majd 1542-ben először Nagykozárként 

szerepel. 

A település a török kiűzésének idején elnéptelenedett, de 1717-ben a faluban már horvátok és 

magyarok éltek, majd az 1740-es években megkezdődött a németajkúak betelepítése is. A 

településen 1810-ben már oktatás is folyt, de a település kulturális fejlődése igazán a 

századforduló után indult meg: 1911-ben római katolikus olvasókört, 1912-ben pedig 

könyvárat hoztak létre, 1939-ben alakult meg a Magyarországi Németek Népművelődési 

Egyesülete helyi választmánya, majd 1941-ben a Magyarországi Németek Szövetségének 

nagykozári csoportja is megkezdte működését. 

A közelmúltban a településen számos fejlesztést hajtottak végre, ilyenek például: 

buszmegállók korszerűsítése, belterületi csapadékcsatorna-hálózat korszerűsítése, Fő tér 

átalakítása, közvilágítás korszerűsítése, lakótelkek kialakítása, parcellázás lakótelepek 

utcáinak fásítása. 
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A község nevezetességei közé tartozik a templom, és a templom előtt elhelyezkedő Mária- 

szobor. 

2.3. Településszerkezet 

Nagykozár község a pécsi agglomeráció része. A megyeszékhely mellett közigazgatásilag öt 

településsel szomszédos (Bogád, Romonya, Magyarsarlós, Szemely, Kozármisleny). A 

község területe 1146 hektár nagyságú. Nagykozár változatos felszínű területen fekszik, ami 

nagyban befolyásolja a kialakult települési szerkezetet. 

A község magja a Kossuth Lajos utca Rákóczi és Szövetkezet utcák közötti szakasza, ahol a 

település központja található. A lakóterülethez dél felől csatlakozik a szörpüzem területe, ahol 

kereskedelmi-gazdasági funkciók kaptak helyet. Belterületét tekintve a valaha egyutcás 

települést az utóbbi 20-30 év betelepülései határozták meg. A korábban domináns Kossuth 

Lajos utca mellett a település északi és nyugati részén új utcákkal kertvárosias beépítésű 

területek jelentek meg. A Péccsel egyre intenzívebbé váló lakossági és gazdasági kapcsolat 

miatt a közlekedés fő súlypontja is a Pécsi útra tevődött át. A külterületeken a szántó művelés 

inkább az északi és a keleti, míg a zártkerti művelés inkább a délkeleti területen található 

2.4. Táji értékek 

2.4.1. Természeti értékek 

Nagykozár település nem tartozik védett természeti területek, tájvédelmi körzetek közé. 

A település változatos domborzati és talajviszonyainak köszönhetően a terület 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. 

2.4.2. Védett épületek, építmények 

A KÖH (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) adatbázisa alapján Nagykozár községben tíz 

védett építmény található, melyek az alábbiak: 

- idősek otthona épülete – helyi védelem alatt áll 

- kápolna – helyi védelem alatt áll 

- 5 db kőkereszt – helyi védelem alatt áll 
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- kőkereszt és 1. világháborús emlékmű (1 db) – helyi védelem alatt áll 

- Mária-szobor (1 db) – helyi védelem alatt áll 

- Polgármesteri Hivatal épülete (1 db) – helyi védelem alatt áll 

2.5. Társadalmi helyzet 

A társadalmi adottságok ismertetése fontos elem egy településre vonatkozóan. A 

népességszám alakulása, az oktatási és kulturális helyzet, a sportolási, kikapcsolódási, 

szórakozási lehetőségek, az egészségügyi ellátás színvonala, a közbiztonság helyzete – az 

évek során bekövetkezett változások tendenciája – szorosan összefügg az életszínvonallal, a 

település népességmegtartó erejével és a jövőbeni fejlődési lehetőségekkel. Ezek alapján lehet 

következtetni arra, hogy a helyi lakosság milyen módon tud bekapcsolódni a közösségi életbe, 

milyen helyi kötődések és kapcsolati hálók kiépítésére van lehetőség 

2.5.1. Nagykozár község társadalmi helyzete 

Nagykozár község lakónépességének száma 1990-től napjainkig folyamatos növekedési 

tendenciát mutat. A KSH adatai szerint a településen 2013 januárjában 1948 fő élt, ez több 

mint 1000 fővel való növekedést jelent 1990-hez képest. 

3. ábra: Nagykozár község lakónépességének alakulása 
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(Forrás: www.ksh.hu/helysegnevtar) 

1990-ben a községben 318 lakás volt, ez a szám 2013. évre 639-re növekedett. Elmondhatjuk 

tehát, hogy a népesség folyamatos növekedése mellett a lakások száma is állandó növekedést 

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

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 33 41 133 18 42 766 204 

2001. év 36 40 132 16 45 771 206 

2002. év 34 48 166 10 52 812 213 

2003. év 53 43 165 22 52 858 230 

2004. év 54 53 159 27 53 892 229 

2005. év 70 58 178 17 63 976 233 

2006. év 65 72 178 25 70 1007 230 

2007. év 70 85 191 29 72 1053 240 

2008. év 73 99 81 33 74 1126 252 

2009. év 85 86 197 26 89 1151 256 

2010. év 76 89 213 29 90 1166 261 

2011. év 80 85 234 23 91 1218 265 

(Forrás: www.ksh.hu) 

4. ábra: Nagykozár község lakásainak száma 
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(Forrás: www.ksh.hu/helysegnevtar) 
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A KSH legutóbbi adatai (2011. év) a helység lakóinak nemzetiségi kötődésére vonatkozóan az 

alábbiak: 

 magyar (84,7%) 

 cigány (roma) (0,3%) 

 görög (0,2%) 

 horvát (4,6%) 

 német (6,5%) 

 szerb (0,1%) 

 egyéb, nem hazai nemzetiség (0,8%) 

 nem kívánt válaszolni, nincs válasz (15,3%) 

A lakosság nemzetiségi összetételét az alábbi diagram szemlélteti. 

5. ábra: Nagykozár község lakosságának nemzetiségi összetétele 
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(Forrás: www.ksh.hu/helysegnevtar) 

Nagykozár település vallási összetétele nem egységes, a római katolikus vallást gyakorlók 

száma a legmagasabb. A KHS adatbázisa szerint (2011. évre vonatkozóan) a község vallási 

összetétele a következő: 

 római katolikus (42,8%) 

 református (5,5%) 

 evangélikus (1,4%) 

 görög katolikus (0,8%) 

 egyéb vallási közösséghez, felekezethez tartozó (2,4%) 

 nem kívánt válaszolni, nincs válasz (26,3%) 



13/28 

A település 20,8% nem tartozik vallási közösséghez, felekezethez. A települési vallási 

összetétel szemléltetésére az alábbi ábra szolgál: 

6. ábra: Nagykozár község vallási összetétele 
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(Forrás: www.ksh.hu/helysegnevtar) 

Nagykozár községben német, illetve horvát nemzetiségi önkormányzat is működik. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2002 őszén alakult. A nemzetiségi anyanyelv ma is a 

legfontosabb eleme, kerete a nemzetiségi létnek. Az anyanyelv oktatása, használata és ápolása 

minden nemzet és etnikai csoport fennmaradásának, a nemzeti tudat létezésének alapvető 

feltétele, ezért a testület fő feladatának tartja, hogy szorgalmazza és támogassa a német nyelv 

oktatását az óvodában. A testület tagjai úgy vélekednek, hogy az élő nemzetiségek jövője 

egyre inkább az óvodában, az iskolákban dől el, hiszen a nemzetiségi identitás átörökíthető. A 

Német Nemzetiségi Önkormányzat feladatai közé tartozik többek közt a népi kultúra 

elemeinek gyűjtése, feldolgozása, bemutatása, valamint közreműködni új hagyományőrző 

közösségek kialakításában is. 

A településen háziorvosi szolgálat hétfőn, kedden, szerdán és pénteken működik, valamint 

minden héten egyszer (jelenleg keddi napokon) laborjárat is biztosítva van a község 

lakosainak számára. Védőnői szolgálat minden szerdán és csütörtökön működik a településen. 

Nagykozár település saját óvodával rendelkezik. Az intézményben három csoport működik, 

az óvodai gyermeklétszám 90 fő. Az intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusok 

többsége nemzetiségi végzettséggel rendelkezik, valamint gyógypedagógiai végzettséggel 

rendelkező munkaerő is segíti az alapvető és specifikus célok megvalósulását. Az 

intézményben fontos szerepet kap a gyerekek nyelvérzékének fejlesztése, az idegen nyelvek 
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megismertetése elemi része az óvoda céljainak. Jelenleg két óvodai csoportban német 

nyelvvel ismerkednek meg a gyerekek, egy csoportban pedig a horvát nyelv megismertetése 

kap fontos szerepet. 

A községben iskola nem működik, a településen élő iskoláskorú gyerekek többsége Bogád 

községre jár iskolába. 

Nagykozárban időskorúak otthona is működik, amely 6 szobával 18 személy befogadására 

alkalmas intézmény. 

A településen számos kulturális és szórakoztató, közösségkovácsoló erővel bíró program 

kerül megrendezésre minden évben. 

Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében évente lebonyolításra kerül a Borverseny, 

ahol bor minősítésén kívül növényvédelmi előadás várja az érdeklődőket, valamint a verseny 

résztvevői között díjak kiosztására kerül sor, a rendezvény egy könnyed vacsorával 

egybekötött zenei mulatsággal zárul. 

Szintén a Német Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárulásával kerül megrendezésre évente a 

Septemberfest is, amely minden évben egyre nagyobb látogatottságnak örvend. A program 

német szentmisével kezdődik, majd énekkarok, tánccsoportok és fúvószenekarok lépnek fel. 

A hagyományőrzés, a népi kultúra elemeinek gyűjtése, bemutatása kiemelkedő szerepet kap 

ezen a napon egy kiállítás keretein belül. Az érdeklődőket étellel és itallal vendégelik meg a 

szervezők, a program svábbállal zárul. 

Minden év novemberében megrendezésre kerül Márton napján a több generációt megmozgató 

Lampionos felvonulás, amelyen óvodás korú gyerekek, szüleik és nagyszüleik is részt 

vesznek. 

A településen évente megtartják az Önkormányzati karácsonyt, a Mikulás ünnepet és a Horvát 

napot is. 

Nagykozár település civil szféráját 9 bejegyzett és működő civil szervezet alkotja, ezek az 

alábbiak: 

A Nagykozári Óvodás Gyermekekért Közalapítvány 

Célja az önkormányzat intézményeként működő óvodának a Rogers féle nevelési elvek 
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gyakorlati megvalósításával összefüggő anyagi támogatása. 

Aranyfény Szociális Közhasznú Alapítvány 

A szervezet célja a társadalmilag hátrányos helyzetűek támogatása, érdemi segítség nyújtása 

számukra a munkához jutásban, iskolába járásban, tanfolyamra jelentkezésben, 

egészségmegőrzésben, valamint a betegségmegelőzésben is. 

Bocipaci Lovassport Egyesület 

Az egyesület célja a vidéken, elsősorban Pécsen és környékén élők egészsége javítása a 

lovassport és a lóterápia által. 

Nagykozár Községi Sportegyesület 

Az egyesület alapvető célja a lakosság tömegsportigényeinek kielégítése. A szervezet 

tevékenységei közé tartozik többek között szakosztályok szervezésével sportmozgalom 

biztosítása és irányítása, az egészséges életmód szellemében kulturált szabadidő eltöltésének 

megszervezése, testmozgással kapcsolatos szabadidős programok megszervezése, a sport 

propagálása valamint sportrendezvények megszervezése. Az egyesület feladata továbbá a 

községi önkormányzat sport tevékenységeivel kapcsolatos feladatokban történő 

együttműködés. 

Nagykozárért Alapítvány 

A szervezet legfőbb célja települési életszínvonal emelésének elősegítése. 

Nagykozári Polgárőr Egyesület 

A Polgárőr Egyesület alapvető feladata a közbiztonság és a közrend helyi megteremtése és 

fenntartása, amelyhez a rendőrséggel való együttműködés is hozzátartozik. A szervezet célja 

továbbá az állampolgári felelősségérzet erősítése, valamint a társadalmilag hasznos 

közösségteremtő tevékenység kialakítása és fenntartása. 

Nahal Íjász Egyesület 

Az egyesület célja a mind tagok mind a társadalom szélesebb rétegeinek 

tömegsportigényeinek kielégítése, szabadidő sportolással kapcsolatos hagyományőrzés, 

valamint a mozgással kapcsolatos tevékenységének előmozdítása. 
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OMEGA 2010. Sportegyesület 

Az egyesület elsősorban tagjai számára biztosít sportolási és közösségi kikapcsolódási 

lehetőségeket. Tevékenysége alapvetően a lovassportokra építkezik. Célja a lovassport, a 

lovas túrázás, és a sétalovaglás megismertetése, megkedveltetése az érdeklődőkkel. Céljai 

közé tartozik továbbá sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése, lovas hagyományok 

felkutatása, tradíciók megőrzése, megtartása. 

Schlossberg Vadásztársaság 

Az egyesület célja sporttevékenység űzése és előremozdítása a vadászatra és 

vadgazdálkodásra, a fegyver és lőszer tartására és használatára vonatkozó szabályok 

betartásával. Az egyesület feladatának tekinti továbbá a környezet- és természetvédelmi 

előírásokkal összhangban álló gazdálkodással a tagok részére kulturált, sportvadászati 

lehetőség biztosítását. 

2.5.2. Infrastrukturális helyzet 

A község infrastrukturális hálózatairól a 2/2004.(l.20.) ökt. sz. határozattal elfogadott 

Nagykozár Településszerkezeti Terve, Szerkezeti Terv Leírás rendelkezik. 

Közlekedés 

Nagykozár térségében gyorsforgalmi út nincs. Tőle északra ~4 kilométerre halad a 6. számú 

Budapest-Pécs-Barcs országos I. rendű fő út, délnyugatra ~2 kilométerre az 57. számú 

Mohács-Pécs országos II. rendű fő út. A 6. számú út az 56122. számú bekötő-, és az 5609. 

számú összekötő úton elérhető, de az 57. számú út felé közelsége ellenére nincs közúti 

kapcsolat. Nagykozárról a megyeszékhely Pécs egyrészt a 6. számú út felől, másrészt 

Pécsújhegyen keresztül önkormányzati kezelésben lévő úton is elérhető. Nagykozár és a 

szomszédos települések közül északra találhatók közúti kapcsolatai az említett utakon 

keresztül megoldottak. A déli irányban található Magyarsarlós és Kozármisleny csak jelentős 

kerülővel érhető el. A település területén vasútvonal nem található, a Pécs-Bátaszék vasúti 

mellékvonalon lévő Pécs-felső vasútállomás ~4 kilométerre az 5609. számú úton közelíthető 

meg. 

A település be �lső úthálózatának gerincét az 56122. számú út adja. Gyűjtő út a Pécsújhegy 

felé vezető út. A település többi útja lakó, kiszolgáló út. 
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A településen belül helyi autóbusz-közlekedés nincs. A helyközi Pécsről érkező járatok az 

autóbusz fordulóig közlekednek. 

A település területén önálló kerékpárút, vagy közös gyalog- és kerékpárút nem található. 

Közművesítés 

A település vízellátása Bogád, Romonya és Magyarsarlós községekkel közös vízellátó műről 

megoldott. A tervezett fejlesztési területek vízellátása a meglévő rendszerre való 

csatlakozással biztosítható. 

A vezetékes gázellátás teljes körű, a tervezett lakóterületek a meglévő hálózatra 

csatlakoztathatók. 

A település villamos energiaellátása megoldott. Új transzformátor állomás telepítése csak 

iparterületi bővítés megvalósulása esetén válik szükségessé. 

A csapadékvíz-elvezetés a községben nyílt, általában burkolt árkos rendszerű, felújítása 2012-

ben megtörtént. Nagykozár község szerepel a Pécs központú szennyvízelvezetési 

agglomerációban. Nagykozárban csatornahálózat nem üzemel, a kommunális szennyvizet 

gyűjtőaknába, vagy szennyvíztisztító kisműtárgyba vezetik, szervezett szennyvízelhelyezés 

nem történik. A település vízbázisa „sérülékeny” kategóriába tartozik. A község 

csatornahálózatának kiépítését várhatóan 2013-2014-ben valósítja meg a Bogád, Romonya, 

Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás” EU-s finanszírozású 

pályázat keretein belül. 

2.6. Környezeti elemek állapota 

Nagykozár 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. 

Nagykozár a Pécsi kistérséghez tartozó település. A gazdasági struktúrát nagyban befolyásolja 
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a megyeszékhely közelsége, mely a környezet terhelése és különös tekintettel a 

levegőminőség állapota szempontjából meghatározó. A megyeszékhely DK-i részén fekvő 

Pécsi Hőerőmű légszennyezése a kedvező helyi szelek miatt igen kicsi, ráadásul az elmúlt 

években megtörtént több turbina biomasszára történő átállítása is. 

A településen nem alakult ki jelentősebb szennyező ipari-gazdasági terület. Szervezett a 

települési hulladékok gyűjtése és szállítása, jól megoldott a szelektív hulladék gyűjtése is. 

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. 

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

Erősségek 
 Kellemes lakóhelyi környezet 
 Tiszta és csendes természeti 

környezet 
 Szubmediterrán mikroklíma 
 Mezőgazdaságot segítő talaj, éghajlat 

és domborzat 

Lehetőségek 
 Mesterséges tó kialakítása 
 Beépíthetőség, betelepülések 
 Az infrastruktúra további fejlesztése 

Gyengeségek 
 Az alacsony természetes 

növényborítottság miatt az erózió és a 
defláció veszélye fenn áll egyes 
területeken 

 Elégtelen közúti kapcsolat. 

Veszélyek 
 Aszály 
 Egyes területeken talajerózió 
 Túlterhelt közlekedési kapcsolatok 

(Saját készítés) 
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3. SWOT ANALÍZIS 

Nagykozár község 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. 

8. ábra: SWOT analízis 

Erősségek 
 Megyeszékhely közeli elhelyezkedés 
 Kedvező közlekedési kapcsolatok 
 Kellemes éghajlat 
 Viszonylag tiszta és csendes 

természeti környezet 
 Mezőgazdaságot segítő talaj, éghajlati 

és domborzati viszonyok 
 Előnyös demográfiai mutatók 
 Kielégítő egészségügyi ellátás 
 Aktív civil szféra 
 Kielégítő közműellátottság 

Lehetőségek 
 Erdőtelepítési lehetőségek 
 Mesterséges tavak létesítése 
 Különböző Európai Uniós és állami 

támogatások igénybevétele 
 Mezőgazdasági ágazat erőteljesebbé 

válása 
 Beépíthetőségi lehetőségek 
 Infrastruktúra további kiépítése 
 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 
 Aszály 
 Egyes területeken talajerózió 
 Fiatalok elvándorlása 
 A környezetvédelem elveivel 

összhangban álló életmódra való 
igény csökkenése 

 Természeti értékek pusztulása 
(Saját szerkesztés) 
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4. STRATÉGIA 

4.1. Célállapot 

Cél a fenntartható fejlődés elősegítése, melynek következményeként megvalósul az 

erőforrások gazdaságos felhasználása. Növekszik a település gazdaságának fellendülése, 

fejlődik a község társadalma, bővülnek a jövedelemszerzési lehetőségek és a teleülés lakói 

több figyelmet fordítanak a környezetvédelemre valamint a megújuló energiaforrások 

használatára. A község 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, 

 közbiztonság fejlesztése, 

 kulturális élet gazdagítása, 

 esélyegyenlőségi jogok biztosítása, 

 közösségi közlekedés színvonalának fenntartása, 

 gyermekek és fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése. 
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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) fejlesztése, 

 vendéglátói, idegenforgalomi, turisztikai tevékenységek 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: 

4.3.1. Társadalmi hatások 

 a lakosság környezettudatossága nő, 

 esélyegyenlőség javulása, 

 egészségügyi ellátás színvonalának fennmaradása, 
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 elvándorlás mértékének csökkenése, 

 a lakosság korösszetételének javulása, 

 munkanélküliség csökkenése, 

 kulturális értékek, hagyományok, sport, művelődés megőrzése,  

 vendéglátás, idegenforgalom, turizmus 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 növekedése, 

 beruházások számának 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, 

 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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9. 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, 
- 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) 
fejlesztése, 
- vendéglátói, idegenforgalomi, 
turisztikai tevékenységek 
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 

 

 

- a lakosság környezettudatossága 

nő, 

- esélyegyenlőség javulása, 

- egészségügyi ellátás színvonalának 

fennmaradása, 

- elvándorlás mértékének 

csökkenése, 

- a lakosság korösszetételének 

javulása, 

- munkanélküliség csökkenése, 

- kulturális értékek, hagyományok, 

sport, művelődés megőrzése,  

- vendéglátás, idegenforgalom, - 

turizmus erősödése, 

- látogatók számának növekedése, 

- szociális ellátás javulása, 

- közbiztonság javulása, 

javuló életminőség 

- infrastruktúra fenntarthatósága, 

további kiépítése, 

- közösségi közlekedés színvonalának 

fenntarthatósága, 

- vállalkozások számának növekedése, 

- beruházások számának növekedése, 

- turizmus, idegenforgalom erősödése, 

- megújuló- és energiatakarékos 

energiaforrásokra való áttérések 

nagyobb arányban való 

megvalósulása, 

- foglalkoztatási, munkaerő-piaci 

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: 

 Humán erőforrás megtartása, fejlesztése 

o Társadalmi szemléletformálás 

- A környezettudatos gondolkodás gyakorlati megvalósítására irányuló 

programok indítása, meglévők folytatása 

o Intézményi struktúra hatékony működésének elősegítése 

- A civil szervezetek és a helyi közigazgatás szereplői közötti együttműködés 

fejlesztése  

o Munkahelyteremtés közcélú foglalkoztatás keretében 

 Egészségügyi és szociális helyzet fenntartása, fejlesztése 

o Rendelő felújítása, jó állapotban lévők állapotfenntartása, eszközök korszerűsítése 

o Szociális ellátás jó minőségének fenntartása, biztosítása 

 Esélyegyenlőségi jogok biztosítása 

o Akadálymentesítés fő feladatként való kezelése 

 Kulturális közösségi élet fellendítése 

o Közösségi részvétel ösztönzése 

o Rendezvények, programok biztosítása a jövőben is minden korosztály számára 

o Etnikai csoportok kultúrájának támogatása 

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 

- Önkormányzati bevételek növelése 
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 A mezőgazdaság fenntarthatóságának elősegítése 

o Agrárkörnyezet védelme 

o Biotermelés 

o Házi termékek előállítása 

 Vendéglátás, idegenforgalom, turizmus fellendítése (horgásztó létesítésével) 

 Közlekedési kapcsolat nyitása az 58-as főközlekedési út (közvetve az M60-as 

autópálya) irányába 

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 kijelölése és védelme 

 Épített elemek, fenntartása 

 Belterületi zöldterületi rendszer elemeinek rendezése, kialakítása, bővítése, fenntartása 

 Megújuló energiaforrások alkalmazása helyi szinten (helyi intézményeknél) 

 Közműolló (szennyvíz-elvezetés hiánya) csökkentése, vezetékes szennyvízelvezető 

kiépítése, nagyarányú rákötés elérése 
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6. PÁLYÁZATOK 

Természetesen Nagykozár község 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 község adottságaihoz mérten éljen is azokkal. 

Az elmúlt három évet tekintve (2011., 2012. és 2013.) Nagykozár község több pályázata is 

kedvező elbírálásban részesült. A település a Környezet és Energia Operatív Program, 

valamint a Dél-Dunántúli Operatív Program keretein belül nyert támogatásokat különböző 

célok megvalósítására. 

Nagykozár Községi Önkormányzata által a KEOP 4.2.0/A/11 számú pályázati kiírására 

benyújtott „Napelemes rendszer telepítése Nagykozár Község Polgármesteri Hivatalára” 

című pályázat 2011. április 27-én részesült támogatói döntésben. A megítélt támogatás 

összege 15.455.401,- Ft volt, a támogatási intenzitás 85%. A projekt megvalósítása sikeresen 

megtörtént, 2011. október 7-én a projekt ténylegesen befejeződött. 

A projekt keretében napelemes rendszer kiépítése történt meg, amely a Nagykozár Községi 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának villamosenergia ellátását szolgálja.  

Szintén 2011-ben Nagykozár Községi Önkormányzata nyújtott be pályázatot a DDOP 

5.1.5/B-11 számú, „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című 

pályázati kiírásra. A projekt megnevezése „Nagykozár község belterületi vízrendezés II. 

ütem” volt. Az Önkormányzat pályázata 2012. november 6-án támogató döntésben részesült, 

melyben 90%-os intenzitással, 47.670.940,- forint támogatásban részesült. A megvalósítás 

jelenleg is folyamatban van. 

A projekt keretében folytatódik a település csapadékvíz-elvezető hálózatának - az I. ütemre 

elnyert pályázati forrás felhasználásával összhangban lévő - fejlesztése. A fejlesztendő árkok 

fizikailag is kapcsolódnak az I. ütemben érintett szakaszokhoz, a II. ütem megvalósítása a 

korábban elért eredményt kumulálja. Jelenleg a csapadékvíz elvezetése a településen nem 

műszakilag megtervezett és engedélyezett módon történik. A probléma kezelésére pályázati 

forrásból a belterület vízrendezésének I. ütemében a belterületi főbefogadó (Nagykozár 59/2, 

186, 200 és 072 hrsz-ú területen található patakmeder, illetve belterületi árok) és egyes 

vízelvezetők alsó szakaszainak rendezésére került sor. A korábbi projekt során csak néhány 

vízelvezető rendezésére kerülhetett sor, a vízkárokkal szembeni biztonság elérése érdekében 
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szükséges a további árkok rendezése is, melyeket rendezetlen állapot, illetve nem megfelelő 

kialakítás jellemez, veszélyeztetve a lakók élet- és vagyonbiztonságát. Ezen vízelvezetők 

rendezésére kerül sor a belterületi vízrendezés II. ütemében. A jelenleg még rendezetlen, a II. 

ütem során rendezendő árkok, árokszakaszok esetében a megfelelő kiépítettség hiányában a 

károkozásmentes vízelvezetés nem megoldott, fennáll a vízkárok kialakulásának veszélye, sőt 

az időjárási szélsőségek várható növekedésével a veszélyeztetettség növekszik is. A település 

jelenleg is meglévő csapadékvíz-elvezető hálózatához való kapcsolódás a jelenlegi 

fejlesztések tervezése során figyelembe vételre kerültek. A tervezett vízrendezési beruházás fő 

célja, hogy az I. ütemben megvalósult fejlesztések - melyek a belterületi csapadékvíz 

befogadóját és az ahhoz kapcsolódó szakaszokat érintették - eredményeként kialakított 

csapadékvízelvezető-hálózat kapcsolódó szakaszai is alkalmasak legyenek a csapadékvíz 

kármentes elvezetésére. Az árkok jellemzően nyílt, és burkolt vízelvezető elemekkel épülnek 

ki, ami biztosítja a könnyű tisztítást és karbantartást, valamint a beépített burkolat 

megakadályozza a nagy lejtésű szakaszokon, a meder erózióját. Zárt csatorna kiépítése csak a 

Kossuth utcában egy rövid szakaszon történik. A fejlesztéssel érintett szakaszok a 

csapadékvizet mindenhol korábban, vagy jelen projektből megépített árokba vezetik. A 

tervezett árkok burkolt kialakításúak, mivel az árkok és az utcán esése a dombvidéki jelleg 

miatt nagy, ezért a kialakuló vízsebesség mellett a földmedrek eróziója másképp nem 

akadályozható meg. Tekintettel arra, hogy az árkoknak már a kivitelezés közben is 

biztosítaniuk kell a vízelvezetést, előre gyártott mederelemek kerülnek beépítésre. A 

választott burkolati megoldással a gazdaságosság és a gyors kivitelezhetőség egyidejűleg 

teljesül.  

2012. augusztus 28-án részesült támogatási döntésben a község önkormányzata által a KEOP 

6.1.0/B/11 számú, „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat 

ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)” című pályázati lehetőségre 

benyújtott „Környezettudatos viselkedésminták népszerűsítése Nagykozáron” elnevezésű 

projekt. Ebben a konstrukcióba 95%-os támogatási intenzitással 10.191.185,- forintot nyert el 

az Önkormányzat. A projekt jelenleg megvalósítás alatt áll. 

A település 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. 








