
Kozármisleny közéleti lapja

I. évfolyam, 6. szám
2020. szeptember 7.

Misleny Magazin

2020. szeptember 7.

Misleny Aktuál

3

Településrészi konzultációk: aktívabb
párbeszédet alakítanak ki a kozármislenyiekkel
A városvezetés eltökélt annak érdekében, hogy minél naprakészebb, aktívabb kapcsolatot alakítson ki a városban élőkkel. Ezért
az önkormányzat Kozármisleny négy városrészében évente két alkalommal szervez úgynevezett településrészi konzultációkat.
Az első ilyen lakossági fórum már le is zajlott, nem kevés sikerrel.
Pernecker Dávid

Megkezdődtek Kozármislenyben a településrészi konzultációk, melyeknek
a célja az, hogy szorosabbra fűzzék a
kapcsolatot és élőbbé tegyék a párbeszédet a városvezetés és a város különböző területein élők között. A lakossági fórumok új formájáról és az első
ilyen közmeghallgatás eredményeiről
Biró Károly polgármester számolt be
lapunknak.
– Már az előző ciklus idején is azt vállaltam képviselőtársaimmal, hogy sűrűbben tartunk lakossági fórumokat.
Ennek a vállalásnak megfelelve évente
három-négy alkalommal is rendeztünk
közmeghallgatást, a törvényben előírt
egy helyett. Tehát megháromszoroztuk
a lakossági fórumok számát, ebben a
ciklusban pedig szeretnénk bővíteni a
kozármislenyiek és a városvezetés folyamatos párbeszédének lehetőségét
azzal, hogy rendszeresen szervezünk
településrészi lakossági konzultációkat is a város négy részén – mondta a
polgármester.
Ennek megfelelően külön lakossági
fórumokat rendeznek az Öregfalu,
a Fészek Lakótelep, az Északi Lakótelep és az Újtelep városrészekben
élők számára. A cél az, hogy minden
településrészben évente két közmeghallgatást tartanak majd – tette hozzá. Évente tehát 8 ilyen konzultációra
került sor a városban.
– Ebből is látszik, hogy eltökéltek vagyunk annak érdekében, hogy minél

naprakészebb, aktívabb
legyen a kapcsolatunk a
városban élőkkel. Azért
is nagyon fontos ez,
mert továbbra is élénken és jelentősen változik Kozármisleny lakosságának összetétele.
A lakosságszám ugyanis
a városba költözők miatt
folyamatosan növekszik.
Ezt a növekedést pedig
már nem lehet leszűkíteni a Fészek Lakótelepre,
hiszen ugyanolyan kedvelt az Öregfalu,
vagy épp az Újtelep is, mint korábban
az Északi Lakótelep volt – mondta Biró
Károly.
A településrészi konzultációk már meg
is kezdődtek, az első ilyen közmeghallgatást augusztus 12-én tartották meg
az Öregfaluban, a plébánia kertjébe
szervezett eseményen közel félszázan
vettek részt.
Az első beszélgetés eredményeként a
városgondnokság és a város fejlesztési tanácsnoka több bejárást is tartott
már a lakosság által jelzett problémás
helyszíneken: ahol például gond adódik a vízelvezetéssel, de a konzultáción elhangzottak alapján egyeztettek a
Dél-Kommal a városrész – és külterületének – hulladékszállítása kapcsán
felmerülő kérdésekről is, valamint
előrelépés történt az Öregfalu déli
buszmegállójának kialakításában is.

Továbbá a résztvevők számára a konzultáción felvázolták azokat a korábban
eltervezett, de a koronavírus-járvány
miatt hátráltatott kisebb-nagyobb fejlesztéseket is, melyeket az elkövetkező
hetekben indítanak el a városrészben.
A következő településrészi konzultációra a szeptember végi – október elejei
időszakban kerül sor.

Témák, amelyek a településrészi konzultáción felmerültek
1. A csapadékvíz-elvezetés problémája elsősorban a Kossuth L. utcában – ennek helyszíni szemlén történő megoldása
az érintett lakosokkal megvalósult.
2. A szemétszállítással és a zöldhulladék elszállításával mindhárom utcában, illetve a külterületeken (szőlőhegyen)
élőknek is sok problémája volt.
3. A közlekedésbiztonsággal összefüggésben is érkezett írásos észrevétel: gyalogátkelő hiánya, kerékpárút megépítésének igénye a város széléig, parkolási gondok a Petőfi és a Kossuth Lajos utcában.
Járda hiánya, illetve annak jelöléssel történő elkülönítése a Hunyadi és Kossuth L. utcában. A közlekedés biztonságosabbá tétele – különös tekintettel a Kossuth L. u. végére (forgalomlassítók, járda, fix radar, rendőri jelenlét, a sebességkorlátozás kiterjesztése a település elejétől – legkésőbb a Posta köztől stb. A főútvonal belső úttá minősítése – az elkerülő út
miatt ez lehetséges. Ezekre a felvetésekre valószínű a városban jelenleg zajló közlekedésbiztonsági felmérés adhat majd
választ.
4. Az Öregfalu egyedi megjelenését jelentő objektumok: mosógát, karos kút gondozására és felújítására is történt észrevétel.
5. A szolgáltatások minőségének javítására is volt javaslat: bankautomata kihelyezése, Misleny Magazin minden háztartásban történő eljuttatása. Erre vonatkozóan is történt ígéret, hogy a lehetőségeket megkeresi a hivatal.
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Megújul az óvoda udvara
A mislenyi ovisok egy új csúszdás-mászókás játékelemet, egy kéttornyú játékvárat, két új libikóka-hintát és két 9 négyzetméteres új homokozót kaptak.
Pernecker Dávid
Több ütemben újul meg a kozármislenyi óvoda udvar, az 5,3 millió forintos
önkormányzati forrásból megvalósult
fejlesztésre pedig már nagy szükség is
volt, hiszen az elmúlt 10 évben a kissé
elavulttá, leharcolttá vált játékelemeket és az udvart az intézmény alapítványi forrásából tudták csak időről időre
javítgatni, ugyanakkor ilyen nagy léptékű beruházásra nem került sor ebben
az időszakban.
A játszótér várva várt korszerűsítése egy nagyobb projekt részeként zajlott le: az önkormányzat
már tavaly év végén döntött a
város játszótereinek modernizálásáról, azonban a koronavírus
keresztülhúzta az önkormányzat
elképzeléseit, a járványidőszakban kötelezően lezárt játszóterek
megszépítését ekkor értelemszerűen el kellett napolni.
A projekt a veszélyhelyzet megszűnése után egyből újraindult:
az ősz folyamán előreláthatóan
el fog készülni a Liliom utcai kis

tónál és a Petőfi utcai mosógátnál található két játszótér is, és folytatódik
az óvodaudvar teljes körű fejlesztése a
második ütemmel.
Szabó Péterné, az óvoda vezetője lapunknak elmondta, hogy az új
játszótérrel az egyik legfontosabb
céljuk az volt, hogy az intézmény
udvarán mérsékelni tudják az évek
során kitaposott földfelületet, amely
a nyári melegben egyre porosabbá,

a csapadékosabb időkben pedig gyorsan sárossá vált. Mint mondta, ezt a
problémát megoldja, hogy az új játszótér 200 négyzetméternyi területen gumitéglás borítást kapott, ami
nem mellesleg a gyerekek biztonságát
is jobban szolgálja. Az ovisok egy új
csúszdás-mászókás játékelemet, egy
kéttornyú játékvárat, két új libikóka-
hintát és két 9 négyzetméteres új
homokozót kaptak az augusztus első
hetében indult – és a nyári
szünet alatt ütemterv szerint lezajlott – fejlesztés keretén belül.
A régebbi játékok egy részét felújítatják, a nem javítható elemeket pedig lebontják – tette
hozzá az intézményvezető.
A mislenyi játszóterek fejlesztése itt azonban nem áll meg:
a Gárdonyi utcai, a Mikszáth
Kálmán utcai, valamint a Rákóczi utcai játszótér 2021 tavaszán, az Augusztus 20. téri
játszótér megújítása 2021
második felében várható.
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Feszültségmentes Piknik
50 éves üzemelés és környezetterhelés után elbontották a városunk belterületét kettészelő 132 kilowattos vezetékhálózatot. Ezt ünnepelték az érintett lakosok egy piknik keretében. A fővédnök dr. Biró Károly volt, a lebonyolítást Sziebert
Péter vállalta, emellett több helyi vállalkozó is hozzájárult a rendezvényhez.

fotó: Bezdán Katalin
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Városligeti napok Kozármislenyben
Városnap, idén kicsit másképp...
Szeretettel várjuk elsősorban a helyieket a remélhetőleg jó időjárási
viszonyok mellett megrendezendő
programjainkra. Ahhoz, hogy mindenki részese lehessen az eseménynek, nagyobb odafigyelést kérünk.
Szombaton a folklórprogramoké a
főszerep, azokra számítunk főként,
akik ezt részesítik előnyben. A játszótérhez kapcsolódó területen kihelyezett játékok, illetve a tradicionális kézműves foglalkozások várják
a gyerekeket.
A vasárnap megrendezendő Családi
liget programjainkra a családosokat
és gyerekeket hívjuk, kárpótlásul az
elmaradt tavaszi eseményekért. Itt a
kreativitáson, játékon lesz a fő hangsúly, az igényes színpadi produkciók
mellett.
A színpadhoz kapcsolódó rendezvénytérre maximum 300 fő léphet be, karszalaggal, melyet váltott

rendszerben alkalmazunk. Így ki-ki
az érdeklődésének megfelelő programot nézheti majd meg.
A szétszórtan kihelyezett pavilonokban egész nap foglalkozásokon
várjuk a kilátogatókat, ennek részleteiről közösségi oldalunkon tájékozódhatnak.
Gasztro-udvarunkon finom ételekkel
készülünk a kozármislenyieknek, így
ha valaki úgy dönt, hogy a vasárnapi
ebédet is itt tölti, az sem csalódik.

A közegészségügyi előírásoknak igyekszünk megfelelni a beléptetős rendszerrel, illetve a kihelyezett fertőtlenítőkkel, de természetesen ez önök
nélkül nem megy, így arra kérünk mindenkit, hogy szájmaszkot hozzanak
magukkal, és ha úgy ítélik meg, hogy
így nagyobb biztonságban vannak, akkor tegyék fel!
Baka Sára
igazgató
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Okos Város Program Kozármislenyben
Több magyarországi településen is létesítenek ingyenes, vezeték nélküli internetkapcsolati pontokat a WiFi4EU elnevezésű
európai uniós finanszírozási program keretében. Az Európa-szerte népszerű program előnyeit Kozármisleny is kihasználta.
Palotai Zsuzsanna
A támogatás segítségével az elmúlt
időszakban a város 10 pontján wifi-állomás létesülhetett. Mint azt dr. Biró
Károly polgármester nyilatkozta,
a fejlesztés teljes mértékben illik Kozármisleny Okos Város Programjába.
A várost átszelő főút mentén érdemes
keresni azokat a kozármislenyi közterületi pontokat, ahol az ingyenes internet elérhető. A városháza előtti téren,
a Március 15. téren, a művelődési ház
előtti területen, a sportcsarnokban,
a régi templom melletti téren, valamint a buszmegállókban és a játszótereken érhetők el a díjmentesen használható internetkapcsolatok.
A wifi-pontok mellett június elején a városban elkezdték kihelyezni
a közterületekre az okospadokat is.
Az első a városháza elé került, ahol akár
sima köztéri padként is használható az
eszköz. Egy másik okospad pedig az új
építésű Fészek Lakóparknál, az Október 23. téren található. Éjjel-nappal
igénybe vehetők az okospadok, és
időjárástól függetlenül szolgálják a városban élőket, így az arra járók 4 méteres körzetben ingyenesen örülhetnek ezeknek a szolgáltatásoknak.

A Kozármislenyben élők modern, USB-,
és vezeték nélküli töltővel felszerelt eszközöket vehettek birtokba.
Az okospadok használhatók sok más,
arra alkalmas eszközzel, például laptoppal, PDA-val vagy duál modú mobiltelefonnal. Az utóbbi évek androidos
mobiltelefonjaiban, és a manapság
általánosan használt mobileszközök
szinte mindegyikében megtalálható a
wifi-adapter, ami alkalmassá teszi az
okospadok használatára.
A fiatal város évek óta tudatosan halad az okosváros-életmód felé. Négy
éve környezetkímélő LED-es izzókra cserélték a városi közvilágítást.
A városházán 17 kilowattos, az óvoda
épületén 40 kilowattos, a sportcsarnokon pedig 50 kilowattos teljesítményű
napelem biztosítja a zöldenergiát az
intézményeknek. Kozármisleny déli
határában, az autópálya szomszédságában, magánbefektetői beruházás
keretében 2 megawattos napelempark létesült a 2018-as évben.
Az okosvárosok sorába igyekvő településen az elmúlt évben átadták a
közösségi közlekedést igénybe vevőket
szolgáló valós idejű utastájékoztató

rendszert. A város nyolc buszmegállójában kihelyezték a korszerű megállóhelyi utastájékoztatókat, melyek digitális kijelzőik segítségével képesek
folyamatos menetrendi járatinformációkat megjeleníteni a várakozók felé.
Az eszközök elősegítik a távolsági
buszközlekedésben részt vevők utazási
kényelmének biztosítását.
Mi is az az okosváros? Szakemberek
szerint okosvárosnak lenni egy olyan
állandóan változó folyamatot jelent,
amely egyben magában foglalja a
folyamatos fejlesztés útját. Hazánkban
kormányrendelet is definiálja, hogy
Magyarországon mit is értsünk ez
alatt. A 2017. március 20-i Magyar Közlönyben megjelent 56/2017. (III. 20.)
kormányrendelet alapján:
„Az okosváros olyan település vagy
településcsoport, amely természeti
és épített környezetét, digitális infra
struktúráját, valamint a területén elérhető szolgáltatások minőségét és
gazdasági hatékonyságát korszerű és
innovatív információtechnológiák alkalmazásával, fenntartható módon,
lakosainak fokozott bevonásával fejleszti.”
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Hírek a jegyzői hivatalból
Tájékoztatás Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testülete 2020. július 7-ei és 2020. augusztus 11-ei üléséről, melyeken az alábbi fontos döntések
születtek:
Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 22/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelete a 2019. évi pénzügyi
terv végrehajtásáról: Az önkormányzat
2019. évi gazdálkodását összegezve megállapítható, hogy önkormányzatunk eleget
tett a törvényben előírt kötelezettségeinek,
a napi működés nem ütközött akadályokba. Sikeresen és eredményesen gazdálkodott a rendelkezésre álló erőforrásokkal
és megfelelő tartalékkal (190 millió forint)
indította a 2020. évet.
A veszélyhelyzet idején beérkező forgalmi
renddel kapcsolatos, illetve útjavítási lakossági kérelmek tekintetében is döntés
született, illetve a város teljes forgalmi
rendjének felülvizsgálatát is megrendelte
önkormányzatunk.
Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testületének 24/2020.
(VIII.11.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat és intézményei 2020. évi
költségvetéséről szóló 3/2020. (I.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról:
A rendelet módosításhoz kapcsolódó féléves beszámolóban mutatta be a hivatal
az önkormányzat és intézményei költségvetését érintő kiadások és a bevételek I.
féléves alakulását. Összességében megállapítható, hogy annak ellenére, hogy a
koronavírus okozta veszélyhelyzet átszabta a város költségvetését, a hatékony és
sikeres vírusvédelem mellett célirányos
gazdálkodással biztosított volt a város
működése. A tervezett bevételeket, működési kiadásokat a tervezettnek megfelelően sikerült teljesíteni.

Hatályon kívül helyezték a Kozármisleny
Város Önkormányzata képviselő-testületének 18/2020. (V.08.) önkormányzati
rendeletét a „Kozármislenyi Vírusvédelmi Alap” létrehozásáról és felhasználásának részletes szabályairól.
Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testületének 26/2020. (VIII. 11.)
önkormányzati rendelete a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló 9/2016.(V.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
Döntés született a helyi civil szervezetek
2020. évi támogatásáról.
Döntés született a Fókusz üzletház bérbeadásának pályázati kiírásáról (A pályázati
kiírás a honlapon található).
A tájház felújítására a „Népi építészeti
program keretében” pályázat benyúj
tásáról.
Több HÉSZ módosítási kérelemről is döntés született.
Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testületének 27/2020.
(VIII.11.) önkormányzati rendelete a
szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 3/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról:
Módosultak az egyes támogatások jogosultsági feltételei és igénylésének módjai,
új formanyomtatványokat vezettek be,
melyekkel kapcsolatban tájékoztatás elérhető a város honlapján.
Döntés született ideiglenes étkező kialakításáról az óvoda rendezvénytermében.
Júliusban zárt ülés keretében döntés született és módosításra került a Gold-Sport
Kft.-vel a stadion bérletére kötött szerződés, az augusztusi zárt ülésen pedig döntés született a városnapi kitüntetettekről.

Szeretnénk felhívni a tisztelt lakosság figyelmét
az alábbi határidőkre:

A gépjárműadó befizetésének határideje szeptember 15-e,
az iparűzési adó bevallásának határideje szeptember 30-a.
A beiskolázási támogatási kérelem augusztus 15. és szeptember 30. között nyújtható be.
Tankönyvtámogatás igénylésére augusztus 15. és október 31. között benyújtott
kérelem alapján van lehetőség.”
Elektronikai hulladékgyűjtésre kerül sor szeptember 25-én (pénteken) 12.00–15.00
között a Városháza Mögötti parkolóban.”

Tájékoztató

Kozármisleny Város képviselő-testülete 2020. augusztus 11-i ülésén módosította
Kozármisleny Város önkormányzata a szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 3/2017.(II.22.) önkormányzati rendeletét.
A módosítás szerint települési támogatás beiskolázási támogatás megállapítására
augusztus 15. és szeptember 30. között, települési támogatás tankönyvtámogatás
megállapítására augusztus 15. és október 31. között benyújtott kérelem alapján
van lehetőség jövedelemtől függően.
A kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani, a
kérelemhez csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a tanulói, illetve hallgatói
jogviszonyról és a jövedelemigazolásokat.
Formanyomtatványunkat elérheti honlapunkon és az ügyfélszolgálaton hivatalunkban.
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Kozármislenyi Közös
Önkormányzati Hivatal

7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.
Tel: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916
e - mail: info@kozarmisleny.hu
www.kozarmisleny.hu
ÜGYFÉLFOGADÁS:
Hétfő: 8–12 és 13–17 óráig
Kedd: 8–12 óráig
Szerda: 8–12 és 13–16 óráig
Csütörtökön nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8–12 óráig
Ügyintézők, pénztár:
Hétfő: 8–12 és 13–17 óráig
Szerda: 8–12 és 13–16 óráig
Jegyző
Hétfő: 8–12 óráig
Szerda: 8–12 óráig
előzetes egyeztetés
a 06-72/570-911-es telefonszámon
Polgármester
Szerda: 9–11 óráig
előzetes egyeztetés a 06-72/570-914-es
telefonszámon
Mezőőr: Böröcz Tamás
Tel: 06-30/248-4692
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület
7761 Kozármisleny, Pécsi u.124.
Tel: 06-30/942-4556
polgarorseg@kozarmisleny.hu
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért
Szolgáltató Nonprofit Kft.
7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124.
Barics Arnold üv: 06-30/337-2715
kft@kozarmisleny.hu
Kozármislenyi Művelődési Ház
Tel: 06-30/591-2995
www.mislenykult.hu
szervezo@mislenykult.hu
Kozármislenyi Városi Könyvtár
Tel: 06-72/610-143
e-mail: mislenykonyvtar@gmail.com
Méhegészségügyi felelős
Dr. Sebők Péter
Tel: 06-20/359-0007
e-mail: drsebokpeter@gmail.com
Fogorvos
Dr. Pirk Tibor:
06-72/570-205, 06-20/409-3793
e-mail:pirktibor@hotmail.com
Kozármisleny, Orgona utca 14.
Gyermekorvos 1-es körzet:
Dr. Khezri Seddiq
06-72/222-346
Orgona utca 2.
Gyermekorvos 2-es körzet:
Dr. Gajdos Vilma
06-72/371-493
József Attila utca 8.
Háziorvos 1. körzet:
Dr. Molnár Csilla
72 714 006
Pécsi utca 2/1.
Háziorvos 2. körzet:
Dr. Rácz István
06-72/371-031
Orgona utca 14.
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