
HOSSZÚHETÉNY
„…település,  a  természeti  környezet tiszteletében”



Hosszúhetény (németül: Hetting, horvátul Hetinj)

A 3359 fővel Baranya megye legnagyobb községe
a Pécsi járásban, 3 város: Pécs, Komló és
Pécsvárad szomszédságában.

A falusi és bakancsos turizmus jelentős központja
a Kelet-Mecsek hegységben.a Kelet-Mecsek hegységben.



Meghatározó természeti környezetünk:
a  Hármas-hegy, a Zengő ….

A Kelet – Mecsek két legnagyobb csúcsa a 682
méteres Zengő, és tőle nyugatra lévő 606 méteres
Hármas-hegy. A hegyvonulatok együttes
ölelésében található településünk, melynek
közigazgatási területe: 45,27km2közigazgatási területe: 45,27km2.



… nyugatról Kövestető,   délről  Nagymező és 
Arany-hegy 



• Nevéhez méltóan több, mint 3 km hosszan 
fekszik a Zengő és a Hármashegy vonulatai 
közti völgyben húzódó patak mindkét 
oldalán, gyönyörű,  több részén is védett 
természeti környezetben

• Területének jelentős része zöldfelület
• Klímabarát települések alapító tagja
• 2015-ben 1000 éves, az első írásos emlék• 2015-ben 1000 éves, az első írásos emlék

szerint



• Közel 1100 lakóház/ háztartás 1230,  

• Kultúrház épülete, és a 2014-ben „Év tájháza” címmel kitüntetett ‚élő” tájház

• 160 gyermekkel üzemelő óvoda

• 272 gyermeket oktató általános és alapfokú művészeti iskola 123 fővel

Nyugdíjasok klubja, 20db szociális bérlakás/ ebből 3 db másik településen• Nyugdíjasok klubja, 20db szociális bérlakás/ ebből 3 db másik településen

• Alapfokú egészségügyi ellátás/2 felnőtt 1 gyermekorvosi, 1 fogorvosi rendelő, 
védőnői szolgálat és családsegítő központ

• Alapszolgáltatások, építőanyag kereskedés, műanyag nyílászáró üzem,  forgácsoló 
üzem, benzinkút, különböző igényeket kiszolgáló vendéglátó helyek, 

• Falusi turizmus és Jurtafalu, különböző igényeket kiszolgáló vendéglátó helyek

• 24 civil egyesület/ Hagyományőrző Népi Együttes, ÖTE, Lovasegyesület stb.

• Civil szerveződések a környezet-tudatosság  szellemében is + művészek

• 2013 nyarától Településüzemeltetési Nonprofit Kft./ bontott anyagok újrahasznosítása is ☺



PÜSPÖKSZENTLÁSZLÓ, illetve a tőle
északra a 420 méter magasságban,

Igazgatásilag  Hosszúhetényhez tartozik
a Zengő északi völgyében fekvő 

északra a 420 méter magasságban,
egykor üveghutáiról nevezetes
település, KISÚJBÁNYA. A 2
településrészt, csak erdei gyalogút

köti össze egymással.

A település területén több  zarándok út, 
turista út és erdei kerékpárút is található.  



PÜSPÖKSZENTLÁSZLÓRÓL röviden

• Hosszúhetényből közvetlenül megközelíthető autóval és gyalog is
• Közvetlen a Zengő mögötti völgyben hagyományos parasztházak, Falusi turizmus
• Püspöki kastély  + a Zengő északi oldalán található arborétum (létrehozói a pécsi 

püspökök)
• Szent László szobor a kastély mögötti domboldalon
• Püspökszentlászlói Oktató Központ (Erdei Iskola)
• Életrendezés Háza (Jezsuita rendi Vácz Jenő alapította)
• A közelben a feltárt üvegfújó kemencék (Pusztabánya)
• Húsvéti bárányles népszokás keresztje a Zengő oldalában



KISÚJBÁNYA címszavakban

• Megközelítése Komló-Zobákpuszta  vagy Magyaregregy felől erdei 
autóúton, vagy Hosszúhetény- Püspökszentlászló felől gyalogautóúton, vagy Hosszúhetény- Püspökszentlászló felől gyalog

• Klasszikus sváb parasztfalu,  svábos jellegben megújult faluházzal
• A falun egy patak folyik keresztül, és több forrása is van
• Római katolikus templomát 1794-ben építették és Szent Márton 

püspöknek ajánlották 
• Borsi-Lakatos László szobrászművész szoborparkja
• Heritesz Gábor Munkácsy-díjas szobrászművész 
„Kisújbányai asztal” című alkotása a falu főterén
• Bakó László szobrászművész több alkotása
• Cigány-hegyi kilátó (524 méter)
• Túristaút Óbánya felé



Energiahatékonysági -
megújuló energia projektek

1. Polgármesteri hivatal napelem, és homlokzati nyílászáró csere /KEOP+Kv-i tám

2. Iskola napkollektor/ KEOP

3. Komposztálás, lakossági komposztládák
4. Püspökszentlászló harangláb felújítása + napelem /LEADER

5. LED-es közvilágítás korszerűsítés és bővítés / önkormányzati

6. Óvoda felújítás és napelem /DDOP6. Óvoda felújítás és napelem /DDOP

7. Tavasz vendéglő napelem /LEADER

8. Biomassza kazán, homlokzati hőszigetelés és nyílászárócsere (Iskola, + 
Polgármesteri hivatal - Egészségügyi Centrum – Nyugdíjas klub/felnőtt  
orvosi rendelő) /KEOP

9. Szennyvíztelep napelem /KEOP

10. Püspökszentlászló kastély felújítás és aprítókazán /Egyház pályázata / EU-s

• Egyéb önkormányzati projektek: Patakmeder rendezés/ DDOP, 

Egészségügyi pályázat =Orvosi rendelők eszközbeszerzése



1. Napelemes,  és homlokzati nyílászáró 
csere beruházás / Polgármesteri  Hivatal

1.1 / Keop-4.2.0/11-2011 évi pályázatával valósult meg a 56,1 m2 felületű, 
7,7kW csúcsteljesítményű visszatápláló napelemes rendszer, 
42 db Sharp Nu185E1 monokristályos napelemből áll 
A támogatás összege: 7.840.740 Ft 

1.2/ A homlokzati nyílászáró csere  2011 évben Költségvetési normatív támogatással 
valósult meg a 1/2010 ÖM rend. Szerint
A homlokzati nyílászáró csere 1712483Ft+Á teljes pályázat: 3.000.000+Á,
melyben benne van még tető és homlokzatfelújításmelyben benne van még tető és homlokzatfelújítás



2. Napkollektor beruházás - Iskola
• KEOP 4.2.0/A/11-2011 pályázat keretében valósult meg 

a Nemes János ÁMK használati melegvíz ellátása 
napkollektoros rendszerrel. 16,4 m2 felületű 
napkollektor rendszer, CosmoSol Bluetec 210 sík 
kollektor, 300 l solár hmv tároló került kialakításra. 

A támogatás összege: 2.092.633,-FtA támogatás összege: 2.092.633,-Ft



3. A komposztálás népszerűsítése 
Hosszúhetényben projekt

• 250 db komposztálóládát osztottunk ki házi 
komposztálás céljára a lakosság számára

• Felmérés az igényre, majd hirdetés

• A jelentkezők számára csoportfoglalkozások, • A jelentkezők számára csoportfoglalkozások, 
előadások keretében adtuk át az ingyenes 
ládákat

• Támogatás összege:

7 042 297 Ft.
A pályázat az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával jött létre. 



4. Püspökszentlászló, harangláb 
felújítás és napelem elhelyezés 

2013-14. évben Leader pályázatból valósult meg a 
Püspökszentlászló 1534 hrsz számon lévő harangláb 
felújítása, korszerűsítése, térvilágítással, napelemmel, 
villamos mérővel, az építmény körüli járda, korlát, 
utcabútorok  és az út felújítása a harangláb előtt.
A támogatás összege: 6.405.047,-Ft



5. LED-es közvilágítás korszerűsítés
• Közvilágítás korszerűsítése több ütemben 2013. őszétől önkormányzati finanszírozásban, 

megtakarításból.
• csere, átcsoportosítás, 443 db kompakt 45W-os fénycső helyett 15W-os fénycső átépítés,

66  db 70W-os Na lámpa helyet 30W-os led-lámpa
6  db 100W-os Na lámpa helyett 40W-os led-lámpa
1  db 3*80W-os Hgl lámpa helyett Led-globe lámpa

A megvalósult projekt összege: 12.994.386,-Ft

• 2015-ben került sor a hálózatbővítésre, mellyel 
+ 2 db 15W-os a  Bencze József utca folytatása zártkertek felé
+ 4 db 15W-os a Verseny utcából nyíló Pécsváradi földúton a zártkertek felé+ 4 db 15W-os a Verseny utcából nyíló Pécsváradi földúton a zártkertek felé
+ 3 db 15 W-os a Csókakő utca keleti végénél lévő házak kaptak új ledes világítást  3.456.018,- Ft 
összegben.



6. Óvoda felújítása, bővítése és 
napelemek telepítése

• Hosszúhetényi Zengő Óvoda kapacitásbővítése című
DDOP-3.1.2-12-2012-0005 jelű pályázat

• A beruházás során a meglévő öt csoportszoba  egyike tornaszoba 
lett,  és a meglévők teljes felújítása mellett a tetőtérben kialakításra 
került 2 teljesen új csoportszoba

• Két új lépcsőház került kialakításra, 1 ill. 2 karú lépcsővelKét új lépcsőház került kialakításra, 1 ill. 2 karú lépcsővel
• Az emeleti csoportszobákhoz ételfelvonót szereltek be
• Megvalósult az épület  teljes homlokzati hőszigetelése
• A meglévő világítás  rendszer korszerűsítése /vezetékek, 

lámpatestek/, tűzjelző  rendszer kiépítése  
• Napelemek kerültek a tetőre, 20 kW teljesítménnyel
• új udvari és beltéri játékok, valamint bútorok beszerzése
• Támogatás összege: 137 938 759 Ft
• Pályázat befejezési határideje:2014 12.hó/épület,2015. 03.hó/udvar



6. Zengő Óvoda



Zengő Óvoda



6. Zengő Óvoda



• A polgármesterek szövetségének együttes Leader pályázata

• 16 település közös energia akciótervének elkészítése, workshop-ok során

• Skót mintaprojekt  tanulmányozása, tanulmányút

• és energia-hatékoynsági beruházások 16 településen összesen 39.389.436 millió 
forint értékben, településenként változó  műszaki tartalommal

• Egyéb önkormányzati ingatlanok más-más pályázatra benyújtva,vagy beruházás 
alatt,  ezért az önkormányzati bérleményre esett a választás

7. Tavasz vendéglőn / önkormányzati 
bérleményen napelem létesítése

alatt,  ezért az önkormányzati bérleményre esett a választás

• Kisebb tetőfelújítási munkák után 3kW teljesítményű napelem telepítése

• Megvalósítása: 2014 december



8. ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK 
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

• KEOP-5.5.0/B/12-2013-0332
• Energiahatékonyság javítására fókuszál
• Fő célja az épületek hőtechnikai adottságainak 

javítása (szigetelés, nyílászáró-csere)
• Intézmények fűtési, és használati meleg víz • Intézmények fűtési, és használati meleg víz 

rendszereinek korszerűsítése
• belső villamosrendszer-fejlesztése illetve megújuló 

energiafelhasználással kombinált épületenergetikai 
fejlesztés (napelem telepítése).

• Befejezése: 2015. 07.20.



8.1 Nemes János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola (egykori ÁMK)

• Falazott szerkezetek hőszigetelése összesen 12 cm vastagságban, ill pilléreknél 
3cm-rel
• Lapostető hőszigetelése 20cm lépésálló szigetelőanyaggal, továbbá 
vízszigetelése
• A tornaterem nyílászárói fémkeretes kétrétegű üvegezésű ablakok, ezek cseréje 
indokolt, a fejlesztéssel hőszigetelt üvegezésű, ablakok kerültek beépítésre
• A korszerűsítés során faapríték tüzelésű kazán beépítése valósult meg. A • A korszerűsítés során faapríték tüzelésű kazán beépítése valósult meg. A 
tervezett kazán IRSA-THERM 250 típusú, 250 kW teljesítményű faapríték tüzelésű 
automata kazán szerelvényekkel önálló konténer-egységben elhelyezve, a 
megmaradó gázkazánnal, mint tartalék fűtési lehetőséggel is működő képesen 
kialakítva
• A radiátorok termosztatikus radiátorszelepekkel lettek felszerelve, amelyek a 
helyiségenkénti szabályozhatóságot biztosítják
• A korszerűsítés során az izzólámpákat energiatakarékos LED fénycsövekre, LED 
lámpatestekre cserélték
• A korszerűsítés során 22 kW-os napelem-rendszer került telepítésre a lapos 
tetőre



8.1 Nemes János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola (egykori ÁMK)



8.2.1 Polgármesteri Hivatal

• Falazott szerkezetek (kivéve védett utcafront) hőszigetelése valósult 

meg, a padlás-, és utcafronti pincefödém hőszigetelése mellett, továbbá 

padlásfödém szigetelése gerinc alatt járóosztály kialakításával

• Az irattár és a vizesblokk ablakai lecserélésre kerültek

• A korszerűsítés során a faluközpont  3 db önkormányzati épületének • A korszerűsítés során a faluközpont  3 db önkormányzati épületének 

közös, faapríték tüzelésű kazánt terveztek. 

A tervezett kazán IRSA-THERM 80 típusú, 80 kW teljesítményű faapríték 

tüzelésű, automata üzemű szerelvényekkel, elhelyezése az irattár helyén, 

az épület keleti végén, megmaradó gázkazánról is üzemképesen kialakítva, 

mint tartalék fűtési lehetőség

• A meglévő radiátorokra termosztatikus radiátorszelepek kerültek



8.2.1 Polgármesteri Hivatal



8.2.2.Egészségügyi Kiscentrum

• Falazott szerkezetek hőszigetelése 
• Padlásfödém hőszigetelése gerinc alatt járóosztály 
kialakításával
• Ablakok, ajtók cseréje műanyag hőszigetelő üvegezésű 
szerkezetekre
• A korszerűsítés során az épület távhőellátása valósult meg 
a polgármesteri épületben kialakítandó kazántól/kazánjáról. 
• A korszerűsítés során az épület távhőellátása valósult meg 
a polgármesteri épületben kialakítandó kazántól/kazánjáról. 
A tervezett kazán IRSA-THERM 80 típusú, 80 kW 
teljesítményű faapríték tüzelésű, automata üzemű 
szerelvényekkel, a megmaradó gázkazánról is üzemképesen 
kialakítva, mint tartalék fűtési lehetőség
• A meglévő radiátorokra termosztatikus radiátorszelepek 
kerültek



8.2.2 Egészségügyi Kiscentrum



8.2.3 Felnőtt Orvosi Rendelő/ 
Nyugdíjas klub

• Falazott szerkezetek hőszigetelése (kivéve védett 
utcafront)
• Padlásfödém hőszigetelése valósul meg, gerinc alatt 
járóosztály kialakításával
• Ablakok, ajtók cseréje műanyag hőszigetelő üvegezésű 
szerkezetekre
• A korszerűsítés során az épület távhőellátása valósul 
szerkezetekre
• A korszerűsítés során az épület távhőellátása valósul 
meg a polgármesteri épületben kialakítandó kazántól. A 
tervezett kazán IRSA-THERM 80 típusú, 80 kW 
teljesítményű faapríték tüzelésű, automata üzemű 
szerelvényekkel, a megmaradó gázkazánokról is 
üzemképesen kialakítva, mint tartalék fűtési lehetőség.
• A meglévő radiátorokra termosztatikus 
radiátorszelepek kerülnek.



8.2.3 Felnőtt Orvosi Rendelő/ 
Nyugdíjas klub



9. Szennyvíz telep napelemes 
korszerűsítése

• Hosszúhetény Községi Önkormányzat napelemes 
beruházása a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. telepén 
valósult meg, ami az Önkormányzat tulajdona

• A fejlesztés célja az elektromos energia ellátásának 
kiváltása napelemes rendszerekkel, amelyek lényeges 
költségmegtakarítást eredményeznek korszerű, költségmegtakarítást eredményeznek korszerű, 
környezetkímélő működés mellett

• 47,50 kW teljesítményű napelem került felszerelésre 
összesen

• Az éves elektromos energia szükségletének 20-25%-os 
kiváltását tudja megvalósítani

• KEOP támogatás összege: 34.576.830,-Ft



9. Napelemek a szennyvíztelepen 



10. Püspökszentlászló, Kastély felújítása

• Pécsi Egyházmegye tulajdona
• Védett műemlék
• Három különálló EU-s pályázati projekt keretében 

valósult meg a felújítás
• Kastély és templom felújítása• Kastély és templom felújítása
• Vezetékek, gépészet cseréje
• Zarándok szállások kialakítása
• Aprítékkazán
• Pályázat befejezési határideje: 2015. október
• Támogatás összege: 481.697.710,-Ft



10. Püspökszentlászló, Kastély 
felújítása



Vízkárelhárítás- Patakmeder rendezése

• Hosszúhetény Község vízrendezése című 
DDOP-5.1.5/B-11-2011-0025 azonosító jelű pályázat 

• Több, mint 3 km hosszan van belterületi szakasza, melynek 
karbantartása nem volt megoldható (megközelítés stb.)

• 2010-es csapadékos időszakban több helyen is kiöntött, károkat 
okozott

• A meder rendezés során készültek burkolt szakaszok a meglévők • A meder rendezés során készültek burkolt szakaszok a meglévők 
javítása mellett, továbbá a földpartos szakaszokon a megfelelő 
koronaszint kialakításával tudtuk biztosítani a pályázattal, hogy a 
későbbiekben hasonló áradás ne történhessen

• A 2014 évi májusi esők már nem okoztak a lakóházaknál és a 
közterületeken kárt, mert elbírta a patak a leeső vizek elvezetését

• Azóta a folymatos karbantartás biztosított
• Pályázat befejezési határideje: 2014
• Támogatás összege: 111 183 867 Ft



Vízkárelhárítás-Patakmeder rendezése



Csemetekert és virágosodó közterületek



Köszönöm a figyelmet!

dr. Csörnyei László 
polgármester 

Hosszúhetény, 2015.12.02.


