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Bevezetés 

A 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 

választását követően Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 22. napján 

tartotta meg alakuló ülését. 

 

A Képviselő-testület tagjainak száma 12 fő (1 fő polgármester és 11 fő önkormányzati képviselő).  

 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntéseinek előkészítését, a döntések 

végrehajtásának megszervezését és ellenőrzését három bizottság látja el: 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság, 

 Pénzügyi Bizottság (elnevezése 2017. május 4. napjáig: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbeszerzési 

Bizottság), 

 Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság. 

Más településekkel ellentétben Sajószentpéter Városi Önkormányzatnál minden önkormányzati 

képviselő tagja valamelyik bizottságnak is. 

 

A Képviselő-testület az alakuló ülésétől a 2019. augusztus 29-én tartott ülésével bezárólag összesen 90 

ülést tartott: 

- 2014-ben 4 ülés,  

- 2015-ben 18 ülés (ebből 1 közmeghallgatás és 1 ünnepi testületi ülés), 

- 2016-ban 17 ülés (ebből 1 közmeghallgatás és 1 ünnepi testületi ülés), 

- 2017-ben 18 ülés (ebből 1 közmeghallgatás és 2 ünnepi testületi ülés), 

- 2018-ban 16 ülés (ebből 1 közmeghallgatás és 1 ünnepi testületi ülés), 

- 2019-ben 17 ülés (ebből 1 közmeghallgatás és 2 ünnepi testületi ülés). 

 

A képviselő-testületi üléseken meghozott határozatok száma 1186, ezen felül a Képviselő-testület 

megalkotott 127 önkormányzati rendeletet, melyből új önkormányzati rendelet 42, módosító 

önkormányzati rendelet 85. 

 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a jogszabályi előírások alapján évente 

kötelezően megalkotandó önkormányzati rendeletek (költségvetés, zárszámadás) mellett - új 

önkormányzati rendeletet alkotott   

- Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról, 

- az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról,  

- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról, 

- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól, 

- a talajterhelési díjról, 

- a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, 

- a helyi építményadóról, 

- a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről, 

- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról, 

- a helyi iparűzési adóról, 

- a helyi népszavazásról, 

- a közterületek használatáról és rendjéről, 

- Sajószentpéter Város Helyi Építési Szabályzatáról, 

- a környezetvédelmi alapról, 

- a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról, 

- az egészségügyi alapellátások körzeteiről, 

- a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezéséről és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről, 

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, 
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- a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés helyi szabályairól, 

- a sportról, 

- a településkép védelméről, 

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, 

- a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, 

- a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről és 

- a lakások és helyiségek bérletéről. 

 

Időközi önkormányzati választásra egy alkalommal, 2019. január 13. napján került sor, mivel 

Sajószentpéter 01. egyéni választókerületének önkormányzati képviselője elhalálozott.  

 

Gazdálkodási adatok, vagyongazdálkodás 

 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat vagyona 2014. évről 2019. I. félévig 15%-ot meghaladóan bővült, 

ami pozitív folyamatnak tekinthető figyelemmel arra, hogy az önkormányzati vagyon alapvető 

rendeltetése a közfeladatok ellátásának biztosítása. Ez azt jelenti, hogy a helyi önkormányzatoknak azért 

van vagyonuk, azért rendelkeznek tulajdonnal, hogy elláthassák a kötelezően és – adott esetben – az 

önként vállalt feladataikat, azaz biztosítsák a helyi közösségek részére, az ő érdekükben a helyi 

közszolgáltatásokat. 

 

Tárgyi eszközök alakulása 

2014-2019. I. félév 

 eFt 

Tárgyi eszközök 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019.06.30 

Ingatlanok és 

kapcsolódó vagyon 

értékű jogok  

4 968 632 4 877 885 4 813 179 4 672 070 5 540 759 5 566 449 

Gépek, felsz., berend., 

járművek 
31 724 32 917 45 647 49 720 59 257 78 729 

Beruházások, 

felújítások 
86 564 102 130 47 234 81 348 18 436 228 317 

Összesen 5 086 920 5 012 932 4 906 060 4 803 138 5 618 452 5 873 495 

 

Az önkormányzati vagyongazdálkodás feladata pedig elsődlegesen a nemzeti vagyonnak a közfeladatok 

ellátásához szükséges működtetése. A helyi közösségek, a helyi lakosság, a helyi civil és más 

szervezetek azonban úgy szeretnének élni egy településen – azaz egy „élhető településen” szeretnének 

élni –, amely a feltétlenül szükséges ellátások (víz, villany, hulladékgazdálkodás és még néhány 

szolgáltatás) mellett tud erőforrásokat biztosítani a kultúrára, a sportra, a szabadidő értékes eltöltésére, 

az egészség megőrzésére, a közösségek egymással való találkozásának lehetőségeit adó egyéb feltételek 

megteremtésére. Ez utóbbiak megvalósítását, illetve minőségi fejlesztését, azaz a vagyon növekedését 

alapvetően pályázati források igénybevételével tudja/tudta az önkormányzat biztosítani tekintettel arra, 

hogy az önkormányzat saját bevételei az összes kiadás (költségvetési és finanszírozási kiadások) alig 

10%-ára biztosítanak fedezetet. Épp emiatt a saját bevételeinket alapvetően működésre, illetve pályázati 

források önerejére fordítjuk.  

A saját bevételek viszonylag alacsony aránya miatt az önkormányzat és intézményrendszerének 

működését folyamatos és szigorú kontroll alatt kell tartani a finanszírozhatósága és a mindenkori 

likviditás fenntartása érdekében.  
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Az önkormányzat 2014. és 2019. évek közötti forrásait tekintve megállapítható, hogy a pályázati 

források figyelmen kívül hagyásával a legjelentősebb bevételi forrásunkat a normatív állami 

támogatások jelentik. Ezek összege 2014. évben volt a legmagasabb (901 millió Ft) és 2016. évben érte 

el mélypontját (810 millió Ft). Az önkormányzat és intézményrendszerének működtetése alapvetően 

ezen állami támogatások felhasználásával történik. A fenti ábra jól szemlélteti, hogy a közmunka 

programok is jelentős összeget képviselnek az önkormányzat költségvetésében, mely támogatások a 

közfoglalkoztatottak személyi juttatásán és az ahhoz kapcsolódó járulékokon kívül főként 

településüzemeltetési feladataink ellátásához nyújtanak fedezetet. A közfoglalkoztatási programok 

támogatásának feltételrendszere évről-évre változik és szigorodik, ezáltal ezen bevételi forrással a 

jövőben egyre kisebb mértékben számolhatunk.  

 

 
 

A saját bevételek összege növekvő tendenciát követett a vizsgált időszakban, 2018. évben a 

bázisidőszakhoz képest mintegy 30%-kal emelkedett. A 2019. I. féléves adatok alapján év végére 

várhatóan a tavalyi szinten fog realizálódni saját bevételeink összesített értéke. 
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A saját bevételeken belül a legnagyobb részarányt (61%-ot) az adóbevételek képviselik, melyek az 

elmúlt öt évben folyamatosan emelkedtek. A növekvő adóbevételt a korábban nyújtott mentességek, 

kedvezmények körének 2015. évi felülvizsgálata és szűkítése, valamint az adóügyi ügyintézők által 

folyamatosan végzett behajtási cselekményének eredményessége indokolja elsődlegesen. Ezek mellett 

a helyi iparűzési adó vonatkozásában a vállalkozások javuló gazdasági helyzete, illetve az 

építményadónál az adómérték több alkalommal történő emelése játszik szerepet adóbevételeink 

növekedésében.  

A települési önkormányzatoknak 2016. évtől lehetőségük nyílt arra, hogy a helyi adók mellett települési 

adókat is bevezessenek, ezáltal növelve saját bevételeiket és erősítve bevételi rugalmasságukat. 

Települési adót az önkormányzat bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem terjed a 

törvényben szabályozott közteher hatálya. Habár az önkormányzati működés alapja a stabil bevételi 

háttér, amit nagyobb fokú bevételi önállóság esetén könnyebb biztosítani, azonban a településen élő 

lakosság adóteher-viselési képességére tekintettel Sajószentpéter Városi Önkormányzat illetékességi 

területén ezidáig nem került sor települési adó bevezetésére. 

 

A saját bevételeinken belül a második legnagyobb részarányt (36%-ot) a működési bevételek képezik. 

Ide főként a bérbe adott lakások és helyiségek után beszedett bérleti díjak, a gyermekétkeztetés után 

kapott ellátási díjak, az ÉMÁSZ részvényeink után járó osztalék, illetve az ÉRV Zrt. által üzemeltetett 

szennyvízhálózat üzemeltetési díja tartozik. 

A bérbeadás vonatkozásában jelenleg 45 db lakással és 29 db helyiséggel rendelkezünk, melyek közül 

összesen 3 db helyiség áll üresen, pályáztatás alatt. A bérbeadással hasznosított ingatlanok száma az 

elmúlt 5 évben lényegesen nem változott. 2018. évben a TOP-2.1.2 Zöldváros pályázat keretében 

megújított volt Pécsi iskola egyik épületében 4 új bérlőnek tudtunk helyet biztosítani, a kiadott lakások 

száma ugyanakkor 3 db-bal csökkent, melyek közül kettőt értékesítettünk (a korábbi szociális 

bérlakások közül), egyben pedig tűzkár keletkezett, rendbehozatalát követően szintén értékesítésre 

jelölte ki a Képviselő-testület. 2019. évben kettő, az utóbbi években nem hasznosított ingatlan került 

bérbeadásra egy egyesület, illetve egy vállalkozás részére.  

 

Az ellátási díjak esetében 2014-2018. évek között mintegy 32%-os bevételi mérséklődés volt 

tapasztalható, melyet az igénybevevők számának fokozatos csökkenése, valamint az ingyenesen étkezők 

arányának emelkedése indokolt.  

 

A felhalmozási bevételeink, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszközeink csak a korábban 

értékesített lakások, első lakáshoz jutóknak adott kölcsön törlesztő részleteiből, illetve az esetlegesen 

feleslegessé vált tárgyi eszközeink, vagy értékesítésre kijelölt ingatlanok eladásából származott, de ezen 

tételek értéke nem jelentős, hiszen együttes összegük egyik évben sem érte el a saját bevételeink 10%-

át. 
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Nagyobb bevételt jelentő értékesítéseink: az Élmunkás u. 2. szám alatti ingatlan eladása Miskolci 

Egyházmegyének nettó 18.500 eFt-ért, a Baross Gábor utcai építési telkek (2015. év: nettó 2.116 eFt, 

2016. év: nettó 2.804 eFt,2017. év: nettó 2.762 eFt, 2019. év: nettó 2.116 eFt) értékesítése, a Kossuth u. 

127. szám alatti ingatlan eladása 10.800 eFt (2016. év) összegben, valamint 18 db Patak úti garázstelek 

értékesítése összesen 3.600 eFt értékben (2018. év). 

 

Az önkormányzat vagyonelemeinek meghatározó része (2014. évben a tárgyi eszközök 97%-a, 2018-

ban a 98%-a) az ingatlanállományban ölt testet, amely amortizációja lassú. 

Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok könyvviteli mérlegben kimutatott állományi értéke 

a 2014. évi 4.968 millió Ft-os összértékről 2019. I. félévére 12,03%-kal, 5.566 millió Ft-ra növekedett, 

melyet az elszámolt értékcsökkenést jelentősen meghaladó mértékű beruházásokból és felújításokból 

származó vagyonnövekedés eredményezett.  

Az alábbi ábra alapján látható, hogy az ingatlanvagyon 2017. évig folyamatosan csökkent, azaz az 

eszközök – beruházással, felújítással elért – növekedése elmaradt az eszközökre elszámolt 

értékcsökkenés értékétől, így nettó eszközveszteség történt. Ennek ellenére az önkormányzat által 

nyújtott közszolgáltatások megfelelő színvonalon történő ellátása folyamatosan biztosított volt, a saját 

bevételeink alacsony szintje miatt azonban pályázati támogatás, vagy hitelfelvétel nélkül komolyabb 

beruházást nem tudtunk megvalósítani. A hitelfelvétellel történő fejlesztések egyik legnagyobb gátja, 

hogy 2012. évtől – bizonyos kivételektől eltekintve – a hitelfelvétel kormányzati engedélyhez kötött. 

Emiatt nagyobb volumenű beruházásokat, felújításokat kizárólag pályázati források igénybevételével 

tudunk végrehajtani.  

 

A vagyoncsökkenés tendenciája 2018. évben fordult meg, ami elsődlegesen az uniós pályázataink közül 

a TOP-1.1.3-Közétkeztetési, a TOP-2.1.2-Zöldváros, Top-2.1.3-Csapadékvíz, TOP-3.1.1-Körforgalom 

és a TOP-3.1.1-Kerékpárút pályázatok keretében megvalósult kivitelezési munkák befejezésének és a 

beruházások aktiválásának volt köszönhető. Ezen projektek által eredményezett vagyonnövekedés 

összesen 951 millió Ft-ot jelentett. 2019. évben tovább folytatódnak az elnyert pályázatokhoz 

kapcsolódó fejlesztések, így az uniós finanszírozású projektek közül a TOP-2.1.1 Barnamezős területek 

rehabilitációja, a TOP-4.1.2 TSZK Generációk kertje, TOP-3.2.1-Energetika, TOP-1.2.1 Turisztika, 

illetve TOP-7.1.1-CLLD Kulcsprojekt, melyek megvalósításával további 1.010 millió Ft-tal emelkedik 

majd az önkormányzati ingatlanvagyon értéke.  

Mindezek alapján megállapítható, hogy ahogy 2018. évben, úgy 2019. évben is várhatóan az 

amortizációt meghaladó értékű lesz az ingatlanok értékének növekedése, amely azt jelenti, hogy sikerül 

a vagyont megőrizni és gyarapítani, így ezekben az években a nettó beruházás mutatója pozitív. 

 

 
 

 

A gépek, felszerelések, berendezések és járművek eszközcsoport esetében 2014-2019. között évről-évre 

egy állandó növekedés figyelhető meg, ami arra utal, hogy ezeknél a tárgyi eszközöknél – uniós 
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pályázatoktól függetlenül – minden évben az amortizációt meghaladó értékű eszközpótlás történt. Ennek 

forrását ugyanakkor részben a közfoglalkoztatási programok jelentették, ahol a településüzemeltetéshez 

kapcsolódóan került sor eszközbeszerzésekre (pl. betonelemgyártó gép és sablonok, fűkaszák, aprító 

gép, stb.).  

Ezen eszközcsoport állományi értéke 2014. december 31-én 31 millió Ft volt, mely 2019. első félévének 

végére elérte a 78 millió Ft-ot, azaz az értékük megkétszereződött. Ebben a dinamikus növekedésben 

nagy szerepe volt az elnyert uniós pályázatoknak is, amik keretében többek között egy közel 17 millió 

Ft értékű úttakarító gép (TOP-3.1.1-Kerékpárút pályázat), a támogató szolgáltatás ellátásához egy Opel 

Vivaro típusú furgon (TOP-4.2.1-TSZK Generációk kertje pályázat) került beszerzésre. 

 

 

 
 

 

Az ingatlanok és a gépek, felszerelések, berendezések mellett jelentős összeget képvisel a folyamatban 

lévő beruházások, felújítások állománya, amely 1-1 projekt befejezését követően tovább növeli a 

lakossági ellátást szolgáló eszközök állományát.  
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Adóerő-képesség 

Az önkormányzatokat érintő állami támogatások rendszerében 2013. január 1-től jelentős változás 

következett be. Bevezetésre került a feladatfinanszírozás rendszere, amely felváltotta az addig 

alkalmazott normatív alapú támogatást. Az új rendszer jobban igazodik a települések sajátosságaihoz, 

figyelembe veszi az önkormányzatok elvárható saját bevételét, ezzel párhuzamosan ugyanakkor kisebb 

lett az önkormányzatok pénzügyi önállósága. Az önkormányzati finanszírozási rendszer a centralizáció 

és kötött felhasználású támogatások irányába mozdult el. A helyi iparűzési adó szerepe és jelentősége 

megnövekedett. Az elvárt bevétel számításakor - a személyi jövedelemadó átengedés megszüntetésével 

- ez az adó lett az egyedüli forrás és az adóerő-képesség is erre a bevételre épít. Így elmondható, hogy 

egy általános települési fejlettséget mérő mutatószámmá vált. 

Az adóerő-képesség a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. Az egy lakosra jutó adóerő-képesség 

nagymértékben befolyásolja a központi támogatások mértékét, ugyanis ennek függvényében 

támogatáscsökkentés, illetve kiegészítő támogatás illeti meg az önkormányzatokat. Ezek mértéke az 

évek alatt – a feladatfinanszírozási rendszer folyamatos finomhangolása miatt – rendszeresen változott, 

jelenleg 7000 Ft/lakos adóerő-képesség alatt a kiegészítés mértéke miniszteri döntéstől függően a 

figyelembe vehető támogatások összegének 45-50%-a között alakul. 10.000 Ft/fő feletti adóerő-

képesség esetében már nem jár kiegészítés, 12.500 Ft/fő felettinél pedig minimum 20%-os 

támogatáscsökkenés jelentkezik. 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat adóerő-képességét az alábbi grafikon szemlélteti: 

 

 

 

Az ábra alapján megállapítható, hogy városunk adóerő-képessége 2014-2019. évek között évről-évre 

növekedett, de a város jövedelemtermelő képessége továbbra is nagyon alacsony maradt. Az emelkedést 

a vállalkozási aktivitás bővülése mellett a sajószentpéteri lakosság folyamatos csökkenése idézte elő. 

Gyenge adóerő-képességünk alapján a feladatfinanszírozási rendszerben a legmagasabb támogatásra 

vagyunk jogosultak, azonban az önkormányzat gazdasági mozgástere ezzel összefüggésben, épp a 

mérsékelt összegű saját bevételei miatt elég szűk. Általánosságban elmondható, hogy a kötelező 

feladatok ellátására nyújtott központi pénzügyi támogatások csak részben fedezik a szükséges összeget, 

azt az Mötv. szerint is az önkormányzatoknak saját bevételeikkel kell kiegészíteniük. 

Emiatt az önkormányzat és intézményei a mindenkori likviditás fenntartása érdekében folyamatos 

kontroll mellett, feszített gazdálkodást folytatnak, azonban kiemelendő, hogy mindezek ellenére – a 

központi hitelkonszolidációt követően – hitel, kölcsön felvételére nem került sor. A 100%-os 

önkormányzati tulajdonban álló két gazdasági társaság (Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft., 

Sajó Televízió Nonprofit Kft.) esetében is elmondható, hogy nincs adósságállományuk. 
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ASP 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 2016. július 1-

től hatályos módosítása előírja az önkormányzatok számára a feladatok elvégzését segítő és szabályozó 

informatikai rendszer, az ASP (Application Service Provider) bevezetését. Sajószentpéter Városi 

Önkormányzatnak – lakosságszáma alapján – 2018. január 1. napján kellett csatlakoznia az ASP-hez, 

azaz ettől az időponttól kezdődően a gazdálkodáshoz (vagyonnyilvántartás vezetése, könyvelés), az 

adóztatáshoz, az ipar-kereskedelmi területhez kapcsolódó önkormányzati feladatokat, valamint a 

hagyatéki ügyeket és a teljes iratkezelést is ezen az informatikai rendszeren keresztül kell ellátnunk. Az 

átállást (adattisztítás, adatok migrálása, új rendszer működtetésének elsajátítása stb.) viszonylag rövid 

időn belül kellett megvalósítanunk, ami jelentős többletfeladatot jelentett az érintett hivatali és az 

önkormányzati intézményekben dolgozók részére egyaránt. A nehézségek ellenére az új informatikai 

rendszer bevezetése zökkenőmentesen megvalósult nálunk, az átállást követően sem fordult elő a 

kötelező adatszolgáltatásoknál (pl. költségvetési jelentések, mérlegjelentések, éves beszámoló, 

adózásárok, stb.) késedelem, minden ilyen jellegű feladatunkat határidőben teljesítettük, a Magyar 

Államkincstár által bírság kiszabására – késedelmes, vagy hibás adatszolgáltatás miatt – nem került sor.  
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Közigazgatás 

A területi közigazgatás reformjának keretében 2013 januárjában megalakult járási hivatalok elsősorban 

az okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális ügyek 

intézését vették át a településektől. A beszámolási időszakban újabb strukturális átalakítás és 

hatáskörelvonás az önkormányzatot már nem érintette, viszont a közigazgatás és ezen belül is elsősorban 

a hatósági ügyek elektronikus alapokra helyezése ebben az időszakban történt meg.   

Az ún. e-közigazgatás a lakosság, a vállalkozások számára a közigazgatással összefüggő ügyek 

elektronikus úton történő intézését jelenti, amelynek elsődleges célja a korábbinál hatékonyabb, olcsóbb 

és ügyfélbarátabb közigazgatás megteremtése.  

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal 

elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus 

intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani. 

Az E-ügyintézési tv. alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként 

eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője és a törvényben meghatározott szervek 

egymással is csak elektronikus úton tarthatják a kapcsolatot. A törvény a természetes személy ügyfelek 

részére nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban annak lehetőségét számukra is 

biztosítani kell. 

Az elektronikus ügyintézés megvalósítása érdekében az önkormányzatoknak csatlakoznia kellett a 

feladatellátásukat támogató, elektronikus információs rendszerhez, az ún. önkormányzati ASP 

rendszerhez is.  Az önkormányzati ASP egy speciális rendszer, amely az önkormányzatok számára a 

működésükhöz szükséges szakrendszereket, szolgáltatásokat biztosítja. Az önkormányzati ASP 

rendszert a Magyar Államkincstár működteti, melyhez önkormányzatunk 2018. január 1. napjával 

csatlakozott. 2018. január 1. napjától a Polgármesteri Hivatalban az önkormányzati ASP rendszer alábbi 

szakrendszerei kerültek bevezetésre: 

- iratkezelő rendszer, elektronikus ügyintézési portál rendszer (ELÜGY), ideértve az elektronikus 

űrlapszolgáltatást, 

- gazdálkodási rendszer, 

- ingatlanvagyon-kataszter rendszer, 

- önkormányzati adórendszer, 

- ipar-és kereskedelmi rendszer, 

- hagyatéki leltár rendszer. 

A szakrendszerek számára egy ún. keretrendszer biztosít egységes felületet és hozzáférést, egységes 

felhasználó-, és jogosultságkezelést.  

Az ASP rendszer használatáról összességében elmondható, hogy a hivatalok egymás közötti 

kapcsolattartását meggyorsította és költséghatékonyabbá tette. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett 

gazdálkodó szervek a kezdeti nehézségek után már egyre jobban elfogadják, hogy beadványaikat csak 

elektronikus úton terjeszthetik elő 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 

 

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás - Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 

 

Az önkormányzat által 2014-2019 közötti időszakban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993.évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) rögzített pénzbeli és 

természetbeni ellátási kötelezettségének eleget tett.     

Az Szt. 2015. március 1. napján hatályba lépett módosítása jelentősen átalakította a szociális ellátások 

rendszerét, mely egyrészt az állami és az önkormányzati feladatok elválasztásában, másrészt a 

finanszírozás rendszerének átalakításban mutatkozott meg.  
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2015. március 1-jétől a jegyzői hatáskörbe tartozó aktív korúak ellátása a járási hivatalok hatáskörébe 

került. A korábban kötelező ellátások közül a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, 

az adósságkezelési szolgáltatás megszűnt. Az Szt. a méltányossági közgyógyellátásra, a méltányossági 

ápolási díjra, valamint az önkormányzati segélyre vonatkozóan már nem tartalmaz rendelkezéseket.  Az 

Szt. az állam által nyújtott támogatásokon túl az önkormányzatok feladatává tette a rászorulók ellátását 

települési támogatás formájában. Az Szt. az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében 

csupán annyit írt elő, hogy a képviselő-testület a helyi viszonyokhoz mérten a krízishelyzetben lévő 

személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt, melynek 

típusait, megállapításuk, kifizetésük, folyósításuk, valamint felhasználásuk ellenőrzésének szabályait 

rendeletben határozza meg. Ennek megfelelően alkotta meg a képviselő testület a pénzbeli – és 

természetbeni ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) sz. önkormányzati rendeletét. 

A rendeletben meghatározott egyes ellátások tekintetében a hatásköröket a polgármester, valamint a 

települési önkormányzat képviselő-testülete által átruházott jogkörben a Szociális, Kulturális, Sport és 

Köznevelési Bizottság és a jegyző gyakorolja. 

A Polgármester hatáskörébe tartozó ellátások: 

 köztemetés 

 egyszeri természetbeni támogatás (2019. 09.02-től időskorúak támogatása) 

 hallgatói támogatás 

 

A Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság hatáskörébe tartozó ellátások: 

 rendkívüli települési támogatás (2015. 02.28-ig önkormányzati segély) 

 temetési támogatás 

 adósságcsökkentési támogatás 

 gyógyszertámogatás (2015. 02.28-ig közgyógyellátás) 

 

A jegyző hatáskörébe tartozó ellátások: 

 lakhatási támogatás:  

       - lakásfenntartási támogatás 

       - fűtési támogatás 

 

A Képviselő-testület 2015 novemberében a rászoruló időskorúak megsegítése céljából egy új támogatás 

bevezetéséről döntött, ami egyszeri természetbeni támogatást jelentett, 6000 Ft értékű Étkezési 

Erzsébet utalvány formájában azoknak a személyeknek, akik tárgyév november 1. napjáig a 70. 

életévüket betöltötték és havi jövedelmük nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 500%-át. 2016 októberében a támogatható személyek korhatárát a 70. életévről a 65. 

életévre szállította le a Képviselő-testület, majd 2019-ben - tekintettel arra, hogy ettől az évtől 

megszűnt az Erzsébet –utalványok forgalmazása - pénzbeli támogatássá alakította át és a támogatás 

vásárlóértékének megőrzése érdekében 6000 forintról 8000 forintra emelte a támogatás összegét. 

2016 februárjában újabb támogatási formaként a „hallgatói támogatás” került bevezetésre, melynek 

célja a szociálisan rászoruló, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató 

fiatal felnőttek egyszeri, harmincezer forint összegű pénzbeli támogatása volt.  

Ezzel egyidejűleg került sor a 100 %-os önkormányzati finanszírozású adósságcsökkentési támogatás 

feltételeinek módosítására oly módon, hogy ezután már csak önkormányzat érdekeltségi körébe tartozó 

szolgáltatóknál felhalmozott tartozások rendezéséhez lehet igénybe venni ezt a támogatást, illetve 

szigorodtak az együttműködési, vagy a részletfizetési kötelezettséget elmulasztókkal szembeni 

szankciók is.  

2016 októberében bővült a rendkívüli települési támogatás esetköre is a rota vírus és a bárányhimlő 

elleni második védőoltás költségeihez való hozzájárulással.  
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A segélyezés adatai: 

  2015. év 2016. év 2017. év 2018.év 

1. Rendkívüli települési támogatás 315 fő 409 fő 471 fő 235 fő 

2. Hallgatói támogatás --- 39 fő 28 fő 23 fő 

3. Lakásfenntartási támogatás 

- ebből tüzifa támogatás 

495 fő 

146 fő 

704 fő 

171 fő 

601 fő 

218 fő 

467 fő 

177 fő 

4. Adósságcsökkentési támogatás 89 fő 35 fő 11 fő 7 fő  

5. Temetési támogatás 39 fő 76 fő 72 fő 62 fő 

6. Gyógyszertámogatás 16 fő 38 fő 128 fő 50 fő 

7. Köztemetés 3 eset 10 eset 17 eset 10 eset 

8. Egyszeri természetbeni támogatás 65 

éven felülieknek 

1105 fő 1471 fő 1459 fő 1435 fő 

 

A Gyvt. alapján az önkormányzat által kötelezően nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátások: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

- hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, 

- pénzbeli ellátás,  

- gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről elmondható, hogy a településünkön ez a legtöbb család 

által igénybe vett támogatási forma. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó Erzsébet utalvány formájában nyújtott 

támogatás összege 2017. január 1. napjától – jogszabályváltozás folytán – emelkedett, illetve alap és 

emelt összegű támogatásra különült el. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermekek alapösszegű támogatást kaphatnak, melynek összege 5800,- forintról 6000,- forintra 

emelkedett, míg a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek emelt összegű támogatásra 

lettek jogosultak, melynek összege 5800,- forintról 6500,- forintra emelkedett. 2019 augusztusában 

pedig az Erzsébet –utalványok megszűnése miatt a támogatás pénzbeli ellátásként készpénzben került 

az érintettek számára kifizetésre. A kifizetett összeg 100 %-ban állami finanszírozású. 

 

Az alábbi grafikon az elmúlt öt évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számának 

alakulását mutatja be: 
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Jelentős változás a Gyvt.-ben 2016. január 1. napjától, hogy külön alcímként került szabályozásra a 

gyermekétkeztetés, részletezve az intézményi, az ingyenes és kedvezményes intézményi és a szünidei 

gyermekétkeztetés feltételeit. 

A gyermekvédelmi törvény alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében 

a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

részére ingyenesen biztosítja, a kizárólag rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermekek részére pedig ingyenesen biztosíthatja. Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés 

biztosításának időszaka a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 

- őszi, téli és tavaszi szünetben a nappali rendszerű intézmények - bölcsőde, óvoda, iskola - zárva 

tartásának időtartama alatt valamennyi munkanap,  

- a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanap a nappali rendszerű intézmények - 

bölcsőde, óvoda, iskola - zárva tartásának időtartama. 

Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés természetbeni ellátásként nyújtott déli meleg főétkezés, amely 

az étel elvitelével biztosított a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. székhelyéről. 

A Képviselő-testület 2016-ban meghozott döntéseivel a szünidei gyermekétkeztetést a törvényben előírt 

jogosulti kör, azaz a hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mellett a sajószentpéteri állandó lakóhellyel, 

vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban 

résztvevő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára is biztosította 

mind az évközi (őszi, téli, tavaszi), mind a nyári szünetben. Emellett az önkormányzat a téli szünetben 

a tanítási szünet időtartamára eső munkaszüneti napokon hideg élelmiszer csomagot adott a 

sajószentpéteri állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező 1-8. évfolyamon 

nappali rendszerű oktatásban résztvevő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermekek, valamint az óvodai nevelésben részesülő és az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű 

oktatásban résztvevő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. 

2016-2019 közötti időszakban a szünidei gyermekétkeztetést érintő főbb adatok: 

Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést igénybe vevők száma jogosultságonként (fő) a 2016 - 

2019. közötti években: 

 2016. őszi 
szünet 

(3 nap) 

2016. téli 
szünet 

(7 munkanap 

és 4 

munkaszünet

i nap) 

2017. 

tavaszi 
szünet 

(2 nap) 

2017. nyári 
szünet  

(45 nap) 

2017. őszi 
szünet 

(4 nap) 

2017. téli 
szünet 

(4 

munkanap 

és 6 

munkaszün

eti nap) 

HH, 

HHH 
167 270 184 238 

161 220 

RGYV

K 
79 89 81 104 

94 123 

(fő) 

összesen 
246 359 265 342 255 343 
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 2018. 

tavaszi 
szünet 

(2 nap) 

2018. nyári 
szünet  

(45 nap) 

2018. őszi 
szünet  

(3 nap) 

2018. téli 
szünet  

(3 nap meleg 

ebéd + 8 nap 

hideg 

csomag) 

2019. 

tavaszi 
szünet  

(2 nap) 

2019. 

nyári 
szünet  

(45 nap) 

HH, 

HHH 

212 181 150 227 199 205 

RGYVK 113 93 67 95 74 62 

(fő) 

összesen: 
325 274 217 322 273 267 

 

Az önkormányzat a szociális és gyermekvédelmi törvények, valamint a helyi rendelete által biztosított 

pénzbeli és természetbeni ellátásokon túl közreműködött a téli rezsicsökkentésben korábban nem 

részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri 

természetbeni támogatásának a lakossághoz való eljuttatásában, valamint a településünket sújtó 

villámárvíz kapcsán a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által nyújtott egyszeri 

segélykérelmekkel kapcsolatos feladatok lebonyolításában. 
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Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott feladatok 

(család- és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali 

intézményi ellátása, támogató szolgáltatás, bölcsődei ellátás), továbbá az egészségügyi alapellátásról 

szóló 2015. évi CXXIII. törvényben rögzített háziorvosi ügyelet hatékony ellátása érdekében 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat és 9 környező település 2013. július 1. napjával létrehozta a 

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulást (a továbbiakban: társulás) Sajószentpéter Városi 

Önkormányzat székhellyel.  

Sajószentpéter Városi Önkormányzat által alapított, a társulás irányítása és fenntartása alatt működő 

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde folyamatosan, magas szakmai színvonalon végzi 

a fent felsorolt szociális és gyermekjóléti feladatokat, zavartalanul biztosítja az igénybevevők részére a 

minőségi ellátást. A szociális és gyermekjóléti, valamint az orvosi ügyeleti feladatokon kívül a társulás 

biztosítja a tag önkormányzatok számára a belső ellenőrzést is. 

A megalakulása óta a társulás szervezetében egyszer történt változás, 2016. január 1. napjával 2 

önkormányzat (Sajóbábony és Sajókeresztúr) kivált a társulásból. 

A jövőben a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásában lényegi változás nem várható abban az 

esetben, ha a központi költségvetési törvényben meghatározott feladatfinanszírozási rendszer sem alakul 

át. Ugyanakkor a háziorvosi ügyelet finanszírozásának – a NEAK támogatáson felüli, a feladatellátáshoz 

szükséges összeget a társult települések lakosságszám arányában biztosítják – újragondolása válik 

szükségessé, amennyiben központi intézkedés nem történik. A 2014. évi 51 Ft/hó/lakos ügyeleti 

hozzájárulás 2019. évben 101 Ft/hó/lakos mértékre emelkedett, azonban az orvosok ügyeleti óradíja 

még idén is messze elmarad akár csak a megyében működő többi ellátási területen alkalmazott díjaktól. 

Az ügyeleti ellátás stabil és gazdaságosabb működtetése érdekében ezért szükségessé válhat az ellátási 

terület bővítése, illetve vállalkozásba történő kiszervezésének lehetősége.   

 

Városfejlesztés, beruházás, városüzemeltetés 

A legfontosabb feladatok a következők:  

- városüzemeltetési és fenntartási feladatok tervezése, előkészítése, végrehajtása, ellenőrzése, 

- önkormányzati beruházások előkészítése és bonyolítása, szükség szerinti műszaki ellenőrzése,  

- az önkormányzati tulajdonban lévő épületek karbantartásának és felújításának tervezése, 

bonyolítása, 

- energiafelhasználás tervezése, folyamatos nyilvántartása, 

- közmunkaprogramok előkészítése, koordinálása, 

- Építésügyi Szolgáltatási Pont működtetése, 

- jegyzői hatáskörbe utalt szakhatósági eljárások lefolytatása, 

- polgármesteri hatáskörbe utalt településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárások 

előkészítése, 

- önkormányzati feladatként kezelői hozzájárulások kiadása. 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelt feladatként jelent meg az állami finanszírozás mellett megvalósuló 

START közmunka program előkészítése, ellenőrzése és végrehajtása. A munkák végzése során végig 

törekedtünk az épített környezet felújítására, fejlesztésére az élhetőbb város megteremtésére. Az anyagi 

források részben korlátozottak, de mindezek ellenére, törekedve a munkaerő és anyagi eszközök 

optimális kihasználtságára, több felújítást és fejlesztést is elvégeztünk a START közmunkaprogram 

keretén belül.  
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2015. év 

Ebben az évben elsősorban a közmunkaprogramban tervezett feladatokat végeztük el, valamint 

lebonyolítottuk a hazai forrásból elnyert Móra Ferenc Tagóvoda felújítását. 

A 2015 végén megjelent pályázatok beadását megelőzően részt vettünk az előkészítő munkák 

lebonyolításában, közreműködtünk a pályázatokkal összefüggő műszaki feladatok előkészítésében. 

 

2016. év 

Az önkormányzati ingatlanokat érintő egyéb munkák nagy részét a START közmunka program és 

Hagyományos Közfoglalkoztatás keretében végeztük el, mely során a szükséges dologi kiadásokat 

(anyagok, munkaruhák, benzin stb. költségei) az állam megfinanszírozta. 

 

A START közmunka helyi sajátosság program keretében az alábbi munkákat végeztük el: 

- Vásároltunk egy kiemelt szegélykő gyártó sablont. 

- Vásároltunk egy 30 cm fenékszélességű mederelem gyártó sablont. 

- Legyártottunk 90 m kiemelt szegélykövet. 

- Legyártottunk 380 m2 térkövet. 

- Teljes körűen felújítottuk a Rendőrség főépületét. 

 

A START közmunka mezőgazdasági program keretében az alábbi munkákat végeztük el: 

- Karbantartottunk 17 hektár erdőt és elültettünk 21 462 db fát. 

- A közterületeinkre1000 db dísznövényt ültettünk ki. 

 

A START közmunka illegális hulladéklerakók felszámolása program keretében az alábbi munkákat 

végeztük el: 

- 170 tonna illegális hulladékot szállítottunk el. 

- Rendbe tettük a Dusnoki Művelődési Ház udvarát. 

 

Az Önkormányzati Útőr közmunka program keretében az alábbi munkákat végeztük el: 

- Karbantartottuk az aszfalt burkolatú utak melletti zúzottkő padkákat 3 000 m2 felületen. 

- Az aszfaltburkolatú útjainkat szükség szerint kikátyúztunk hidegaszfalttal 150 m2 felületen. 

- Helyreállítottunk 15 db közúti jelzőtáblát. 

- Kitisztítottunk 240 m burkolt vízelvezető árkot a Kossuth úton. 

 

A hagyományos közfoglalkoztatásra a Sajószentpéteri Városgondnokság nyújtott be pályázatot, ennek 

keretében az alábbi munkákat végeztük el: 

- Felújítottuk az Okmányirodával szembeni, Tüzép melletti 35 m hosszú járdaszakaszt. 

- Az Ady Endre utcában a vízelvezető árkot kiburkoltuk 600 m hosszon saját gyártású beton 

meder elemekkel. 

- Felújítottuk a Bercsényi úti parkoló térburkolatát 380 m2 felületen saját gyártású térkövek 

felhasználásával. 

- A Semmelweis úti tagóvodában: 

 leburkoltuk a 4 db külső teraszt,  

 felújítottuk a terasz fedését és csatornával láttuk el, 

 legyártottuk és kicseréltük a csoportszobák beépített szekrényeit, 

 belső festési munkákat végeztünk. 

- Elvégeztük a közterületi játszóterek (12 db) játszóeszközeinek és védőkerítéseinek 

karbantartását.  

- Elvégeztük a Polgármesteri Hivatal irattári épületén a beázás megszüntetéséhez és az iratok 

biztonságos őrzéséhez szükséges javítási munkálatokat. 

- Sajószentpéteri Városgondnokság belső udvarán előtetőt építettünk. 

- Kifestettük a Művelődési Ház közösségi tereit. 
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- Kijavítottuk a Dusnoki Közösségi Ház külső homlokzatán keletkezett hibákat.  

- Elvégeztük a Városi Könyvtár kerítés lábazatának karbantartását, festését.  

- Megszüntettük a Rendezvények Háza pince helységében a beázást, vakolatot javítottunk és 

festettünk. 

 

 

Hazai pályázati forrás: 

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” pályázatot nyújtottunk be, amely 

támogatásban részesült. Ennek keretében felújítottuk az alábbi utcák aszfalt burkolatát: 

- Táncsics utca 229 m 

- Munkácsy utca 233 m 

- Eperjesi utca 479 m 

- Tulipán utca 306 m 

- Gedely utca Tulipán és Eperjesi utcák közötti szakasza 34 m 

- Ibolya utca Eperjesi és Tulipán utca közötti szakasza 129 m 

 

A beruházás nettó költségéből a pályázati támogatás 12 599 672 Ft, az önerő 2 931 574 Ft volt. 

 

Pályázatokon kívül önerőből az alábbi felújításokat és beruházásokat valósítottuk meg: 

- Felújítottuk a Vörösmarty úti járda Kossuth és Tompa Mihály utcák közötti szakaszát, 

kivitelezési költség bruttó 3 702 304 Ft. 

- Kiépítettük a Sportpálya öntözőrendszerét, 

kivitelezési költség bruttó 3 701 819. 

- Megépítettük a Kossuth úti járdát a Móricz Zsigmond és Deák Ferenc utcák közötti szakaszon. 

A kivitelezést közmunkások végezték, a szükséges anyagok és szolgáltatások bruttó költsége 

973 578 Ft volt. 

- A Lévay-ház épületén kiépítettük a villámvédelmi rendszert, 

kivitelezési költség bruttó 497 667 Ft. 

- A Rendezvények Háza közösségi terében és a Városi Televízió által használt helyiségekben 

klímát településünk, 

kivitelezési költség bruttó 3 487 615 Ft.  

- Elkészült a Polgármesteri Hivatal emeleti irodáinak klímatizálása is, ez 1 427 734 Ft-ba került.   

 

Összes költség: 13 790 7717.- Ft. 

 

Önkormányzati lakásokban történtek felújítási munkálatok: 

- Péch Antal u. 12. 1lh. 2/4. számú lakás: 988 780Ft, 

- Sport u. 9. Fsz./3.számú lakás 177479 Ft,  

- Sport u. 11. 3/2. számú lakás 49653 Ft, és a 

- Petőfi u. 8. 3/2. számú lakás 97790 Ft. értékben. 

- Bányász u. 2. 2.lh. 3./1. számú lakás: 2 600 000.-Ft 
 

Összes költség: 3 913 702.- Ft. 

 

Karbantartások 

- Pótlásra kerültek a városban a főutak melletti buszmegállók hiányzó üvegfalai, melynek 

költsége: 1 271 761Ft. 

- Elvégeztük az intézményekben szükségessé váló karbantartási munkákat: 

 A Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsődében a terasz burkolatjavítása és 

vízelvezetése készült el (költség: 334 330Ft). 
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 A Semmelweis Utcai Tagóvodában javításra kerültek a homlokzati nyílászárók, a 

tornaszoba villamos hálózata, valamint a terasz burkolata és a felette levő polikarbonát 

előtető és annak vízelvezetése (költség:150879Ft). 

 A Bányász utca 6. szám alatti (volt óvoda) épületében elkészült a tetőszigetelés és a 

homlokzati nyílászárók javítása, valamint részleges belső festés (költség: 2 839 740Ft). 

 A Rendezvények háza épületében a vizesblokk (WC) és csapadékcsatorna javítása mellett 

elkezdődött a homlokzati kőburkolat javítása (költség: 192 040Ft). 

 A Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár épületének színháztermében 

a parkettaburkolat javítására került sor (költség: 973455). Ezen kívül vakolatjavítási és 

festési munkák történtek, kívül a színházterem előtti terasz átalakítása történt meg. 

 A Pécsi Sándor Általános Iskola épületeiben elsősorban állagmegóvási munkákra, 

üvegezés, nyílászáró javítás került sor. Ezen kívül a melléképület bontása is megtörtént. 

 A Polgármesteri Hivatal épületében több ütemben készült el a szükségessé vált 

irodaátalakítás (költség: 676 350Ft). 

- A Kristály Étterem épületén elkészült a tetőjavítás, ennek költsége 4 993 000Ft volt. 

Elvégeztettük a Kossuth u. 127. sz. alatti ingatlan gázellátási rendszerének felülvizsgálatát, 

gázfogyasztó berendezéseinek javíttatását 180 340 Ft értékben. 

- Elvégeztettük intézményeinkben a központi fűtési rendszerek nagy teljesítménnyel való 

öblítéses átmosását, melynek során megtörtént a fűtési hálózatokban található feketeiszap, vízkő 

eltávolítása, a rendszer tisztítása, végül inhibítorral kevert, kezelt vízzel való feltöltése. Az 

állagmegóvási munka értéke 2 190 000 Ft. 

- A Bányász u. 6. sz. alatti ingatlanunk bérbeadásához biztonságossá tetettük a villamos 

főelosztót. A munka díja 137 998 Ft volt. 

- Lebonyolítottuk a Gyógyító-Megelőző Intézményben a meghibásodott WC tartályok, 

szerelvényeik és az infrás piszoárok javítását, cseréjét. Kicseréltettük a fűtési rendszerben lévő 

200 literes tágulási tartályt 24 765 Ft értékben. 

- Elkészültek a bérbeadás miatt szükségessé váló értékbecslések, valamint a Sajószentpéteri 

Városgondnokság tervezett villamos felújítását megelőző tervezési munkák. 

- Szükség szerint folyamatosan felújítottuk a játszóterek játszóeszközeit, pótoltuk az eséskor 

ütéscsillapítóként szolgáló gyöngykavicságyakat. 
 

Összes költség: 17 928 319.- Ft. 

 

2017. év 

Közmunkaprogram: 

 

A START közmunka helyi sajátosság program keretében az alábbi munkákat végeztük el: 

- Vásároltunk egy „K”szegélykőgyártó sablont. 

- Legyártottunk 1048 m kerti szegélykövet. 

- Legyártottunk 660 m2 térkövet. 

- Legyártottunk 380 m mederburkoló elemet. 

- Lebontottuk a rendőrség régi, elavult favázas épületszárnyát, és helyette korszerű épületrésszel 

bővítettük az épületet. 

- Felújításra került a Városgondnokság raktárépülete és udvara. 

 

 

A START közmunka mezőgazdasági program keretében az alábbi munkákat végeztük el: 

- Karbantartottunk 17 hektár erdőt és elültettünk 22 200 db fát. 

- A közterületeinkre 1000 db dísznövényt ültettünk ki. 

 

A START közmunka illegális hulladéklerakók felszámolása program keretében az alábbi munkákat 

végeztük el: 
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- a Semmelweis úti óvoda melletti területről elszállítottunk 1300 tonna beton törmeléket és azt 

újrahasznosításra előkészítettük. 

- A területen új parkot és parkolót alakítottunk ki. 

A parkban 240 m2 térkő burkolat és 1100 m2 zúzottköves út épül és elültettünk 85 db fát és 

cserjét. 

 

A hagyományos közfoglalkoztatásra a Sajószentpéteri Városgondnokság és a Polgármesteri Hivatal 

nyújtott be pályázatot, ennek keretében az alábbi munkákat végeztük el: 

 

- Felújítottuk a Tompa Mihály és május 1. utcák közötti járdaszakaszt 108 m, a Király úti járdát 15 

m, a Kálvin tér Okmányiroda előtti szakaszt 53 m hosszban. 

- Az Ady Endre utcában folytatódott a vízelvezető árok burkolása 380 m hosszon, saját gyártású 

beton meder elemekkel. 

- Az óvodai karbantartások során az alábbi munkákat végeztük el: 

Móra Óvoda: faszerkezetű kerti tárolót építettünk, térburkolatok készítettünk 120 m2 felületen, 

öltöző szekrényajtókat cseréltünk 2 db öltözőben és személyzeti öltözőket újítottunk fel. 

Harica Óvoda: udvari virágládákat készítettünk, kerti padok asztalokat javítottunk, belső festési 

munkákat végeztünk. 

Semmelweis Óvoda: folyosón elburkoltuk a csővezetékeket és festési munkákat végeztünk, a 

bejáratnál térburkolatot készítettünk. 

- Városgondnokság homlokzatát újítottuk fel 450 m2 felületen. 

- Elvégeztük a közterületi játszóterek játszóeszközeinek és védőkerítéseinek karbantartását.  

- A Polgármesteri Hivatal irattári épületére új kaput gyártottunk és építettük be. Kerítést építettünk 

110 m hosszban. 

- A Hivatal épületében radiátorokat építettünk be. 

- ARendezvények Házában belső és külső festési-mázolási munkákat végeztünk és 3 db WC-t 

újítottunk fel. 

- Folyamatosan végezzük az aszfalt burkolatú utak kátyúzását és a padkák karbantartását. 

Útburkolati jeleket festettünk át és KRESZ táblákat cseréltünk. 

 

 

Pályázatokon kívül önerőből az alábbi felújításokat valósítottuk meg: 

Önkormányzati bérlemények felújítása külső vállalkozóval: 

- Bercsényi u. 2.1/3. szám alatti lakás szakipari felújítása 1.106.735.- Ft értékben. 

- Kossuth u. 183. 3/2. alatti önkormányzati lakás gázellátási rendszerének felújítása 272.755.-Ft 

értékben. 

- Semmelweis u. 1/B. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiségben található gázellátási rendszerének felújítása 278.988.-Ft értékben. 

 

Összes költség: 1 658 478.- Ft. 

Egyéb önkormányzati ingatlanok: 

Elkészült a Városgondnokság épületének tetőfelújítása és kazánházának korszerűsítése, valamint a 

műhelyrész villamos felújítása. 

A Kristály étterem új elektromos energiaellátást kapott, a beruházás költsége összesen: 5 235 422 Ft.  

Karbantartások 

- A Rendezvények háza épületében a vizesblokk (WC) és csapadékcsatorna javítása mellett 

elvégeztük a homlokzati kőburkolat javítását. 

- Elvégeztük a Polgármesteri Hivatal épületében található légkezelő berendezésénél a műszaki 

feltárását és javíttatását. 
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Pályázatok: 

2017-ben az alábbi megjelent pályázatok beadását megelőző előkészítő munkákban vettünk részt: 

- TOP-3.2.1 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. 

A pályázatban a Szepesi Gusztáv Városi Stadion, a Lévay József Városi Könyvtár és a Dusnoki 

Közösségi Ház energiahatékonyságát célzó fejlesztésére pályáztunk. 

 

- TOP-6.1.4-16 „Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés” Konzorciumi tagként turisztikai pályázatban 

vettünk részt, amelynek részeként Sajószentpéteren alábbi projekt elemeket terveztük be: 

- Harica patak melletti és a Pipiske hegyre vezető tanösvény kialakítása, 

- kilátó építése a tanösvény végén, 

- Pipiske-hegyi rendezvényközpont fejlesztése. 

- TOP-4.2.1-16-BO1 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című 

projekt. Ebben a projektben a TSZK előtti tér fejlesztésére és eszközbeszerzésre pályáztunk. 

 

2018. év 

Közmunkaprogram: 

 

A START közmunka helyi sajátosság program keretében az alábbi munkákat végeztük el: 

- Legyártottunk 445 m2 szürke és 136 m2 fekete térkövet. 

- Legyártottunk 281 db mederburkoló elemet. 

- Felújításra került a Városgondnokság által használt Gedely utca 1 szám alatti épület 

tetőszerkezete.  

 

A START közmunka illegális hulladéklerakók felszámolása program keretében az alábbi munkákat 

végeztük el: 

- Felszámoltuk a Bányász Emlékpark környezetében az illegális hulladéklerakót, és a területet 

előkészítettük a park felújításához. 

A területen új parkot és egy darab parkolót alakítottunk ki. 

A parkban 1300 m2 térkő burkolat készült, 2000 m2 felületet rendeztünk és 15 db cserjét 

ültettünk. 

 

A START közmunka helyi közutak karbantartása 
- Folyamatosan végeztük az aszfalt burkolatú utak kátyúzását és a padkák karbantartását. Útburkolati 

jeleket festettünk át és KRESZ táblákat cseréltünk. Felhasználtunk 95 to hidegaszfaltot és 150 to 

zúzottkövet. 

 

A hagyományos közfoglalkoztatásra a Sajószentpéteri Városgondnokság és a Polgármesteri Hivatal 

nyújtott be pályázatot, ennek keretében az alábbi munkákat végeztük el: 

- Elvégeztük a közterületi játszóterek játszóeszközeinek és védőkerítéseinek karbantartását.  

- Az Árpád u. 2. szám alatti önkormányzati épületben vizesblokkot alakítottunk ki és tisztasági 

festést végeztünk. 

- Állagmegóvási munka keretében külső-belső festési munkákat végeztünk a Lévay háznál. 

 

 

Pályázatokon kívül önerőből az alábbi karbantartási és felújítási munkákat valósítottuk meg: 

Intézmények, egyéb ingatlanok: 

- Rendezvények Háza homlokzat javítása nettó 135.000-Ft értékben. 

- Pécsi Iskola „új épület” tetőfelújítás, villámhárító kiépítés nettó 5 426.255.-Ft értékben. 

 

Összes költség: 7 062 794.- Ft. 

Önkormányzati bérlemények felújítása részben külső vállalkozóval: 
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- Móra Ferenc utca 40. 1/4. szám alatti lakás felújítása nettó 668.205.- Ft értékben. 

- Petőfi utca 12. 1/2 183. szám alatti lakás felújítása nettó 1.023.050.- Ft értékben. 

- Bükkalja utca 2. 1.lh. Fsz/2. szám alatti lakás homlokzati nyílászáró csere, födém javítás nettó 

498.786.- Ft értékben. 

- Sport utca 9. Fsz/3. szám alatti lakás fűtés korszerűsítése nettó 759.000.- Ft értékben. 

- Petőfi utca 4. F/1. szám alatti lakás kazáncsere nettó 259.990.- Ft értékben. 

- Kossuth Lajos út 183.szám alatti bérlemény fűtés felújítás nettó 373.247.- Ft értékben. 

 

Összes költség: 4 549 306.- Ft. 

Környezetvédelmi alap terhére a körforgalomhoz kapcsolódóan támfalat építettünk összesen 

4.703.658.- Ft értékben. 

 

Pályázatok: 

2018-ban az alábbi megjelent pályázatok beadását megelőző előkészítő munkákban vettünk részt: 

- Folytatódott a TOP-6.1.4-16 „Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés” című pályázat előkészítése, 

amelynek részeként Sajószentpéteren az alábbi projekt elemeket terveztük be: 

Harica patak melletti és a Pipiske hegyre vezető tanösvény kialakítása, kilátó építése a Majális 

parkban, a Pipiske-hegyi rendezvényközpont fejlesztése. 

Jelenleg a projekt még tervezés alatt van. 

- BM által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Támogatására” kiírt pályázat 

keretében pályázatot nyertünk a Sajószentpéter, Harica és Rózsa utcák szélesítésére és 

aszfaltozására bruttó 35.291.421.- Ft értékben, a támogatás mértéke 85 %. 

- A CLLD kulcsprojektjének (Művelődési Ház udvar felújítása, színpad építése) építési 

engedélyezése megtörtént. 

- Szintén közbeszerzést folytattunk le a TOP-3.2.1 – Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése, a Szepesi Gusztáv Városi Stadion, a Lévay József Városi Könyvtár és a Dusnoki 

Közösségi Ház energiahatékonyságát célzó fejlesztésére. 

- Lezajlott az üveggyár melletti terület „Aktív pihenőpark kialakítása barnamezős területek 

rehabilitációjával” című projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés. 

 

A 2018-ban a korábbi nyertes pályázatokból megvalósult beruházások: 

- BM pályázatból megvalósult: 

 A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda székhely intézményében az épület déli 

homlokzatának árnyékolása árnyékoló lamellák felszerelésével. 

 Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Móra Ferenc úti tagintézményében 

tetőbevilágítót cseréltünk, melegvíz előállítására napkollektorokat építettünk be és 

korszerűsítettük a világítást. 

 Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Semmelweis úti tagintézményében 

radiátorokat cseréltük le és korszerűsítettük a világítást. 

- Megvalósult a Sajószentpéter, Petőfi u. 2. sz. alatti 186/2 helyrajzi számú ingatlanon a meglévő 

közétkeztetési konyha épületének felújítása és korszerűsítése. 

- Elkészült a 26-os-27-e főutak csomópontjában a körforgalom. 

- Átadásra került a volt Pécsi Sándor iskolában kialakított „FITT LIGET”. 

- Elkészült a Déli városrész csapadékvíz elvezetése. 

- Év végére átadásra került a kerékpárút hálózat felújítása – bővítése, ahol az Alacska patakon új 

kerékpáros híd is létesült. 

- Elkezdődtek a TSZK előtti, 151/1 helyrajzi számú ingatlanon a „Generációk kertje” építési munkái. 
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2019. év 

Közmunkaprogram: 

- 2019. évi járási start programban folytatódott a mezőgazdasági program, ahol újabb energia 

ültetvényt hoztunk létre, fóliasátrat telepítettünk és gépeket vásároltunk. 

- Folytatjuk a betonelemek gyártását. 

- A Sport utcai spotöltöző épületben öltözők és vizesblokkok felújítását és a tetőfedés cseréjét 

végeztük el.  

- 2019. évi járási start-szociális jellegű programjában folytatjuk az utak kátyúzását és az útpadkák 

karbantartását, átfestettük az útburkolati jeleket és pótoltuk, illetve cseréltük a KRESZ táblákat. 

- Illegális hulladéklerakókat számolunk fel és rendezzük a Lévay Emlékház és Tájház kertjét, 

valamint az újbányatelepi lerakót. 

 

Önerőből megvalósuló felújítások, karbantartások: 

- Hazafias utca és Péch Antal utcákban járda felújítás. 

- Kossuth utca (kerékpárút feletti szakasz) felhajtók burkolatának felújítása. 

- Lévay József Városi Könyvtár épület belső felújítása. 

- Dusnoki Közösségi Ház belső felújítása. 

- Semmelweis park területén útburkolat javítás, játszótér területének előkészítése. 

 

Egyéb fejlesztések: 

Hazai forrásból valósult meg és átadásra került a Semmelweis park területén felnőtt sporteszközökkel 

berendezett sportpark. 

A 2019-ben a korábbi nyertes pályázatokból megvalósult beruházások: 

 

BM pályázatból megvalósult:  

A Harica és Rózsa utcák szélesítése és aszfaltozása. 

 

TOP pályázatból megvalósult:  

- A TSZK előtti, 151/1 helyrajzi számú ingatlanon a „Generációk kertje” építési munkái. 

- A CLLD kulcsprojektjének (Művelődési Ház udvar felújítása, színpad építése) kivitelezése. 

 

A 2019-ben a korábbi nyertes pályázatokból folyamatban lévő beruházások:  

- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, a Szepesi Gusztáv Városi Stadion, a Lévay 

József Városi Könyvtár és a Dusnoki Közösségi Ház energiahatékonyságát célzó fejlesztése. 

- Üveggyár melletti terület „Aktív pihenőpark” kialakításának és az Üveggyári út felújításának 

munkái. 

 

Egyéb nem tervezett feladatok: 

Ebben az évben is bekövetkezett olyan természeti esemény, amely nem tervezett feladatot rótt az 

önkormányzatra. Két alkalommal villámárvíz érte el a települést, ahol azonnali beavatkozásra volt 

szükség és a károk elsődleges elhárítása több napot igénybe vett igénybe és okozott nem várt kiadást. A 

károk végleges helyreállítására vis maior pályázatot nyújtottunk be, amelynek az elbírálása folyamatban 

van. 
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Településfejlesztés, főépítészi tevékenység 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglaltak szerint 

az önkormányzati főépítész a helyi önkormányzat településrendezési, valamint e törvényben 

meghatározott egyéb építésügyi feladataival kapcsolatos döntéseit előkészítő személy. A főépítész 

feladatait a 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet határozza meg: 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 96/2014. (IV. 30.) határozatával döntött a 

város jövőbeni fejlesztéséhez szükséges településfejlesztési koncepció készítéséről, valamint a 

településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálatáról.  

A koncepció és a településrendezési eszközök készítése a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben 

meghatározottak szerint folyt, a Képviselő-testület a 165/2015. (IX. 24.) határozatával döntött 

Sajószentpéter Város új Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról. 

A településrendezési eszközök készítése a Településfejlesztési Koncepcióban meghatározottak alapján 

történt.: 

 a Képviselő-testület a 143/2016. (07.27.) határozatával döntött Sajószentpéter Város 

Településszerkezeti Tervének elfogadásáról; 

  a Képviselő-testület a 18/2016.(VIII.1.) önkormányzati rendeletével megállapította 

Sajószentpéter Város Helyi Építési Szabályzatát, mellékleteként a város szabályozási tervét. 

 

A környezetvédelmi hatósági kötelezés elrendelése miatt továbbra is fontos volt a Sajószentpéter, 

1755/1-5 hrsz-ú volt üveggyár melletti területen észlelt földtani közeg és felszín alatti vízszennyezettség 

megszüntetése érdekében elrendelt aktualizáló tényfeltárás és ennek eredménye alapján aktualizált 

beavatkozási és kármentesítési monitoring tervezési feladatainak és hatósági engedélyeztetésének 

lebonyolítása. 

A hatósággal történt folyamatos együttműködésünk kapcsán a kármentesítési terv egyes tartalmi 

elemeinek módosítását sikerült elérni.  

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal BO/16/10939-10/2016. sz. 2016. 07. 29.-én kelt határozatával 

elrendelte a terület felszínének - a csapadékvíz bejutását megakadályozó - tömörített agyag és rajta 

termőtalaj réteggel történő befedését. Az elrendelt beavatkozás és a terület rehabilitációjának 

finanszírozását lehetővé tevő TOP-2.1.1-15 számú pályázati kiírás feltételeihez való igazodás 

szükségessé tette a teljes terület szabályozásának (M1) módosítását. A Képviselő-testület 

18/2016.(VIII.1.) önkormányzati rendeletét a 26/2016.(XI.2.) önkormányzati rendeletével módosította.  

2018. és 2019. években, ingatlantulajdonosok kérelmére, a tervezést általuk finanszírozottan, több 

területen módosítottuk a város Településszerkezeti Tervét és Helyi Építési Szabályzatát (M2 és M3 

módosítások). 

 

A Képviselő-testület a 176/2015. (X. 22.) határozatával Sajószentpéter Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégia fejlesztési irányait elfogadta. 

Az ITS dokumentációja az elfogadott fejlesztési irányok figyelembevételével készült el, azonban a 

kidolgozás alatt megjelent TOP pályázati kiírásokhoz igazodás érdekében kisebb korrekciókat, 

kiegészítéseket végeztünk. 

A Képviselő-testület a 143/2016 (VII.27.) határozatával döntött Sajószentpéter Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról; 

2017-ben fontos főépítészi feladat volt a város településképi arculati kézikönyvének és a településképi 

rendeletének elkészítése. 
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Sajószentpéter Városi Önkormányzat a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § 

(2) bekezdésének felhatalmazása alapján elkészítette a településképi rendeletének tervezetét és a 

településképi követelmények megalapozására szolgáló településképi arculati kézikönyvet. 

A településképi arculati kézikönyv feltárta és ismerteti az egyes településrészek arculati jellemzőit és 

értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tett a 

településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására, az attól idegen elemek tiltására, valamint a 

helyi értékek védelmére. 

A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való 

illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek 

kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség 

egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, 

reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve 

tilalmára vonatkozó településképi követelményt, szabályozást tartalmaz. A településképi 

rendelet megállapítja a településképi szempontból meghatározó területeket és a helyi védettségű művi 

értékeket. 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat a partnerség elvét szem előtt tartva előzetesen tájékoztatta a 

lakosságot és partnereket a dokumentumok tervezett készítéséről, majd az elkészült anyagot ismertetve 

kikérte a lakosság és partnerek véleményét, javaslatát.  

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 219/2017.(XII. 14.) határozatával 

jóváhagyta a város településképi arculati kézikönyvét, és megalkotta a településkép védelméről szóló 

23/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendeletét, mely dokumentumokat – az elfogadást megelőzően –

elérhetővé teszünk városunk honlapján, várva a lakosság és partnereink véleményét.  

A rendelet elfogadását követően előkészítettük a polgármester településképi bejelentési, véleményezési 

döntéseit, valamint elláttuk a településképi konzultációval és tanácsadással kapcsolatos feladatokat.  

A főépítészi tevékenység keretében (képviselő-testületi meghatalmazással) elláttuk az önkormányzat 

képviseletével kapcsolatos, valamint a rekultiváció monitoring tevékenységgel összefüggő 

adatszolgáltatási és előkészítési feladatokat a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati 

Társulásban. 

Testvérvárosi kapcsolatok 

A testvérvárosi kapcsolatok működtetésére nagy hangsúlyt fektettünk.  

A testvérvárosok között évenként megrendezésre került az „Ifjúsági és Sporttalálkozó”, ahol 40 

versenyző gyerek vállalta a kihívást testvérvárosaink tanulóival a labdarúgás, a röplabda, a falmászás, 

az asztalitenisz, az atlétika és a sakk területén. 2015-ben a rendezvénynek városunk adott otthont. 2016-

ban Sternberk, 2017-ben Kobiór, 2018-ban Dobsina és 2019-ben újra Sajószentpéter.  

Az „Öreg fiúk” labdarúgótorna, valamint az amatőr festők és fotósok találkozója 2015. évben nem került 

megrendezésre. 2016-ban Sajószentpéter Városi Önkormányzat szervezte meg a programot, 2017-ben 

Kobiór, 2018-ban Dobsina és 2019-ben újra Sajószentpéter. 

A Testvérvárosi találkozókat az önkormányzat, az iskolák és a művelődési központ szoros 

együttműködésével minden évben komoly szervezési munka előzte meg, hiszen akár a felkészülés, akár 

a kiutaztatás, vagy testvérvárosaink méltó vendéglátása nagy és felelősségteljes feladatot rótt a 

megvalósítókra. 
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A projektiroda és a CLLD munkaszervezet tevékenysége 

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó adatokból is megállapítható, hogy az elmúlt időszak 

vagyonnövekedése elsősorban az intenzív és sikeres pályázati tevékenységnek köszönhető.  

Sajószentpéter Városi Önkormányzat hazai és Európai Uniós pályázatait a Polgármesteri Hivatal 

szervezetén belül működő négy fős projektiroda, a Városüzemeltetési és Beruházási Osztállyal, a 

stratégiai tanácsadóval és a városi főépítésszel közösen készítette elő, bonyolította le. A szabályszerű 

elszámolásban közreműködtek a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály munkatársai.  

Az elmúlt öt év pályázati tevékenységének összefoglalását tartalmazza a beszámoló 1. melléklete.  

Az alábbi két ábra forrásonkénti, illetve évek szerinti megosztásban tartalmazza az elnyert pályázati 

összegeket.  

A projekt-tevékenység magas szakmai színvonalát bizonyítja, hogy 2019. szeptember 19. napjáig négy 

lezárt uniós pályázat helyszíni ellenőrzésére is sor került, melynek végén a jegyzőkönyvek hiba és 

hiánymentes pályázati megvalósítást rögzítettek.  
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A TOP-7.1.1. – 16-2017-00100 pályázati konstrukció keretében a Helyi Közösségi Fejlesztési 

Stratégiában megfogalmazott célok megvalósításához 250 millió Ft támogatási keretösszeget ítélt meg 

az Irányító Hatóság a Sajószentpéteren működő intézmények, vállalkozások, civil szervezetek és az 

Önkormányzat számára pályázati forrásként. 

Az elnyert támogatási összeg az alábbi megosztásban került felhasználásra: 

Projekt előkészítésre és a munkaszervezet működtetésére 2018 és 2020 között: 37 500 000 Ft. 

A megítélt támogatási összegből a pályázati időszakban két fő munkavállaló határozott idejű 

foglalkoztatása valósul meg az önkormányzatnál.  

A Helyi Akciócsoport 3 felhívást jelentetett meg a stratégiai célok megvalósítása érdekében:  

I. Helyi felhívás tárgya - Többfunkciós közösségi tér létrehozása Sajószentpéteren 

Erre a felhívásra nyújtott be Sajószentpéter Városi Önkormányzat pályázatot a művelődési ház udvarán 

szabadtéri színpad létrehozására, mely pályázat 85 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesült. 

II. Helyi felhívás tárgya - Közösségi terek fejlesztése Sajószentpéteren 

A megpályázható keretösszeg: 44 166 667 Ft volt.  

A felhívásra 6 pályázat érkezett.   

III. Helyi felhívás tárgya - Közösségi rendezvények támogatása Sajószentpéteren 

A megpályázható keretösszeg: 83 333 333 Ft 

13 pályázat érkezett a felhívásra.   

A benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban az Irányító Hatóság valamennyi pályázatról pozitív 

döntést hozott és a Támogatói okiratok elkészítése a Magyar Államkincstárnál folyamatban van. 

A pályázaton részt vettek a város önkormányzati intézményei, helyi vállalkozások, a civil szervezetek, 

az egyházak és az önkormányzat. 
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Összegzés 

A 2014-2019 közötti önkormányzati ciklus végére értünk. Működésünk nyilvánosságát a városi 

televízió közvetítéseivel, a Sajószentpéteri Krónika által kínált folyamatos információkkal, megújult 

honlapunkkal biztosítottuk. A jelentősebb témákban, a fejlesztéseket érintően fórumokat, egyeztetéseket 

tartottunk, céljaink véglegesítése előtt kérdőíves kutatásokat, igényfelmérést végeztünk, évente 

közmeghallgatásokat tartottunk. 

A választások közeledtével fontosnak tartjuk, hogy az elmúlt öt esztendő tevékenységéről számvetést 

készítsünk és azt a város nyilvánossága elé tárjuk. 

A fenti beszámoló számaiból és táblázataiból, a sorok között kiolvashatók az elmúlt évek közös 

munkájának, vitáinak, közösen meghozott döntéseinek az eredményei – Sajószentpéter nemcsak talpon 

maradt (hiszen az előző ciklus beszámolója még az állandósult pénzügyi nehézségek leküzdéséről adott 

számot), nemcsak a kötelező feladatait látta el magas szakmai színvonalon, más önkormányzattal 

összehasonlítva példa értékűen, hanem képes volt új jövőképet formálni és annak megvalósításába 

belekezdeni! 

Az új képviselő-testület megalakulását követően a választási ciklus idejére gazdasági programot 

fogadott el, amely az önkormányzatunk költségvetési lehetőségeivel összhangban és a gazdasági és 

környezeti adottságok figyelembevételével készült. 

Az elfogadott program alapvetésnek tekintette a törvényekben előírt és az önként vállalt feladatok 

teljesítését, az intézményi rendszer fenntartását, hatékony működtetését, a városi értékek megőrzését, 

fejlesztését, ezáltal biztosítva a helyi lakosság szükségleteinek, igényeinek kielégítését. 

Stratégiai céljaink az alábbiakban fogalmazódtak meg: 

- városfejlesztés, a helyi igények és lehetőségek összehangolása, 

- az önkormányzati feladatellátás minőségének fejlesztése,  

- a külső források, önkormányzati bevételek további feltárása,  

- hozzájárulás a foglalkoztatás növeléséhez, bővüljön Sajószentpéteren a munkahelyek száma, 

nőjön a munkaerő iránti kereslet és a munkaerő értéke, növekedjenek a jövedelmek és 

emelkedjenek a helyi önkormányzat adóbevételei. 

Mindezek a célok egy nagy hagyományú, jelentős értékekkel és lehetőségekkel rendelkező európai 

kisvárossá fejlődni kívánó település és helyi közösség képét formálták meg, ezért városunk 

működőképességének biztosításán túl azokat a fejlesztési irányokat és stratégiai célokat kutattuk 

és törekedtünk a megvalósításukra, amelyek a saját bevételeink növelését, a város fejlesztését, 

ezáltal élhetőbbé, befektetők, befektetések számára vonzóbbá tételét szolgálták. 

A beszámolót olvasva és a városban járva kitűnik, hogy céljainkból sok mindent 

megvalósítottunk, és egyéni életünkhöz hasonlóan, még sok tennivalónk van! 

A következő önkormányzat munkáját segíti sok olyan terv és stratégiai dokumentum, amelyre építeni 

lehet. 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 96/2014. (IV. 30.) határozatával döntött a 

város jövőbeni fejlesztéséhez szükséges településfejlesztési koncepció készítéséről, valamint a 

településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálatáról.  

Az európai uniós tervezési időszakra felkészülés során nagy jelentősége van a megfelelő módon 

előkészített, megalapozott fejlesztési dokumentumoknak, amelyek megjelenítik az adott terület 

fejlesztési irányait, céljait és igényeit ezért a Képviselő-testület a 143/2016. (VII.27.) határozatával 

döntött Sajószentpéter Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról. 

Mindezek a dokumentumok megalapozták a későbbi sikeres pályázatainkat. 
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Az élhető és fenntartható környezet megvalósítását alapozza meg a Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és 

Fenntartási Akciótervünk (ZIFFA), amely alapján minden projektünk keretében figyelmet fordítottunk 

zöldterületeink fejlesztésére és megújítására és ehhez kapcsolódóan indítjuk el a Sajószentpéteri Zöld 

Élettér Programot (SZÉP) is. 

Minden fejlesztés során szem előtt tartottuk a szemléletformálást, a projektek társadalmasítását a helyi 

közösségek támogatását, fejlesztését. 

A következő képviselő-testületnek van mire építenie, hiszen elbírálásra várnak benyújtott pályázataink 

az épülő elkerülő út mellett, befektetők fogadására alkalmas terület megvásárlására és közművesítésére, 

a városközpontban új piactér és közösségi tér megvalósítására, műfüves pálya építésére.  

Közösen elért eredményeinkre büszkék lehetünk, bízunk abban, hogy tevékenységünkkel 

hozzájárultunk Sajószentpéter város fejlődéséhez.   

 

 

        Dr. Faragó Péter 

     polgármester 
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1. számú melléklet 

2015. év pályázatok: 

Közmunka Program: 

Projekt igényelt támogatási összeg 

(Ft) 

Kistérségi Startmunka mintaprogram Mezőgazdasági programelem 

Erdőtelepítés, erdőművelés. 

A start munkaprogram keretében, az önkormányzatunk tulajdonában álló 

0104/6 HRSZ-ú erdőművelési ágú, 4325 m2 nagyságú erdőterületen 

végeztünk bozótírtást.  

A program ideje alatt az erdő területet folyamatosan műveltük, 

megtisztítottuk a beteg fáktól, a száraz gallyaktól és az aljnövényzettől.   

A program keretében 8 000 db facsemetét ültettünk el. A feladatok 

elvégzése szakmai irányítás alatt történt. 

Az erdő folyamatos művelése érdekében a programot 31 fővel, napi 8 

órás munkaidővel, 12 hónapon keresztül valósítottuk meg. 

bértámogatás: 33.590.216, -Ft 

közvetlen költség támogatás: 

4.987.345, - Ft 

 

Kistérségi Startmunka mintaprogram Helyi sajátosságokra épülő 

közfoglalkoztatás. 

A start munkaprogram keretében felújításra került a Kálvin tér 16. szám 

alatti épület. A tereprendezés után belső bontási feladatokat végeztünk, 

melyek a következők voltak: vakolatok leverése, javítása, aljzatbeton 

bontása, válaszfal rekonstrukció, nyílászáró szerkezetek javítása, 

pászítása. A bontási feladatok elvégzése után az épületben teljes belső 

felújítást végeztünk, burkolatot cseréltünk, vizesblokkot alakítottunk ki, 

valamint új kazán beépítésével központi fűtést szereltünk be. 

Vásároltunk egy kerti szegélykő gyártó sablont, amelynek segítségével 

legyártottunk 390 fm kerti szegélyt és 97 m2 színes (sötétszürke) 

térkövet. A legyártott térkövek a járdafelújítások során beépítésre 

kerültek. 

A programot 48 fővel, napi 8 órás munkaidővel, 12 hónapon keresztül 

valósítottuk meg. 

bértámogatás: 51.065.269, - Ft 

közvetlen költség támogatás: 

7.543.337, - Ft 

 

Kistérségi Startmunka mintaprogram Illegális hulladéklerakók 

felszámolása 

A start munkaprogram keretében Sajószentpéter Fecskeszög 

városrészében került felszámolásra az illegális hulladéklerakó.  A 

hulladék lerakás közvetlenül a lakóépületek szomszédságában alakult ki, 

így kiemelten fontos volt a lerakó megszüntetése. A felszámolásnál 

szempont volt az is, hogy ne csak a hulladékot szállítsuk el, hanem olyan 

megoldást találjunk, ami a további lerakás lehetőségét kizárja és a terület 

hasznosítását is megoldja. 

Ennek értelmében a hulladék elszállítása után egy 15 x 40 m-es 

körbekerített, sportolásra alkalmas pályát alakítottunk ki, ahol a fiatalok 

hasznosan tudják eltölteni a szabadidejüket. 

A sportpálya bekerítése bebetonozott acél oszlopokkal készült, amire 

merevítő acél szelvények felhegesztése után hegesztett acélháló került 

felrögzítésre. Az acél szerkezetek kétszeri mázolást kaptak, a pálya 

felülete pedig a talajcserét követően füvesítésre került. 

Ma már a korábbi rendezetlen és törmelékkel borított területen egy 

kulturált, a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas létesítmény áll. 

A programot 33 fővel, napi 8 órás munkaidővel, 10 hónapon keresztül 

valósítottuk meg. 

bértámogatás: 23.030.229, Ft 

közvetlen költség támogatás: 

4.194.537, - Ft 
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EU-s, hazai: 

Projekt azonosító száma, neve 

 

Elnyert támogatási összeg 

IPR-14 pályázati konstrukció keretében óvodai fejlesztő program 

megvalósítása a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 

székhelyén és tagintézményeiben 2014. május 16. és 2015. február 28. 

között.  

 

Sajószentpéteri Központi Napközi 

Otthonos Óvoda 

517.500.-  

SKNOÓ Móra Ferenc Utcai 

Tagóvodája 

655.500.-  

SKNOÓ Semmelweis Utcai 

Tagóvodája 

759.000.-  

Összesen: 

1.932.000.-  

Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/201. (I.31.) BM rendelet 

alapján Sajószentpéter Városi Önkormányzat támogatást nyert a 

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Móra Ferenc 

Utcai Tagóvodájának infrastrukturális fejlesztésére.  

 

A felújítás során a régi, elavult nyílászárók kicserélésre kerültek korszerű, 

energiatakarékos homlokzati nyílászárókra. Utólagos hőszigetelést kapott 

az épület külső homlokzati határoló felülete. Elvégezték a felújításhoz 

szükséges kiegészítő munkákat, mint bontások, eresz, villámvédelem. A 

leromlott állapotú gyermekmosdók teljesen megújultak (megvalósult a 

vízgépészeti vezetékek, szaniter berendezések cseréje, meglévő 

padlóburkolat cseréje, meglévő falburkolat cseréje, üzemi víz elleni 

szigetelés készítése, oldalfal és mennyezet festése, belső nyílászárók 

cseréje, kiegészítők kerültek felszerelésre). Az egészségügyi szoba 

zuhanyzó összefolyója kicserélésre került. Padlóburkolat készült a 

folyosón és a gazdasági bejárat előtti területen. Burkolásra került a folyosó 

falfelülete 1,2 m magasságig. Megtisztították a műkő lépcső taposó 

felületét. Kicserélésre kerültek a foglalkoztatók és a gyermek öltözők 

bejárati ajtólapjai, kicserélésre került két darab beltéri fém kétszárnyú 

ajtó, műanyag nyílászáróra. Felújításra kerültek a vizesblokkok és a 

folyosó elektromos szerelvényei (kapcsolók, lámpák).  

A támogatás felhasználásáról a beszámoló a Belügyminisztérium részére 

benyújtásra került. 

 

15.220.101.-  

 

2016. év pályázatok: 

Közmunka Program: 

Projekt igényelt támogatási összeg 

 

A 2016. évi járási startmunka mintaprogram/mintaprogramra épülő 

program támogatása - Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása - 

Dusnoki közösségi tér kialakítása A program elsődleges célja 

Sajószentpéter –Dusnok, Katalin u. 47 sz. alatt található Közösségi Ház 

udvarán lévő hulladék elszállítása, az udvar rendbetétele, valamint 

közösségi tér kialakítása volt. A program során a Közösségi Ház Katalin 

utcai kerítésének régi fém kerítésmezőit, valamint a Táncsics Mihály utcai 

bértámogatás: 22.636.876, - 

közvetlen költség támogatás: 

4.680.358, - 
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drótfonatos kerítés maradványait elbontottuk. A megmaradó lábazaton a 

fedlapot és a lábazatvakolatot kijavítottuk, a drótfonatos kerítés 

nyomvonalában új lábazatot és egy kiskaput készítettünk és egységesen 

homlokzati festékkel lefestettük mindkét utcán található kerítéselemeket. 

A kerítésmezőket és a kiskapu mezőket gyalult bükkfa deszkából készült 

elemekből gyártottuk, melyek lazúros felületkezelést kaptak. Az udvaron 

megépítettük a szabványos méretű 14,2 x 25 m-es lábteniszpályát aszfalt 

burkolattal és szegélykő kerettel. A burkolatra felfestésre kerültek az alap 

és oldalvonalak, valamint felszerelésre került a lábtenisz háló is. Az udvar 

zöldfelületére, térkő alapra helyeztük ki az asztalitenisz asztalt és a 

keményfa asztallapú sakkasztalt. Az elkészített sportpálya a kihelyezett 

játszó- és pihenő elemek a megmaradt zöldfelületekkel olyan közösségi 

teret alkotnak, ahol minden korosztály talál elfoglaltságot, szórakozást. A 

program megvalósításával lehetőség nyílt több, gyermekeket és 

felnőtteket egyaránt érintő, családokat aktivizáló közös program 

megszervezésére, a sportolásra, a szabadidő hasznos eltöltésére. 

A programot 33 fővel, napi 8 órás munkaidővel, 10 hónapon keresztül 

valósítottuk meg. 

 

A 2016. évi járási startmunka mintaprogram/mintaprogramra épülő 

program támogatása - Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás - 

Betonelem gyártás termékkörének bővítése, rendőrségi épület felújítása, 

önkormányzati tulajdonú épület bontása A program során folytattuk a 

korábbi években megkezdett betonelem gyártást, felújítottuk a rendőrségi 

épületet, valamint önkormányzati tulajdonú épületet bontottunk el.  

Betonelem gyártás: 

A korábbi években beindított betonelem gyártás eredményeként három 

típusú betonelemet tudunk legyártani: ”B” típusú mederburkoló elemet, 

térkövet és kerti szegélykövet. Ezekkel az elemekkel burkolt csapadékvíz 

elvezető árkot tudunk kialakítani és térkő burkolatot tudunk felújítani, de 

a kivitelezéshez további kiegészítő elemek megvásárlása szükséges. 

Mederburkolat építéséhez kiegészítő sablont ("A" típusú mederburkoló 

elem) és kiemelt szegélykő gyártó sablont vásároltunk. A kiemelt 

szegélykövek és „A” típusú mederburkoló elemek gyártásával 

csapadékvíz elvezető árkok burkolását, járdafelújításokat és a Bercsényi 

úti parkolóhoz csatlakozó térburkolat felújítását végeztük el. 

Rendőrség épületének felújítása: 

A felújítás során az alábbi munkák kerültek elvégzésre: vizesblokkok 

felújítása, belső és külső vakolatjavítások, külső lábazatvakolat javítása, 

nyílászárók javítása, padlóburkolatok cseréje, belső festési munkák, 

homlokzatfestés, kerítés felújítása, az általunk gyártott térkő burkolat 

lerakásával a bejárat és a gépkocsi várakozóhely felújítása.  

Sajószentpéter, Élmunkás utca 2. szám alatti 912/8 helyrajzi számú épület 

bontása: 

Az ingatlan olyan mértékben megrongálódott, hogy állaga a 

közbiztonságot veszélyeztette, ezért az épület bontása elkerülhetetlenné 

vált. 

A falszerkezet géppel és kézi bontókalapáccsal lett elbontva. A bontásból 

kikerült téglák nagy része újrahasznosítható.  

A kikerülő bontási inert hulladékot hulladéklerakóra szállíttattuk el. 

A programot összesen 48 fővel napi 8 órás munkaidővel 12 hónapon 

keresztül valósítottuk meg.  

bértámogatás: 49.320.444, - 

közvetlen költség támogatás: 

12.843.275, - 

 

A 2016. évi járási startmunka mintaprogram/mintaprogramra épülő 

program támogatása- Mezőgazdaság program - Fóliasátor a város 

virágosításáért, erdőművelés, energiafa telepítés. 2016-ban az elkezdett 

bértámogatás: 41.957.308, - 

közvetlen költség támogatás: 

11.445.336, - 
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mintaprogramot folytattuk. A feladatok elvégzése szakmai irányítással 

történt. Az erdőgazdálkodási program újítása, hogy a program keretében 

összesen 21.462 darab facsemete kiültetését valósítottuk meg, továbbá 

beszereztünk egy saját motoros vontatható aprítógépet, mellyel a 

tisztításból származó gallyakat és aljnövényzetet aprítékoljuk és 

hasznosítani tudjuk. A mezőgazdasági programban új elemként 1500 m2 

területen energetikai faültetvényt alakítottunk ki Sajószentpéter Dusnok 

városrészében található önkormányzati tulajdonú területen. A területen a 

45/2007. (VI.11.) FVM rendeletben engedélyezett fafajták közül 1200 db 

szürke nyár csemetét telepítettünk.  

További új elemként fóliasátrat építettünk a 2015. évi program keretében 

kialakításra került Közfoglalkoztatási és Képzési Központ 

(Sajószentpéter, Kálvin tér 16.) kertjében. A fóliasátor mérete 5 m X 19,5 

m, vázelemei horganyzott acélból készültek. A fóliasátorban egynyári, 

kétnyári virágokat és évelő virágok palántáit állítottuk elő, melyeket a 

város szépítésére használtunk fel. A növények öntözésére, saját öntöző 

kutat használtunk.  

A programot összesen 40 fővel napi 8 órás munkaidővel 12 hónapon 

keresztül valósítottuk meg. 

 

 

Útőr program A program keretében biztosítottuk az önkormányzati 

úthálózat használhatóságát, megtartottuk a közterület rendezettségét, 

melyek elérésére az alábbi tevékenységeket végeztük: 

- úttartozékok helyreállítása, tiszántartása, 

- a láthatóságot zavaró növényzet gondozása, 

- útburkolaton, útpadkán álló víz elvezetése, az útpadkák karbantartása 

révén, 

- vízelvezető rendszerek, műtárgyak tisztítása, karbantartása, 

- út menti hulladékgyűjtés, takarítás, 

- úthibák észlelése, javítása. 

 

Sajószentpéter aszfaltburkolatú útjainak burkolata túlnyomó részben 

elavult, ezért azokon rendszeresen kátyúk alakulnak ki. A program 

keretében a munkacsoportok által észlelt úthibákat javítottuk élvágást 

követően 6 cm vastagságú behengerelt hidegaszfalttal, összesen 150 m2 

felületen.  

Városunk több aszfaltburkolatú útjának burkolata keskeny, de a forgalom 

két irányú, ezért az útpadkák nagy igénybevételnek vannak kitéve, 

melynek következtében a padkákról nem folyik be a csapadékvíz a 

vízelvezető árkokba, ezzel téli fagyok esetén rongálva az útburkolat 

minőségét. A padkák így rendszeres karbantartásra szorulnak. A 

következő utcák útpadkáinak javítását végeztük el a padkák megfelelő 

vízelvezetése érdekében 0-30 frakciójú zúzottkő felhasználásával 

behengerelve, a burkolat mindkét oldalán 60 cm szélességben a felület 

átlag 50 %-ában: Toboz u. 440 m, Pázsit u. 440 m, Harmat u. 440 m, 

Könyves Kálmán u. 440 m, Kodály Zoltán u. 240 m, összesen 3000 m  

padkajavítás készült.  

A tervezett munkák megvalósulásával javult az utak vízelvezetése, a 

közlekedés biztonsága, az érintett lakosság életkörülménye.  A város 

arculata vonzóbbá vált. 

 

bértámogatás: 10.239.270, - 

közvetlen költség támogatás: 

2.491.973, - 
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EU-s, hazai: 

Projekt azonosító száma, neve Elnyert támogatási összeg 

 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C 

törvény 3. mellékletének II. 3. a), b), és c) pontjában szabályozott 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen, 

belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcím szerint. A projekt elsődleges 

célja szilárd burkolatú közutak felújítása volt, amely a Táncsics, a 

Munkácsy, az Eperjesi, a Tulipán utca és a Gedely utca, a Tulipán 

utca és az Eperjesi utca közötti szakasza, valamint az Ibolya utcák 

tekintetében valósult meg (teljes aszfaltburkolatú felújítás zúzottkő 

padkával). Egyéb kapcsolódó célként a Táncsics utca csapadékvíz 

elvezetését szolgáló vízelvezető létesítmény felújítása történt meg. A 

pályázat költségvetése a kapcsolódó beszerzési eljárás és műszaki ellenőr 

költségét is tartalmazta. 

16.001.584.- 

 Önerő: 2.823.809.- 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő által meghirdetett, A köznevelési és a kulturális 

intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása című, 

NTP-KKI-16 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott, „Kreatív fiatalok 

Sajószentpéteren” című pályázat támogatásban részesült. A pályázó a 

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár.  

 

1.000.000.- 

 

 

2017. év pályázatok: 

Közmunka Program: 

Projekt igényelt támogatási összeg 

2017. évi járási startmunka mintaprogram/mintaprogramokra épülő 

program támogatás- Mezőgazdasági program fejlesztése 

erdőműveléssel, energiafa ültetéssel és fűthető fóliasátor telepítéssel A 

program keretében 22.200 darab facsemete kiültetését valósítottuk meg. 

A mezőgazdasági programban a tavalyi program bővítéseként újabb 1500 

m2 területen energetikai faültetvényt valósítunk meg Sajószentpéter 

Dusnoki városrészében található önkormányzati tulajdonú területen. A 

telepítést és az ültetvény gondozását a program keretében láttuk el. A 

program kiszolgálására, valamint a mezőgazdasági program 

fejlesztéséhez beszereztünk egy 36,6 lóerős mezőgazdasági erőgépet 

(kistraktort) a hozzá kapcsolható és a terület előkészítéséhez és 

karbantartásához szükséges munkagéppel (fűkasza) együtt. A beszerzésre 

kerülő munka és erőgép biztosították a mezőgazdasági program 

továbbfejlesztéséhez szükséges önkormányzati tulajdonú földterület - 

amely jelenleg parlagon van - előkészítését is. Az elmúlt évben beszerzett 

vontatható aprítógépet is a kistraktorral tudtuk az erdőre kijuttatni. 

További új elemként fűthető fóliasátrat telepítettünk a 2015. évi program 

keretében kialakításra kerülő Közfoglalkoztatási és Képzési Központ 

(Sajószentpéter, Kálvin tér 16.) kertjében. A fóliasátrat 15kW 

teljesítményű automata adagolós aprítékkazánnal fűthetjük. A fűtéshez 

szükséges aprítékot a tavalyi program keretében beszerzett aprítógép 

segítségével állíthatjuk elő az erdő és egyéb területek megtisztításakor 

keletkező nyesedékek aprításával. A fóliasátorban korai ültetésű 

dísznövények termesztését folytathatjuk. 

bértámogatás: 39.717.835, - 

közvetlen költség támogatás: 

18.750.002, - 
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Az erdő folyamatos művelése érdekében, valamint az energetikai 

ültetvény és a dísznövények gondozásához a programot emelt létszámmal 

40 fővel valósítottuk meg napi 8 órában 12 hónapon keresztül. 

 

2017. évi járási startmunka mintaprogram/mintaprogramokra 

épülő program támogatás-Betonelem-gyártás termékkörének 

bővítése, önkormányzati tulajdonú épületek rekonstrukciója 

A 2017. évi start mintaprogramok keretén belül Sajószentpéter, Kossuth 

u. 197. szám alatti ingatlan rekonstrukcióját végeztük el. Ebben az 

önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban a Sajószentpéteri Rendőrőrs 

működik. Az épület két részből áll. Az épület második része egy 

könnyűszerkezetes bővítmény, amely sem szerkezetében, sem 

belmagasságában már nem volt alkalmas munkavégzésre. A projekt 

keretében ennek a szárnynak a rekonstrukcióját valósítottuk meg. 

Sajószentpéter, Kálvin tér 35. Városgondnokság telephelyen megvalósuló 

fejlesztések: 

A Sajószentpéteri Városgondnokság, a közfoglalkoztatási programok 

lebonyolítása során nagy mennyiségű raktározási feladatot lát el, melyet 

egy műszakilag erősen leromlott, beázó épületben tudott megoldani. 

Szükségessé vált az épület és a térburkolat felújítása, valamint 

vagyonvédelmi szempontból a szomszédos ingatlant leválasztó kerítés 

építése. 

A helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás keretében folytattuk a 

betonelem gyártást is. Ráépülő tevékenységként vásároltunk egy „C” 

tipusú mederburkoló sablont. A hagyományos közfoglalkoztatás 

keretében folytattuk a járdafelújításokat, valamint vízelvezető árkok 

burkolását.  

A programot összesen 48 fővel napi 8 órás munkaidővel 12 hónapon 

keresztül végeztük 

 

bértámogatás: 47.848.570, - 

közvetlen költség támogatás: 

28.855.350, - 

 

2017. évi járási startmunka mintaprogram/mintaprogramokra 

épülő program támogatás-Illegális hulladéklerakó felszámolása - 

Semmelweis Park kialakítása 

A program célja volt a Semmelweis utcától megközelíthető területen 

található illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása (felszedése 

és kezelése, ártalmatlanítása), megszüntetése, a hulladékhagyó 

magatartás jelenségének megváltoztatása, az ismétlődő lerakások 

megakadályozása, újak kialakulásának megelőzése. Az egykori piactéren 

töredezett burkolatok, előre gyártott beton elemek, inert hulladékok és 

egyéb kommunális hulladékok voltak találhatóak. A terület a gyér füvön 

kívül növényzettel nem rendelkezett. A nagyobb szabadtér a garázssor 

előtt, egy töredezett burkolatú labdázó tér, szintén kihasználatlan volt. A 

program keretében ennek a területnek a rekonstrukcióját végeztük a 

hulladékok elszállításával és hasznosításával, valamint parkosítással.  

A programot 33 fővel napi 8 órás munkaidővel 12 hónapon keresztül 

folytattuk. 

bértámogatás: 31.540.551, - 

közvetlen költség támogatás: 

7.040.627, - 
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EU-s: 

Projekt azonosító száma, neve 

 

Elnyert támogatási összeg 

(Ft) 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01193 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat ASP központhoz való 

csatlakozása 

 

9.000.000.- 

TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00014 - Helyi gazdaságfejlesztés 

Sajószentpéter és térsége korszerű közétkeztetési 

infrastruktúrájának megteremtése 

A közétkeztetési infrastruktúra megújulása érdekében a Kristály étterem 

teljeskörű megújuláson ment keresztül. A korszerűsítés főbb elemei: 

az egészséges, korszerű táplálkozást szolgáló konyhatechnológiai 

fejlesztések végrehajtása, diétás konyha kialakítása az elektromos hálózat 

korszerűsítése, ivóvíz- és szennyvízhálózat korszerűsítése, fűtésrendszer 

modernizációja, hűtőkamra kialakítása, nyílászárók cseréje, burkolatok 

cseréje, fal és egyéb felületek festése szellőzőrendszer kialakítása,az 

épület akadálymentesítése 

 

202.000.000.-  

TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00002 - Barnamezős területek 

rehabilitációja 

Aktív pihenőpark kialakítása barnamezős területek rehabilitációjával A 

volt Üveggyári lerakó barnamezős területének kármentesítése történik 

meg oly módon, hogy a jelenlegi hulladékkal szennyezett réteg vízzáró 

réteggel lezárásra kerül és e fölött új termőréteg kerül kialakításra, amely 

növénytelepítésre alkalmas. Cél a rehabilitációra kerülő területen városi 

zöldfelület kialakítása és sport-rekreációs célú hasznosítása. A területen 

nem csupán a mozgást szolgáló sporteszközök, hanem játszótér, 

multfunkciós sportpálya, gördeszkapály, játszótér, óriás félcső, gördeszka 

pálya és kerékpáros ügyességi pálya kerül elhelyezésre. A beruházás része 

az Ibolya-telepet megközelítő út teljes felújítása. 

 

674.000.000.-  

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00003 - Zöld város kialakítása 

Zöld város kialakítása Sajószentpéter Kertváros városrészén 

A volt Pécsi Sándor iskola két főépülete közül az egyik, a volt alsó tagozat 

épületének megújulása valósult meg. A meglévő épületben szabadidős, 

sport, illetve szolgáltatási tevékenységek kapnak helyet. A tervezési 

program a helyi vállalkozások előzetes megkérdezése és többkörös 

programegyeztető megbeszélések eredményeként jött létre. A tervezéssel 

érintett épületben egy magas igényszintű kondicionáló terem, csoportos 

tornára alkalmas tornaszobák, valamint egy – a kisebb gyermekek 

szórakoztatására alkalmas – játszóház kerül kialakításra fő funkcióként. A 

sportolásra alkalmas, nagy zöldfelülettel rendelkező udvar szinte tálcán 

kínálja a szabadtér sportcélú hasznosítását, ahol egy körbezárt műfüves 

grundfoci pálya, füves sportpályák kialakítására is lehetőség nyílt. 

 

400.000.000.-  

 

TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00027 - Települési környezetvédelmi 

infrastruktúrafejlesztések 

Sajószentpéter déli városrész bel- és csapadékvíz- védelmi hálózat 

kiépítése 

Sajószentpéter villámárvizek által fenyegetett déli városrészének 

csapadékvíz hálózatát újítottuk meg. A beruházás keretén belül a Harica-

patak mentén 10 db befogadó víztározó épült, amihez kapcsolódik a 

megújult nyílt csapadékelvezető rendszer. A fejlesztés eredményeként a 

kapubejárók nagy része átépítésre került, valamint a Pécsi Sándor utca új 

zárt csapadékelvezető csatornájának a nyomvonalán az utca teljes 

útburkolat felújításon esett át. 

 

 

 

298.915.946.-  

 



37 
 

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00004 - Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés 

Kerékpárosbarát fejlesztés Sajószentpéteren – Városi kerékpárút 

hálózat megvalósítása 

Miskolc felől a belterületi határától a Pálóczi utca végéig a zöld sávban 

önálló kerékpárút tervezett a napi kétezres járműforgalmat jelentősen 

meghaladó 26-os számú közút tehermentesítésére. Az Ady Endre úton a 

szükséges útszélesítés után kerékpárnyomvonal kijelölése történik 

piktogramok felfestésével. Az Erőmű és 26-os számú főút csatlakozásáig 

a meglévő útburkolatokon, illetve útburkolat megerősítéssel a nyomvonal 

lett kijelölve felfestéssel, ezt követően a Deák Ferenc utcáig a főút melletti 

zöldsávban épül önálló kerékpárút. Innen a meglévő hálózatig a Deák 

Ferenc és Sport úton a szükséges útszélesítés után kerékpárnyomvonal 

kijelölése történik piktogramok felfestésével, a Vörösmarty utcában pedig 

a meglévő útburkolatokon lett a nyomvonal kijelölve. A Bethlen Gábor, 

Tompa Mihály, Kölcsey, Bercsényi utcákban szintén a meglévő 

burkolaton lett kijelölve a kerékpáros nyomvonal. 

Kapcsolódó tevékenységként a meglévő kerékpár-hálózaton a hiányzó 

KRESZ táblák pótlását és a burkolati jelek újra festését, 

kerékpártámaszok elhelyezését, valamint az önálló kerékpárút szakaszok 

közvilágítását építettük ki. Beszerzésre kerül egy úttakarító seprőgép – 

hótoló és homokszóró adapterekkel – a hálózat karbantartására. 

 

 

293.557.155.-  

 

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00020 - Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés 

Körforgalom építése a 26. számú és a 27. számú főutak 

csomópontjában és kapcsolódó közlekedésbiztonsági fejlesztések 

megvalósítása 

A projekt keretében a Sajószentpéter 26-os és 27-es számú főutak 

kereszteződésében körforgalom építését, a tervezett körforgalomtól 

kiinduló Rákóczi Ferenc út – Kálvin tér menti szakaszon 

kerékpárforgalmi létesítményt, kerékpárnyomvonal kijelölését 

valósítottuk meg piktogramok felfestésével. A Temetőhöz vezető, 

valamint a Területi Szociális Központ és Bölcsődéhez vezető utak közötti 

járdaszakasz felújítása, akadálymentesítése és 13 db gyalogos-

átkelőhelynél csúszásgátló, figyelemfelhívó burkolat kialakítása is része 

volt a projektnek. 

 

 

 

167.611.204.-  

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00005 - Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése 

Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv készítése (SECAP) 

 

 

4.673.727.-  

 

TOP-7.1.1-16-2017-00100 - PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER - 

Kulturális, Sport- és Városfejlesztő Helyi Közösség Fejlesztési 

Stratégiájának elkészítése és megvalósítása című projekt 

 

250.000.000.- 

EFOP-3.3.2-16-2016-00298 - Kulturális intézmények a köznevelés 

eredményességéért 

"FIT"- kompetencia Fejlesztés, Ismeret- és Tudásgyarapítás a Sajó 

völgyében 

 

 

 

24.997.973.-  
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2018. év pályázatok: 

Közmunka Program: 

Projekt igényelt támogatási összeg 

2018. évi járási startmunka mintaprogram/mintaprogramokra épülő 

program támogatás- Mezőgazdasági program fejlesztése 

erdőműveléssel, energiafa ültetéssel  
A mezőgazdasági programban a tavalyi program bővítéseként újabb 3000 

m2 területen energetikai faültetvényt valósítottunk meg Sajószentpéter- 

Dusnok városrészében található önkormányzati tulajdonú területen. A 

területen a „135/2017. (VI.9.) Korm. rendelet a fás szárú növényekről” 

szerint engedélyezett fafajták közül 1000 db olasz nyár telepítését 

hajtottuk végre. A telepítést és az ültetvény gondozását a program 

keretében láttuk el. A korábbi mezőgazdasági programok keretében 2 

darab fóliasátrat szereztünk be, amelyből az egyik fűthető, így ráépülő 

programként korai ültetésű (pl. petúnia, bojtocska, oroszlánszáj) egynyári 

dísznövényeket termesztettünk. A kertészeti programrészt 

növénytermesztő mérnök felügyelte. 

A 2017. évi program keretében egy 36,6 lóerős mezőgazdasági erőgépet 

(kistraktor) szereztünk be, hozzá kapcsolható munkagéppel együtt, így a 

mezőgazdasági program továbbfejlesztéséhez egy pótkocsit és egy ekét 

szereztünk be. A beszerzésre kerülő kiegészítőkkel az önkormányzati 

tulajdonú földterület előkészítését tudtuk elvégezni. 

Az erdő folyamatos művelése érdekében, valamint az energetikai 

ültetvény és a dísznövények gondozásához a programot 15 fővel 

valósítottuk meg napi 8 órában 12 hónapon keresztül. 

 

2018. évi járási startmunka mintaprogram/mintaprogramokra épülő 

program támogatás-Betonelem-gyártás termékkörének bővítése, 

önkormányzati tulajdonú épület rekonstrukciója 
A 2018. évi start mintaprogramok keretén belül, a helyi sajátosságokra 

épülő mintaprogramban az alábbi feladatokat végeztük el. 

Betonelem gyártás: Folytattuk a korábbi években végzett betonelem 

gyártását. A hagyományos közfoglalkoztatás keretében járdafelújításokat, 

valamint vízelvezető árkok burkolását valósítottuk meg. 

Sajószentpéter Gedely utca 1. szám alatti épületen megvalósuló 

fejlesztések: Ezt az épületet a Sajószentpéteri Városgondnokság 

használja, itt kerülnek raktározásra a közmunkaprogramban használt 

eszközök egy része, és itt történik az irattározás is.  

Az épület tetőszerkezete már annyira elhasználódott, hogy szükségesé vált 

a felújítása.  A felújítás során a lécezést és deszkázatot cseréltük ki, a 

héjazat alá tetőfóliát építettünk be, a cserépfedés - a szükséges pótlásokkal 

- átfedésre került és csatornát szereltünk fel. A speciális szakmunkák miatt 

külső vállalkozót is bevontunk. 

A programot összesen 15 fővel napi 8 órás munkaidővel 12 hónapon 

keresztül végeztük. 

 

bértámogatás: 13.323.338, - 

közvetlen költség támogatás: 

6.493.836, - 

 

2018. évi járási startmunka mintaprogram/mintaprogramokra épülő 

program támogatás-Illegális hulladéklerakó felszámolása – Bányász 

emlék park felújítása 

A program célja volt a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, 

Városi Könyvtár (3770 Sajószentpéter, Sport utca 32/1.) előtti 

közterületen található Bányász emlékpark (Hrsz. 878/1) területén 

illegálisan lerakott, elhagyatott hulladék felszámolása (felszedése és 

kezelése, ártalmatlanítása), megszüntetése, és a hulladékhagyó magatartás 

bértámogatás: 29.846.788, - 

közvetlen költség támogatás: 

6.852.507, - 
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jelenségének megváltoztatása, az ismétlődő lerakások megakadályozása 

volt. 

A park sajnos a rendszeres karbantartás ellenére a szemétlerakás 

helyszínévé vált és egyre több gondot okozott a fenntartása. A 

szemétlerakással párhuzamosan megjelentek a rongálások is, amelynek 

következtében a díszburkolat jelentős része megsérült. 

Az átalakítás során a kör alakú pódium körül a felpúposodott burkolat, 

valamint az ahhoz kapcsolódó járdák térkőburkolata szintén felbontásra 

került. A Sport úttal párhuzamos, a templom telekhatárától az MSK 

parkolójáig vezető járda felszedése is megtörtént. A meglevő lánckorlát 

nagyobb része szintén elbontásra került. 

A program keretében új, saját gyártású térburkolatot raktunk le és 

növényeket telepítettünk. 

Így a megvalósult rekonstrukcióval, a hulladékok elszállításával és 

hasznosításával, a parkosítással minőségi változást értünk el. 

A programot 32 fővel napi 8 órás munkaidővel 12 hónapon keresztül 

folytattuk. 

 

2018. évi járási startmunka mintaprogram/mintaprogramokra épülő 

program támogatás-Belterületi közutak karbantartása  
Sajószentpéter aszfalt burkolatú útjainak burkolata túlnyomó részben 

elavult, ezért azokon rendszeresen kátyúk alakultak ki. A program 

keretében biztosítottuk az önkormányzati úthálózat használhatóságát. 

Ebben a programban a belterületi zúzottköves út kátyúzását (Margit 

kapu), az aszfaltozott utak padkáinak javítását (Aranyeső, Fecske, Ibolya, 

Harica és Rózsa utca), valamint az aszfaltozott utak hideg aszfalttal 

történő kátyúzását végeztük el (Aranyeső, Fecske, Ibolya és Wesselényi 

utca). Átfestettük az önkormányzati utak gyalogátkelőhelyeinek 

útburkolati jeleit. Pótoltuk a hiányzó és sérült KRESZ táblákat. 

Az elvégzett munkák megvalósulásával javult az utak vízelvezetése, a 

közlekedés biztonsága, az érintett lakosság életkörülménye.  

A programot 28 fővel napi 8 órás munkaidővel 12 hónapon keresztül 

folytattuk. 

 

bértámogatás: 20. 587.490, - 

közvetlen költség támogatás: 

6.138.644, 

 

2018. évi járási startmunka mintaprogram/mintaprogramokra épülő 

program támogatás- Bio- és megújuló energiafelhasználás  
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évben új mintaprogramot 

indított. 

A program keretében az erdőterületet a beteg fáktól, száraz gallyaktól és 

aljnövényzettől tisztítottuk meg. A tisztítás során nagy mennyiségű 

biomassza keletkezett. A megtisztított területen pótlásként kocsánytalan 

tölgy telepítését végeztük. 

A programot 20 fővel napi 8 órás munkaidővel 12 hónapon keresztül 

folytattuk. 

 

bértámogatás: 20.177.786, - 

közvetlen költség támogatás: 

4.489.971, - 
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EU-s: 

Projekt azonosító száma, neve 

 

Elnyert támogatási összeg 

(Ft) 

TOP-3.2.1-16-BO1 - Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sajószentpéteren; A 

Városi Sportközpont, a Lévay József Városi Könyvtár és a Dusnoki 

Közösségi Ház energiahatékonyság-központú fejlesztése 

A város három fontos közintézményének külső szigetelése ablakai, 

gépészeti és világítási rendszereinek cseréje valósul meg. Napelemes és 

szolár rendszerek alkalmazásával, valamint az akadálymentesítés 

biztosításával. 

Ezek a munkák kiegészítéseként a belső terek is megújulnak így egy 

komplex épületfelújítás történik meg. 

 

 

 

205.000.000.-  

 

TOP-1.2.1-16-BO1 - Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható 

turizmusfejlesztés - Pitypalatty-völgy turisztikai fejlesztése Kilátó 

építése a Pipiske dombon, motorik park és tanösvény kialakítása a Harica-

patak mellett, pincekiállítás  

151.434.400, - 

TOP-4.2.1-16-BO1 - Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése „Generációk kertje” - 

szociális alapszolgáltatások infrastrukturális 

A projekt legfőbb célja a meglévő szolgáltatások színvonalának minőségi 

fejlesztése. Ennek keretében a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ 

és Bölcsődéhez tartozó, telekhatáron belüli külső tér (udvar, zöld terület) 

kialakítása, átalakítása, felújítása, az ehhez kapcsolódó tárgyi eszközök 

beszerzése, családbarát funkciók kialakítása és járműbeszerzés valósul 

meg. A fejlesztés eredményeként egy olyan többfunkciós „Generációk 

kertjé”-t hoztunk létre, ahol minden korosztály tagja talál a maga számára 

megfelelő kikapcsolódási 

 

 

150.000.000.- 

 

 

2019. év pályázatok: 

Közmunka Program: 

Projekt igényelt támogatási összeg 

2019. évi járási startmunka mintaprogram/mintaprogramokra épülő 

program támogatás- Mezőgazdasági program  

A mezőgazdasági programban a korábbi programok bővítéseként újabb 

3000 m2 területen energetikai faültetvényt valósítunk meg Sajószentpéter- 

Dusnok városrészben található önkormányzati tulajdonú területen. A 

területen a 135/2017. (VI.9.) a fás szárú növényekről szóló Korm. rendelet 

szerint engedélyezett fafajták közül pannónia nyár telepítését tervezzük. A 

telepítést és az ültetvény gondozását a program keretében látjuk el. 

A korábbi mezőgazdasági programok keretében 2 darab fólia sátrat 

szereztünk be, amelyből az egyik fűthető, így ráépülő programként korai 

ültetésű (pl. petúnia, bojtocska, oroszlánszáj), valamint egyéb egynyári és 

kétnyári dísznövények termesztését tervezzük. A fóliasátor fűtését 

automata adagolós  

bértámogatás felhasználás: 

15.502.835, - 

közvetlen költség támogatás: 

9.514.725, - 
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aprítékkazánnal valósítjuk meg, amelyhez a szükséges aprítékot a szintén 

közfoglalkoztatási program keretében beszerzett aprítógép segítségével 

állítjuk elő. A kertészeti programrészt növénytermesztő mérnök felügyeli. 

A 2017. évi program keretében egy 36,6 lőerős mezőgazdasági erőgépet 

(kistraktor) szereztünk be hozzá kapcsolható munkagéppel együtt, így a 

mezőgazdasági program továbbfejlesztéséhez egy talajmaró, egy tárcsa, 

egy árokásó, valamint a tavaly megvásárolt pótkocsihoz egy locsoló 

felépítményt beszerzését valósítottuk meg. A beszerzésre került 

kiegészítőkkel az önkormányzati tulajdonú földterület előkészítését is el 

tudjuk végezni. A kertészeti programrészt növénytermesztő mérnök 

felügyeli. 

A programot 15 fővel, 8 órás munkarendben, 12 hónapon át tervezzük 

megvalósítani. 

 

2019. évi járási startmunka mintaprogram/mintaprogramokra épülő 

program támogatás- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás  

A 2019 évi start mintaprogramok keretén belül, a helyi sajátosságokra épülő 

mintaprogramban az alábbi feladatokat kívánjuk elvégezni: 

1. Betonelem gyártás: 

Folytatva a korábbi években végzett betonelem gyártást 2019 évben is 

folytatni kívánjuk ezt a tevékenységet. 

Ebben a projektben 400 m2 térkő, 300 m kerti szegélykő és 100 m beton 

mederburkoló elem gyártását tervezzük. 

2. Sajószentpéter, Sport utca 32/2. szám alatti (Hrsz: 930/1) épület 

felújítása:  

Ezt az épület a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár 

Szepesi Gusztáv Stadion öltöző épülete. Az épület ebben az évben az 

energetikai pályázat keretében új homlokzati hőszigetelést és új 

nyílászárókat fog kapni és a fűtés rendszere is korszerűsítve lesz.  

Az épület tetőszerkezete már annyira elhasználódott, hogy szükséges annak 

felújítása. Az energetikai pályázatban ez a munka nem volt beépíthető, ezért 

a felújításra más lehetőséget kellett keresnünk. Saját forrás hiányában ezt a 

feladatot a 2019. évi járási startmunka keretében kívánjuk elvégezni. A 

felújítás során a tetőszerkezet lécezését és deszkázatát és 590 m2 

cserépfedés cseréljük ki, a héjazat alá tetőfóliát építünk be, és az épületre új 

függő ereszcsatornát szerelünk fel.  

Elvégezzük a bírói öltöző és egy sportolói öltöző blokk teljes felújítását. 

A programot összesen 14 fővel napi 8 órás munkaidővel 12 hónapon 

keresztül tervezzük. 

 

bértámogatás felhasználás: 

15.832.416, - 

közvetlen költség támogatás: 

6.007.584, - 

 

2019. évi járási startmunka mintaprogram/mintaprogramokra épülő 

program támogatás- Szociális jellegű program 

A program keretében az alábbi feladatokat kívánjuk elvégezni: 

A.) A települési önkormányzat tulajdonában áll a 0104/6 Hrsz-ú 

erdőművelési ágú 17 hektár, 4325 m2 nagyságú terület az Alacska felé 

vezető úton. A program keretében az erdőterületet a beteg fáktól, száraz 

gallyaktól és aljnövényzettől megtisztítjuk. A tisztítás során nagy 

mennyiségű biomassza keletkezik, melyet a program keretében a 2016. évi 

Start program keretében vásárolt vontatható, benzines aprítógéppel 

aprítékoljuk és elsősorban a szintén Start közfoglalkoztatási program 

keretében vásárolt fűthető fóliasátorban hasznosítjuk. A fóliasátorban egy 

automata adagolós aprítékkazán került beállításra. A megtisztított területen 

pótlásként kocsánytalan tölgy telepítését tervezzük.  

bértámogatás felhasználás: 

78.502.920, - 

közvetlen költség támogatás: 

16.028.842, - 
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B.) A program keretében a belterületi zúzottköves utak kátyúzását, az 

aszfaltozott utak padkáinak javítását, az aszfaltozott utak hideg aszfalttal 

történő kátyúzását kívánjuk elvégezni. Átfestjük az önkormányzati utak 

gyalogátkelőhelyeinek útburkolati jeleit, valamint pótoljuk a hiányzó és 

sérült KRESZ táblákat.  

C.) Sajószentpéter, Kálvin tér 41-43. szám alatt található a Lévay ház és 

tájház, amely területének rendezését a program keretében kívánjuk 

elvégezni. 

A két ingatlan területét körbezáró kerítés nagy része az idők folyamán már 

megsemmisült, vagy megrongálták, így sajnos a rendszeres karbantartás 

ellenére a hátsókert a szemétlerakás helyszínévé vált és egyre több gondot 

okoz a fenntartása.  

A program célja az itt található illegálisan lerakott és elhagyott hulladék 

felszámolása (felszedése és kezelése, ártalmatlanítása), megszüntetése, az 

ismétlődő lerakások megakadályozása. 

Ennek érdekében a területet három oldalról körbe kívánjuk keríteni, a 

terület megtisztítását követően pedig parkosítást kívánunk végezni, 4db 

kültéri asztalt és 8 db padot helyezünk ki, ezzel lehetőséget teremtünk a 

terület közösségi célú hasznosítására. 

D.) A Sajószentpéter 439/2hrsz-ú közterület rendezése: 

A terület Sajószentpéter egyik lakótelepének peremén található, ahol sajnos 

ismétlődően megjelenik az illegális hulladék lerakás. 

A program célja itt is az illegálisan lerakott és elhagyott hulladék 

felszámolása (felszedése és kezelése, ártalmatlanítása), megszüntetése, az 

ismétlődő lerakások megakadályozása. 

Ennek érdekében a terület megtisztítását követően a lakótelepen élő 

kutyatartók jogos elvárásának eleget téve, egy 500 m2 alapterületű 

kutyafuttatót kívánunk kialakítani. A területet körbe kerítjük, két darab 

akadálypályát alakítunk ki, padokat és szemetest helyezünk el. 

A programot 70 fővel, napi 8 órás munkaidőben, 12 hónapon át tervezzük. 

 

 

EU-s, hazai: 

Projekt neve Támogatás összege 

(Ft) 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

meghirdetett pályázati kiírásra Belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása 

- Harica u. – „A” jelű szakasz: A tervezett burkolatfelújítás hossza: 205 m. 

Kétoldali burkolatszélesítés: 1,00 – 1,00 m.  

- Harica u. – „B” jelű szakasz: A tervezett burkolatfelújítás hossza: 206 m. 

Kétoldali burkolatszélesítés: 0,50 – 0,50 m.  

- Rózsa u., Kinizsi u.: A tervezett burkolatfelújítás hossza: 423 m. Kétoldali 

burkolatszélesítés: 0,50 – 0,50 m. 

 

29 997 708,- 

önerő: 5 293 713,- 

 

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00019 

Kulturális programok szabadtéren - Többfunkciós közösségi tér 

létrehozása Sajószentpéteren 

A Művelődési Központ udvarán a Művelődési Házhoz kapcsolódóan kerül 

elhelyezésre egy szabadtéri színpad, illetőleg a rendezvényudvar kb. 

középvonalában megvalósításra kerül egy íves „karéj” kialakítású fedett-

nyitott kivitelű „fogyasztó tér”, benne szabadtéri kemencével és 

látványkonyhával, mely fedett-nyitott építmény részben biztosíthatja a 

rendezvényudvaron tartózkodható személyek esetleges időjárás elleni 

85.000.000, - 
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védelmét, valamint helyet adhat egy esetleges szabadtéri rendezvény esetén 

a keverőpultnak is. 

A CLLD pályázaton belül megvalósítás alatt álló pályázatok: 

Projekt azonosító száma, neve 

 
Elnyert támogatási összeg 

(Ft) 

TOP-7.1.1-16-2017-00100 PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER - 

Kulturális, Sport - és Városfejlesztő Helyi Közösség Fejlesztési 

Stratégiájának elkészítése és megvalósítása  

Pályázat státusza: hatályba lépett szerződés  

Megvalósítás tervezett ideje: 2018.02.01-2020.06.30. 

A projekt keretében a megalakult munkaszervezet a helyi stratégia 

elkészítését és megvalósítását tűzte ki célul. 

37.500.000, - 

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00154 Játszótér kialakítása a 

Semmelweis-parkban 

Pályázat státusza: szerződéskötés alatt  

Megvalósítás tervezett ideje: 2019.06.01-2019.12.31. 

A projekt keretében egy játszótér kialakítására kerül sor filagóriával, 

sakkasztallal, kosárlabdapályával, de emellett parkosítás és 

növénytelepítés is megvalósul. 

4.000.000, - 

 

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-306 „30 éve város” – Közösségi 

rendezvények támogatása Sajószentpéteren  

Pályázat státusza: hatályba lépett szerződés  

Megvalósítás tervezett ideje: 2019.02.22-2020.03.31. 

A projekt keretében 2 közösségi rendezvény (nyitó-záró), kiadvány 

megjelentetés, kiállítás szervezés és településszépítő akció kerül 

lebonyolításra. 

8.000.000, - 

 

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00322 „Nem csak a 30 éveseké a világ” 

– 30 éven felüliek részére szervezett közösségi programok  

Pályázat státusza: szerződéskötés alatt  

Megvalósítás tervezett ideje: 2019.05.01-2020.05.31. 

A projekt keretében ismeretterjesztő előadássorozat, egészségnap, 

társastánc középkorúak részére, gasztronómiai kalandozások, idősek 

részére közösségi szabadidős programok, zenés műsorok, koncertek, 

valamint színházi est, napdalkör találkozó és idősek napja is 

megrendezésre kerül. 

8.000.000, - 

 

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00325 „Közösségfejlesztő, a helyi 

identitást erősítő és a non-formális tanulást támogató programok 

Sajószentpéteren a Lévay József Városi Könyvtárban”  

Pályázat státusza: szerződéskötés alatt  

Megvalósítás tervezett ideje:2019.05.01-2020.05.31. 

A projekt keretében közösségi rendezvények (olvasótábor, kézműves 

foglalkozások), helytörténeti programok (kiállítás szervezés, történetíró- 

és rajzpályázat, helyismereti séták, városismereti verseny), non-formális 

képzések (olvasótábor, ismeretterjesztő előadás, digitális élményszerző 

szakkör, idősek részére gyakorlatorientált képzés email-, facebook-, 

digitális ügyintézés témakörökben) kerülnek megvalósításra. 

8.000.000, - 

 

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00323 Óvodásoktól a Z generációig – 30 

éven aluliak részére szervezett közösségi programok  

Pályázat státusza: szerződéskötés alatt 

Megvalósítás tervezett ideje: 2019.04.01-2020.05.31. 

A projekt keretében non-formális képzések (kézműves foglalkozás), 

közösségi kis- és nagyrendezvények (húsvétvárás, egészségnap, advent, 

városnap) kerülnek lebonyolításra. 

8.000.000, - 

 

TOP-7.1.1.-16-H-ESZA-2019-00324 „Mozdulj Sajószentpéter”  8.000.000, - 
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Pályázat státusza: szerződéskötés alatt 

Megvalósítás tervezett ideje: 2019.05.01-2019.09.30. 

A projekt keretében városi sporttalálkozó és művészeti találkozó, 

városnapok, valamint sporthétvége és nyári sporttábor, illetve 

sportnapközi is kerül megrendezésre. 

 

TOP-7.1.1-16-H-EFRA-2019-00145 „Okosan, fitten, egészségesen” – 

Közösségi terek fejlesztése Sajószentpéteren  

Pályázat státusza: szerződéskötés alatt 

Megvalósítás tervezett ideje: 2019.06.01-2019.12.31. 

A projekt keretében egy táncterem és egy futópálya kerül felújításra, 

valamint kibővítésre kerül a városi könyvtár informatikai eszközparkja. 

20.054.271, - 

 

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00432 Non-formális képzések 

megvalósítása, helytörténeti kiadványok megjelentetése  

Pályázat státusza: szerződéskötés alatt 

Megvalósítás tervezett ideje: 2019.05.01-2020.03.31. 

A projekt keretében non-formális képzések kerülnek megszervezésre 

(professzionális képalkotás elsajátítása, utómunkálatok kivitelezése, 

valamint a dróntechnika megismerése), valamint helytörténeti 

kiadványok megjelentetése a cél, amely bemutatja az érdeklődőknek 

Sajószentpéter életében fontos szerepet játszó embereit, de megismerteti 

a város történetével, fejlődésével is 

8.000.000, - 

 

TOP-7.1.1-16-H-EFRA-2019-00144 Digilabor Multimédiás 

megoldások a 21. század kihívásaira 

Pályázat státusza: szerződéskötés alatt 

Megvalósítás tervezett ideje: 2019.06.01-2019.12.31. 

A projekt keretében egy digitális labor kerül kialakítása a szükséges 

eszközök beszerzésével, melynek segítségével megismerkedhetnek az 

érdeklődők a digitálisképalkotás és képszerkesztés rejtelmeivel. 

6.000.000, - 

 

Benyújtott pályázatok (támogatási jogosultságban részesült) 

Projekt azonosító száma, neve 

 

igényelt támogatási összeg 

(Ft) 

TOP-1.1.3-15 számú, Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú felhívás Városi 

piac kialakítása Sajószentpéteren címmel 

A beruházás elemei: 

- A létesítmény működtetéséhez szükséges infrastruktúrák kialakítása, 

közművek és üzemi helyiségek építése. 

- Személyzeti és akadálymentes vásárlói vizesblokk kialakítása. 

- Épületen belül önálló raktárhelyiségekkel rendelkező üzlethelyiségek 

építése. 

- Kültéri fedett árusítóhelyek építése. 

- Útcsatlakozások, gépkocsi várakozóhelyek és gazdasági udvar 

kialakítása. 

- A telken belüli teljeskörű akadálymentesítés, térvilágítás és biztonsági 

kamerarendszer kiépítése. 

- Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-

infrastruktúra kiépítése a beruházás területén. 

- Kertépítési munkák. 

350.000.000, - 

TOP-1.1.1-16 számú, Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú 

felhívás Iparterület kialakítása Sajószentpéteren címmel 

A fejlesztés célja termelő beruházások betelepülésének előkészítése, a 

működésük alapvető feltételeinek megteremtése. Az ipari terület 

fejlesztése több feladatot foglal magába. Elsődleges a terület előkészítése 

400.000.000, - 
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az építési munkákra. A terület körbekerítésre kerül. A megfelelő 

megközelíthetőség kiépítése mellett az ipari terület közmű ellátását (gáz, 

víz, csatorna, elektromos vezetékrendszer és energia hálózat, közvilágítási 

hálózat, kamera rendszer) is biztosítva lesz. 

 

 

Eszközbeszerzések a START közfoglalkoztatási programok keretében 

 Közfoglalkoztatási 

program 

Eszköz Támogatás (Ft) 

2015. év 

Mezőgazdasági program fűkasza 229.412, - 

Helyi sajátosság 
fűkasza 241.897, - 

betonelem gyártó sablon 850.519, - 

2016. év 

Mezőgazdasági program 

komplett horganyzott 

acélvázas fóliasátor 

 

651.562, - 

 

fűkasza 

 

506.062, - 

 

vontatható motoros aprítógép 

 

4.218.385, - 

 

locsolószivattyú 92 719 

kézi permetező 11 906 

motoros kapálógép 187 490 

Helyi sajátosság kiemelt szegélykő sablon 1.761.304, - 

Útőr program 3 db teherhordó, utánfutó 472.440, - 

2017. év Mezőgazdasági program 

fűkasza 271.782, - 

Komplett duplafalú felfújt 

fóliasátor 

1.035.844, - 

JD 2036R kompakt traktor, 

FOX CROSS 1600 padkasza 

11.554.539, - 

fa aprítéktüzelő kazán 1.106.090, - 

 Helyi sajátosság betonelemgyártó gép 856.393, - 

 

2018. év Mezőgazdasági program 
kistraktorhoz pótkocsi  2.724.150, -  

kistraktorhoz eke  300.355, -  

2019. év Mezőgazdasági program 

kistraktorhoz tárcsa 493.649, - 

locsoló felépítmény 

pótkocsihoz 

1.090.930, - 

kistraktorhoz talajmaró 1.139.190, - 

árokásó adapter 3.477.260, - 

motoros ültetőfúró 314.998.- 

 

 

 

 

 

 

 


