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1 Bevezetés 
 

A 2010. október 3-tól 2014. október 12-ig tartó önkormányzati ciklus végére értünk. Sajószentpéteren 

a polgármester mellett 2010-ben 11 képviselő kapott megbízólevelet. A képviselő-testületben az MSZP 

4 egyéni és 1 listás, a FIDESZ-KDNP 3 egyéni és 1 listás, a Sajószentpéteri Zöldek Szövetsége 1 listás 

mandátummal rendelkezett, 2 képviselő pedig független jelöltként szerzett mandátumot. 

 

A testület működése az ülések nyilvánossága a városi televízió általi vágatlan közvetítésekkel, a városi 

lap által kínált folyamatos információkkal, a Sajószentpéter Város honlapján (www.sajoszentpeter.hu) 

közzétett valamint a Lévay József Városi Könyvtárban fellelhető jegyzőkönyvekkel biztosított volt. A 

jelentősebb témákban egyeztetéseket tartottunk, évente lezajlottak a közmeghallgatások.  

 

A képviselő-testület és a polgármester városért végzett tevékenységet bizonyítja az is, hogy a 4 éves 

ciklus alatt megtartott 87 testületi ülés eredményeként összesen 127 rendeletet és 1.089 határozatot 

hagytak jóvá. (1.sz. melléklet)  
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A Képviselő-testület az Ötv. 91. § (7) bekezdése alapján elkészítette és elfogadta Sajószentpéter Város 

Gazdasági Programját. A program a 2010-2014.évekre vonatkozóan fogalmazott meg célkitűzéseket. 

Általános célkitűzése az volt, hogy a településen élők életkörülményei, így: 

 a megélhetési viszonyok, 

 a komfortosság, a települési intézményi és egyéb infrastruktúra, 

 az esztétikai minőség, a városiasodási folyamatok, 

 az egészséges környezeti feltételek  

az erőforrások megőrzése mellett jelentősen és tartósan javuljanak. 

 

Elsődleges célként került megfogalmazásra a kötelező feladatok és az intézményekhez kapcsolódó célok 

teljesítése; a polgárok komfortérzetének, a település megtartó erejének növelése; a város általános 

fejlődésének arculatának, értékmegőrző és értékteremtő biztosítása. 

 

A fenti célok elérése érdekében szükséges anyagi források biztosításához a következők kerültek 

rögzítésre: 

 keresni kell a sajátos működési bevételek növelési lehetőségét, 

 monitoring útján a költségvetési támogatási rendszert, az átalakítási szándékokat modellezve, 

kihasználva kell megtalálni a legkedvezőbb lehetőségeket, 

 át kell tekinteni az önkormányzat vagyontárgyait, a hasznosítási módokat, a fenntartási, 

üzemeltetési költség mértékét, 

 tovább kell erősíteni az önkormányzat forrásbevonási képességét, ki kell használni a pályázati 

lehetőségeket. 

 

2 Kötelező és önként vállalt feladatok ellátása, intézmények 
 

A 2011-2014. éveket felölelő ciklusban a fenti célok megvalósítása jelentős mértékben függött a 

központi költségvetésből származó forrásoktól.  

 

Az önkormányzatok által ellátandó kötelező feladatok körét korábban az Helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény, 2012 évtől pedig a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. §-a határozza meg: 

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok különösen: 

1. településfejlesztés, településrendezés; 

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 

gépjárművek parkolásának biztosítása); 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és 

rágcsálóirtás); 

6. óvodai ellátás; 

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, 

előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása; 

8.3 szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV#lbj3param
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14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési 

lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

15. sport, ifjúsági ügyek; 

16. nemzetiségi ügyek; 

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

19. hulladékgazdálkodás; 

20. távhőszolgáltatás; 

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései 

szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

 

Az önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok köre is átalakult, hiszen a Sajószentpéteri 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2013.januér 1-jétől állami fenntartásba került, így az önként vállalt 

feladatok 2014. évi költségvetési rendelet szerint az alábbiak: 

 Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása 

 Kitüntetések adományozása 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 Támogató szolgáltatás 

 Adósságkezelési szolgáltatás 

 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása 

 Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása 

 Óvodás busz működtetése 

 Civil szervezet támogatása 

 Sportcsarnok működtetése 

 Rendezvények Háza működtetése 

 Járóbeteg szakellátás biztosítása 

 

A kötelező és önként vállalt feladatok ellátása az Önkormányzat intézményein keresztül valósul meg.  

 

2011. évben 8 intézmény irányítását látta el az önkormányzat: 

1. Polgármesteri Hivatal 

2. Városgondnokság 

3. Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár 

4. Területi Szociális Központ és Bölcsőde 

5. Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 

6. Sajószentpéteri Központi Általános Iskola 

7. Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

8. Gyógyító - Megelőző Intézmény 

 

Az intézményrendszert illetően több változás is bekövetkezett az elmúlt ciklusban:  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése értelmében a köznevelési 

alapfeladatok ellátásáról - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi 

gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

kivételével – 2013. január elsejétől az állam gondoskodik, következőleg az állami köznevelési 

alapfeladatokat ellátó köznevelési intézmények 2013. január elsejei hatállyal állami fenntartásba 

kerültek. Az állami feladatellátás Önkormányzatunkat érintően a Sajószentpéteri Központi Általános 

Iskola (1 székhely és 2 tagintézmény) és a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

fenntartóváltását jelentette, melyek ezen naptól kezdődően nem az önkormányzathoz tartoznak.  

 

2013. január 01. napjától jelentős változás következett be a közigazgatási rendszerben, a járások 

kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 

(továbbiakban: járási törvény) Magyarországon ismét létrehozta az 1983-ban megszüntetett járási 

hivatalok rendszerét, melyek a megyei kormányhivatal szervezeti egységeiként jöttek létre. A járási 



5 

 

hivatalhoz elsősorban a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek egy része került át. A járási 

törvény rendelkezései szerint a feladat ellátása érdekében 2013. január 1-jén a települési 

önkormányzatok a magyar állam ingyenes használatába vagy tulajdonába kellett, hogy adják mindazon 

vagyont és vagyoni értékű jogot, amely a járási hivatalok feladat-és hatáskörébe került ügyek ellátását 

biztosította. Így Sajószentpéter Városi Önkormányzat a Kálvin tér 31-33. szám alatti felújított ingatlan 

földszintjét és annak berendezését adta át a Kazincbarcikai Járási Hivatalnak. Az átadás-átvétel a 

Kormányhivatal és az Önkormányzat között létrejött megállapodás keretében valósult meg. A 

megállapodásban a felek rendelkeztek az ingatlan és ingó vagyon használatba adásának tárgyi, dologi, 

pénzügyi feltételeiről, az átvételre kerülő álláshelyek számáról, az átvételre kerülő köztisztviselők 

személyéről.  

2013. január 1. napjától az alábbi feladatok ellátása került el a Polgármesteri Hivataltól:  

1. Okmányirodai feladatok:  

- gépjármű-okmány ügyek, 

- útlevél ügyek,  

- személyi igazolvány és lakcímkártya,  

- vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyek 

- népesség-nyilvántartás (címnyilvántartás). 

 

2. Szociális igazgatás: 

- hadigondozási ügyek,  

- időskorúak járadéka,  

- alanyi jogon járó közgyógyellátási támogatások,  

- alanyi jogon járó ápolási díjak,  

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 

 

3. Gyámhatósági ügyek   

- védelembe vétel, 

- iskoláztatási támogatás felfüggesztése. 

 

4. Gyámhivatali igazgatás  

 

5. Építéshatósági feladatok  

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 84.§ (1) bekezdése 

alapján "a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a 

polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati 

hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 

szervekkel történő együttműködésének összehangolásában."  

 

A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó 

szerve. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.). 81. § (1) 

bekezdése értelmében a jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt. 2013. január 01. napjától a jegyző felett 

a munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja. 

 

Az Mötv. 81.§ (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal 

tevékenységéről. A hivatal előző évi tevékenységéről szóló beszámolót a Képviselő-testület 

49/2014.(II.27.) számú határozatával fogadta el. A beszámoló elfogadása óta időszakban bekövetkezett 

változás, hogy a Képviselő-testület 2014. április 15. napjától - jogszabályból eredő többletfeladat 

ellátására - engedélyezte a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban egy határozatlan idejű jegyzői 

referensi álláshely (felsőfokú) betöltését.  A Képviselő-testület által a Sajószentpéteri Polgármesteri 

Hivatalban 2014. április 15. napjától engedélyezett álláshelyek száma: 38.  
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A Sajószentpéter és Környéki Önkormányzati Társulás 2013. július 01. napjától kezdte meg 

működését. A Társulás elsősorban szociális, gyermekjóléti feladatok ellátását vállalta a Társulási 

Megállapodásban, így a feladatok ellátását végző intézmény, a Területi Szociális Központ és Bölcsőde 

is a Társulás fenntartásba került. Önkormányzatunk (és a társult települések) az igénybe vett ellátásokkal 

arányos hozzájárulás megfizetésére kötelezett. 

 

Az intézmények által foglalkoztatottal létszáma (közfoglalkoztatás nélkül) az alábbiak szerint alakult: 

 

Költségvetési szerv 

engedélyezett álláshelyek száma (fő) 

2011. 2012. 2013. 2014. 09.01. 

Önkormányzat     2 2 

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 81 49 35 38 

Sajószentpéteri Városgondnokság 37 23 23 19 

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, 

Városi Könyvtár 
19 16 15 15 

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és 

Bölcsőde 
40 40     

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos 

Óvoda 
58 45 49 49 

Sajószentpéteri Központi Általános Iskola 122 92     

Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat 
11 11     

Sajószentpéteri Gyógyító- Megelőző Intézmény 26 25 23 23 

Összesen 394 301 145 144 

 

 

2.1 Közoktatás, köznevelés – Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola, 

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 
 

Az önkormányzatokat is elérő gazdasági visszaesés számos olyan döntés meghozatalát tette 

szükségessé, melyeknek köszönhetően városunk fizetőképes maradhatott. Sajnos a csökkenő 

gyermeklétszám és a bevételek csökkenése együttesen elkerülhetetlenné tette iskolai és óvodai 

feladatellátási helyek megszüntetését, azonban az oktatás, nevelés a korábbi években megszokott jó 

színvonalon történt az elmúlt években.  

 

A Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola három feladatellátási helyen működik.  

 

A korábbiakban már ismertesére került az iskolák állami fenntartásba vételével kapcsolatos változás. 

2013. január 01. napjától önkormányzatunk a Képviselő-testület az önkormányzat gazdasági helyzetére 

tekintettel nem vállalta az iskola működtetését, miniszteri döntés alapján azonban működtetési 

hozzájárulás megfizetésére kötelezték, melynek összege évente 51 mFt. A fenti változások 

eredményeképpen az önkormányzat iskola fenntartásra és működtetésre fordított kiadásai hozzávetőleg 

281 mFt-tal csökkentek. Ezzel párhuzamosan a feladat ellátásával kapcsolatos támogatások is 

megszűntek, melyek összege 240 mFt volt.  
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Az iskolai tanuló és pedagógus létszám a következőképpen alakult: 

 

Intézmény 

neve 

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

tanuló 

(fő) 

pedagógus 

(fő) 

tanuló 

(fő) 

pedagógus 

(fő) 
tanuló 

(fő) 

pedagógus 

(fő) 
tanuló 

(fő) 

pedagógus 

(fő) 

tanuló 

(fő) 

pedagógus 

(fő) 

Kossuth 

L. 
515 34 542 36 562 35 549 38 529 39 

Lévay J. 72 3 33 2 0 0 0 0 0 0 

Pécsi S. 150 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hunyadi 

M. 
305 21 379 22 323 19 263 20 223 21 

Móra F. 201 14 194 14 200 14 212 15 219 16 

Összesen: 1243 82 1148 74 1085 68 1024 73 971 76 

 

 

A tanulócsoportok számának alakulása:  

Intézmény 

neve 

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

alsó felső alsó felső alsó felső alsó felső alsó felső 

Kossuth 

L. 
11 8 12 8 13 8 12 9 10 11 

Lévay J. 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 

Pécsi S. 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hunyadi 

M. 
6 6 5 10 4 9 5 7 5 6 

Móra F. 4 4 4 4 4 4 5 4 6 4 

Összesen: 22 26 21 24 21 21 22 20 21 21 

 

Az óvodás és iskoláskorú gyermekek számára a logopédiai, nevelési és pályaválasztási tanácsadás, 

valamint a gyógytestnevelés biztosítása érdekében került sor a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat megalakítására 9 fő szakalkalmazott és 2 fő adminisztrátor foglalkoztatásával. Az 

intézmény a sajószentpéteri és környéki gyerekek fejlesztésében jelentős szerepet vállalt, működése 

mind a pedagógusok, mind az érintett gyermekek és szüleik támogatását élvezte. Ezen intézmény 2013. 

évtől szintén állami fenntartásba került, így csökkentve az önkormányzat által ellátott önként vállalt 

feladatok körét. Az intézmény működéséhez önkormányzati saját forrás igénybevételére nem volt 

szükség, azt a kötött normatíva és a kistérségi támogatások fedezték. Az állami fenntartást követően, 

mind a pedagógusok létszáma, mind pedig a fejlesztésben részesülők száma, mind a számukra biztosított 

óraszám jelentősen csökkent. Jelenleg 4 fő szakalkalmazott és 1 fő adminisztratív dolgozó látja el a 

feladatokat. úgy, hogy az ellátási terület kibővült Alacska és Berente községekkel. A biztosított 

gyógytestnevelés és logopédiai órák száma a felére csökkent. 

 

Jelenleg tehát önkormányzati fenntartásban a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 

működik, mely 3 feladatellátási helyen látta el a gyermekek napközbeni óvodai ellátását továbbra is 13 

csoportban.  
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Az óvodai nevelés ellátásában nagy segítséget jelentett a 4 fő pedagógiai asszisztens, akik felvételére a 

köznevelési törvény szerint 2013. év szeptemberétől volt lehetőség. Munkájukkal eredményesen 

segítették az óvodapedagógusok nevelő-oktató munkáját. A Pedagógus Életpályamodell bevezetése, a 

feltételnek megfelelő pedagógusok portfóliójának feltöltése, mindenki számára nagy feladatnak 

bizonyult, melynek elkészítése sikeresen megtörtént. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek aránya folyamatosan nő, a vizsgálatok eredményei határozzák meg 

a gyermek további fejlesztését, amely gyógypedagógus, logopédus külső szakemberek segítségével 

történik. Továbbra is fontos feladat az óvodának az etnikumi gyermekek fejlesztése, amelyet a 

csoportban dolgozó óvodapedagógusok a fejlesztő pedagógus által meghatározott fejlesztendő területek 

szerint, egyéni fejlesztés keretén belül végeznek.  

 

Mindhárom óvodánk nyert az IPR (integrált pedagógiai rendszer) pályázaton, mely lehetőséget biztosít 

az udvari játék élményszerűbbé tételéhez, (tricikliket, futóbicikliket, lábbal hajtós járművek) eszközeik 

bővítéséhez. A gyermekek számára fejlesztőjátékokat (társas, kirakó, dominó) eszközöket tudtak 

biztosítani. 

 

 „Mit tehetnék érted?” Esélyegyenlőségi program megvalósításához kapcsolódva immár három éve 

biztosított a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodába jutását segítő autóbusz, 

melynek költségét a pályázat lezárását követően az önkormányzat saját forrásból biztosítja. 

 

Az egyes feladatellátási helyek mutatószámai 2010-2014.: 

 

Megnevezés 

Sajószent-

péteri 

Központi 

Napközi 

Otthonos 

Óvoda 

Semmelweis 

Utcai 

Tagóvoda 

Móra Ferenc 

Utcai 

Tagóvoda 

Bányász 

Utcai 

Tagóvoda 

Összesen 

2010. 

Pedagógus (fő) 7 8 8 10 33 

Gyermekek (fő) 82 98 92 110 382 
Csoportok 

száma 
3 4 4 5 16 

2011. 

Pedagógus (fő) 7 8 8 8 31 

Gyermekek (fő) 84 97 96 98 375 
Csoportok 

száma 
3 4 4 4 15 

2012. 

Pedagógus (fő) 9 10 48 0 67 

Gyermekek (fő) 117 137 108 0 362 
Csoportok 

száma 
4 5 4 0 13 

2013. 

Pedagógus (fő) 9 10 8 0 27 

Gyermekek (fő) 102 126 105 0 333 
Csoportok 

száma 
4 5 4 0 13 

2014. 

Pedagógus (fő) 9 10 8 0 27 

Gyermekek (fő) 105 120 100 0 325 
Csoportok 

száma 
4 5 4 0 13 
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Ahhoz, hogy a feladatellátás korszerű körülmények között történjen, számos pályázatot nyújtottunk be, 

illetve saját erőből is igyekeztünk az iskolák, óvodák épületeit felújítani, taneszköz ellátottságukat 

javítani.  

 

2.2 Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 

2.2.1 Pénzbeli és természetbeli szociális ellátás – Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 
 

Az önkormányzat a 2010-2014. közötti időszakban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvényben, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvényben rögzített pénzbeli ellátásokra vonatkozó ellátási kötelezettségének eleget tett.  

A hivatkozott jogszabályok alapján önkormányzatunk, a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának 

közreműködésével az alábbi ellátási formákat nyújtotta: 

 

 rendszeres szociális segély  

 rendelkezésre állási támogatás, 2011-től bérpótló juttatás, majd 2011. szeptember 1. napjától 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

 óvodáztatási támogatás, 

 átmeneti segély, 

 temetési segély,  

 köztemetés, 

 ápolási díj, 

 lakásfenntartási támogatás, 

 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, 

 közgyógyellátás. 

 

A kötelezően ellátandó támogatáson túl a helyi rendelet szabályai szerint biztosította az önkormányzat 

az adósságkezelési szolgáltatást is, úgy a természetbeni támogatás, mint az adósságkezelési tanácsadás 

vonatkozásában.  

 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján városunk munkanélküliségi adatai az elmúlt években 

az alábbiak szerint alakultak. 

 

Év 

(december 

havi állapot) 

Nyilvántartott 

létszám 

(fő) 

365 napon túli 

munkanélküliek 

száma 

(fő) 

Munkavállalási 

korú népesség 

száma 

(fő) 

Relatív 

mutató 

(%)1 

2010 1338 498 8781 15,24 

2011 1282 260 8730 14,68 

2012 1322 519 8662 15,26 

2013 1174 414 8654 13,57 

2014 

(július) 
1085 363 9014 12,04 

 

2013. évtől a Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak létszáma jelentősen megnőtt, így ennek pozitív 

hatásai a relatív munkanélküliségi mutatónál is megfigyelhetőek. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei 

az elmúlt négy év során számtalan változáson mentek keresztül. Jelentősen módosultak az aktív korúak 

ellátására vonatkozó szabályok, a bérpótló juttatásból rendelkezésre állási támogatás, majd 

                                                      
1 Relatív mutató: nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség százalékában. 
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foglalkoztatást helyettesítő támogatás lett. A támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 100%-áról, (28.500,- Ft) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

80%-ára (22.800,- Ft) csökkent.  

 

2011-től átalakult közfoglalkoztatás rendszere, megszűnt az önkormányzat közfoglalkoztatási terv 

készítési kötelezettsége, valamint új támogatási struktúra került kialakításra. Lényeges változás 

következett be a lakásfenntartási támogatás feltételrendszerében is. A rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás 2012 novemberétől Erzsébet utalvány formájában kerül 

kifizetésre a rászoruló családok részére. Az átmeneti segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

valamint a temetési segély helyébe 2014. január 01. napjától az önkormányzati segély lépett. 

 

Pénzbeli szociális támogatásokra az alábbi összegeket fordította önkormányzatunk: 

 

Év 
Szociális pénzbeli támogatás 

(eFt) 

2010. 361.847,- 

2011. 282.371,- 

2012. 342.457,- 

2013. 269.925,- 

  

  

A SEGÉLYEZÉS ADATAI  

 

Segély formája 
Ellátásban részesülők száma (fő) 

2010. 2011. 2012. 2013. 

1. Aktív korú rendszeres szociális segélyezett 974 963 1000 928 

2. Időskorúak járadékában részesül 8 8 11 0 

3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 1405 1251 1130 1153 

4.  Ápolási díjban részesül 70 82 92 0 

5. Lakásfenntartási támogatásban részesül 537 609 523 519 

6. Átmeneti segélyben részesül 665 420 180 226 

7. Adósságcsökkentési támogatásban részesül 336 168 82 120 

8. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesül 731 510 403 375 

9. Temetési segélyben részesül 86 50 36 43 

10. Köztemetések száma 2 eset 5 eset 5 eset 5 eset 

11. Közgyógyellátottak száma 582 629 673 17 

12. Közlekedési támogatásban részesül 185 173 139 megszűnt 

 

Az Igazgatási Osztály munkatársai számára új feladatként jelentek meg a hátrányos, és halmozottan 

hátrányos helyzet megállapításával, továbbá a bejelentés-köteles, illetve engedély-köteles ipari 

tevékenység végzésével összefüggő feladatok.  

 

2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

önálló ellátási formaként megszűnt, és önkormányzati segéllyé olvadt össze. Az önkormányzatnak 

kellett megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 

felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. 
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2.2.2 Szociális alapellátás – Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 
 

2010. évben fejeződött be a Területi Szociális Központ és Bölcsőde új épületének kialakítása, mely a 

korábban két épületben működő elhelyezést megszüntette és a belső tér egységes kialakításával, a 

feladatok átgondolt elhelyezésével járt együtt. Ezek eredményeképpen a szociális feladatok ellátása 

méltó körülmények között történhet. Ezen beruházás az egyik legjelentősebb, a lakosság széles körét 

érintő eredményeket hozott, hiszen az épület falai között a sajószentpéteri rászorulók minden elérhető 

segítséget megkaphatnak. A szociális intézmény gondoskodik a házi segítségnyújtásra, jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtásra és a családsegítésre szorulókról, végzi a szociális étkeztetési feladatokat, 

biztosítja az idősek klubjának, a támogató és a gyerekjóléti szolgálat működtetését. 

 

Az elmúlt ciklusban pályázati rendszerven került működtetésre a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

és a támogató szolgálat. Míg a támogató szolgálat saját forrást nem igényel, addig a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás fenntartására csak jelentős (50 %-ot meghaladó mértékű) önkormányzati támogatással 

van lehetőség. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. július 1. napjától szintén állami feladattá 

vált, de ezen időponttól továbbra is automatikusan meghosszabbításra kerül az önkormányzat által 

korábban benyújtott pályázat, így az ellátás folyamatos biztosításának többlet költségét nem az állam, 

hanem az önkormányzat saját bevételi terhére biztosítja.  

 

A település megtartó erejét fokozva, a TSZK épületén belül 2011. február 16-án megnyitott a Bölcsőde 

is, 26 fő engedélyezett létszámmal, 2 csoporttal, mely egy újabb kötelező önkormányzati feladat 

megvalósítását és a gyermekek elhelyezésével kapcsolatos lakossági igények kielégítését tette lehetővé. 

A bölcsőde barátságos környezete, az elérhető közelség a kezdetektől sok szülőt és gyermekét vonzotta, 

így a bölcsőde teljes kihasználtsággal működik. 

 

A feladatok bővülése 11 új álláshely létesítését tette szükségessé: 

 

- Bölcsőde  6 fő 

- Portás  1 fő 

- Portás  1 fő 

- Takarító  1 fő 

- Gazdasági ügyintéző  1 fő 

- Családgondozó  1 fő (gyermekjóléti szolgálat). 

 

 

A szociális és gyerekjóléti ellátások (bölcsőde nélkül) a kezdetektől fogva társulásos formában 

működtek. 2013. június 30. napjáig a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása keretei között gesztorként 

látta el Sajószentpéter a feladatokat, a környező települések számára is. 2013. július 01. napjától 

megalakult a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás, melynek életre hívója és székhely 

települése lett Sajószentpéter. A Társulás megalakulásával a TSZK fenntartójává is vált, a feladatok 

teljes körét felölelve, azzal, hogy a Tárulási Megállapodás értelmében egyes ellátásokat csak 

Sajószentpéteren, míg a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a gyermekjólét és 

családsegítés és támogató szolgálat olyan szolgáltatások, melyeket a környező településeken is igénybe 

vesznek. A családsegítésen belül vállalt feladatként működik az adósságkezelést, amely a lakosság azon 

részének nyújt segítséget, akik közüzemi díj hátralékot halmoznak fel. 

 

Az Önkormányzatnak a Textrade Kft-vel kötött megállapodása alapján (használtruha gyűjtő konténerek 

kihelyezése) évente 2-3 alkalommal jó minőségű használt ruhát tudtunk osztani az arra rászoruló 

családoknak. 

 

Ideiglenes jelleggel - a téli hónapokban - a megüresedett Árpád út 2. szám alatti ingatlanban a városban 

élő hajléktalan személyek részére melegedőt üzemeltetünk, melyet átlagosan 10-15 fő vett igénybe a téli 

időszakban. 
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A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel való sikeres együttműködésnek köszönhetően az elmúlt 4 

évben, évente több alkalommal is élelmiszersegély osztást szervezett az intézmény a településen: 

 

2010. év  548 db csomag, 

2011. év  500 db csomag, 

2012. év  800 db csomag, 

 2013. év  1030 db csomag. 

 

2.3 Egészségügyi ellátás – Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény 
 

A Gyógyító - Megelőző Intézmény felújítása 2011. évben fejeződött be. A GYÓMI ellátási 

kötelezettsége Sajószentpéter, Alacska, Kondó, Parasznya, Radostyán, Sajókápolna, Sajólászlófalva és 

Varbó területére terjed ki. 

 

Az ellátandó lakosságszám: kb. 19.000 fő. A GYÓMI 2011 márciusától egy telephelyen működik, helyet 

biztosítva az alap- és járóbeteg-ellátásnak. 

 

A felújított, kibővített akadálymentesített épület háziorvosi, gyermekorvosi szolgálattal, védőnői 

szolgálattal, számos szakrendeléssel és orvosi ügyelettel áll a sajószentpéteri lakosok rendelkezésére. A 

szakrendelések tekintetében mindazokat a szolgáltatásokat nyújtani tudjuk, melyek a lakosság széles 

körét érintik, így helyben, utazás nélkül vehető igénybe a fogászat, a reumatológia, belgyógyászat, 

ultrahang, ideggyógyászat, szemészet, nőgyógyászat, urológia, audiológia, fül-, orr. gége szakrendelés 

és a laboratórium, melyek közül a fül-, orr, gége és az urologiai szakrendelések 2011. évtől érhetők el a 

településen. A városban sok mozgásszervi megbetegedéssel küzdő korábbi bányász, üveggyári munkás, 

de akár irodai, ülőmunkát folytató él, számukra jelent nagy segítséget, hogy a településen elérhető a 

gyógytorna és fizikoterápia is. Az itt élő lakosság korcsoportos összetétele miatt a krónikus, gondozást 

igénylő megbetegedések előfordulási gyakorisága az országos átlaghoz képest magasabb, ezért 

gyakrabban veszik igénybe a szakrendelők szolgáltatásait. A szakrendeléseken évente több, mint 

százezer orvos-beteg találkozás történik, amely óriási terhet ró az egészségügyi szolgáltatókra, valamint 

az őket kiszolgáló infrastruktúrára. 

 

Az alapellátás részeként 6 védőnői körzet működik a városban állandó körzethatárokkal, az ellátandó 

területhez tartozik Alacska község is. Mindegyik védőnői körzet ÁNTSZ működési engedéllyel 

rendelkezik, a törvényi szabályozásban előírt minimum feltételek adottak. Az 5 évenkénti kötelező 

kredit - pontos rendszert mindenki teljesítette. 

 

A Sajószentpéteren működő központi orvosi ügyelet célja és ellátási területe az elmúlt évekhez képest 

nem változott. Az ügyeletben területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosok és 

gyermekorvosok vesznek részt. Ügyeleti munkájukat szerződéses orvosok is kiegészítik. A 

szakasszisztensek és gépkocsivezetők is régóta itt tevékenykednek. A Sajószentpéter Környéki 

Önkormányzati Tárulás megalakulásával ez a szolgáltatás is a társult feladatok közé került. Az OEP 

fejkvóta alapján történő finanszírozása változatlanul kevés az ügyeleti költségek fedezésére, ezért 

továbbra is szükséges a társult önkormányzatoktól az ügyelet további támogatása. 
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2.4 Településüzemeltetési feladatok – Sajószentpéteri Városgondnokság, 

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 

2.4.1 Településüzemeltetés 
 

A város képét, az itt élők közérzetét jelentős mértékben határozza meg a település tisztasága, 

gondozottsága, az utak állapota, téli síktalanítása. Az elmúlt években egyre szűkülő állami források 

igénybevétele mellett gondoskodtunk a településüzemeltetési, városfenntartási feladatok ellátásáról.  

A településüzemeltetési feladatok ellátását a Városgondnokság végzi, a Polgármesteri Hivatal 

Városüzemeltetési és Beruházási Osztályának szervező, koordináló tevékenysége mellett.  

 

A városüzemeltetés területén a közfoglalkoztatottak bevonásával történik a parkfenntartási, 

köztisztasági, téli síkosság mentesítési, és egyéb járulékos városüzemeltetési feladatok ellátása. Ezen 

feladatokon belül kiemelten kezeltük minden évben a zöldfelületek gondozását, a város virágosításának 

programját. A téli időszakban mindig gondoskodtunk a közterületi buszmegállók és járdák 

tisztántartásáról, ha szükséges volt a közutak gépi síkosság mentesítéséről. A közterületeken keletkezett 

szemét kezelésének problémaköre már több testületi ülés témája is volt. Bár a feladat végleges 

megoldása még sem Sajószentpéteren, sem más településeken nem körvonalazódott, folyamatosan 

mindent megteszünk környezetünk élhető, tiszta, gondozott állapotának fenntartása érdekében.  

 

2011. évtől kezdődően a városüzemeltetéshez kapcsolódó kiadások csökkenése az egyes 

közmunkaprogramok előtérbe kerülésével, illetve az intézmény karbantartási keretének csökkentésével 

magyarázható. A 2013. évtől elinduló START közmunkaprogramok több területen eredményezték a 

karbantartási keret megtakarítását: kátyúzás, padkázás, hegyi utak zúzottkövezése, intézményi 

karbantartási feladatok ellátása, faipari munkálatok elvégzése, stb. 

 

A havária esetek kezelésére, amelyre az elmúlt években is volt példa, egy-egy nagyobb esőzés vagy 

szélvihar alkalmával minden esetben készleten tartottuk azokat az anyagokat, amelyek a lakosság felé 

történő azonnali segítségnyújtáshoz szükségesek.  

 

Minden évben külső szakvállalkozó bevonásával elvégeztettük az egészségügyi, városi szintű 

rágcsálóirtási feladatokat, ha kellett pályáztunk az államilag támogatott központi szúnyogirtási 

feladatokra. 

 

Levegőtisztasági és környezetvédelmi szempontból szorosan együtt működtünk az elmúlt években az 

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel.  

A belvíz és csapadékvíz elvezetés területén a Start közmunka program keretén belül több km 

hosszúságban végeztünk felszíni vízelvezető árkoknál jókarbantartási feladatokat, illetve felújítási 

munkálatokat.  

 

A Sajószentpéteri Városgondnokság ellátandó feladatai közé tartozik többek között az ivóvíz ellátás, 

gondoskodás a közvilágításról, helyi utak fenntartása, vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, 

köztisztaság és településtisztaság biztosítása, közfoglalkoztatás megszervezése, helyi közbiztonsági 

feladatok ellátása. 

 

Az intézményben két szervezeti egység működik: 

Üzemeltetési részleg 

Gazdasági részleg 

 

A napi működési feladatok végrehajtását e két egység szerevezetten és összehangoltan, jelenleg 19 

főállású közalkalmazottal és átlagosan 100-200 fő közötti közfoglalkoztatott létszámmal, 

2 telephelyen végzi. 

 

A Városgondnokság üzemeltetési részlege alapfeladataiból adódóan szorosan együttműködik a 

Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztályával.  
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Ennek keretében kerültek és kerülnek elvégzésre a településen az alábbi feladatok: 

- Közutak és járdák felújítása, javítása 

- Parkosítási feladatok ellátása 

- Település tisztaság biztosítása 

- Intézményi karbantartási feladatok elvégzése 

- Szállítási feladatok ellátása 

- Szolgálati lakások felújítása, karbantartása 

 

Az intézmény egyik fontos feladata az árvízi védekezésben való közreműködés. A 2010-es évben a 

Harica patak teljes hosszában, míg a 2013-as évben az Alvég városrészben kiemelten fontos szerep 

hárult a dolgozókra a védekezési és az árvíz levonulása utáni helyreállítási munkálatokban. 

 

A város –és község gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok ellátása a számok tükrében a következő képen 

alakult az elmúlt 4 évben: 

 

Parkfenntartási feladatok ellátása (virágosítás, üzemanyag, gépkarbantartás, stb.) 

  eFt 

Parkfenntartási 

feladatok ellátása 

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 
2014.01.-

08.hó 

9.497 4.123 1.504 1.457 1.820 

 

A Városgondnokság évi 5-6 alkalommal történő fűkaszálással kezeli a városi zöldfelületeket. 

Egy fűnyírás kb. 70.420 m2 területet érint. 

 

Ezt a tevékenységet 2011. évtől nagymértékben segítette a Miskolc Kistérség Többcélú Társulásától 

használatra átvett új fűkaszák és egyéb eszközök megléte, valamint a 2013. évi START 

közmunkaprogramok által biztosított üzemanyag vásárlási lehetőség. Mindezek a fenti számadatokban 

is megmutatkoznak, hiszen gépek beszerzésére és karbantartására, valamint üzemanyag beszerzésre 

fordított összegek 2011. évtől csökkenő tendenciát mutatnak. 

2014. évtől a karbantartási költségek valamelyest emelkedtek, hiszen a folyamatosan használatban lévő 

eszközök elhasználódnak, így javításra szorulnak. 

 

A közmunkaprogramok megszűnése hozzávetőleg 3.000 eFt kiadási szint emelkedést eredményezne a 

parkfenntartási költségek tekintetében. 

 

Gépjármű üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása 

 eFt 

Megnevezés 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 
2014.01.-

08.hó 

Üzemanyag 

költségek 
6.513 2.996 2.166 330 2.516 

Járművek 

karbantartása 
3.663 1.260 1.408 3.047 1.643 

Biztosítási díjak 715 814 565 181 99 

Egyéb dologi 

kiadások 
888 260 67 - 8 

Összesen: 10.003 5.330 4.206 3.558 4.266 
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A gépjármű üzemeltetési tevékenység esetében 2011. évben jelentős megszorítások valósultak meg (két 

gépjármű meghatározott időre teljesen leállításra került), 2012. évben Miskolc Kistérség Többcélú 

Társulása által pályázati keretek között üzemelt a JCB munkagép és az IVECO tehergépkocsi, majd 

2013. évben a START közmunkaprogramok által biztosított üzemanyag vásárlási lehetőség 

eredményezte a rendkívül alacsony felhasználást. 2014. évben futó START közmunka projektek már 

nem támogatnak olyan mértékű üzemanyag felhasználást, mint az előző évben, így az intézményi 

költségvetési keret magasabb felhasználást mutat 01.-08. hóban. 

 

A gépjárművek éves üzemeltetési költsége éves szinten 6.000 eFt kiadást jelentene, melyet az elmúlt 

két évben a közmunkaprogramok dologi kiadásaival jelentősen csökkenteni tudtunk. 

 

Az intézmény költségvetésében jelentős bevételi forrás a szemétszállítási, kéményseprési és közkifolyós 

vízdíj szolgáltatási tevékenység ellátásából származó díjak.  

 

Szemétszállítási tevékenység ellátása 

 eFt 

Megnevezés 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 

Szemétszállítás 

szolgáltatási díja 
84.959 80.904 87.442 79.112 

Bevételek (tárgyévi) 67.278 63.897 63.617 53.710 

Bevételek (hátralék) 6.904 12.181 9.887 13.118 

Önkormányzati 

finanszírozás* 
10.777 4.826 13.938 12.284 

*A táblázatban megjelölt önkormányzati finanszírozás nem tartalmazza a tevékenység ellátása során felmerült bér –és járulék, 

valamint egyéb dologi költségeket. 

 

A beszedett bevételek alakulását nagyban befolyásolta a 2013. január 01. napjától hatályba lépett 

rezsicsökkentésre vonatkozó jogszabály, amely a szemétszállítási díjakat a 2012. évben alkalmazott 

díjak alá vitte. 2014. január 01. napjától a szemétszállítási díjak a kijelölt közszolgáltató szedi be. 

 

Az egyre romló fizetési morálból adódóan az intézmény jelentős összegű hátralékot kezel, amely 

összegszerűen a következő képen alakult: 

 

 eFt 

Szemétszállítási díj 

hátralék 

2010.12.31. 2011.12.31. 2012.12.31 2013.12.31. 2014.06.30. 

29.321 33.939 41.679 42.825 35.448 

 

A hátralékok csökkentése érdekében intézményünk jelentős lépéseket tett: adók módjára történő 

behajtás, adósságkezelési szolgáltatásban való részvétel, hátralékos vevők folyamatos felszólítása. 

 

Kéményseprési tevékenység ellátása 

 

A kéményseprő-ipari tevékenység kiadásai között az elmúlt 4 évben a feladatot végzők bér –és 

járulékai, valamint a szükséges eszközbeszerzések kerültek teljesítésre. A bevételek alakulását 

a lakosság fizetési hajlandósága, valamint a rezsicsökkentésre vonatkozó jogszabály nagyban 

befolyásolta. 
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A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának 2015. évi feltétel rendszere szigorodó 

szabályozást fogalmaz meg a tekintetben, hogy az ellátandó feladatok köre jelentősen bővül. 

Ez magával vonja a személyi és tárgyi feltételek (főállású kéményseprő mester alkalmazása, 

kéményseprő beiskolázása, stb.) jelentős változását is. A bevételi oldal alakulása is 

meglehetősen bizonytalan, hiszen az újabb rezsicsökkentési törekvések a jelenleginél is 

alacsonyabb bevételi szintet eredményeznének. A növekvő kiadási oldal mellett a bevételek 

csökkenése gazdaságtalanná tenné a szolgáltatás ellátását. 

Ebből adódóan döntött a Képviselő-testület arról, hogy a korábban önként vállalt feladatot 

2015.január 01. napjával átadja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. 

 

Az intézmény az alábbi összegű hátralékot kezeli fenti jogcímen: 

 
 eFt 

Kéményseprési díj 

hátralék 

2010.12.31. 2011.12.31. 2012.12.31 2013.12.31. 2014.06.30. 

1.133 1.462 1.822 3.359 3.117 

 

A 2013-ban tapasztalható jelentős hátralék növekedés a kéményseprő-ipari tevékenységre 

vonatkozó jogszabályváltozás eredménye, melynek kapcsán a korábbi árképzést felváltották az 

államilag szabott díjak. 2013. II. félévében a rezsicsökkentéssel összefüggésben a szolgáltatás 

díjaiban már csökkenés mutatkozik. Ezáltal a hátralékok sem nőttek tovább. 
 

Közkifolyós vízdíj szolgáltatási tevékenység ellátása 

 

            eFt 

Megnevezés 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 
2014.01.-

08.hó 

Kiadások összesen: 3.840 5.521 3.286 3.799 2.425 

Bevételek (tárgyévi 

és hátralékos) 

összesen: 

1.284 1.218 1.055 1.256 1.813 

 

A településen 50 közkút, valamint a Bercsényi és Harica Pavilonsoron található üzlethelyiségek által 

használt közkifolyók működnek. A tevékenységhez kapcsolódó kiadásokat a szolgáltatás díjai nem 

fedezik, hiszen intézményünk csak a jogszabály (47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet, 144/2011. 

(XII.23.) VM rendelet) által meghatározottak részére bocsát ki számlát. 

 

Tekintve, hogy a szolgáltatásból származó bevételek jelentősen elmaradnak, így intézményünk az alábbi 

összegű hátralékot kezeli: 

 

            eFt 

Közkifolyós vízdíj 

hátralék 

2010.12.31. 2011.12.31. 2012.12.31 2013.12.31. 2014.06.30. 

5.585 6.059 7.068 7.793 8.294 

 

 

2.4.2 Közfoglalkoztatás 
 

A közfoglalkoztatási programok jelentősen változásokon mentek keresztül az elmúlt 4 évben. Tekintve, 

hogy a település legnagyobb foglalkoztatója az Önkormányzat és a Sajószentpéteri Városgondnokság, 

így a két szervezet között szoros együttműködés mutatkozik ezen a területen. A 2013-as év előtti 

időszakban a közfoglalkoztatásban résztvevők jelentős része a Sajószentpéteri Városgondnokság 

alkalmazásában állt a különböző közhasznú és közcélú foglalkoztatási formák keretében. A településen 
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elsőként 2013-ban elinduló START közmunkaprogramok kapcsán az Önkormányzat szerepvállalása 

jelentős megnőtt, míg a Sajószentpéteri Városgondnokság a hagyományos közfoglalkoztatás 

lebonyolításában vesz részt. 

Közfoglalkoztatás létszámának alakulása: 

 

Éves átlag 

létszám (fő) 

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014.09.01. 

196 189 92 249 252 

 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat közfoglalkoztatás útján a település városüzemeltetési feladatainak 

színvonalas ellátása érdekében több projektet is megvalósított a 2013. és a 2014. év folyamán. (2. számú 

melléklet). 

 

2013. év 

 

1. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása 

A program keretében 33 fő részvételével Sajószentpéter város illegális hulladéklerakóinak 

felszámolására került sor, elsősorban a Fecskeszög városrészen, a Jankó gátnál illetve a Péteri tavak 

környékén. Az AVE Miskolc Kft. közreműködésével 960 m3 illegális hulladék összegyűjtésére, 

elszállítására és ártalmatlanítására került sor.  

 

2. Belvíz elvezetés 

A pályázat adta lehetőségek révén 132 fő foglalkoztatásával egy olyan városrészen sikerült megoldani 

a belvíz-elvezetés kérdését, ahol nagyobb esőzéseknél a belvíz elvezetése nagy problémákat okozott. 

Jogerős vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező kiviteli terv alapján a Sajószentpéter, Kandó Kálmán 

és Kassai utcák vízelvezető árkainak burkolása valósult meg. Föld vízelvezető árkok meder elemekkel 

történő burkolásával 1017 méter felszíni csapadékvíz elvezető rendszert építettünk ki a fent említett 

utcákban, valamint 5 km hosszú föld vízelvezető árok karbantartása (tisztítása és szükség szerinti 

mélyítése) történt meg. A pályázat sikerességét mutatja a városrészen lakók elégedettsége is. 

 

3. Közúthálózat karbantartása 

A kistérségi közúthálózat fejlesztése során zúzottkő burkolatú utak felújítását, aszfalt burkolatú utak 

padkázását, kátyúzást, hiányzó KRESZ táblák pótlását és útburkolati jelek felfestését végeztük el 44 fő 

közfoglalkoztatott bevonásával.  

A konkrét eredmények a következőképpen alakultak: 

A Bartók Béla, a Váci Mihály, az Ibolya, a Wesselényi, a Fecske, az Aranyeső, az Eperjesi, a 

Berzsenyi Dániel, a Bánkút és Margit kapu utcák összesen 2.460 m hosszúságban 

zúzottkövezve lettek. 

Felújításra kerültek a Gedely (volt Zalka Máté), Eperjesi, Rezeda, Munkácsy, Kazinczy és 

Dankó Pista utcák aszfaltburkolatai mellett az útpadkák zúzottkövezéssel összesen 1.720 m 

hosszúságban. 

A város aszfaltburkolatú belterületi útjain 540 m2 felületen történt kátyúzás. 

26 db (16 db Elsőbbségadás kötelező tábla, 10 db STOP tábla) hiányzó KRESZ tábla lett 

pótolva. 

31 db Elsőbbségadás kötelező és STOP útburkolati jel került felfestésre. 

 

4. Mezőgazdasági földút karbantartása 

A mezőgazdasági földutak javítása során zúzottkővel történő burkolatjavításokat végeztünk 

Sajószentpéter közigazgatási területén mintegy 1.750 m2 felületen, 1,4 km hosszan. 

Ezek azok az útszakaszok, amelyek a lakosság által leggyakrabban használtak, hiszen a hegyen lévő 

borházakban és pincékhez vezetnek. A szakmai megvalósítás során az érintett útszakaszokon 400 tonna 

zúzottkő került felhasználásra a tereprendezést (bozótirtás, fűnyírás, stb.) követően. 

A foglalkoztatottak létszáma 22 fő volt a program keretében. 
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5. Értékteremtő I- Erdőtelepítés, erdőművelés 

A program során 22 fő foglalkoztatása valósult meg. A dolgozók a pályázat időtartama alatt a 0104/6 

hrsz-ú Alacskai út mellett fekvő erdőterületen végezték a pályázatban előre meghatározott feladataikat. 

Ennek kapcsán sor került a kijelölt erdőterület sűrű aljnövényzettől, beteg fáktól és ágaktól (90-100 m3-

nyi mennyiségben) történő megtisztítására. Az így megtisztított terület újratelepítése 14.000 db 

kocsánytalan tölgy csemetével és 1.000 darab hegyi juhar csemetével sorjelzőként valósult meg. Az 

erdőtelepítéssel kapcsolatos feladatok szabályszerű elvégzését az Észak-Magyarországi 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség folyamatosan ellenőrizte. 

 

6. Értékteremtő II- Intézményi karbantartás 

A programba bevont szakmunkások bizonyították szakmai tudásukat/megfelelő szakmai irányítás 

mellett/, a segédmunkások hatékonyan részt vettek az előkészítő munkálatokban. Az intézményekben 

végzett karbantartási munkák és a kihelyezett utcabútorok látványosak, esztétikusak. Önkormányzatunk 

szűkös anyagi helyzete nem engedte volna meg ezen feladatok, városszépítő tevékenységek elvégzését. 

 

7. 2013-2014 évi téli közfoglalkoztatási program keretében hosszabb idejű 

közfoglalkoztatás támogatása 4 hónap foglalkoztatás 

A téli város –és községgazdálkodási feladatokat (pl.: település tisztaság biztosítása, téli kéz –és gépi 

síktalanítás, hó eltakarítás), valamint a közintézmények karbantartási munkálatit 100 fő látta el. A 

településtisztasági és árvízvédelmi feladatok hatékonyabbá váltak. Az intézmények karbantartásához 

szükséges eszközállomány javult. 

 

A téli síktalanítás hatására balesetmentessé váltak az elsősorban gyalogos közlekedésre használt 

közterületek (járdák, buszmegállók, óvodák és iskolák előtti útszakaszok, közterek). 

 

8. 2013-2014 évi téli közfoglalkoztatási program keretében hosszabb idejű 

közfoglalkoztatás támogatása 2 hónap foglalkoztatás, 4 hónap képzés 

A téli város –és községgazdálkodási feladatokat (pl.: település tisztaság biztosítása, téli kéz –és gépi 

síktalanítás, hó eltakarítás), valamint a közintézmények karbantartási munkálatit 152 fő látta el. Emellett 

a programba bevont személyek oktatási rendszerben történő felzárkóztatása, alapkompetenciák 

megszerzése, valamint a korábbi közfoglalkoztatások során tapasztalt hiányszakmák (Bér és TB 

ügyintéző, Házi betegápoló, Faipari gépkezelő, Kisteljesítményű kazánfűtő, Konyhai kisegítő, 

Minősített hegesztő, Település karbantartó) pótlása valósult meg. 

 

2014. év 

 

9. Mezőgazdasági programelem: Erdőtelepítés, erdőművelés 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat a 2013. START Közmunka programok keretében megkezdte az 

"Erdőművelési" projektet, melyet a 2014-es évben is folytatni kívánt. A bevonásra került 29 fő a már 

kitelepített facsemeték folyamatos ápolását, a terület sarlózását, aljnövényzettől való folyamatos 

megtisztítását, esetleges károk elhárítását, facsemeték pótlását látja el. 

 

10. Betonelem-gyártás 

A program keretében beszerzésre került egy betonelemgyártó gép, amely csapadékvíz meder elemeket 

és közterületi járdaburkolására alkalmas elemeket is tud gyártani. A helyben gyártott új elemek 

felhasználása környezetvédelmi szempontból is jelentős volt, mivel az elemek beépítésével korszerű 

csapadékvíz kormányzási feladatokat is sikerül ellátni. A projekt hosszabb távú célkitűzése, hogy a 

város közterületeinek minél nagyobb része újuljon meg a saját gyártású betonelemek felhasználásával.  
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11. Közúthálózat karbantartása 

A kistérségi közúthálózat fejlesztése során aszfalt burkolatú utak padkázását, kátyúzását végezzük el 36 

fő közfoglalkoztatott bevonásával.  

A feladatokat a következő területeken kívánjuk megvalósítani: 

Belterületi utak aszfaltburkolatú szakaszának kátyúzása 227 m2-en. 

Belterületi aszfaltburkolatú utak padkáinak zúzottkövezése kétoldalt 80 cm szélességben és 5 

cm vastagságban összesen 2.605 méter hosszan: 

Kandó Kálmán utca 2 x 270 = 540 méter 

Bányász utca 2 x 215 = 430 méter 

Harica utca 2 x 570 = 1.140 méter 

Péch Antal utca Tárna utca és Pécsi Sándor utca közötti szakasza 2 x 247,5 = 495 méter 

 

12. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat a 2013. éves START Közmunka programok keretében megkezdte 

az illegális szemétlerakók felszámolását, melyet 2014-ben is folytatni kívánt. A város közigazgatási 

területén újra fellelhető volt több olyan hely, ahol kommunális és inert hulladékot helyeztek el. A 

lerakók felszámolása rendkívül fontos mivel a fertőzésveszély állandóan fennáll, emellett az emberre 

ártalmas rágcsálók is veszélyeztetik az ott élők életét. A program keretében 144 t-nyi hulladék 

elszállítására és ártalmatlanítására kerülne sor. A projekt megvalósítási helyszínei a következők: Ady és 

Daru utcák, Újbánya-telep,  Ibolya telep.  

 

13. Belvíz elvezetés 

A megvalósítás alatt álló betonelem-gyártás eredményeképpen rendelkezésre áll a betonelemgyártó gép 

és a hozzá tartozó sablonok, valamint a kényszerkeverésű betonkeverő gép. A projekt keretében 60 fő 

részvételével a Gyöngyvirág, a Daru és a Csiba László utca közötti szakasz vízelvezető árokburkolása 

történik előre gyártott mederelemekkel 646 m hosszan és a burkoláshoz szükséges 1.600 darab 

mederelem legyártásával. Továbbá a Pálóczy, a Daru és Radnóti utcákban a földmunka előkészítése 

valósul meg a jövőbeni árokburkoláshoz 675 m hosszan. 

 

14. Új közterületi gyermekfoglalkoztatási és szabadidőparkok létrehozása 

Az Önkormányzat értékteremtő városszépítő munkák keretein belül virágládák, pihenőpadok, fa 

útbaigazító táblák kihelyezésével, a városunkba érkezők számára eligazító táblák gyártásával, 

városközpontunk és parkjaink tisztaságát elősegítő esztétikus szeméttárolók elhelyezésével kívánjuk az 

itt élő lakosság életminőségének javítását szolgálni. A szabadidős tevékenység eltöltésének céljából 

mind a felnőttek, mind a szépkorúak, mind a gyermekek részére kialakításra kerülnek új sakkasztalok, 

új filagóriák, új szalonnasütők, új asztalok, új padok. A közösségi szabadidőparkok kialakítása a 

település élhetőségét, életminőségének javítását szolgálja. Ezeken kívül tervezzük közterületi filagóriák 

tetőhéjalásának értéknövelő cseréjét is. A program konkrét megvalósítási területei: a város közigazgatási 

területén 4 db szabadidős és gyermekjóléti park kialakítása Harica utca, Kandó Kálmán utca, Hazafias 

és Dózsa György utca kereszteződése, Ibolya telep; Közterületi filagóriák: Sajószentpéter Város 

közigazgatási területén. 

 

15. Városgondnokság felújítása 

A START Közmunka program keretében részt vevő dolgozók higiénikus és egészséges 

munkakörülményeinek biztosítása érdekében a Városgondnokság épületében a vizesblokk és étkező 

helyiség kialakítása is szükségessé vált. Az épületben működő vizesblokkok elhasználódtak, az étkező 

helyiség nem megoldott. Az új higiéniai egység kialakítását követően a települési foglakoztatás 

központjának minősége javul. Az irodai helyiségek megvilágítási szintjének szabványos biztosítását 

kívánjuk megvalósítani a meglévő armatúrák korszerű, értéknövelő cseréjével. 
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2.5 Testvérvárosi kapcsolatok, művelődés, sport, kultúra – Sajószentpéteri Kulturális 

és Sportközpont, Városi Könyvtár 
 

A testvérvárosi kapcsolatok működtetésére nagy hangsúlyt fektettünk. Bár a kölcsönös látogatások 

számát testvérvárosi szinten igyekeztünk egy-egy alkalomra csökkenteni, a találkozások annál 

bensőségesebbek. Az elmúlt négy évben a Városnapok rendezvénysorozat alkalmával látogattak el 

hozzánk a delegációk tagjai. 

 

A testvérvárosok között évenként – forgószínpad szerűen - megrendezésre kerül az „Ifjúsági és 

Sporttalálkozó”, az „Öreg fiúk” labdarúgótorna, valamint az amatőr festők és fotósok találkozója is. 

Sajószentpéter Városi Önkormányzatnak a 2013. évben esedékes „Öreg fiúk” labdarúgótorna, valamint 

az amatőr festők és fotósok találkozóját anyagi okok következtében nem volt lehetősége megszervezni. 

Sajószentpéter Város Képviselő-testülete 2013. április 18. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén 

döntött arról, hogy Stefan Ryt, Kobiór város polgármestere részére Sajószentpéter Város Díszpolgára 

kitüntető címet adományozza. A kitüntetéssel a testvérvárosi kapcsolatok létrehozásában, bővítésében 

és színvonalas rendezvények lebonyolításában végzett majd két évtizedes tevékenységedet kívánta 

városunk önkormányzata a sajószentpéteriek nevében elismerni. 

 

A Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár a város kulturális életének 

mozgatórugója, melyet mi sem bizonyít jobban mint az intézmény elmúlt négy évben végzett 

tevékenysége. Az elmúlt években lezajlott felújítások, beruházások értintették a Rendezvények Házát 

és a Petőfi Sándor Művelődi Házat is. A Rendezvények háza  2011. évi átadásával a házasságkötések 

méltó, elegáns helyre kerültek. Gyakran tartanak itt családi eseményeket, termékbemutatókat, valamint 

a civil szervezetek, pártok is szívesen tartanak itt fórumokat. Kisebb létszámú, kamara programoknak 

(koncertek, előadások, borestek) is kedvelt helye lett. 

 

Rendezvényszervezés 

A Sajószentpéteri Kulturális Központ bérletes színházi sorozatot indított felnőtteknek, alsó 

tagozatosoknak és óvodásoknak, melynek az elmúlt öt évben kialakult a törzsközönsége. A fellépők 

között neves társulatokat és színészeket köszönthettünk. A bérlők száma évadonként 800 – 950 fő között 

mozgott.  

 

Kialakításra került egy új rendezvénystruktúra a januári Magyar Kultúra Napja programtól a decemberi 

adventi rendezvényekig, a hagyományok figyelembe vételével. Lényege az, hogy minden hónapban van 

egy „nagyobb” rendezvény. Ezek közül kiemelkedőek: Farsangi Fánk Fesztivál, Városnapok, Bányász 

Fúvószenekarok Találkozója, Formációs Táncgála, Sajóvölgyi Népdalköri Találkozó. 

 

NKA támogatással már negyedik éve kerülnek megszervezésre élő zenés táncházak játszóházzal illetve 

kézműves bemutatókkal kiegészítve. 

 

A településen működő összefogásnak szép példája volt a 2013. évben létrehozott, remélhetőleg 

hagyománnyá váló, az adventi időszakban felállított jászol is, mely sok örömet szerezett a 

sajószentpéteri gyerekeknek és melyre méltán büszkék a létrejöttében közreműködő 

közfoglalkoztatottak, óvodás és iskolás gyerek, az intézmények dolgozói, a városban tevékenykedő 

vállalkozók egyaránt. 

 

Kiállítás 

A kiállítások szervezése a programkínálatban jelentős helyet foglal el. Évi 6-8 kiállítás került 

megrendezésre, melyek képzőművészeti, népművészeti, helytörténeti és egyéb témákat egyaránt 

feldolgoznak. A Sajószentpéteri Kulturális Központban kialakításra kerültek a megfelelő feltételek.  

A Lévay Emlékház és Tájház kialakítása után Lévay József szülőhelye egész évben látogatható. A tájház 

a folyamatos fejlesztések után alkotóműhelyek kialakításával telt meg élettel. 
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Művelődő közösségek, művészeti csoportok 

A város művelődő közösségei érdeklődési kör, önképző, és társas tevékenység szerint szerveződő 

csoportok az alábbiak: 

 Sajógyöngye Népdalkör  

 Gyöngyszem Mazsorett Csoport  

 Freedance 2008 TSE  

 Sajószentpéteri Hastáncklub  

 Városi Musical Stúdió  

 Hajlika Néptáncstúdió  

 Színjátszó Stúdió  

 Kézműves Műhely  

 Rajz szakkör  

 

Lévay József Városi Könyvtár  

A könyvtári szolgáltatások köre bővült, a tárgyi felszereltség sokat javult a hazai és uniós forrásoknak 

köszönhetően. Az olvasóterem megújult, felújításra került a gyermekkönyvtári részleg és az internet és 

a rendezvény terem is. Az egymásra épülő TIOP és TÁMOP pályázatokból az állomány számítógépes 

feldolgozása megtörtént, így az online elérhetőség és a vonalkódos kölcsönzés is beindítható még 

néhány apróbb technikai feltétel biztosításával.  

A könyvtár számos olvasást népszerűsítő programot, találkozót, vetélkedőt is szervez.  

 

Dusnoki Közösségi Ház 

A dusnoki településrészen a helyi lakosok számára a könyvtári szolgáltatások, rendezvények, közösségi 

programok helyszíne a közösségi ház. Sajnos az elmúlt években pályázati lehetőségek hiányában az 

állagmegóvás, a működőképesség fenntartása jelentette a legfőbb feladatot. 

 

A sport terület szakmai munkája 

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár üzemelteti a Szepesi Gusztáv Stadiont és 

Sportcsarnokot. Fenti létesítmény szolgálja Sajószentpéter város lakosainak verseny-, diák- és 

szabadidősportját.  

 

Az intézmény biztosít helyet az SVSE Labdarúgó Szakosztályának. A pályák karbantartása, 

mérkőzésekre való előkészítése, a mérkőzéseken az ügyelet biztosítása is a munkatársak feladata.  

Hétköznapokon 8-tól 15 óráig itt vannak a Kossuth és Hunyadi iskolák testnevelés foglalkozásai, DSK 

edzései. Tanulási naponként mintegy 150 gyermek sportolt itt. 

 

Az intézményt szabadidő- és tömegsport jelleggel rendszeresen használják kispályás labdarúgásra, 

valamint kocogásra és futásra is (a stadion futópályáját).  

 

2.6 Közétkeztetés 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény előírásai alapján a 

települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben biztosítja a déli meleg 

főétkezést és két további étkezést. Szintén kötelező feladata az önkormányzatoknak a szociális 

étkeztetés és a bölcsődei étkeztetés biztosítása. Sajószentpéter Városi Önkormányzat a Sajószentpéteri 

Közétkeztetési Nonprofit Kft. útján gondoskodik a közétkeztetési feladatinak ellátásáról. 

 

A Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft-t (2009 őszén) azzal a céllal alapította Sajószentpéter 

város képviselő-testülete, hogy elődeinél hatékonyabban, magasabb minőségi színvonalon lássa el a 

közétkeztetést városunkban. A cég tényleges működését 2010. január 4-én kezdte meg, 14 dolgozóval. 

A korábbi üzemeltetőtől (Elamen Zrt.) visszavett épület funkciójának megőrzése nem volt 

zökkenőmentes, a konyha épületén ugyanis mély nyomokat hagyott az idő. Voltak azonnal elvégzendő 

feladatok, mint a nyílászárók javítása, a beázások kiküszöbölése, vagy az elromlott kazán cseréje és 
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akadtak olyan tennivalók is, melyekre csak később került sor. Még ebben az évben (2010-ben) az 

önkormányzat felmérte az épület tényleges állapotát, s épületgépészeti terv is készült a lehetséges 

modernizációhoz, ám a végösszeg túlságosan magas volt ahhoz, hogy rögtön elkezdődhessen a felújítási 

folyamat. A munka persze eközben az épület falai között nap mint nap zajlott, hiszen az óvodások (350-

370 fő/nap), az iskolások (640-660 fő/nap), a felnőtt szociális ellátottak (210-220 fő/nap), valamint a 

bölcsődések (23-26 fő/nap) étkeztetése nem szenvedhetett csorbát. Az elmúlt években – a nyári időszak 

kivételével – átlagban napi 1200-1300 adag ebéd készült a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit 

Kft. tevékenysége nyomán.  

 

 
 

Az épület felújítása évről-évre folyamatosan zajlott, többnyire önkormányzati saját forrás vagy a Kft. 

saját forrásának igénybevételével (tetőfelújítás, nyílászáró csere, villamos gépészeti felújítás, 

vízvezetékek, szennyvízvezetékek cseréje), de az épület külső felújítása (2013 nyarán) a Start 

Közmunkaprogram Értékteremtő II. programelem keretében valósult meg. A felújítások nyomán a Kft. 

működésének otthont adó Kristály étterem külsőleg és belsőleg egyaránt megszépült, megújult. 

 

2.7 Közmédia biztosítása – Sajó Televízió Nonprofit Kft. 
 

A Sajó Televízió Kft. biztosítja a településen a helyi televízió folyamatos működését és a helyi újság 

negyedévenkénti megjelenését. 

 

A Sajó Televízió Nonprofit Kft. hosszú éveken keresztül meglehetősen mostoha körülmények között 

működött, hiszen az egykori Gyermekek Háza épülete adott otthont a stúdiónak, a vezérlőnek és a 

raktárnak, egy mintegy 20 négyzetméteres helyiség formájában. A Sajó Televízió 2011 tavaszán 

foglalhatta el új helyét, ahol a kor követelményeinek megfelelő stúdió, vezérlő helyiség, raktár, valamint 

egyéb kiszolgáló egységek biztosítják a kft. zavartalan működését. A tévé stúdió az épületben önálló 

egységként, a korábbi terjengős alapterületet jelentősen csökkentve került kialakításra. Az új környezet, 

a korábbinál előnyösebb technikai adottságok újfajta műsorok készítését is lehetővé tették, így 2011 

őszétől (ekkor készült el ténylegesen a stúdió berendezése, hangszigetelése) helyben készült interjúk, 

stúdióbeszélgetések jelentek meg a VTV csatornáján.  

 

A Polgármesteri Hivatalt érintő felújításoknak köszönhetően az emeleti tanácsteremben egy olyan 

modern, számítógépes vezérlésű közvetítőrendszer került kiépítésre, melynek köszönhetően a 

képviselő-testületi ülések rögzítését akár egy ember is képes elvégezni. A rendszer további előnye, hogy 

a tanácsteremben nincs szükség operatőrre, így a képviselő-testület zavartalanul folytathatja munkáját. 

A 2012-es esztendő egy újabb állomás volt a Sajó TV történetében, ugyanis 2012 júliusától a 

kábeltelevíziós szolgáltató (PARISAT KFT.) – a korábbi analóg mellett – a digitális hálózatába is 
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betáplálja a Sajó Televízió műsorait, ennek köszönhetően több mint 40 településen látható a 

képújságunk, illetve a szerkesztett adások is.  

 

Ugyancsak az elmúlt időszak eredményeként értékelhetjük, hogy a városunk weblapját üzemeltető 

Humán Kft-vel közösen sikerült egy olyan rendszert kidolgoznunk, melynek jóvoltából mind a 

képviselő-testület ülései, mind a Mozaik c. műsor anyagai felkerültek a világhálóra, így Sajószentpéter 

város weblapjára kattintva a régebbi adások, illetve a testületi ülések is elérhetőek.  

 

Mindezek mellett pedig ne feledkezzünk el a város közéleti lapjáról sem, hiszen 2008-tól a Szentpéteri 

Krónikának is a Sajó Televízió a kiadója, mely újság minden egyes sajószentpéteri háztartásba eljut, 

valamint a város honlapján is olvasható.  

 

2.8 Hulladékgazdálkodás 
 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására az AVE Miskolc 

Kft-vel 2013. június 30. napjáig 10 évre szóló határozott idejű közszolgáltatási szerződést kötött, 

melynek 2013. december 31. napjáig történő meghosszabbításáról döntött. A hulladékszállítási díjak 

beszedése a Városgondnokság feladatát képezte.  

Az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatait 2013. január 1. napjától a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) szabályozza. Közszolgáltató az a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és az új Hgt. szerint minősített nonprofit gazdasági társaság 

lehet, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el. Az új szabályozás értelmében 2014. évtől a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást csak olyan cég végezheti, amely legalább 51%-ban állami vagy 

önkormányzati tulajdonban van.   

A Képviselő-testület döntése nyomán településünk csatlakozott az Észak-magyarországi Regionális 

Hulladékkezelési Társuláshoz. A Társulás megalapította az Észak-magyarországi Regionális 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t, mely feladata a települési hulladék elszállítása 

és kezelése. Tekintettel arra, hogy a feladatellátásához szükséges engedélyek megszerzése hosszabb időt 

vett igénybe, illetve a Kft-nek ki kellett írnia az alvállalkozók kiválasztására irányuló közbeszerzési 

eljárást, így az önkormányzatnak ezen időszakra vonatkozóan a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól 

kellett kérnie a közszolgáltató kijelölését. Így jelenleg kijelölt közszolgáltatóként a Tiszabábolna Kft. 

látja el a hulladékgazdálkodási feladatokat településünkön.  

 

2.9 Nemzetiségi ügyek 
 

Sajószentpéteren az elmúlt ciklusban három nemzetiségi önkormányzat működött: roma, lengyel, 

német. 

 

A nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködés szabályait együttműködési megállapodás 

rögzíti. A Polgármesteri Hivatal feladatai elsősorban a nemzetiségi önkormányzatok üléseinek 

előkészítése, jegyzőkönyvek elkészítése, gazdálkodásuk végrehajtása.  

 

A roma nemzetiségi önkormányzat tevékenységét a Sajószentpéter Városi Önkormányzat ingatlan 

biztosításával, a szociális földprogram megvalósítását földterület használatba adásával segítette.  

 

 

 

 

 



24 

 

2.10 Lakás és helyiséggazdálkodás 
 

Az önkormányzat tulajdonában jelenleg 50 lakóingatlan van, jellemzően valamely lakótelepen, 

társasházakban találhatóak, alapterületük 36-74 m2 közötti. A lakások száma az elmúlt ciklusban nem 

változott, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a vagyon megőrzése érdekében nem hozott olyan 

döntést, mely szerint a bérlő a bérleményt megvásárolhatná. A lakások bérbeadásából származó 

bevételek növelése érdekében a 2012. évtől – az újonnan bérbeadott lakások esetében - a bérleti díjak 

emelését rendelte el a Képviselő-testület azzal, hogy a költség alapon történő bérbeadást megszüntette. 

A korábban költség alapon bérbe adott lakások többségét határozatlan időre szóló bérleti szerződéssel 

hasznosították, melyek után nagyon alacsony bérleti díjakat fizetnek a bérlők (140-160 Ft/m2). 

 

A szociális bérlakások mindegyike az Újbánya-telepen található, komfort nélküli ingatlan. A szolgálati 

lakások három közalkalmazott részére kerültek „kiutalásra” a Képviselő-testület döntése alapján. A 

piaci alapon bérbe adható lakások esetében a bérlőt licittárgyalás útján választjuk ki, a bérlő kötelessége 

minden közüzemi és a közös költség viselése is. A licit induló összegét a vonatkozó rendelet rögzíti. A 

vis maior események esetére szolgáló lakásoknak állandó lakójuk nincs, azokat arra az esetre tartja fenn 

az önkormányzat, amennyiben elhelyezési kötelezettsége keletkezne valamely előre nem látható 

esemény bekövetkezése miatt. 

 

Az ingatlanok megoszlása a bérbeadás módja szerint a következő 

 szociális bérlakás     5 db 

 vis maior eseményre fenntartott lakás   2 db 

 költség alapon bérbe adott lakás  27 db 

 piaci alapon bérbe adott lakás  13 db 

 szolgálati lakás      3 db 

 

A bérbe adható lakások kihasználtsága teljes, sikertelen pályáztatás a ciklusban nem történt. 

 

A bérbe adható nem lakás célú ingatlanok száma 21 db. Ezek alapterülete és városon belüli 

elhelyezkedése rendkívül változó, a legtöbb ingatlan a Kossuth és a Bercsényi utcán található, de vannak 

helyiségek a város más részein is. A helyiségek esetében a Képviselő-testület egyedileg határozza meg 

a licittárgyalás induló összegét. Sajnos az elmúlt évek gazdasági visszaesése a településen működő 

vállalkozásokat sem kerülte el. Több ingatlan esetében engedélyezte a Képviselő-testület a bérleti 

jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését a vállalkozás nehéz anyagi helyzetére való 

tekintettel. A megüresedő ingatlanok bérbeadása hosszabb-rövidebb idő alatt, de általában sikeres, így 

jelenleg csak 1 db helyiség áll üresen. 

 

A lakások megfelelő állapotának fenntartása érdekében a Képviselő-testület döntéseket hozott a 

Lakásalap felhasználásról a lakások felújítása érdekében: 

2011. év 

Sorszám Beruházás/Felújítás megnevezése 
Bruttó költsége  

eFt 

1 Sport út 5. 3/2 lakásfelújítás 771 

2 Bercsényi u. 2. 1/3 lakásfelújítás 25 

3 Petőfi u. 8. 3/2 lakásterasz felújítás 43 

4 Bányász u. 2. II. lph 3/1 lakásfelújítás 212 

  Összesen 1051 
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2.11 Településfejlesztés, településrendezés 

2.11.1 Fejlesztések, beruházások, felújítások 
 

Sikeresen lezárásra kerültek az előző ciklus során megkezdett Európai Uniós és hazai forrásból 

finanszírozott infrastrukturális- és tartalomfejlesztéssel kapcsolatos pályázatok is: 

 ÉMOP-3.1.2/B-2008-0021 Sajószentpéter történelmi belvárosához vezető út felújítása  

 ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0004 Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja  

 ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0008 Bagolyv@r a Pitypalaty-völgy kapujában, tudásközpont 

megvalósítása a SKÁI Kossuth Lajos Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a XXI. sz. 

iskolájának megfelelően Sajószentpéteren  

 ÉMOP-4.2.1/B-2f-2009-0004 Sajószentpéteri bölcsőde kialakítása  

 ÉMOP-4.2.1/C-2f-2009-0001 Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása  

 ÉMOP-4.1.1/A-2008-0092 Sajószentpéteren működő háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi 

praxisok, a védőnői szolgálat és a központi orvosi ügyelet infrastruktúrájának építészeti 

fejlesztése 

 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0863 Sajószentpéteri Központi Általános Iskola informatikai fejlesztése 

 

2012. év 

Sorszám Beruházás/Felújítás megnevezése 
Bruttó költsége  

eFt 

1 Újbányatelepi lakások tetőfelújítás 847 

2 
Bányász u. 2. szám alatti társasházban az 5 db önk. tulajdonú lakás 

erkélyeinek statikai megerősítése 
479 

3 Bányász u. 2.  2 lph. 3/1. önkormányzati tulajdonú lakás felújítása 133 

4 Sport u. 5. 3/2. önkormányzati tulajdonú lakás felújítása 119 

5 Bercsényi u. 2. 1/3. önkormányzati tulajdonú lakás felújítása 807 

  Összesen 2385 

   

2013. év 

Sorszám Beruházás/Felújítás megnevezése 
Bruttó költsége  

eFt 

1 
Kossuth u. 179. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásban  

gázkazán csere 175 

2 Tárna u. 13, 4/4 önkormányzati lakás felújítása 171 

3 Péch Antal u.12. 1 lph. 3/4 önkormányzati lakás nyílászáró csere 82 

4 Sport u.  9 2/2 felújítás 272 

  Összesen 700 

   

   

2014. év várható 

Sorszám Beruházás/Felújítás megnevezése 
Bruttó költsége  

eFt 

1 Péch Antal u. 2. 3/3 bojler csere 50 

2 Sport út 9. 2/2. lakásfelújítás 686 

3 Sport út 9. fsz/3. nyílászárók 160 

3 Tárna u. 13. II. lph. 4/4. lakásfelújítás 148 

4 Bányász u. 2. 1.lph. 1/4. lakás erkélyfelújítás 67 

  Összesen 1 111 
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 TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0061 „Mit tehetnék érted?” Esélyegyenlőségi program 

Sajószentpéteren  

 TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0006Korszerű könyvtári szolgáltatásokkal az információ, a tudás 

megszerzéséért és az olvasáskultúra fejlesztéséért Miskolcon és a Sajó-völgyében 

 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet alapján A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Hunyadi 

Mátyás Tagiskola infrastrukturális fejlesztése 

 BMÖNAL-034-101918-05 EU Önerő Alap Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ 

Integrálása  

 BMÖNAL-371-091015-05 EU Önerő Alap Bagolyv@r a Pitypalaty-völgy kapujában, 

tudásközpont megvalósítása a SKÁI Kossuth Lajos Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a 

XXI. sz. iskolájának megfelelően Sajószentpéteren 

 BMÖNAL-035-101919-05 EU Önerő Alap Sajószentpéteri bölcsőde kialakítása 

 BMÖNAL-059-102724-05 EU Önerő Alap Sajószentpéter történelmi városközpontjának 

rehabilitációja 

 BMÖNAL-319-090916-05 EU Önerő Alap Sajószentpéteren működő háziorvosi, 

gyermekorvosi, fogorvosi praxisok, a védőnői szolgálat és a központi orvosi ügyelet 

infrastruktúrájának építészeti fejlesztése 

 BMÖNAL-320-090916-05 EU Önerő Alap Sajószentpéter történelmi belvárosához vezető út 

felújítása 

 17/2009. (IV.2.) OKM rendelet Teljesítmény motivációs pályázat a kiemelkedő munkát végző 

pedagógusok teljesítményének elismerésére 

 

A közfoglalkoztatási programok mellett lehetőség nyílt Európai Uniós és hazai források igénybevételére 

is. Több projektjavaslat kidolgozását követően az alábbiak részesültek pozitív elbírálásban: 

 

 ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0028 „Szivárványos gyermekálom a Pipiske-domb alján!” A 

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda felújítása és bővítése 

Elnyert támogatási összeg:     99.720.223,- Ft 

Felhasznált támogatási összeg:   95.592.481,- Ft 

 

Az óvoda felújítása és bővítése keretében egy takarékos és korszerű óvoda kialakítására, teljes 

körű akadálymentesítésére, került sor. A fejlesztések során logopédiai fejlesztőszoba, 

óvodavezetői, óvodavezető helyettesi, adminisztrátori, nevelőtestületi szoba, szertár, egy 

könyvtár, fedett illetve szabad játszó terasz került kialakításra. Az új csoportszoba megépítése 

révén a gyermekek egy modern, esélyteremtő, XXI. századnak megfelelő, integrált nevelési 

környezetben tölthetik mindennapjaikat. 

 

 ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0124 „Sajószentpéter, Nyögő patak gyaloghíd, járda és 

csapadékvíz-elvezetésének kiépítése” 

Elnyert támogatási összeg:     39.132.965,- Ft 

Felhasznált támogatási összeg:   37.430.584,- Ft 

 

A Major köz és Bocskai utca közötti gyaloghidat a 2010. évi nagy esőzések következményeként 

az ár romba döntötte. A patak NY-i oldalán lévő lakótelepről e hídon lehet megközelíteni a 

városközpontot és a fontosabb intézményeket. A gyaloghíd akadálymentességének 

megvalósításával a nagyszámú gyalogosan és kerékpárral közlekedőnek – kiemelten a 

mozgássérülteknek, gyengén látóknak, babakocsival közlekedőknek és időseknek – a 

közlekedés az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően biztosított. A Sport utcában a 

csapadékvíz-elvezetés került kialakításra. A Hunyadi utcában szintén nem volt a csapadékvíz-

elvezetés kiépített, de a projekt keretében ez megvalósult, mely által az utcában élők védelme 

és a korábban felépült Rendezvények Háza biztonságos üzemeltetése is megvalósult.  
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 TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0012 Tanulás – fejlődés - életesély a Sajó völgyében 

Elnyert támogatási összeg:     31.297.270,- Ft 

Felhasznált támogatási összeg:   29.732.405,- Ft 

 

A pályázat keretében 2 fő szakmai továbbképzése valósult meg, valamint 6 csoportban folyt 

iskolán kívüli kompetenciafejlesztés (Formációs tánc 2 csoport, Néptánc, Színjátszás, Musical 

stúdió, Modern tánc- 1csoport) 4 félévben 840 órában. 3 nyári táborban vehettek részt a bevont 

gyermekek hat napos időtartamban. Egyéni és kiscsoportos tehetséggondozást folytattunk 3 

féléven keresztül. Elkészült 5 tananyag, lebonyolításra került három ismertető rendezvény, 

melynek keretein belül lehetőségük volt a résztvevő gyermekeknek bemutatni a megtanultakat. 

Három cigány hagyományokkal foglalkozó és két életvezetési technikákat oktató csoport 

működött a Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 

Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Tagiskolájában. A programokhoz kapcsolódóan 

kiadványt is készítettünk. 

 

 TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0097 Tudás- és információs központ a Sajó-völgyében – A 

sajószentpéteri Lévay József Városi Könyvtár szolgáltatásainak bővítése, korszerűsítése 

Elnyert támogatási összeg:     29.294.144,- Ft 

Felhasznált támogatási összeg:   28.994.144,- Ft 

 

A programmal önkormányzatunk alapvető célja a helyi óvodák és általános iskolák oktatási 

hatékonyságának növelése, a gyermekek és tanulók szövegértési kompetenciájának fejlesztése, 

a Városi Könyvtár integritásának biztosítása volt. A projektben megvalósult a Lévay József 

Városi Könyvtár szolgáltatásainak korszerűsítése, az elektronikus katalógus fejlesztése, a 

MaNDA Pont létrehozása. A QR kód alkalmazásával lehetővé válik a turisztikai nevezetességek 

letöltése. 

 

 TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0177 Gyermek kreativitás a Sajó -völgyében a közművelődési 

és az oktatási intézmények együttműködésében  

Elnyert támogatási összeg:     24.429.602,- Ft 

Felhasznált támogatási összeg:   24.429.196,- Ft 

 

A pályázat keretében három iskolai feladatellátási hely tanulói számára, három féléven 

keresztül, hét témában (kézműves és vizuális szakkör, néptánc, formációs tánc, színjátszó és 

musical szakkör, modern tánc), nyolc heti szakkör vált elérhetővé, min. 216 gyermek számára. 

Elkészült a képzések tananyaga és tehetséggondozás keretében négy intenzív nyári tábor került 

megszervezésre 96 gyermek számára. Ezek mellett erdei táborban és vetélkedőkön is részt 

vehettek a gyermekek. Négy óvodában, három féléven keresztül, félévente és intézményenként 

három témanap került megrendezésre.  

 

 EU Önerő Alap a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda felújításához 

(BMÖNAL-047-1151300-05) 

Elnyert támogatási összeg:     4.467.466,- Ft 

Felhasznált támogatási összeg:   4.282.543,- Ft 

 

ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0028 azonosítószámú „Szivárványos gyermekálom a Pipiske-domb 

alján!” A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda felújítása és bővítése című projekt 

keretében megvalósuló beruházás költségeinek saját forrás kiegészítéséhez igénybevett 

támogatás. 
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 EU Önerő Alap a Sajószentpéteri Nyögő patak feletti gyaloghíd, valamint a Hunyadi és 

Sport utcák csapadékvíz-elvezetésének kiépítéséhez (BMÖNAL-006-1297516-05) 

Elnyert támogatási összeg:     810.275,- Ft 

Felhasznált támogatási összeg:   775.011,- Ft 

 

ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0124 azonosítószámú „Sajószentpéter, Nyögő patak gyaloghíd, járda 

és csapadékvíz-elvezetésének kiépítése”című projekt keretében megvalósuló beruházás 

költségeinek saját forrás kiegészítéséhez igénybevett támogatás. 

 

 Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, valamint óvodai fejlesztő program 

szervezése (IPR pályázat) 

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 171 – 173. §-ai alapján Integrációs Pedagógiai Program 

keretében képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint óvodai fejlesztő program 

megszervezése érdekében pályázati forrás igénybevételére nyílt lehetőség a város oktatási 

intézményei számára. Az elmúlt időszakban az Önkormányzat sikeresen pályázott fenti 

programok megvalósítására, melynek eredményeit a 3. sz. melléklet tartalmazza.  

Az Integrációs Pedagógiai Program az intézményekben felmenő rendszerben került 

bevezetésre. A Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói, a Sajószentpéteri 

Központi Napközi Otthonos Óvoda nagycsoportos óvodásai közül a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek vettek részt ezen integrációs programokon.  

 

 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) gyermekek, tanulók 

óvodai nevelésével illetve iskola nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok 

ellátásának támogatása 

 

A 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet illetve a 28/2012. (IV.27.) NEFMI rendelet alapján a BTM-

s gyermekek és tanulók nevelését végző gyógypedagógusok részére illetménykiegészítés 

juttatása, valamint az óvodai nevelésben résztvevő gyermeknek játszóeszközök beszerzése vált 

elérhetővé.  

 

2011. év 

SKÁI 

Elnyert összeg: 1.036.800,- Ft 

Felhasznált összeg: 1.036.800,- Ft 

SKNOÓ 

Elnyert összeg: 51.200,- Ft 

Felhasznált összeg: 51.470,- Ft 

2012. év 

SKÁI 

Elnyert összeg: 990.000,- Ft 

Felhasznált összeg: 990.000,- Ft 

 

 KSZM/2011-11221/273 Közfoglalkoztatás-szervezők foglakoztatásának támogatása 

 

A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 3.295.650,- Ft támogatási összeget nyert 

közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatására. A felhasznált támogatási összeg 

3.220.757,- Ft. A pályázat keretében 5 fő alkalmazása valósult meg 2 területen. 3 fő a 

Sajószentpéteri Városgondnokságnál, míg 3 fő a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban 

tevékenykedett. A Sajószentpéteri Városgondnokságnál dolgozó közfoglalkoztatás-szervezők 

nagy szerepet töltöttek be az idén 3 ciklusban megvalósuló közfoglalkoztatás megszervezésében 

és lebonyolításában. A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban dolgozó közfoglalkoztatás - 

szervezők az Igazgatási Osztályon láttak el meghatározó feladatokat a helyi segélyezettek 

körében. A település közfoglalkoztatási pályázatának megvalósítása során folyamatosan 

együttműködtek a területileg illetékes Munkaügyi Központtal és a Sajószentpéteri 

Városgondnoksággal. 
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Mindezen eredmények mellett az önkormányzat a következő projektjavaslatokat is benyújtotta, sajnos 

azonban forráshiány miatt ezek tartaléklistára illetve elutasításra kerültek: 

 TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0475 Csodálkozó gyermekszemek, ügyeskedő pici kezek – 

Óvodafejlesztés Sajószentpéteren 

Megpályázott támogatási összeg: 55.802.207,- Ft 

 4/2012. (III.1.) BM rendelet Sajószentpéteri Rendőrőrs fejlesztése 

Megpályázott támogatási összeg: 9.429.123,- Ft 

 4/2012. (III.1.) BM rendelet Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Móra Ferenc 

Utcai Tagóvodájának infrastrukturális fejlesztése 

Megpályázott támogatási összeg: 25.246.220,- Ft 

 8/2013. (III.29.) BM rendelet Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Móra Ferenc 

Utcai Tagóvodájának infrastrukturális fejlesztése 

Megpályázott támogatási összeg: 29.980.628,- Ft 

 4/2014. (I.31.) BM rendelet Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Móra Ferenc 

Utcai Tagóvodájának infrastrukturális fejlesztése 

Megpályázott támogatási összeg: 15.220.101,- Ft 

 Nemzetközi Visegrádi Alap Kis Támogatások pályázati program Testvérvárosok futball 

csapatainak bajnoksága, valamint a festő és fotóművészek találkozója 

Megpályázott támogatási összeg: 6.000 euró, azaz 1.779.780,- Ft (MNB középárfolyamon 

számolva 2013.05.31.) 

 Nemzetközi Visegrádi Alap Kis Támogatások pályázati program Testvérvárosok futball 

csapatainak bajnoksága, valamint a festő és fotóművészek találkozója 

Megpályázott támogatási összeg: 6.000 euró, azaz 1.803.360,- Ft (MNB középárfolyamon 

számolva 2013.08.30.) 

 Nemzetközi Visegrádi Alap Kis Támogatások pályázati program 2014. évi Sajószentpéteri 

Városnapok  

Megpályázott támogatási összeg: 6.000 euró, azaz 1.861.800,- Ft (MNB középárfolyamon 

számolva 2014.02.28.) 

 

A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a 

nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján 

nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban 2013. július 1-jét követően csak abban az esetben 

részesülhet, ha elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programmal rendelkezik.  

 

2013-ban Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 154/2013. (VIII. 29) határozatával 

jóváhagyta a Helyi Esélyegyenlőségi Programját (HEP), amely összhangban van az Egyenlő 

Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 

321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 

szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel.  

 

A programban meghatározott intézkedési tervben ütemezésre kerültek az elkövetkező évek 

esélyegyenlőségi feladatai. A HEP elkészítése során munkacsoportok jöttek létre és megalakult a Helyi 

Esélyegyenlőségi Fórum.  

 

A hátrányos helyzetű célcsoportok érdekében megvalósított intézkedéseket a 4. sz. melléklet 

tartalmazza. 
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Az elmúlt években az önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez mérten a szükségessé váló felújítási és 

beruházási feladatokat ütemezetten végezte el. A saját erőből megvalósuló beruházások adatait a 

következő táblázat tartalmazza:  

2011. év 

Sorszám Beruházás/Felújítás megnevezése 

Bruttó 

költsége  

eFt 

1 TSZK-Bölcsődéhez vezető út 14 793 

2 Lévay Emlékház gázkazán áthelyezés 353 

3 Lévay tagiskola fűtés leválasztás 120 

4 Település rendezési terv 875 

5 Tervezési költség vízrendezés 125 

6 Móra Iskola, Móra Óvoda fűtés és melegvíz korszerűsítés 7 964 

7 Bajcsy-Zsilinszky kapubejárók kialakítása 804 

8 Király úti járda felújítása 928 

9 Hunyadi Mátyás Tagiskola felújítása 11 470 

10 Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken önerő 1 210 

12 Harica úti ingatlan kamerarendszer kiépítése 440 

13 Újbányatelep WC építés 303 

  Összesen 39 385 

 

 

  

2012. év 

Sorszám Beruházás/Felújítás megnevezése 

Bruttó 

költsége  

eFt 

1 Településrendezési terv 127 

  Összesen 127 

   

2013. év 

Sorszám Beruházás/Felújítás megnevezése 

Bruttó 

költsége  

eFt 

1 TSZK-hoz vezető út felújítása 3 728 

2 Harica 7-8. számú társasház előtti út aszfaltozás 2 650 

3 Móra F. utcai Tagóvoda felújítás 4 969 

4 Kassai-Kandó u. csapadékvíz elvezetés 100 

5 könyvelő program 417 

  Összesen 11864 
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2014. év tervezett 

Sorszám Beruházás/Felújítás megnevezése 

Bruttó 

költsége  

eFt 

1 Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz) 11 600 

2 Alvég csapadévíz elvezetés tervezés 2 200 
3 1755/1-5 hrsz beavatkozási és kármentesítési monitoring terv 2 400 

4 Járdák építése, felújítása és csap. víz elvezetés 19 000 

5 Részesedések vásárlása (ÉRV részvény) 29 

6 
Bocskai út- Kossuth út és Gábor Áron út - Kálvin tér útkereszteződéseinek 

csapadékvízelvezetés tervezése 600 

7 Gábor Áron út- Kálvin tér útkereszteződés csapadékvíz elvezetésének kivitelezése 4 400 

8 Lévay Tájház villámvédelmi terv elkészítése 64 

9 Ravatalozó épületének felújítása 1 900 

11 játszóeszközök felújítása 9 300 

12 útfelújítások 4 800 

13 Semmelweis Utcai Tagóvoda vizesblokk felújítása 6 710 

14 Semmelweis Utcai Tagóvoda tetőfelújítás 4 200 

15 
István Király úti vasúti aluljáró és Hársfa úti szakasz asztfaltozása, Attila úti 

aszfaltozás 10 000 

16 VG elektronos hálózat rekonstrukciója 2 500 

  Összesen 79 703 
 

2.11.2 Településrendezés 
 

A 2010-2014. közötti időszak jogszabály változásai közül a településrendezési szabályozás 

vonatkozásában kiemelkedik - és jelentős feladatot ró az önkormányzatra - a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. A 

szabályozás szerint, bár a 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint a 2013. december 31-ig 

elfogadott településrendezési eszközök 2018. december 31-ig alkalmazhatók, de módosításuk csak 

2015. december 31-ig lehetséges, mely miatt indokolttá vált a településrendezési eszközök 

felülvizsgálata, és a város 13 évvel ezelőtt készült Településfejlesztési Koncepciója helyett- az elmúlt 

nyolc évben megvalósult fejlesztések, a települések hierarchiájának és egyéb strukturális változtatások 

miatt - új Településfejlesztési Koncepció készítése. 

 

A településfejlesztési koncepció felülvizsgálatánál számtalan változást kell figyelembe venni, illetve 

mérlegelni. Ilyenek pl. a területfejlesztési dokumentumokkal - Országos Területfejlesztési Koncepcióval 

és a területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal - 

területrendezési tervekkel való összefüggések változásai, a település társadalmának, a népességnek, a 

nemzetiségi összetételnek, a képzettségnek, a foglalkoztatottságnak, a jövedelmi viszonyoknak, az 

életminőség helyzetének, az önkormányzat gazdálkodásának, a településfejlesztés eszköz- és 

intézményrendszerének, a hálózati és közmű infrastruktúrának a változásai. 

 

A 2010-2014. közötti időszakban lényeges változás történt a jegyzői hatósági hatáskör vonatkozásában, 

így pl az I. fokú építésügyi hatósági hatáskör a járási hivatalhoz került. Ugyanakkor a 2012. évi CLVII. 

törvény rendelkezett a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes 

törvények módosításáról, melynek értelmében 2013. január 1-től a törvényben meghatározott feltételek 

teljesülése esetén - jogszabályban meghatározott körben és az ott meghatározottak szerint a települési 

önkormányzat több új jogosítványt kapott. 
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Így például elláthatja az épített környezet helyi védelmét, a helyi építészeti értékek, a településkép, a 

rálátás és kilátás védelmét, továbbá meghatározza a település terület felhasználásához az 

építményekben létesíthető rendeltetések körét és a reklámok elhelyezésére vonatkozó követelményeket. 

 

A települési önkormányzat polgármestere jogszabályban meghatározott esetekben és módon véleményt 

adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedély kérelemhez, településképi bejelentési 

eljárást folytathat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, 

reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében, valamint településképi kötelezés 

formájában önkormányzati hatósági döntéssel elrendelheti a településképet rontó reklámok, cégérek 

megszüntetését, a helyi építészeti értékvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését. 

Ezen új jogosítványaink gyakorolhatósága érdekében alkottuk meg a településképi véleményezést, a 

településképi bejelentést és a településképi kötelezést szabályozó helyi rendeleteinket, melyek terület 

hatálya a város frekventáltabb útvonalaira és köztereire (Kossuth Lajos utca, Kálvin tér, Rákóczi Ferenc 

utca, Árpád utca, Gábor Áron utca, Hunyadi János utca, Móra Ferenc utca, Bercsényi Miklós utcának 

a Semmelweis utcáig terjedő szakasza) terjed ki. 

 

A tárgyi időszak feladatai között – a környezetvédelmi hatósági vonatkozása miatt fontos a 

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

víz szennyezettség megszüntetése érdekében elrendelt aktualizáló tényfeltárás és ennek eredménye 

alapján aktualizált beavatkozási és kármentesítési monitoring tervezési feladatainak és hatósági 

engedélyeztetésének lebonyolítása. 

 

A volt üveggyár melletti 1751/1-5 hrsz-ú terület szennyezettségének felszámolására elrendelt munkákat 

– melynek prognosztizált költsége 5-600 millió forint - az önkormányzat csak sikeres –100%os 

támogatottságú – pályázatból tudja finanszírozni. mely első (előkészítési) fordulóján - annak korai 

felfüggesztése miatt – nem tudtunk részt venni. 

 

A KEOP 2009-2.4.0/09-11 Szennyezett területek kármentesítése pályázati kiírás 2011.02.11-én ugyan 

megnyitásra terült, de a megvalósítási pályázatra nem tudtunk jelentkezni, mivel a kiírás szerint csak 

azok a pályázók jelentkezhettek, akik: 

„· az előkészítési pályázaton eredményesen részt vettek, vagy 

 · bár a projektfejlesztés során a megvalósíthatósági tanulmány és a költség-haszon  elemzés a 

Közreműködő Szervezet által jóváhagyásra nem került, de az előkészítési projekt lezárásához a 

megvalósítási felhívásra beadott pályázatukra első alkalommal hozott támogatói döntés szükséges” 

 

Mivel az elrendelt munkákat - az ezzel összefüggő előkészítést, közbeszerzési eljárást – a hatóság által 

elrendelt időn belül nem tudtuk megkezdeni, ezért kértük a műszaki beavatkozás befejezésére a 

határozatban előírt határidő meghosszabbítását. 

 

3 Társulások 

3.1 Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 
 

A miskolci kistérség települési önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 41. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok társulásáról és 

együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-a alapján 2004. júniusában önálló jogi 

személyiséggel rendelkező önkormányzati többcélú kistérségi társulást hoztak létre. A Miskolc 

Kistérség Többcélú Társulása 2004. június 29. napján jött létre 39 település részvételével, majd Varbó 

település későbbi csatlakozásával 40 település alkotta. A Társulás Alapdokumentumát, a Társulási 

Megállapodást a 29/2011. (IV.29.) határozatával fogadta el a Társulási Tanács. 

 

A Miskolc Kistérség Többcélú Társulása keretein belül Sajószentpéter Városi Önkormányzat gesztori 

feladatokat látott el a szociális alapszolgáltatások esetében a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi 
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segítségnyújtás, valamint a gyermekjólét és családsegítés feladatokban. A feladatellátáshoz kapcsolódó 

kistérségi kiegészítő támogatás mértéke 2012. évben 19,5 mFt volt. 

 

A közoktatási intézményeket intézményfenntartó társulás keretében működtetünk, mely szintén 

kapcsolódott a Kistérségi Társuláshoz, így mind az iskolába, mind az óvodába bejáró gyermekek tanulók 

után kistérségi kiegészítő támogatásban részesültünk, melynek összege 16 mFt volt 2012. évben.   

 

A Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat megalakulása után szintén kistérségi szerepet 

vállalva (logopédia, gyógytestnevelés, nevelési tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás feladatok 

esetében), a Kistérségi Társulás keretein belül működött. Az ehhez a feladathoz kapcsolódó kistérségi 

támogatás mértéke 28 mFt volt. 

 

Tekintettel a társulási rendszer 2013. évi átalakítására Sajószentpéter Városi Önkormányzat – a 

képviselő-testület döntése alapján – 2013. július 1. napjától nem tagja a Miskolc Kistérség Többcélú 

Társulásának.  

 

3.2 Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás 

 

A „Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás területén található 12db TSZH-lerakó 

rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0009 számú projektre vonatkozóan a Miskolc Környéki 

Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2010. május 4-én aláírta a Támogatási Szerződést. 

 

A Társulás által pályázott valamennyi rekultivációs projekt kivitelezési munkái 2012. éven 

befejeződtek. A garancia, illetve az EU-s támogatással megvalósult projekteknél kötelezően vállalt 5 év 

fenntartási időszak alatt azonban a társulás fenntartása kötelező. 

 

2013-ban a lerakó rekultiváció garanciális munkáinak keretében Sajószentpéteren az általunk kifogásolt 

kivitelezői hibák és hiányosságok – jelentős területen talajcsere újrafüvesítéssel, a lerakó peremének, a 

csapadék vezérároknak rendbetétele, szakszerű kialakítása, a vízelvezető árkok tisztítása-

profiligazítása,a vezérárokba csatlakozás újjáépítése – javítása a javítási terv szerint megtörtént. 

 

A Támogatási Szerződésben vállaltak szerint a Társulás: „Fenntarthatósági tervvel vagy programmal 

(Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését – a Társulás, mint projektgazdára vonatkozóan 

a projekt fenntartási időszakának végéig. 

 

A Local Agenda 21 dokumentum a társuláson belül Sajószentpéterre, a Polgármesteri Hivatal 

együttműködésével, koordinációjával, adat- és információszolgáltatásával készült.  

 

Az Agenda 21 a „fenntartható fejlődés” elvével való azonosulás érdekében, a településen az ökológiai, 

szociális, egészségügyi, gazdasági, infrastrukturális stb. területeken zajló vagy tervbe vett törekvések 

összefoglalója. A dokumentáció egyfajta iránymutatás kíván lenni, mely a természeti környezet, azon 

belül az egyes környezeti elemek, valamint a települési környezet lehetőség szerinti fejlesztésével szoros 

együttműködésben valósítja meg a jövő céljainak elérését az európai, országos, és térségi/kistérségi 

szintű jövőkép vonatkozó elemeinek, helyi igényekhez illesztése, a fenntarthatósági kritériumok szem 

előtt tartásával. 

 

A Local Agenda 21 a települési és egyéb - a lehetőségekhez mérten aktuális - adatbázisok 

feldolgozásának segítségével létrehozott komplex, egységes, egyúttal világos képet ad Sajószentpéter 

város fenntartható fejlődés melletti elkötelezettségéről. 
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3.3 Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §-ában foglalt 

rendelkezései szerint Sajószentpéter város és 9 társult település – Alacska, Kondó, Parasznya, 

Radostyán, Sajóbábony, Sajókápolna, Sajókeresztúr, Sajólászlófalva, Varbó – 2013. július 1. napjával 

határozatlan időre 22.917 fő lakosságszámmal létrehozta a jogi személyiséggel rendelkező 

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulást. 

 

A társulás célja a társult önkormányzatok a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvényben meghatározott feladataik hatékonyabb, célszerűbb ellátása. 

 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat az általa alapított Területi Szociális Központ és Bölcsőde 

fenntartását, irányítását átadta a társulásnak. Az intézmény vezetőjére vonatkozóan a munkáltatói 

jogokat (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, vezetői 

megbízás, vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása) a Társulási Tanács, az 

egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja, a Területi Szociális Központ és 

Bölcsőde közalkalmazottai és munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője 

gyakorolja. 

 

Az intézmény a Társulási Tanács által elfogadott szakmai program, valamint szervezeti és működési 

szabályzat alapján működik és az alábbi feladatokat látja el:  

 házi segítségnyújtás; 

 családsegítés; 

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 

 támogató szolgáltatás; 

 gyermekjóléti szolgálat; 

 bölcsödei ellátás. 

A társulás, mint önálló jogi személy által ellátott feladat  

 az Eü.tv. 152. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt orvosi ügyeleti ellátás. A társulás szervező 

tevékenységével gondoskodik az orvosi ügyeleti ellátás működtetéséről, melyre vonatkozóan 

megállapodást köt Sajószentpéter Városi Önkormányzattal és a Gyógyító-Megelőző 

Intézménnyel (3770 Sajószentpéter, Kossuth L. utca 200.).  

 az Áht. 70. § (1) bekezdésében foglalt belső ellenőrzési feladat. A társult önkormányzatoknál 

és intézményeiknél, valamint a társulásnál és intézményénél ellátandó belső ellenőrzési 

feladatellátásokra a társulás megállapodást köt Sajószentpéter Városi Önkormányzattal és a 

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatallal. 

A társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási rendjének főbb 

szabályait a társulási megállapodás, további részletes szabályait a Társulási Tanács a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban állapította meg. 

 

3.4 Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
 

Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 167/2013. (IX.26.) határozatával döntött 

arról, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos feladatainak ellátását az 

Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás útján kívánja biztosítani, 

melynek társulási megállapodását 186/2013. (X.11.) határozatával fogadta el. A Társulási Tanács 2013. 

októberétől 2014. szeptemberéig 9 ülést tartott. A Társulást alkotó 32 település döntött az Észak-

magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság Alapító Okiratának elfogadásáról. 2014. június 18. napján került sor a Társulás és az ÉMRHK 

Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés elfogadására, mely alapján megtörtént az alvállalkozó 
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kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás kiírása. Az ajánlattételi felhívásra 2014. szeptember 11. 

napján lejárt ajánlattételi határidőig ajánlat nem érkezett, így a Társulási Tanács 2014. szeptember 16. 

napján megtartott ülésen a közbeszerzési eljárás megismétlése mellett döntött, illetve felhívta a Társulási 

Tanács Elnökét, hogy a BAZ. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál kezdeményezze a Társult 

önkormányzatok esetében a közszolgáltató kijelölésére vonatkozó határozat meghosszabbítását.  

4 Gazdálkodási adatok 
 

A kötelező feladatok ellátását elsősorban az állami működési támogatások (normatívák) finanszírozzák. 

Ezek összegei az elmúlt években az alábbiak szerint alakultak: 

 

            eFt 

Megnevezés 2010 2011 2012 2013 2014. várható 

Normatív állami támogatás 627 440 578 820 514 485 561 493 653 143 

Normatív kötött támogatás/szoc. 

tám. 
490 904 294 555 339 993 212 151 289 700 

Jövedelemkülönbség 

mérséklésének támogatása 
425 458 410 483 393 392     

SZJA települési önkormányzatot 

megillető része 
100 200 91 789 81 706     

ÖNHIKI támogatás   22 568 50 972 100 977 14 788 

Kistérségi kiegészítő támogatás 71 405 77 149 63 985 370   

Összesen: 1 715 407 1 475 364 1 444 533 874 991 957 631 

Változás az előző évhez képest:   -240 043 -30 831 -569 542 82 640 

 

 
 

Az állami források az önkormányzati bevételek hozzávetőleg 80-85 %-át teszik ki. Ezen bevételek 

alakulása tehát alapvetően határozza meg a működési kiadások finanszírozhatóságát, ezért a normatíva 

bevételek csökkenése jelentős hatást gyakorolt az önkormányzati feladatellátás gazdálkodási kereteinek 

meghatározásakor. 
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Az önkormányzat saját bevételei közül a helyi adóbevételek és az önkormányzati vagyon 

hasznosításából származó bevételek azok, melyeket a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátására 

tudunk fordítani. 

            eFt 
Megnevezés 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. várható 

Iparűzési adó 58 879 72 196 73 338 70 216 68 000 

Építményadó 18 013 15 010 16 826 16 639 15 000 

Gépjárműadó 52 391 50 293 48 159 21 016 18 000 

Lakás és helyiség 

bérleti díjak 

23 578 21 946 21 116 20 895 20 120 

Összesen 152 861 159 445 159 439 128 766 121 120 

Változás az előző 

évhez képest 

 6 584 -6 -30 673 -7 646 

 

 
 

Az elmúlt ciklusban a helyi adóbevételek tekintetében a Képviselő-testület nem támogatta új adónemek 

bevezetését illetve adóemelést sem fogadott el. Az adórendeletekkel kapcsolatos lényeges változás nem 

történt, de a 2013. évtől hatályba lépett módosítás értelmében azon adózók, akik adójukat nem fizették 

meg, az adókedvezmények érvényesítésétől elesnek. 

 

Ettől sokkal lényegesebb hatást gyakorolt a gazdálkodásunkra a gépjárműadókat érintő jogszabály 

módosítás, melynek értelmében a helyben beszedett gépjárműadóknak csupán 40%-a illeti meg a 

települést, a fennmaradó 60%-ot a központi költségvetés részére tovább kell utalni, szemben a korábbi 

évek szabályozásával, mikor a teljes bevétel az önkormányzatot illette meg. 

 

A feladatok ellátására fordított összegeket az alábbi táblázatban mutatja be. A működési kiadások az 

intézményhálózat fenntartásával, a kötelező feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat jelentik. A 

felhalmozási kiadások az településen lezajlott beruházások, felújítások kiadásait tartalmazza. A 

finanszírozási kiadások között a hitel, kötvény, lízing törlesztésekre fordított összegeket szerepeltettük, 

melyek 2013. évben az alábbi tételeket tartalmazta: 

  100.000 eFt összegű reorg. hitel törlesztés 

  297.891 eFt összegű folyószámla hitel törlesztés 

    58.906 eFt összegű kötvény törlesztés 

            eFt 

Megnevezés 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. várható 

Működési kiadások  2 819 584 2 503 215 2 050 205 1 652 687 2 063 623 

Felhalmozási kiadások 1 604 181 1 308 093 139 119 35 329 120 701 

Finanszírozási kiadások 180 295 340 923 165 332 456 797   

Összesen 4 604 060 4 152 231 2 354 656 2 144 813 2 184 324 
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4.1 Adósságkonszolidáció 
 

2012. évben a Kormány átalakította az önkormányzatokra vonatkozó szabályozások jelentős részét. Az 

új szabályok értelmében a helyi önkormányzatok feladatainak támogatása is új alapokra került, 

gazdálkodásuk sokkal szigorúbb keretek között zajlik. A támogatási rendszer csak a kötelezően 

ellátandó feladatokhoz biztosít forrást a jövőben. Ahhoz, hogy az önkormányzatok meg tudjanak felelni 

az új előírásoknak, a kormányzattól az önkormányzatok pénzügyi-gazdasági rendszerük 

megszilárdításához segítséget kaptak, ezért a korábban keletkezett adósság állományukat a magyar 

állam részben vagy teljes mértékben átvállalta.  

 

Az 5000 lakosságszámot meghaladó településekre vonatkozó szabályokat a 2013. évi költségvetési 

törvény rögzítette. A jogszabály szerint a 2012. december 31-ei, az átvállalás időpontjában fennálló 

adósságállományunk és ezen adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járulékai összegét az állam 

részben átvállalta.  

 

Az átvállalás Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. december 31. napi adósságállományára 

vonatkozóan 70 %-os mértékű. Az átvállalt adósság 1.402.346.419,- Ft összegben került 

meghatározásra, mely szerint a folyószámla hitelállományt teljes mértékben, a kötvényállományt pedig 

részben vállalta át az állam. 

 

Az Országgyűlés döntése alapján az Önkormányzatok adósságátvállalása 2014. évben folytatódott, mely 

során a fennmaradó 544.353 eFt mérleg szerinti kötvényállomány is átvállalásra került 2014. február 

28-án.  

A fenti intézkedések eredményeképpen Sajószentpéter Városi Önkormányzatnak nincs hitel vagy 

kötvényállománya. A Stabilitási törvény előírási alapján új hitel felvételére – egyes kivételektől 

eltekintve – kormány engedély birtokában kerülhet sor.  
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5 Összegzés 
 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat az állandósult pénzügyi nehézségek ellenére a kötelező feladatok 

ellátásának biztosítását (közoktatás, köznevelés, szociális és egészségügyi ellátás, stb.) szem előtt tartva 

hozott döntéseket az önként vállalt feladatok (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, 

testvérvárosi kapcsolatok, támogatások, stb.) köréről. A folyamatos fizetőképesség biztosítása 

érdekében számos intézkedés megtétele vált szükségessé. 

 

Az egyre csökkenő mértékű állami támogatások mellett a saját bevételek növelésére – a lakosság 

fizetőkésségét figyelembe véve – reálisan nem volt lehetőség. Az így összességében folyamatosan 

nehezedő pénzügyi helyzetben kellett az ismertetett feladatok működési, gazdálkodási kereteit 

megteremteni, mindemellett a város képét, az itt élők közérzetét jelentős mértékben meghatározó 

beruházások pénzügyi fedezetét biztosítani. 

 

A ciklus közben felmerülő likviditási problémák ellenére a közalkalmazottak, köztisztviselők és 

munkavállalók, illetve a segélyben részesülők minden esetben a jogszabályban előírt határidőben 

megkapták munkabérüket, ellátásukat. Ugyanakkor 2011. évtől kezdődően nem volt lehetőség a 

kiemelkedő munkavégzés elismerésére az önkormányzati intézményekben. 

 

Sikeres pályázataink eredményeképpen a közfoglalkoztatásban résztvevők nélkülözhetetlen segítséget 

jelentenek a város tisztán tartásában, a zöldterületek gondozásában. A START közmunkaprogram 

keretében maradandó értéket is létrehoztunk a közterületeken elhelyezett bútorokkal, utcanév táblákkal, 

a járdaépítés és csapadékvíz elvezetés során felhasznált betonelemek gyártásával. A cél az, hogy a 

jövőben a programok folytatásával, illetve a közfoglalkoztatásból a munka világába történő átvezetéssel 

elősegítsük a településen élők foglalkoztatási arányának növelését. 

 

A 2011-2014. közötti ciklusban jelentős infrastrukturális fejlesztések valósultak meg Sajószentpéteren, 

így például megújult a városközpont, a Harica és a Semmelweis utcai óvoda épülete, a Gyógyító – 

Megelőző Intézmény amelyben új szakrendelések (urológiai, fül-orr-gége) szolgálják a lakosság minél 

szélesebb körű, helyben történő ellátását. Új, korszerű épületbe költözhetett a Területi Szociális 

Központ, melynek intézményegységeként megnyitotta kapuit a bölcsőde. A Rendezvények Házában 

méltó körülmények között tarthatóak meg a házasságkötések, a felújított Művelődési Házban 

színvonalas rendezvényeken szórakozhat a település minden korosztálya. A lakosság számára nyújtott 

szolgáltatások könnyebb igénybe vételét teszi lehetővé, hogy a felújított épületek mindegyike komplex 

módon akadálymentesített.  

 

Az elmúlt időszakban megvalósult járda- és útépítések tervszerű folytatására van szükség az elkövetkező 

években is, kihasználva a hazai és Európai Uniós pályázati lehetőségeket. Bár az elmúlt ciklusban is 

számottevő eredményeket értünk el, de a következő években is kiemelt figyelmet kell fordítani a város 

csapadékvíz-elvezetési problémájának megoldására. 

 

Az önkormányzat által benyújtott tartalomfejlesztésre irányuló pályázatok elősegítették a kisebb 

közösségek, önszerveződő csoportok társas tevékenységét, melyek a városi rendezvényeket színesítették 

produkcióikkal. Hagyománnyá vált a Sajószentpéteri Városnapok megrendezése, mely színessé és 

tartalmasabbá teszi a mindennapokat és az ennek keretében megtartott ünnepi testületi ülés méltó keretet 

ad a városért hosszú idő óta tevékenykedő, hírnevét öregbítő polgárok elismerésére. 

 

Az egyes városrészek lakói számára saját szűkebb környezetük rendezettsége, fejlődése a legfontosabb, 

így a jövőben a meglévő különbségek mérséklését és a további fejlesztést kell célul tűznünk. 

 

A sajószentpéteriek büszkék lehetnek közösen elért eredményeinkre. 

 

          Dr. Faragó Péter 

              polgármester  
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1. sz. melléklet 

Kimutatás  

2010. szeptember 01. -2014. augusztus 31. közötti ülések, 

elfogadott rendeletek és határozatok számáról  

 

 

 

Rendeletek  Határozatok   Ülések száma  

db  db  
 Munkaterv 

szerint 
Rendkívüli Összesen 

2010. szeptember 01-tól 

2010. december 31-ig 

 

10 

 

89 

 

5 

 

5 

 

10 

2011. január 1-től  

2011. december 31-ig 

 

38 

 

266 

 

13 

 

8 

 

21 

2012. január 1-től 

2012. december 31-ig 

 

37 

 

317 

 

13 

 

10 

 

23 

2013. január 1-től 

2013. december 31-ig 

 

28 

 

238 

 

13 

 

8 

 

21 

2014. január 1-től 

2014. augusztus 31-ig 

 

14 

 

179 

 

8 

 

4 

 

12 

Mindösszesen: 127 1089 52 35 87 
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2. sz. melléklet  

A közfoglalkoztatási programok 

Projekt neve 

A projekt 

megvalósulásának 

időpontja 

Foglalkoztatottak 

száma 

Elnyert támogatási 

összeg  

Bérköltség 

Elnyert 

támogatási 

összeg  

Dologi költség 

2013. év 

BM/4415-2/2013 Kistérségi 

Startmunka mintaprogram 

Illegális hulladéklerakó helyek 

felszámolása 

2013. március 11- 

2013. október 31. 
33 fő 22 374 459 Ft 5 063 538 Ft 

BM/4415-2/2013 Kistérségi 

Startmunka mintaprogram 

Belvíz elvezetés 

2013. március 11- 

2013. október 31. 
132 fő 89 497 836 Ft 17 055 881Ft 

BM/4415-2/2013 Kistérségi 

Startmunka mintaprogram 

Közúthálózat karbantartása 

2013. március 11- 

2013. október 31. 
44 fő 29 832 612 Ft 11 057 548 Ft 

BM/4415-2/2013 Kistérségi 

Startmunka mintaprogram 

Mezőgazdasági földút 

karbantartása 

2013. március 11- 

2013. október 31. 
22 fő 14 916 306 Ft 4 362 532 Ft 

BM/4415-2/2013 Kistérségi 

Startmunka mintaprogram 

Értékteremtő I- Erdőtelepítés, 

erdőművelés 

2013. március 11- 

2013. december 

31. 

22 fő 19 335 960 Ft 6 055 200 Ft 

BM/4415-2/2013 Kistérségi 

Startmunka mintaprogram 

Értékteremtő II- Intézményi 

karbantartás 

2013. március 11- 

2013. december 

31. 

34 fő 15 293 060 Ft 5 844 147 Ft 

2013-2014 évi téli 

közfoglalkoztatási program 

keretében hosszabb idejű 

közfoglalkoztatás támogatása 

2 hónap foglalkoztatás, 4 hónap 

képzés 

2013. november 1- 

2014. április 30. 
152 fő 81 874 966 Ft 5 954 724 Ft 

2013-2014 évi téli 

közfoglalkoztatási program 

keretében hosszabb idejű 

közfoglalkoztatás támogatása 

4 hónap foglalkoztatás 

2013. december 31 

-2014. április 30. 
100 fő 39 904 555 Ft 7.980.911 Ft 

Összesen: 313 029 754,- Ft 63 374 481,- Ft 

2014. év 
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BM/4616-7/2014 Kistérségi 

Startmunka mintaprogram 

Betonelem-gyártás 

2014.május.01-

2014. szeptember 

30. 

68 fő 30 978 270,- Ft 6 195 654,- Ft 

BM/3182-2/2014 Kistérségi 

Startmunka mintaprogram 

Erdőtelepítés, erdőművelés 

2014. március 01-

2015. február 28. 
29 fő 32 125 908,- Ft 6 124 091,- Ft 

BM/8972-3/2014 Kistérségi 

Startmunka mintaprogram 

Belvíz elvezetés 

2014. október 01-

2014. december 

31. 

60 fő 16 481 298,- Ft 3 296 260,- Ft 

BM/8972-3/2014 Kistérségi 

Startmunka mintaprogram 

Új közterületi 

gyermekfoglalkoztatási és 

szabadidőparkok létrehozása 

2014. augusztus 

01- 2015. február 

28. 

38 fő 24 960 285,- Ft 4 299 715,- Ft 

BM/8972-3/2014 Kistérségi 

Startmunka mintaprogram 

Városgondnokság felújítása 

2014. augusztus 

01- 2015. január 

31. 

48 fő 27 320 208,- Ft 4 359 791,- Ft 

BM/8972-3/2014 Kistérségi 

Startmunka mintaprogram 

Közúthálózat karbantartása 

2014. augusztus 

01- 2014. 

november 30. 

36 fő 13 363 188,- Ft 2 476 786,- Ft 

BM/8972-3/2014 Kistérségi 

Startmunka mintaprogram 

Illegális hulladéklerakó helyek 

felszámolása 

2014. augusztus 

01- 2014. 

december 31. 

33 fő 15 016 800,- Ft 3 003 358,- Ft 

Összesen: 160 245 957,- Ft 29 755 655,- Ft 
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3. sz. melléklet  

 

IPR pályázat eredményeinek részletezése 

 

Megnevezés Megvalósítási 

időszak 

Elnyert összeg Felhasznált összeg 

5/2010. (I.29.) OKM 

rendelet 

2010. szeptember 

01. -2010. 

december 31. 

SKÁI Kossuth Lajos 

Iskola 

427.000,- Ft 

SKÁI Hunyadi 

Mátyás Tagiskola 

146.570,- Ft 

SKÁI Kossuth Lajos 

Iskola 

400.978,- Ft 

SKÁI Hunyadi Mátyás 

Tagiskola 

146.570,- Ft 

5/2011. (II.15.) KIM 

rendelet 

2011. január 01. – 

2011. augusztus 31. 

SKÁI Kossuth Lajos 

Iskola 

808.997,- Ft 

SKÁI Hunyadi 

Mátyás Tagiskola 

277.496,- Ft 

SKÁI Kossuth Lajos 

Iskola 

804.099,- Ft 

SKÁI Hunyadi Mátyás 

Tagiskola 

277.496,- Ft 

27/2011. (IX.14.) KIM 

rendelet 

2011. szeptember 

01. – 2011. 

december 31. 

SKÁI Kossuth Lajos 

Iskola 

820.989,- Ft 

SKÁI Hunyadi 

Mátyás Tagiskola 

334.799,- Ft 

SKÁI Móra Ferenc 

Tagiskola  

229.000,- Ft 

SKNOÓ Semmelweis 

Utcai Tagóvodája 

428.386,- Ft 

SKÁI Kossuth Lajos 

Iskola 

819.269,- Ft 

SKÁI Hunyadi Mátyás 

Tagiskola 

330.299,- Ft 

SKÁI Móra Ferenc 

Tagiskola 

229.000,- Ft 

SKNOÓ Semmelweis 

Utcai Tagóvodája 

417.607,- Ft 

26/2012. (V.9.) KIM 

rendelet 

2012. január 01. – 

2012. augusztus 31. 

SKÁI Kossuth Lajos 

Iskola 

688.962,- Ft 

SKÁI Hunyadi 

Mátyás Tagiskola 

313.485,- Ft 

SKÁI Kossuth Lajos 

Iskola 

679.439,- Ft 

SKÁI Hunyadi Mátyás 

Tagiskola 

309.927,- Ft 
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SKÁI Móra Ferenc 

Tagiskola  

113.988,- Ft 

SKNOÓ Semmelweis 

Utcai Tagóvodája 

526.991,- Ft 

SKÁI Móra Ferenc 

Tagiskola 

113.988,- Ft 

SKNOÓ Semmelweis 

Utcai Tagóvodája 

526.991,- Ft 

30/2012. (IX.28.) EMMI 

rendelet 

2012. szeptember 

01. – 2012. 

december 31. 

SKÁI Kossuth Lajos 

Iskola 

1.452.000,- Ft 

SKÁI Hunyadi 

Mátyás Tagiskola 

629.000,- Ft 

SKÁI Móra Ferenc 

Tagiskola  

444.000,- Ft 

SKNOÓ 

220.000,- Ft 

SKNOÓ Móra Ferenc 

Utcai Tagóvodája 

555.000,- Ft 

SKNOÓ Semmelweis 

Utcai Tagóvodája 

629.000,- Ft 

SKÁI Kossuth Lajos 

Iskola 

SKÁI Hunyadi Mátyás 

Tagiskola 

SKÁI Móra Ferenc 

Tagiskola 

Az iskola átszervezését 

követően a Klebelsberg 

Intézményfenntartó 

Központ 

Kazincbarcikai 

Tankerülete végezte el 

a pályázatok 

elszámolását. 

A támogatás összege 

átutalásra került 

részükre (2.525.000,- 

Ft). 

 

SKNOÓ 

220.000,- Ft 

SKNOÓ Móra Ferenc 

Utcai Tagóvodája 

555.000,- Ft 

SKNOÓ Semmelweis 

Utcai Tagóvodája 

625.534,- Ft 

IPR-13-C pályázati felhívás 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 

honlapján 

2014. január 01. – 

2014. május 15. 

SKNOÓ 

300.000,- Ft 

SKNOÓ Móra Ferenc 

Utcai Tagóvodája 

380.000,- Ft 

SKNOÓ 

298.560,- Ft 

SKNOÓ Móra Ferenc 

Utcai Tagóvodája 

379.500,- Ft 
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SKNOÓ Semmelweis 

Utcai Tagóvodája 

440.000,- Ft 

SKNOÓ Semmelweis 

Utcai Tagóvodája 

439.460,- Ft 

IPR-14 pályázati felhívás 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 

honlapján 

2014. május 16. – 

2015. február 28. 

SKNOÓ 

570.000,- Ft 

SKNOÓ Móra Ferenc 

Utcai Tagóvodája 

722.000,- Ft 

SKNOÓ Semmelweis 

Utcai Tagóvodája 

836.000,- Ft 

SKNOÓ 

517.500,- Ft 

SKNOÓ Móra Ferenc 

Utcai Tagóvodája 

655.500,- Ft 

SKNOÓ Semmelweis 

Utcai Tagóvodája 

759.000,- Ft 

Összesen:  12.293.663,- Ft 11.980.717,- Ft 
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4. sz. melléklet  

 

A hátrányos helyzetű célcsoportok érdekében megvalósított intézkedések 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 

Gyerekek IPR pályázat/Esély 

pályázat komplex 

program/Tanulás-

fejlődés-életesély 

című projekt/ Bursa 

Hungarica/ 

Óvodásbusz 

IPR pályázat/ Esély 

pályázat komplex 

program 

fenntartás/Tanulás-

fejlődés-életesély 

című projekt/ Bursa 

Hungarica / 

Óvodásbusz 

Esély pályázat 

komplex program 

fenntartás 

Gyermekkreativitás és 

a Tudásdepó  pályázat/ 

Bursa Hungarica / 

Óvodásbusz 

Esély pályázat 

komplex program 

fenntartás 

Gyermekkreativitás és 

a Tudásdepó pályázat / 

IPR pályázat / Bursa 

Hungarica / 

Óvodásbusz 

Idősek „Kattints nagyi” -

informatikai 

oktatás, Házi 

segítségnyújtás és 

jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

25/2012 (08.31 

Önkormányzati 

rendelet alapján az 

öregségi 

nyugdíjminimum 

150%-át nem éri el, 

nem kell 

szemétszállítási díjat 

fizetni.) / Idősek 

napi rendezvények , 

„Kattints nagyi”-

informatikai oktatás, 

Házi segítségnyújtás 

és jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás 

25/2012 (08.31 

Önkormányzati 

rendelet alapján az 

öregségi 

nyugdíjminimum 

150%-át nem éri el, 

nem kell 

szemétszállítási díjat 

fizetni.), Házi 

segítségnyújtás és 

jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

25/2012 (08.31 

Önkormányzati 

rendelet alapján az 

öregségi 

nyugdíjminimum 

150%-át nem éri el, 

nem kell 

szemétszállítási díjat 

fizetni.). „Kattints 

nagyi”-informatikai 

oktatás, Házi 

segítségnyújtás és 

jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

Mélyszegé

nységben 

élők 

Esély pályázat 

komplex program  

Esély pályázat 

komplex program 

fenntartás 

Közmunka programok 

és képzés, Esély 

pályázat komplex 

program fenntartás 

Közmunka programok 

és képzés, Esély 

pályázat komplex 

program fenntartás 

Nők   Közmunka programok 

és képzés 
Közmunka programok 

és képzés 

Fogyatékka

l élők 

Támogató szolgálat/ 

Fizikai (épületek, 

utak) és 

infokommunikációs 

(honlap, könyvtári 

gép) 

akadálymentesítés  

Támogató szolgálat/ 

Fizikai (épületek, 

utak) és 

infokommunikációs 

(honlap, könyvtári 

gép) 

akadálymentesítés 

Támogató szolgálat/ 

Fizikai (épületek, 

utak) és 

infokommunikációs 

(honlap, könyvtári 

gép) 

akadálymentesítés 

Támogató szolgálat/ 

Fizikai (épületek, 

utak) és 

infokommunikációs 

(honlap, könyvtári 

gép) 

akadálymentesítés 

 

 


