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GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014. évekre 
 
 
 
BEVEZETİ  
 
Gazdasági Programunk meghatározza mindazon stratégiai célokat és feladatokat, amelyek az 
önkormányzat által végzendı feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A Gazdasági 
Program jelen választási ciklus idejére szól, mely az önkormányzat költségvetési lehetıségeivel 
összhangban és a gazdasági, környezeti adottságok figyelembevételével készült. A program 
összeállításának fontos szempontja a város biztonságos mőködtetése. A város önkormányzatának 
képviselı-testülete a jövı iránti felelısség tudatában alapvetı feladatának tartja a település 
fejlesztésének fontosságát. 
 
A Gazdasági Program összeállításához az alábbi dokumentumokat használtuk fel: 

- a korábbi ciklus gazdasági programját, 
- a képviselı-testület szervezeti és mőködési szabályzatát, 
- az elızı ciklus ez idáig meghozott költségvetési és zárszámadási rendeleteit, 
- az önkormányzati intézmények, társulások, gazdasági társaságok jelenleg hatályos alapító 

okiratait és mőködésük alapdokumentumait, 
- a hatályos feladat-ellátási, közszolgáltatási szerzıdéseket, 
- a Településfejlesztési Koncepciót és a HÉSZ dokumentumait, 
- az Új Széchenyi Terv fejlesztésre irányuló programokat. 

 
A program legfontosabb céljának tekinti a törvényekben elıírt és az önként vállalt 
közszolgáltatási feladatok teljesítését, az intézményi rendszer fenntartását, hatékony 
mőködtetését, a városi értékek megırzését, fejlesztését, ezáltal biztosítva a helyi lakosság 
szükségleteinek, igényeinek kielégítését. 
 
A program megvalósítását - mely az éves pénzügyi terveken, konkrét beruházási, fejlesztési 
döntéseken, cselekvési programokon keresztül történik - befolyásolhatják a város gazdasági 
lehetıségeit érintı változások, illetve a helyi önkormányzatokat érintı központi döntések. 
 
 
1. Adatok Sajószentpéterrıl 
 
 A település bemutatása  
 
Az Észak-magyarországi Régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolctól északra 
fekszik Sajószentpéter. A Sajó-völgyi városi-ipari-agglomeráció egyik kisvárosa,  Miskolc és 
Kazincbarcika győrőjébe tartozó település. A Pitypalatty-völgy kapuja. 
 
Sajószentpéter a 26-os számú fıközlekedési út egyik csomóponti elemeként a Miskolc-Ózd 
tengelyen elhelyezkedve jelentıs tranzit forgalmat bonyolít észak-déli irányban, melyet érdemes 
kihasználnia. 
Az Edelény irányába ágazó 27-es fıközlekedési útvonal, illetve az ebbıl eredı csomóponti 
helyzet olyan térszervezı hatású lehet, amelynek kihasználása új irányt jelenthet a város 
számára. 
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Sajószentpéter Borsod-Abaúj-Zemplén megye statisztikai kistérségei közül a miskolci 
kistérséghez tartozik, a statisztikai kistérség kódja 3501. Városunk a Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulásnak a tagja, Alacska, Kondó, Parasznya, Radostyán, Sajóbábony, Sajólászlófalva, 
Sajókápolna, Varbó településeket magába foglaló sajószentpéteri mikrokörzet központja. 
  
 
A település demográfiai helyzete, jellemzıi: 

Népességszám alakulása 1900-2006. között 
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2003. óta folyamatosan csökken Sajószentpéter város lakossága – 2010. évben 13076 fı -, ennek 
legfıbb oka a munkahelyek számának mérséklıdésében keresendı. Ezt a kedvezıtlen folyamatot 
felerısíti a gyengülı gyermekvállalási kedv is.   
 
 

Születések, halálozások számának alakulása 
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A fenti grafikonból kitőnik, hogy 1997. óta erısen csökken (45 %-kal) a születések száma 
településünkön, míg a bázis évben 183 fı született, addig 2010-ben csupán 100 fı. A halálozások 
száma viszont folyamatosan emelkedı tendenciát mutat. 2010. évben 185 fı halt meg, ez 85 
fıvel haladta meg a születettekét. 
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A népesség korcsoportonkénti megoszlása 
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Az 1980-as évek végéig a munkalehetıségek miatt befogadó település volt a város. A 90-es 
években munkalehetıség hiányában az elvándorlás fıleg a fiatalok részérıl jellemzı. 2001. 
évhez képest 1011 fıvel csökkent városunk lakossága 2010. év végére. 
A 14. életév alatti korosztály száma évek óta mérséklıdik, a 60. életév feletti korosztály száma, 
viszont emelkedést mutat. Településünkön az aktív, munkaképes korú lakosság száma is 
csökken. Az elöregedés jelei kimutathatók városunkban. 
Nem várható, hogy a város lakosságszáma és ebbıl eredıen területi kiterjedés jelentıs 
mértékben növekedjen. A lakosságszám szinten tartásában szerepe van a roma kisebbség 
körében tapasztalható születési számnak. Hosszabb távon ez társadalmi problémák forrása lehet, 
ha nem sikerül megoldani az iskoláztatási, foglalkoztatási, és lakáskörülményeiket. Hangsúlyt 
kell helyezni a leszakadással érintett, illetve veszélyeztetett területek felzárkóztatására. 
 

 
Munkanélküliség mutatói: 

 
Megnevezés 2008. év  2009. év  2010. év  
Álláskeresık száma (fı) 1206 1460 1303 
Rendszeres szoc. segély (fı) /RÁT/ 638 853 737 
Munkaképes korú népesség (fı) 8815 8818 8781 
Relatív mutató* 13,68 16,56 14,83 
Arányszám** 1,91 1,92 1,80 

 
*   Relatívmutató: nyilvántartott álláskeresık a munkavállalási korú népesség %-ában. 
** Arányszám: a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya. 
 
A 2008. évi gazdasági válság hatására a munkanélkülivé vált  személyek száma számottevıen 
megnıtt városunkban. 
 
A segélyezés alapadatai 2010. év vonatkozásában az alábbiakban foglalhatók össze: 
 
1. Aktív korú ellátása: 93 fı 
2. Rendelkezésre állási támogatásban részesülık: 881 fı 
3. Idıskorúak járadékában részesül: 8 fı 
4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 1.405 fı 
5.  Ápolási díjban részesül: 70 fı 
6. Lakásfenntartási támogatásban részesül: 413 fı 
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7. Átmeneti segélyben részesül: 685 fı 
8. Adósságcsökkentési támogatásban részesül: 336 fı 
9. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesül: 739 fı 
10. Temetési segélyben részesül: 86 fı 
11. Köztemetések száma: 2 eset 
12. Közgyógyellátottak száma: 582 fı 
13. Közlekedési támogatásban részesül: 185 fı 
 
 
A város infrastrukturális helyzete 
 
Az elektromos energia ellátottság a város egész területén megoldott. 2009. évben 633 db 
lámpatestet cseréltek le 11 W-osról 24 W-osra. Jelenleg összesen 1268 db közvilágítást szolgáló 
lámpatest található településünkön. 
 
Az ivóvízhálózat a városunkban kiépített, 115 ingatlanra nincs bevezetve a vezetékes ivóvíz, 
ezért 49 db közkút biztosítjuk a vízvételezési lehetıséget. 
 
A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítettsége 90 %-os településünkön, azonban 488 ingatlan még 
hálózat hiányában nem csatornázott (Dusnok, Fecskeszög, Újbányatelep). 
 
A város felszíni csapadékvíz elvezetése több helyen nyílt, burkolt (5,9 km) és szikkasztó (49,1 
km) jellegő földárokkal van megoldva. Zártrendszerő csatorna hossza 8,9 km.  
 
A gázhálózat az Újbányatelepen és a Fecskeszögben még nincs kiépítve, a város többi területe 
gázhálózattal ellátott.  
 
A telefonhálózat a város teljes területén kiépített. 
 
Sajószentpéter város önkormányzati úthálózatának hossza közel 40 km, melynek több mint 95 
%-a szilárd burkolatú.  1,5 km út viszont nem rendelkezik szilárd burkolattal, ennek anyaga 
hengerelt zúzottkı. Az utak állapota változó, vannak felújításra szoruló szakaszok is 
(pl.:Hunyadi út, Bocskai út eleje, Dusnokon a Katalin út 27-es fıút és Álmos út közötti szakasza, 
Üveggyári út, Újbányatelepre bevezetı út, Munkácsi út eleje a Rezeda útig). 
 
Településünkön 1900 m hosszúságban került kialakításra kerékpárút, mely teljes egészében a 
Kossuth út melletti járdával szerves egységben lett kiépítve. A parasznyai elágazástól a Thököly 
útig Miskolc irányába közlekedve a menetirány szerinti bal oldalon, a Thököly úttól az edelényi 
elágazásig az úttest jobb oldalán. Az edelényi elagázástól az Ady Endre útig ismét a menetirány 
szerinti bal oldalon húzódik. Burkolata hengerelt aszfalt, állapota jó. 
 
A tömegközlekedés a MÁV és a Borsod Volán által üzemeltetett távolsági járatokkal megoldott. 
Helyi közlekedés jelenleg nem üzemel. 
 
A kábel-TV hálózat az Újbányatelep és a Sajón túli terület kivételével kiépített. 
 
Közterületeink jellemzıi 
 
Közparkjaink állapota megfelelı. Az MSK elıtti Bányász Emlékpark és a Református 
Nagytemplom két végében található közparkunk rendezett. A másik két közparkunk a 
Református Nagytemplom két végében található.  



 7 
 
 
A Millenniumi Emlékhely a Városrehabilitációs pályázat keretén belül teljesen megújult. 
Mindhárom közpark megközelítése jó, a parkolási lehetıségek adottak. 
 
 
Köz- és mőemléki épületeink jellemzıi 
 
A Polgármesteri Hivatal épülete a városrehabilitációs pályázat keretében megújult, az 
ügyfélfogadási rendszere színvonalas. Az informatikai ellátottság hiánya nem biztosítja még az 
E-ügyintézés lehetıségét. 
 
Az oktatási, nevelési intézmények közül a Semmelweis úti Tagóvoda és a Kossuth Iskola teljes 
egészében megújult. A többi intézmény épületének felújítása e ciklus feladata lesz. 
 
A szociális ellátást biztosító intézmények tagoltsága megszőnt, korszerő, minden igényt kielégítı 
épületbe költözött a TSZK, és bölcsöde is létesült. 
 
Az egészségügyi intézményünk a GYÓMI is teljesen megújult, épülete korszerő. 
 
A Mővelıdési és Sportközpont épületei közül uniós forrásból és egyéb támogatásból 
önkormányzatunk az utóbbi ciklusban többet felújított (Mővelıdési Központ; Sportcsarnok; 
Lévay József Emlékház; Tájház), teljesen újjáépült és új telephelyként került az intézményhez a 
Rendezvények Háza (volt Kossuth Mozi épülete). A Lévay József Városi Könyvtárban 
kialakításra került egy korszerő internet – számítógépes terem. A többi épület (a Sportcsarnok 
öltözı és iroda részlege, a Lévay József Városi Könyvtár épülete a felújított termen kívül és a 
dusnoki Közösségi Ház) felújításra szorul. Az intézmény az épületeken kívül minden helyszínen 
jelentıs szabadtéri területtel is rendelkezik, melyek szintén összehangolt fejlesztést igényelnek. 
 
Sajószentpéter mőemlékei: Református Nagytemplom, Római Katolikus Templom, Gedeon 
kúria, Lévay ház és a Tájház. 2010. évben a Református Nagytemplom homlokzati felújítása 
megtörtént, továbbá a Tájház teljes rekonstrukciója megvalósult. 
 
Iparterületeink jellemzıi 
 
Az Üveggyár, a volt ELZETT és Vegyesipari KTSZ területe, illetve a volt Szálhúzó területe 
magántulajdonban van. A barnamezıs beruházások még kezdeti stádiumban vannak, így a 
belterület közepén lévı tájsebeink még fennállnak. 

 
 

2. Az elızı ciklus célkitőzései, eredmények, értékelés  
  

Az elızı ciklusban megvalósult és folyamatban lévı beruházások  
 
Az Önkormányzat 2009. II. félévében létrehozta az Intézményirányító és Szervezési Osztály 
keretén belül a Projektirodát, elfogadta a projektmenedzsment szervezet szervezeti és mőködési 
szabályzatát, ebben kijelölte az európai uniós forrásokra vonatkozó pályázatok önkormányzati 
szintő koordinációs feladatait és felelıseit, a pályázati nyilvántartás vezetésének kötelezettségét 
és módját, a pályázatfigyeléssel, a projektek elıkészítésével, a pályázat elkészítésével és 
benyújtásával, valamint a fejlesztési feladat lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet. A 
személyi és szervezeti feltételeket a képviselı-testület biztosította.  
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Európai Uniós pályázatok  
 
Az Önkormányzat (és intézménye) 2007-2010. között európai uniós támogatásokra 19 pályázatot 
nyújtott be (16 pályázatot az önkormányzat, 2 pályázatot a SKÁI), ebbıl 14 pályázat részesült 
támogatásban, 3 pályázatot elutasítottak, 2 pályázatot az Önkormányzat visszamondott. A 
benyújtott pályázatok iskola és óvoda felújításával, az egészségügyi és szociális szakellátás 
korszerősítésével, a városközpont fejlesztésével, belvárosi útépítéssel, könyvtári és általános 
iskolai feladatok fejlesztésével, pedagógusképzéssel, stb. kapcsolatosak.  
 
A 2009. évben beadott infrastrukturális fejlesztésre irányuló beruházások mindegyike 
befejezıdött, lebonyolításra kerültek a projektzáró rendezvények, a záró projekt elırehaladási 
jelentések, ill. a záró kifizetési kérelmek benyújtása folyamatban van. A történelmi belvároshoz 
vezetı út esetében már a közremőködı szervezet (NORDA) helyszíni ellenırzésére is sor került, 
ahol elismeréssel szóltak a projekt lebonyolításáról és dokumentálásáról, szabálytalanságot nem 
találtak.  
 
Konzorciumban pályáztunk a Miskolci Egyetem könyvtárával a könyvtári szolgáltatások 
összehangolt infrastruktúra fejlesztésére, amely projekt esetében a záró elszámolás a 
konzorciumi partner részére megküldésre került.  
 
A SKÁI részére digitális táblák és számítógépek beszerzése folyamatban van. 
 
Öt tartalomfejlesztésre irányuló pályázat megvalósítása folyik párhuzamosan településünkön, 
melybıl háromra az Önkormányzat, kettıre pedig a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola 
nyújtott be pályázatot (lsd.: 1. sz. melléklet), melynél  
 
Elnyert támogatás:    1.499.345.257 Ft 
Önerı:        324.516.819Ft 
Összesen:     1.823.862.076 Ft 
A projektben nem szereplı, de ahhoz kapcsolódó a pályázatban nem elszámolható 100%-os 
önkormányzati beruházás:      384.505.942 Ft 
 
                                                                                                                             
Hazai pályázatok  
 
2010. évben a projektiroda 17 hazai pályázatot készített, melybıl valamennyi támogatásban 
részesült (lsd.: 2. sz. melléklet) az alábbiak szerint:  
 

- 6 pályázatot nyújtottunk be az EU Önerı Alap támogatására, melyen 107.839.650,- Ft 
támogatásban részesültünk, a felhasználása  folyamatban van.  

 
- 2 pályázat keretében 100.000.000,- Ft támogatásban részesültünk az MSK felújítására, a 

pénzösszeg felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámolónkat a Nemzeti 
Erıforrás Minisztérium elfogadta.  

 
- A Hunyadi Mátyás Tagiskola nyílászáró korszerősítésére elnyert 10.500.000,- Ft 

támogatás felhasználása folyamatban van, a II. ütem megvalósítására és az elszámolására 
április-május hónapokban sor kerül.  
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- A Semmelweis Utcai Tagóvoda felújítására 14.780.000,- Ft támogatásban részesültünk, a 

korszerősítés és az elszámolás megtörtént.  
 

- A HHH-s tanulók integrációs felkészítését végzı pedagógusok illetménykiegészítésére 
230.400,- Ft, dologi kiadásaira pedig 343.170,- Ft pályázati forrás állt rendelkezésünkre, 
elszámolására a zárszámadás keretében kerül sor.  

 
- A pedagógiai szakszolgálatok támogatására, a pedagógusok gyógypedagógiai és 

osztályfınöki pótlékának, valamint továbbképzésének támogatására elnyert 
mindösszesen 3.622.000,- Ft támogatás felhasználása megtörtént, az elszámolás 
folyamatban van.  

 
- A kiemelkedı munkát végzı pedagógusok teljesítmények elismerésére elnyert 

2.839.000,- Ft felosztása és kifizetése a Sajószentpéteri Központi Általános Iskolában és 
a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában megtörtént, az elszámolására a 
zárszámadás keretén belül  kerül sor.                                                     

 
Az elmúlt években az önkormányzati intézmények  zavartalan mőködése biztosított volt. Az 
intézményeink az alapfeladataikat  ellátták, a jogszabályi elıírásoknak igyekeztek  
maradéktalanul megfelelni. Gazdálkodásukat a fenntartó által jóváhagyott költségvetési 
keretszámokon belül folytatták. 
 

3. A Gazdasági  Program pénzügyi feltételrendszere  

 

3.1. Gazdaságpolitikai célkitőzések 

 
Az önkormányzat gazdasági, fejlesztési, beruházási célkitőzéseinek megvalósítása annak 
ismeretében, hogy a központi támogatások nagyságrendje, értéke az elkövetkezendı idıszakban 
várhatóan nem növekszik, az elızı ciklusnál szigorúbb gazdálkodást követel. Ezért nagyobb 
hangsúlyt kell kapnia, hogy az elkövetkezendı idıben a bevételek és a kiadások egyensúlyba 
kerüljenek.  
 
Az önkormányzat gazdasági feladata az alábbiak szerint összegezhetı: 

- a kötelezı és önként vállalt feladatok, valamint az ezek finanszírozását biztosító források 
egyensúlyának megteremtése a kötelezı feladatok elsıdlegessége mellett; 

- az intézmények mőködési feltételeinek biztosítása, a szakmai és gazdasági célok közötti 
egyensúly megteremtése az intézményi struktúra és feladatellátás racionalizálásával; 

- a város hosszabb távú fejlıdését elısegítı fejlesztések, a már megkezdett, illetve 
folyamatban lévı beruházások befejezése;  

- külsı (pályázati) források feltárásával az önkormányzati vagyon gyarapítása, állagának 
megırzése, nyereséges mőködtetése, hasznosítása; 

- a nagy volumenő beruházások és az infrastruktura kiépítése vonzóbbá tették a várost,  
reálisabb lehetıség van a munkahelyteremtı beruházások megvalósulására. 

 
A feladatok megvalósítása érdekében: 
– folyamatosan figyelemmel kell kísérni az önkormányzati intézmények szakmai és 

gazdasági tevékenységét; 
– a rendelkezésre álló vagyon, anyagi eszközök, tulajdonosi jogosítványok gazdaságos, 

célszerő hasznosításával növelni kell a bevételeket; 
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– évenként felül kell vizsgálni csökkenthetı-e megfelelı érdekeltségi és elszámolási 

rendszer kialakításával az intézmények és a városüzemeltetési feladatok mőködési 
költségeit. 

– az önkormányzati tulajdonban lévı vagyoni jogok, értékpapírok hasznosítása esetén az ebbıl 
származó bevételt felhalmozási jellegő kiadásokra kell fordítani; 

– a különbözı pályázati kiírásokat folyamatosan figyelemmel kell kísérni, élni kell a pályázati 
lehetıségekkel a mőködés minden területén; 

– hatékonyabb intézkedéseket kell tenni az önkormányzatot megilletı követelések, tartozások 
rendezése érdekében; 

– az önkormányzti vagyon állagának megırzéséhez szükséges anyagi eszközöket az éves 
költségvetésekben elı kell irányozni; 

– évente felül kell vizsgálni szükséges és lehetséges-e új beruházások beindítása. 
 
Mindezek figyelembevételével városunk képviselı-testülete a következı alapelvek lefektetésével 
határozza meg tevékenységét.  
 
Cél: 

- kötelezı feladatok teljesítése, az intézményekhez kapcsolódó célok teljesítése, 
- a polgárok komfortérzetének a település megtartó erejének növelése, 
- a város általános fejlıdésének arculatának, értékmegırzı és értékteremtı biztosítása. 

 
Összefoglalva a Gazdasági Program célja, hogy a város képviselı-testülete hosszú távú, 
egységes elıre meghatározott célrendszer szerint irányítsa, fejlessze Sajószentpétert. 
A Gazdasági Program sorba veszi az önkormányzat feladat és hatáskörét, azokat a feladatokat, 
amelyekrıl köteles gondoskodni (egészséges ivóvízellátás, óvodai nevelés, általános iskolai 
oktatás és nevelés, egészségügyi szociális alapellátás, közvilágítás, helyi utak fenntartása) és 
azokat a feladatokat is, amelyek ellátásában szabadon mőködik közre. 
A Gazdasági Program meghatározott célok eléréséhez a képviselı-testület kétirányú 
erıfeszítéseket tesz: 

- gondoskodik a célkitőzések egymásra épülı megvalósításáról, 
- biztosítja a szükséges anyagi, pénzügyi források megteremtését. 

 
A Gazdasági Programban foglalt célok eléréséhez szükséges anyagi források biztosítása 
érdekében a következıket rögzíti: 

- Keresni kell a sajátos mőködési bevételek növelési lehetıségeit. 
- Monitoring útján a költségvetési támogatási rendszert, az átalakítási szándékokat 

modellezve, kihasználva kell megtalálni a legkedvezıbb lehetıségeket. 
- Át kell tekinteni az önkormányzat vagyontárgyait, a hasznosítási módokat, a fenntartási, 

üzemeltetési költség mértékét. 
- Tovább kell erısíteni az önkormányzat forrásbevonási képességét, ki kell használni a 

pályázati lehetıségeket. 
 

3.2. Az önkormányzatok pénzügyi szabályozása 

 
A program megvalósítása az éves pénzügyi terveken, a beruházási döntéseken keresztül történik, 
melyet befolyásolhatnak a város gazdasági lehetıségeit érintı változások és a központi 
kormányzati döntések. 
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A Gazdasági Program alapvetı meghatározottsága a pénzügyi források szőkössége, ez várható a 
teljes program idıszakára. 
Fejlesztési céljaink megvalósulását nehezíti az Európai Uniós pályázati támogatások eléréséhez 
szükséges saját források elıteremtésének nehezülése.  
A program természetesen több feladatot tartalmaz, mint ami egy ciklusban megvalósítható, ezért 
már a Gazdasági Programban is rangsoroltunk, s megtesszük ezt az éves költségvetési tervek 
készítésekor is, illetve befolyásolhatja a kialakult sorrendet a pályázatokon elérhetı, kormányzati 
vagy Európai Uniós források elérhetısége. 
A fejlesztési feladatok megvalósításának több meghatározó forrása lehetséges: 

- önkormányzati forrásbıvülés, 
- külsı, vállalkozói tıke bevonása, 
- pályázati lehetıségek kihasználása. 
 

A feladatok költségigénye elırejelzi a költségvetési forrásaink megteremtésének és 
felhasználásának újragondolásának szükségességét. 
Ez az alábbiak figyelembevételével valósul meg, továbbra is alkalmazni kell azt a szabályt:    

- hogy a mőködési bevétel a helyi adóbevételek - egy részének kivételével - mőködési 
kiadásokra, a felhalmozási bevételek felhalmozási kiadásokra fordíthatók, 

- növelni kell a saját bevételeket, tovább kell csökkenteni a mőködési kiadásokat, 
- a helyi adó bevétel növekedésének lehetıségét keresni kell, 
- központosítjuk a fejlesztési feladatok megvalósításához rendelt, illetve rendelhetı 

forrásokat. Ezekbıl kell elkülöníteni a pályázati támogatások igénybevételéhez nyújtandó 
saját forrást, valamint a fejlesztések megvalósításához szükséges megvalósíthatósági 
tanulmányok, engedélyes tervek költségeit, 

- biztosítani kell a korábban kibocsátott fejlesztési célú kötvény törlesztésének – kamat- és 
tıkefedezetét, 

- meg kell tartani azt a költségvetési biztonságot. 
 
Sajószentpéter Város Önkormányzatának költségvetése az állami támogatásokból, az 
önkormányzat saját bevételeibıl és a kötelezı feladatellátáshoz kapcsolódó átvett 
pénzeszközökbıl tevıdik össze. 
 
Az önkormányzatok részesedése a központi bevételekbıl az átengedett központi adók mellett a 
normatív állami támogatásokon keresztül valósul meg. Ezeket az összegeket a lakosságszám, 
valamint különbözı feladatmutatók és a hozzájuk rendelt fajlagos összegek alapján állapítják 
meg. Az állami támogatás nagyságrendje – mely egyben az önkormányzat legjelentısebb, 
mőködését jelentısen befolyásoló bevételi forrása (70 %) - az utóbbi években – részben a 
feladatmutatók és részben a fajlagos összegek csökkenése következtében – drasztikusan 
csökkent.  
 
Saját bevételeink nagyságrendje évek óta változatlan (15-18 %), sıt az utóbbi években – a 
kedvezıtlen gazdasági jelenségek hatására – csökkent. Jelentıs részét a helyi adóbevételek teszik 
ki.  

 
3.3. Helyi adók  

 
Sajószentpéteren a helyi adók közül az iparőzési adó, az építményadó került bevezetésre. 
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Iparőzési adó 
A bevételek jelentıs része az iparőzési adóbevételbıl származik. 
Az állandó jellegő iparőzési adó mértéke 2 %, az ideiglenes jelleggel építıipari tevékenységet 
folytató vállalkozások esetében az adómérték 5000,-Ft naptári naponként. 
Adómentességként a vállalkozási szintő adóalapból 500.000,-Ft került megállapításra. 
Az iparőzési adó kötelezettség közel 600 adózót érint, melynek többsége kisvállalkozó, így az 
adóbevétel jelentıs részét néhány nagyobb cég biztosítja. 
Az adózók tevékenységének összetételére jellemzı, hogy nagy része kereskedelmi és szolgáltató 
tevékenységet végez, a termelı tevékenységet folytató vállalkozások száma csekély. 
 
Építményadó 
Az adókötelezettség elsısorban a vállalkozókat terheli a vállalkozásukhoz kapcsolódó épületek, 
ill. építmények után. Az adó mértéke 600,-Ft/m2, ebbıl külterületen 300,-Ft/m2 kedvezmény 
illeti meg az adózókat. 
Az adófizetık száma 280. 
 
A helyi adók mellett a gépjármőadó, mint átengedett központi adó biztosít az önkormányzat 
részére jelentısebb bevételt. 
 
 

Adóbevételek alakulása 
EFt 

Adónem 2008. 2009. 2010. 2011. 
Iparőzési adó 89 163 82 025 58 879 50 000 
Építményadó 61 965 17 119 18 013 15 000 
Gépjármő adó 47 611 49 517 52 391 51 000 

Összesen 198 739 148 661 129 283 116 000 
 
2008. évben egyszeri bevételként jelentkezett a legmagasabb összegő építményadó tartozást 
felhalmozó vállalkozás adóbefizetése. 
 
A gazdaságban végbemenı kedvezıtlen jelenségek hatása városunkat is igen érzékenyen 
érintette, ami az adóbevételek nagymértékő csökkenéséhez vezetett. 
 
A csökkenı állami támogatások mellett a csökkenı saját bevételek szükségessé teszik az 
önkormányzati feladatvállalás átgondolását, valamint az intézményi mőködési kiadások 
felülvizsgálatát, és hatékonyabb, költségtakarékos megoldások keresését, illetve alkalmazását. 
 
3.4. Részesedések 
 
100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
 
A Sajó TV Nonprofit Kft. törzstıkéje 3.330 EFt, gazdálkodása kiegyensúlyozott. 
 
Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. 3.000 EFt törzstıkével alakult, 2009. március hónapban. 
Létrehozását a funkcióbıvítı településrehabilitációs EU társfinanszírozott pályázat keretében 
vállaltuk. Tevékenységi köre alapvetıen a pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti 
feladatok ellátása. A tevékenységének bevételi forrását jelentıs részben a pályázat keretében 
biztosított fedezet jelenti. 
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Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. a testület azon döntése következtében alakult, 
amely kimondta, hogy a közétkeztetési feladat ellátását az önkormányzat a külsı szolgáltatótól 
vásárolt szolgáltatás helyett saját tulajdonban lévı szervezettel kívánja 2010. január 1-tıl 
biztosítani. A Kft. 2009. december hónapban alakult, 3.000 EFt törzstıkével.  

 
Értékpapírok, egyéb részesedések 
 
 OTP részvények névértéke         29.000 Ft 

ÉMÁSZ részvények névértéke 34.160.000 Ft 
Elsı hazai energia portfolió névértéke       1.000 Ft 
         

Célok: 
 
A vagyongazdálkodás keretében továbbra is törekedni kell, hogy a hasznosítás fizetıképes 
partnerek felé irányuljon, illetve az esetleges kintlévıségek minél rövidebb idı alatt és minél 
nagyobb arányban eredményezzenek bevételt. 
 
Fel kell térképezni a törzsvagyon hasznosításához kapcsolódó bevételt eredményezı 
lehetıségeket. Ki kell alakítani azokat az esetlegesen szükséges személyi és tárgyi feltételeket, 
melynek révén az önkormányzatnak bevétele keletkezik. 
 
Az Európai Uniós fejlesztések során felszabaduló ingatlanok vonatkozásában rövid és hosszú 
távú hasznosítási koncepciót kell kidolgozni, figyelembe venni valamennyi hasznosítási 
lehetıséget, és rangsorolni az azonos eredményt indikáló elképzeléseket. 
 
Azon ingatlanok esetében, ahol a pályázat elıírásai alapján nem keletkezhet az önkormányzatnak 
bevétele – a kiváltott ingatlanok egyrésze esetében -, keresni kell azokat a megoldásokat, melyek 
az ingatlanok állagmegırzése mellett minimalizálják, ill. esetleg nullára csökkentik a fenntartási 
kiadásokat.  
 
Mindezeket összefoglalva átgondolt, költség hatékony, gazdaságos mőködési feltételek mellett 
lehet a 2010-2014-ig terjedı ciklusban biztosítani az önkormányzat feladatellátását, ill. 
megteremteni a fejlesztési elképzelésekhez és a meglévı kötelezettségekhez szükséges gazdasági 
hátteret. 

 
3.5. Vagyongazdálkodás 
 
Az önkormányzati vagyon összetételét a tárgyévi zárszámadási rendelet tartalmazza. 
A forgalomképes vagyont az önkormányzati bérlakás állomány, a nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok, a kialakított építési telkek, értékpapírok és a vállalkozásokban lévı önkormányzati 
részesedések jelentik. 
 
Lakásállomány 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévı lakásállomány a 90’-es évektıl 2005-ig terjedı idıszakban 
folyamatosan értékesítésre került. 
A vételi, majd elıvásárlási jogon alapuló részletre történı lakásértékesítésbıl még be nem folyt 
törlesztı részletek nagysága kamattal együtt 31 MFt. 
 
Jelenleg az önkormányzat tulajdonában lévı 51 db lakás összetétele az alábbiak szerint alakul: 
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  Komfort nélküli      5 db 
  Komfortos     31 db 
  Összkomfortos    15 db 
 
 
Hasznosítási szempont szerinti alakulása 
 
  Szociális alapon bérbe adható    6 db 
  Költségelven bérbe adható   29 db 
  Piaci alapú hasznosításba bevonható  16 db 
 
 
A lakásállomány nagy része határozatlan idıre szóló bérleti szerzıdés keretében került 
hasznosításra. 
A lakáshasznosításból származó évi bérleti díj összege 5 MFt bevételt eredményez. 
A díjbevétel növelése érdekében a megüresedı lakások már piaci alapon kerülnek 
újrahasznosításra. Ezt azonban szinte minden esetben a lakások részleges felújítása, illetve teljes 
karbantartása kell, hogy megelızze – kivéve a már piaci alapon hasznosított lakásokat -, hiszen a 
megüresedés általában bérleti szerzıdés felmondása, illetve elhalálozás okán következik be. A 
megüresedı lakások teljesen lelakottak, további hasznosításra az átvételt követıen csak 
ráfordítással van lehetıség.  
 
A lakástulajdonlás azonban kockázatot jelent abban, hogy a Társasházak külsı pénzügyi 
források bevonásával igyekeznek felújítási forrást biztosítani maguknak, s az ebbıl fakadó 
kockázati tényezık magas rizikófaktort jelentenek az önkormányzat számára. 
 
Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok 
 
Az önkormányzat 24 db ilyen ingatlannal rendelkezik, és ezek szinte kizárólag a vállalkozások 
részére kerülnek hasznosításra a vagyonrendeletben meghatározott feltételek szerint. Ez az 
önkormányzat részére mintegy 18 MFt éves bevételt eredményez. 
 
Építési telek 
 
2008. évben kialakításra került 16 db építési telek a Baross Gábor utcában. Ezeket azonban a mai 
napig nem sikerült hasznosítani, melyet elsısorban a megváltozott állami lakástámogatási 
rendszer és a gazdasági válság hiúsított meg. Ezen terület értéke mintegy 30 MFt. 
 
 
3.6. Közoktatási  feladatok 
 
A településen – a 2007. július 1-jei szakmai, szervezeti és gazdasági integrációt követıen - egy 
általános iskola, a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola  mőködik 5 feladatellátási helyen.  
 
Maximális tanulólétszám 16 tanulócsoport esetén: 448 fı  
 
A SKÁI feladatellátási helyeinek kihasználtsági mutatói a 2011. március 1-jei tanulólétszám 
alapján:  
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Feladatellátási hely  Tanulólétszám  

(fı) 
Kihasználtság  

(%) 
Kossuth Lajos Iskola  520 116 
Lévay József Tagiskola 55 12,2 
Pécsi Sándor Tagiskola  142 31,6 
Hunyadi Mátyás Tagiskola  296 66,0 
Móra Ferenc Tagiskola  190 42,4 
 
Összesen:  

 
1203 

 
53,64 

  
Az 1203 tanköteles korban lévı gyermek oktatása 48 tanulócsoportban, 60 tan- és 
szaktanteremben, 5 tornateremben valósul meg. A bejáró tanulók száma 161 fı. A környezı 
településekrıl bejáró gyermekek javítanak  az intézmények  kihasználtsági mutatóin,  de 
mőködtetésük  még így is nagyon jelentıs többletkiadással jár a fenntartó önkormányzatnak.  
 
Tanulólétszám 2007. október 1.: 1535 fı  
Tanulólétszám 2011. március 1.: 1203 fı  
Csökkenés:     - 332 fı  
 
A SKÁI 2011. évi költségvetése:   546.402 eFt 
Önkormányzati finanszírozás:  261.725 eFt (47,8 %) 
 
Az iskolai  napközis ellátást  9 csoportban 271 fı tanuló veszi igénybe.  
 
Pedagógusok száma 81 fı. Egyéb, a pedagógiai munkát segítı közalkalmazotti és technikai 
létszám pedig 41 fı.  
Az általános iskolákban a mővészeti képzés  - több mővészeti iskola jelenlétével – megoldott. 
 
2007. augusztus 1-jei hatállyal megtörtént a Szivárvány és a Benedek Elek Napközi Otthonos 
Óvoda szakmai, szervezeti és gazdasági integrációja és létrejött a Sajószentpéteri Napközi 
Otthonos Óvoda 5 feladatellátási hellyel, 16 óvodai csoporttal.  
 
A 2008-ban elfogadott (236/2008. (XI.19.) KT határozat) Települési Közoktatási 
Esélyegyenlıségi Intézkedési Akcióterv 2.4. pontjában a fenntartó megfogalmazta; a gyermekek 
összetételére,  a halmozottan hátrányos helyzetőek arányának kiegyenlítésére vonatkozó adatok 
vizsgálata után, hogy a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Hunyadi utcai 
Tagóvodája szegregáltan mőködik, így a 2009/2010 tanévtıl új óvodai csoportot ezen a 
feladatellátási helyen nem indított. A helyzetelemzés során megállapítást nyert továbbá, hogy a 
Hunyadi utcai Tagóvoda épületének mőszaki adottságai, a nevelési tevékenység ellátásához 
szükséges helyiségek hiánya nem felelt meg a  nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 
11/1994. (VI.08.) MKM rendelet, kötelezı (minimális) eszközeirıl és felszereléseirıl szóló 7. 
számú mellékletben megfogalmazott követelményeknek. 
Fentiek következtében Sajószentpéter Város Önkormányzata a Sajószentpéteri Központi 
Napközi Otthonos Óvoda Hunyadi utcai Tagóvodáját 2010. június 30. napjával megszüntette. 
A Sajószentpéteri Napközi Otthonos Óvoda 4 feladatellátási helyen 16 óvodai csoportban 387 
gyermekkel mőködik jelenleg.  
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Alkalmazottti létszáma:  

- óvodapedagógus: 33 
- nevelı és oktató munkát közvetlenül segítık: 16 
- egyéb foglalkoztatottak: 9 fı 

 
Településünkön a pedagógiai szakszolgálati feladatokat 2004. július 1-jétıl  Miskolc Kistérség 
Többcélú Társulása keretében a felsızsolcai Egységes  Pedagógiai Szakszolgáltató Központ  
látta el.  

Tekintettel a Felsızsolcához tartozó települések (21), intézmények (több mint 40) és a körzethez 
tartozó gyermekek (több mint 6000) magas számára 2 decentrum kialakítására került sor 
Sajószentpéteren és Bıcsön. A Sajószentpéteren mőködı decentrum a Kossuth Lajos Iskolában 
mőködött, ide tartoztak Sajószentpéteren kívül Kondó, Parasznya, Radostyán, Sajókápolna, 
Sajólászlófalva, Varbó. Többségében a vizsgálatok történtek a decentrumban.  

Az ellátásban a kezdetekkor jelentıs fennakadások voltak, az iskolák, óvodák sok-sok problémát 
jeleztek. Bár a szakszolgálat vezetésében bekövetkezett változás az ellátás színvonalában is elıre 
lépést jelentett, mert az alapellátás jórészt biztosításra került, de a magas gyermek/tanulólétszám 
miatt a logopédiai ellátást csak az óvodában, a gyógytestnevelést pedig a feladatellátási-helyek 
egy részében tudta biztosítani a felsızsolcai szakszolgálat.  

A minél teljesebb körő ellátás érdekében a város képviselı-testülete 2007-tıl 1 pszichológus, 1 
logopédus, 0,5 gyógytestnevelı álláshely létesítését engedélyezte a Sajószentpéteri Központi 
Általános Iskolában, valamint a szegregált csoport megszüntetését követıen a gyógypedagógus 
álláshely sem került elvonásra az intézménytıl.  

Ezen tények ismeretében a Miskolc Kistérség Többcélú Társulás Munkacsoportja már a 
kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv készítése során felvetette egy sajószentpéteri Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat alapításának lehetıségét.  

Új szakszolgálat létrehozásának indokai: 
A szolgáltatás közelebb hozása gyermekhez, szülıkhöz egyaránt 
- Folyamatosabb, idıtartamban hosszabb ellátás 
- Olyan terápiák alkalmazása, melyeket helyiség és eszközigénye miatt a felsızsolcai 
szakszolgálat nem tudott biztosítan 
- A terápiák hatékonyságának növelése (nem csak 6 óra biztosítása a nevelési tanácsadás esetén), 
hanem a problémának megfelelı idıtartamú és hatékonyságú terápiák kiválasztása 
- A prevenció megerısítése az óvodákban, széleskörő fejlesztı foglalkozások tartása, az iskolai 
elvárásokra való felkészítés  
- Iskolában a serdülıkori problémák kezelésére tematikus csoportok mőködtetése (önismeret, 
drog-prevenció, életvezetési ismeretek) 
- Pedagógusok mentálhigiénéjének erısítése, esetmegbeszélık tartása 
- Szülıkkel való könnyebb kapcsolattartás 
- A feladatellátáshoz önkormányzati és kistérségi normatív támogatás igénybevétele, pályázati 
lehetıség kihasználása 
- A SKÁI regisztrálásra került az országos tehetségpont hálózatba, melynek keretében a 
következı tanévtıl egy tehetséggondozó program kerülne elindításra az iskolában, melybe a 
szakszolgálati intézmény – az alapfeladatain túlmenıen - a tehetségazonosítás és – gondozás, 
valamint a pszichológiai tanácsadás területén tudna segítséget nyújtani.  
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Fenti szempontok figyelembevételével Sajószentpéter Város Képviselı-testülete 2009. július 1. 
napjával létrehozta a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot.  
 
Ellátott feladatok:  

• nevelési tanácsadás 
• logopédiai ellátás 
• gyógytestnevelés 
• továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás. 

 
Pedagógus létszám:     9 fı  
Pedagógiai munkát segítık létszáma:  2 fı 
 
 
Célkitőzések a  közoktatás terén 
 

Figyelemmel az oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézményekkel szemben megfogalmazott 
szakmai elvárásokra, célkitőzésekre, a szolgáltatást igénybe vevık számának csökkenésére, az 
intézmények fenntartási költségeire fordított összegekre, szükséges és indokolt a mőködési 
költségek felülvizsgálata, majd a mőködést, gazdálkodást kedvezı irányba befolyásoló 
intézkedések  meghozatala. Az intézkedéseknek biztosítaniuk kell a szakmai színvonal 
megtartását, a mőködés, a gazdálkodás hatékonyabbá tételét.  
 

Születések számának alakulása: 
 

2003 
 

2004 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

156 159 151 142 144 146 127 100 
 
Míg 2003. évben 156 fı, addig 2010. évben már csak 100 fı gyermek született. 
A  születések számának csökkenése miatt - a más településekrıl beiratkozni szándékozókat is 
figyelembe véve  - a következı években 5 vagy 6 elsı osztály indítására lesz lehetıség. Ez pedig 
a jövıben is a tanulócsoportok számának csökkenését eredményezi majd. Így a tanulólétszám 
alakulása nem indokolja az öt feladatellátási hely fenntartását.  
 
Az elmúlt években megfogalmazott oktatáspolitikai elvárások: integrált nevelés, 
esélyegyenlıség, racionális gazdálkodás továbbra is fontos törekvései városnak, mely az oktatás 
területén a jövıben további feladatokat ró az önkormányzatra és intézményeire egyaránt.  
 

A közoktatással kapcsolatban a fenntartó önkormányzat az alábbi célokat fogalmazza meg: 
 

Sajószentpéter Város Önkormányzatának célja  
 

- az oktatás-nevelés terén elért szakmai színvonal megtartása, növelése, 
- egy  mővészeti iskola mőködésével az egységes mővészeti képzés megoldása a 

településen,  
- az oktatási-nevelési intézmények épületeinek folyamatos  felújítása, 
- az intézmények energetikai korszerősítése. 

 

A 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 7.sz. mellékletét képezı jegyzék a nevelési-oktatási 
intézmények kötelezı (minimális) eszközeirıl és felszereléseirıl, melyek biztosításáról, 
pótlásáról folyamatosan gondoskodnia kell az önkormányzatnak.  
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A város minden oktatási és nevelési intézménye számára biztosítjuk a gyermekek, szülık, 
pedagógusok igényeit kielégítı és törvényi elıírásoknak megfelelı eszköz- és 
létesítményrendszert.  
 
Folytatni kell az intézmények akadálymentesítését.  
 
Pályázati forrásból meg kell valósítani az iskolai feladatellátási helyek felszerelését a XXI. 
század digitális eszközeivel (digitális tábla, projektor, szavazó csomag, stb.) 
 
A Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Akciótervben megfogalmazottak szerint 
az elkövetkezı években is biztosítani kell a beiskolázások, óvodai felvételek koordinálását.  
 
Folyamatosan felül kell vizsgálni a közoktatáshoz kapcsolódó önkormányzati és normatív 
hozzájárulás felhasználásának folyamatát. Törekni kell a létszámgazdálkodás ésszerősítésére. 
 
Az intézményeknél kezdeményezni kell: 

- az energiatakarékossági szempontok elıtérbe kerülését (a főtés, a víz, és villamos energia 
költségek csökkentését), 

- meg kell vizsgálni a fenntartással, üzemeltetéssel, kiadásokkal-bevételekkel kapcsolatos 
hatékonyságnövelés lehetıségeit.  

 
Az Önkormányzat lehetıségei szerint segíti az intézmények pályázati tevékenységét, 
figyelemmel kíséri a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását. 
 
 
3.7. Kulturális, turisztikai, ifjúsági, sport és közmővelıdési feladatok 
 
A sajószentpéteri Mővelıdési és Sportközpont és Városi Könyvtár (továbbiakban: MSK) a 
kultúraközvetítés és teremtés sajátos helyszíne, mely négy nagy intézményhálózat – a 
közmővelıdési, a könyvtári, a múzeumi és a sport – feladatait integrálja magába. Szervezeti 
egységeit tekintve is igen kiterjedt, hiszen az intézményhez tartozik a Petıfi Sándor Mővelıdési 
Ház, a Szepesi Gusztáv Városi Stadion, a Lévay József Városi Könyvtár, a Lévay József 
Szülıház, a Tájház és a Dusnoki Közösségi Ház. A széles szakmai skála és az intézmény 
mőködtetésében lévı sok ingatlan felelısségteljes munkát igényel mind szakmai és mind 
vagyongazdálkodási szempontból. 
 
A közmővelıdés, és a kultúra települési infrastruktúrája: 
 
Az MSK integrált intézménye a település kulturális, mővészeti életének. Az épületek részleges 
rekonstrukcióján túl, a technikai eszközpark a felújítások révén és az önkormányzati 
érdekeltségnövelı támogatásból részben megújult (Mővelıdési Központ – beépített fény- és 
hangtechnika; Lévay József Városi Könyvtár – számítástechnikai eszközpark), de további 
felújítást is igényel (mobil fény- és hangtechnika, az intézmény valamennyi egységében további 
számítástechnikai, informatikai korszerősítés, a jelentıs szabadtéri terület miatt a karbantartási 
eszköz- és szerszámpark bıvítése, korszerősítése).  
 
Szakmai tevékenység: 
 
A város és a környék lakosságának anyagi helyzete befolyásolja kulturális kiadásaikat is. E 
gazdasági – társadalmi környezet nem kedvez a kulturális területnek.  
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Az utóbbi években a közmővelıdési és közgyőjteményi terület (könyvtár) szerepe szociális 
szempontból is felértékelıdött. Egyre többen igénylik és veszik igénybe az intézmény 
ingyenesen biztosított és díjtalan szolgáltatásait (szabadtéri rendezvények, díjtalan könyvtári 
szolgáltatások). Ugyanakkor az önkormányzat és az intézmény gazdasági helyzete és lehetıségei 
igénylik a saját bevételek növelését is. E kettısségnek kell megfelelnie az intézménynek úgy, 
hogy szolgáltatásainak színvonala növekedjen, programjai az érték szempontjából is vonzóak 
legyenek.  
 

A közmővelıdési terület fıbb jellemzıi: 
 
Rendezvényszervezés:  

- Óvodás, alsós és junior színházbérlet 850 fı (3 bérletes sorozat) 
- Felnıtt színházbérlet  225 fı 
- Komolyzenei koncertek évente átlag 6 -8 alkalommal  
- Városi ünnepségek megrendezése (március 15; május 1; augusztus 20; október 23.)  
- Egyéb, hagyományos rendezvények: Gyermeknap, Borsodi Mővészeti Fesztivál          

sajószentpéteri programja, Sajóvölgyi Nemzetközi Folklórfesztivál sajószentpéteri 
programja Lévay napok, Idısek napja. 

- Új rendezvények (2010-tıl): Regionális Formációs Táncgála, Farsangi Fánk Fesztivál, 
Tavaszi Zsongás, Sajószentpéteri Mővészeti Napok, a Miskolci Nemzetközi 
Operafesztivál sajószentpéteri programja, Sajószentpéteri Városnapok, Angyal Bandi 
Betyárfesztivál, Sajóvölgyi Népdalkörök Találkozója, Sajószentpéteri Advent, SA-
ROCK – Sajószentpéteri Amatır Rockfesztivál. 

- Évente 4-5 idıszaki kiállítás, és egy állandó kiállítás: 200 db-os babagyőjtemény a    
könyvtárban. 

 
Mővészeti csoportok:  

- mazsorett csoport (2 korcsoport 30 fıvel) 
- társas- és formációs tánccsoport (2 korcsoport 50 fıvel) 
- népdalkör (1 csoport 30 fıvel) 
- hastáncklub (1 csoport 15 fıvel) 
- Városi Musical Stúdió (1 csoport 40 fıvel). 
  
Lévay József Emlékház és Tájház: A 2000-ben megnyílt épület Lévay József hagyatékával, 
személyes tárgyaival, bútoraival, fényképeivel, munkaeszközeivel került berendezésre. A 
Tájházban állandó kiállítás kialakítása szükséges. 
 
Dusnoki Közösségi Ház: 

Alkalmanként kerülnek megrendezésre programok, illetve helyi családi és egyéb közösségi 
programok kerülnek megrendezésre. 
 
A könyvtári terület jellemzıi: 
 
40.000 kötetes könyvtár, évente átlagosan 1.000-1.100 beiratkozott olvasóval. Szolgáltatásai: 
könyv és folyóirat kölcsönzés, fénymásolás, videofilm, és dvd film kölcsönzés, fax szolgáltatás, 
spirálozás, internet, könyvtárközi kölcsönzés, számítógép használat, információ szolgáltatás.  
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Könyvtári közösségek: 
 
- Rejtvényfejtık Klubja 
- Sakk szakkör 

 
A sport terület jellemzıi: 
 
Az intézmény feladata elsısorban a létesítményüzemeltetés, a város sportegyesületeinek, 
szakosztályainak biztosítani a sportolási feltételeket. A sportcsarnokot és a szabadtéri pályákat  
térítésmentesen használják az egyesületek versenyek, mérkızések és edzések, valamint az 
általános iskolák testnevelési órák és diáksport rendezvények alkalmával. A pályák használata 
szabadidısport biztosítására nyitott a lakosság irányába is. Az intézmény „kiszolgáló” 
tevékenység mellett alkalmanként szervezıje a sportéletnek, sportprogramoknak is (Kihívás 
Napja, vetélkedık, tornák).  
 
Az intézmény által mőködtetett szabadidıs sport közösség: 
- Aerobic kör. 

 
Az idegenforgalmi terület jellemzıi: 

 

A város idegenforgalmi lehetıségei az elmúlt idıszakban kiaknázatlanok voltak. Bár 
idegenforgalmi értékekben gazdag terület, eddig lehetıségei kihasználatlanul maradtak (Pipiske 
domb, Kıporos pincesor). A település útba esik a Rudabánya-Aggtelek, valamint a bánrévei 
országhatár és a Bükk, illetve a Szuha-völgye felé tartó turistáknak is.  
 
Mőemlékek:  
 

- Református Nagytemplom 
- Gedeon Kúria 
- Római Katolikus Templom 
- Lévay József  szülıháza  
- Tájház 

A Lévay József Emlékház és a Tájház felújítása jelentıs elırelépést jelent, hiszen megteremtette 
a vendégek fogadásának infrastruktúráját.  
A Pipiske dombon kialakított tanösvény is rejt magában turisztikai lehetıséget. 
 
Közmővelıdési, sport, és idegenforgalmi fejlesztési elképzelések 
 
E fejlesztés elsıdleges feladata az élhetı települési környezet megvalósításához való 
hozzájárulás. A településen élı emberek napi közérzete nem csupán az egyes alapellátási 
területek minıségétıl (közlekedés, egészségügyi ellátás, kereskedelmi ellátás, települési 
környezet) függ, hanem az ebben a környezetben elérhetı kulturális és közösségi szolgáltatások 
minıségétıl is. A települések ez irányú fejlesztései a népesség megtartó erı növekedésével 
járnak, hiszen a mindennapi élet természetes velejárója a közösségi élet igénye, a rekreációs 
jellegő szórakozás lehetısége, valamint az információhoz való hozzájutás minısége. Az ellátás 
színvonalának szakmai feltételeinek javítása egyértelmően hozzájárul a települések minıségi 
életfeltételeinek biztosításához. 
 
 Az ellátás környezetének fejlesztése – infrastrukturális fejlesztés  
 
Az általános településkép, az élhetı és esztétikus környezet alapelemei közé tartozik a kulturális 
és szabadidıs ellátást biztosító épületek esztétikai megjelenése.  
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Ebbe a sorba tartoznak a kulturális és sportlétesítmények is. E tekintetben az ilyen jellegő 
épületek állapota a városok „élhetı környezet” képéhez is hozzátartoznak. Ennek oka elsısorban 
az, hogy a települések kulturális ellátását mind a mai napig nagy részben az ilyen jellegő 
épületek és intézmények – mővelıdési házak, könyvtárak, sportlétesítmények – biztosítják. 
Általános tapasztalat szerint azon települések, ahol a kulturális és sportlétesítmények állapotán 
generálisan javítani tudtak, jelentısen megnıtt azok látogatottsága. Célkitőzésünk tehát a 
kulturális és sport alapellátással foglalkozó intézmények infrastrukturális fejlesztésének további 
támogatása. 
 
Célok:  
 
- A Lévay József Városi Könyvtár épületének teljes külsı és belsı felújítása (nyílászárók 

cseréje, főtéskorszerősítés, hıszigetelés,  közmővezetékek cseréje). 
- A Sportcsarnok felújítása, főtési rendszerének korszerősítése, a mobil akusztikai 

lehetıségek megteremtése (elhúzható függönyözés), az öltözık és az irodaszárny 
felújítása, új közösségi terek kialakítása, a régi raktárak lebontása és új építése. 

- A dusnoki Közösségi Ház felújítása. 
- Az MSK telephelyei szabadtéri területeinek tervszerő kialakítása és korszerősítése, a 

sportpályán mőfüves focipálya és streetball lehetıségek megteremtése. 
- Az MSK telephelyei technikai és informatikai eszközparkjának fejlesztése. 

 
Amatır mővészeti tevékenységek és helyi hagyományok ırzése, fejlesztése  
 
Sajószentpéteren találhatóak olyan mővelıdı közösségek, amelyek kapcsolódnak a népi 
hagyományokat ırzı elıadó-mővészeti illetve a modern mővészeti irányokhoz. Ugyanakkor 
jelentıs számú alkotó egyén és közösség is mőködik spontán módon. Az egyes elıadó mővészeti 
csoportok szakmai tevékenységének fejlesztése, munkájuk eredményeinek bemutatása 
folyamatos és operatív feladata a városnak.  
 
Célok: 
 
- Új alkotóközösségek létrejöttének ösztönzése, támogatása. 
- Az alkotók és alkotóközösségek bemutatkozási lehetıségeinek folyamatos támogatása. 

 
Nagyrendezvények összehangolása 
 
A település megvalósít olyan rendezvényeket, amelyek a nagyrendezvény kategóriába 
sorolhatóak. Szükséges a rendezvénystruktúra további fejlesztése, megújítása. Ezek 
összehangolását mikro-térségi szinten is érdemes kezelni. A rendezvények hatókörében és 
célközönségeit figyelembe véve szükségesnek látszik egy koordinációs tevékenység, amely 
figyelembe veszi az egyes rendezvények sajátosságait. Fontos létrehozni egy olyan mozgó 
technikai bázist (színpad, színpadtechnika, hangosítás) amely az egyes nagyrendezvények 
megvalósítását mikro-térségi szinten támogatja, hozzájárul a programok színvonalas 
lebonyolításához. 
 
Célok: 
 
- Az MSK-nak ki kell alakítania új PR kommunikációját és az ehhez szükséges elemeket 

(arculat, honlap, marketing). 
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- Bıvíteni szükséges az MSK mobil hang- és fénytechnikáját. 

 
Közösségi tevékenység fejlesztése 
 
A lakosság öntevékenységén alapuló közösségi alkalmak alapvetı támogatása megvalósul akkor, 
amikor a tevékenységek folytatásához szükséges tereket biztosítjuk számukra. A minél szélesebb 
hozzáférhetıség érdekében szükséges a közösségi terek biztosítása a helyi közösségek számára. 
Ez kimondottan kívánatos abban az esetben amikor közérdeket szolgáló tevékenységet folytató 
öntevékeny munkáról van szó, függetlenül attól, hogy ez jogi személyiségő csoportot vagy 
csupán polgárok szabad társulását jeleneti. 
 
Célok: 
- Ösztönözni szükséges civil szervezetek és egyéb közösségek (szabadidıs, réteg igényeket 

kielégítı) létrejöttét, számukra közösségi tereket kell biztosítani, szükség szerint szakmai 
tanácsadással segíteni munkájukat. 

- Pályázati alappal lehetıség szerint támogatni szükséges a közcélú tevékenységet folytató 
közösségek mőködését. 

- Könyvtári szolgáltatások fejlesztése. 
 
A XXI. század könyvtára az információk és a szolgáltatások központja, mely elektronikusan is 
elérhetı. Mindemellett továbbra is elsıdleges a papír alapú dokumentumok (könyvek) győjtése, 
az állomány fejlesztése. E kettıs szolgáltatási követelmény (elektronikus és hagyományos) 
magas színvonalú megvalósítása a könyvtár további szakmai fejlıdésének záloga. Ehhez 
szükséges az épület korszerősítése, felújítása is. 
 
Célok: 
- Meg kell valósítani a könyvállomány teljes körő elektronikus feldolgozását. 
- Szélesíteni szükséges az olvasói létszámot az olvasásnépszerősítı programokkal 

(könyvtári rendezvények és akciók, író-olvasó találkozók). 
 
Sporttevékenység fejlesztése  
 
Az élhetı településhez hozzátartozik az egészséges, sportos életmód feltételeinek biztosítása is. 
Az infrastrukturális fejlesztések, a szabadidısport lehetıségének korszerő körülményei és az 
azokhoz való hozzájutás ehhez alapvetıen járulnak hozzá.  
 
Célok: 
 
- A sportpályán új szolgáltatási lehetıségek biztosítása (mőfüves focipálya, streetball 

pálya). 
- Több szabadidısport és akció szervezése. 
- Új sportegyesületek létrejöttének ösztönzése. 

 
Idegenforgalmi fejlesztések 
 
A felújított Lévay Emlékház és Tájház, valamint a felújított Kálvin tér és a Református 
Nagytemplom lehetıséget ad az aktívabb idegenforgalmi tevékenységre. Ehhez azonban 
szükséges a szolgáltatások bıvítése, fejlesztése és ismertté tétele, a marketing tevékenység 
fokozása. 
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Célok: 
- A Tájházban új állandó kiállítás kialakítása, a Lévay kiállítás megújítása, interaktívvá 

tétele, az udvar kialakítása szabadidıs tevékenység és programok szervezésére. 
- Idegenforgalmi célközönség számára programok, rendezvények szervezése. 
- Sajószentpéteri mővelıdéstörténeti séta útvonal kialakítása és ismertté tétele. 
- Bekapcsolódás a térségi, megyei, regionális és országos turisztikai rendszerbe (PR és 

marketing tevékenység kialakítása, dinamizálása).  
 
Mikrotérségi szintő kulturális, sport és idegenforgalmi lehetıségek fejlesztése, koordinálása  
 
A Miskolci kistérségi társulás területén 7, földrajzilag és kulturális hagyományait tekintve jól 
körülhatárolható mikrotérség található. A térség nagyságát, lakóinak számát és az ellátandó 
feladatok nagyságrendjét, a fennálló fejlettségi szinteket tekintve nehezen kezelhetı egy 
egységként. Bizonyos esetekben szükséges a tevékenységek decentralizálása. A meglévı 
mikrotérségi lehetıségeket kihasználva az egyes települési együttmőködéseket tovább kell 
erısíteni. E tekintetben városunknak és kulturális intézményünknek kezdeményezınek kell 
lennie. El kell látnia a mikro-térségi kulturális központ funkciót, valamint ki kell terjeszteni 
tevékenységét és hatósugarát a Sajó- és a Bódva-völgy irányába is.  
 
Célok: 
 
- Közös rendezvénysorozat kialakítása. 
- Mikrotérségi „Kulturális, idegenforgalmi és sport szakmai mőhely” létrehozása. 

 
 
3.8. Egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális feladatok 
 
Az egészségügyi ellátás jogszabályi elıírásoknak megfelelı mőködtetéséhez az önkormányzat 
EU támogatással megvalósította az alapellátások és a szakellátások egy épületben történı 
elhelyezését és annak komplex felújítását a Kossuth Lajos út 200. sz. alatt. A beruházás biztosítja 
a szolgálatok gazdaságos üzemeltetését és az akadálymentes közlekedés feltételeit. 
2011. március 1.napjával megszőnt a Gyógyító-Megelızı Intézmény Somogyi B.u.9.sz alatti 
telephelye, mely már nem biztosította az egészségügyi ellátások hatékony és eredményes 
mőködtetését. 
A Gyógyító-Megelızı Intézmény 2007. július 1. nappal részben önállóan gazdálkodó 
intézménnyé vált, gazdálkodási- és pénzügyi feladatainak ellátása a Városgondnoksággal 
létrejött megállapodásban rögzített feltételek szerint biztosított. 
Településünkön az egészségügyi alapellátást elsıdlegesen a területi ellátási kötelezettséget 
vállaló háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi szolgálatokat vállalkozási formában 
mőködtetı szakorvosokkal kötött önkormányzati szerzıdések garantálják. A szolgálatok 
mőködési területét önkormányzati rendelet szabályozza. 
A szolgálatokat mőködtetık biztosítják a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelı 
szakképzettségő személyek alkalmazását és továbbképzését, a tárgyi és a mőködési feltételeket. 
A település egészségügyi alapellátását biztosító, vállalkozási formában mőködtetett szolgálatai: 
- 6 felnıtt háziorvosi szolgálat 6 háziorvossal és 10 körzeti ápolóval; 
- 3 házi gyermekorvosi szolgálat 3 házi gyermekorvossal és 3 körzeti ápolóval; 
- 3 fogorvosi szolgálat 3 fogszakorvossal és 3 fogászati asszisztenssel. 
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Az egészségügyi vállalkozásokkal szorosan együttmőködik a Gyógyító-Megelızı Intézmény 
vezetése és az intézmény szolgálatai, valamint szakorvosai.  
Az intézmény statisztikai állományi létszáma: 24,75 fı, melybıl 2 fı részmunkaidıs, 24 fı teljes 
munkaidıs. 
 
A Gyógyító-Megelızı Intézmény gondoskodik a központi ügyeleti szolgálat, a védınıi ellátás, 
az iskola-egészségügyi ellátás, a járóbeteg szakorvosi rendelések, valamint a nem szakorvosi óra 
keretében mőködı – gyógytorna, fizikoterápia -  egészségügyi szolgáltatások mőködésérıl: 
A laboratórium a Megyei Kórház Klinikai Laboratóriumának kihelyezett részeként üzemel. 
2011. év elsı félév végére beindul az urológiai és a fül-orr- gégészeti szakrendelés heti 4-4 órája. 
Az önkormányzati intézmények munkavállalói részére a folyamatos foglalkozás-egészségügyi 
ellátás 2 fı foglalkozás-egészségügyi szakvizsgával rendelkezı háziorvossal fennálló 
megállapodás szerint biztosított. 
Az intézmény koordinálja, támogatja a településen kezdeményezett egészségmegırzést, 
egészségtudatos életmódot támogató lakossági rendezvényeket, szőrınapokat. 
 
A védınıi szolgálatok által hagyományosan szervezett programok: 
 

- évente kétszer egészségnap,  
- iskolások fogászati napja, vetélkedıje,  
- anyatejes világnap alkalmából városi rendezvény, 
- a központi iskola tanulóinak felkészítése a csecsemıápolási versenyre, 
- baba-mama masszázs. 

 
A háziorvosok, a védınık és a szakdolgozók csatlakoznak:  
- a Vöröskereszt által szervezett programokhoz,  
- a Központi Általános Iskola és a Tagiskolák egészségnapjához, 
- az önkormányzat esélyegyenlıségi programjához.  

 
GYÓMI szakrendelések és nem szakorvosi szolgálatok betegforgalma (forrás GYÓMI) 

 
 

Szakrendelés 
heti 

óraszám 
esetszám 

2008 
esetszám 

2009 
eset/óra 

2008 
eset/óra 

2009 

Nıgyógyászat 30 5 583 5 510 3,6 3,5 

Belgyógyászat 10 2 005 2 067 3,9 4,0 

Ideggyógyászat 8 1 022 1 133 2,5 2,7 

Szemészet 10 1 108 1 053 2,1 2,0 

Reumatológia 10 2 540 1 522 4,9 2,9 

UH 7 1 393 1 404 3,8 3,9 

Fizikoterápia 40 6 737 12 663 3,2 6,1 

Gyógytorna 15 6 312 6 420 8,1 8,2 

Összesen: 130 26 700 31 772 3,9 4,7 
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Ügyeleti forgalom: 

Ügyeleti ellátás 
esetszám 
2009. év 

Akut, ügyeletben történı ellátás 5471 
Gondozott betegek ügyeleti ellátás 15 

Házhoz hívás 1455 
Nem sürgıs esetek 699 

Összesen: 7640 
 
 
 
Az intézmény mőködési mutatói (eFt): (Városgondnokság adatai alapján tény) 
 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 

bevétel összesen 110.879 107.861 123.579 114.252 109.262 
ebbıl:      
OEP finanszírozás 84.349 80.951 85.965 86.570 84.579 
önkormányzati 
támogatás  

  9.982 10.147 28.019 11.685 13.035 

saját bevétel   9.646  9.637 10.170 11.638 9.896 
kiadás összesen 106.143 104.430 118.468 111.692 107.941 

ebbıl:      
személyi juttatások 45.558 48.409 50.185 50.645 47.412 
járulékok 14.840 15.087 15.269 14.812 12.112 
dologi kiadások 44.515 39.979 46.528 46.518 47.874 
felhalmozási célú 
kiadások 

338 162 6.925 610 496 

 
 
Célok: 
- a jelenlegi szolgáltatások megtartása 
- az urológiai és a fül- orr- gége szakrendelések megvalósítása   
- az intézmény szolgáltatási színvonalának fenntartása 
- a lakosság egészségtudatos életvitelének támogatását biztosító hagyományos programok 

megtartása és bıvítése elsısorban az elsısegély-nyújtási ismeretket támogató elıadások, 
programok, valamint a szülésre felkészítı, egészséges csecsemınevelést elısegítı baba-
mama klub mőködtetésének megkezdésével. 

 
 
Személyes gondoskodást biztosító szociális és gyermekvédelmi ellátások 
 
A személyes gondoskodást biztosító ellátásokkal kapcsolatos jogszabályok az elmúlt négy évben 
jelentısen és többször módosultak az önkormányzat kötelezı feladatellátását, a mőködést 
biztosító normatíva igénylés, valamint a támogató szolgálat és a jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás mőködtetését biztosító minisztériumi támogatás Foglalkoztatási és Szociális 
Hivatal útján történı pályáztatási rendszerének bevezetését érintıen. A jogszabályi környezet 
bizonytalansága nehezíti a hosszabb távú tervezést. 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránt felmerülı lakossági igények teljesítése a 
települési önkormányzat tulajdonában és fenntartásában mőködı intézmények útján biztosított. 
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Az 50 férıhelyes Idıskorúak Szociális Otthona – Somogyi B.2-4. – feladatellátása és ingatlana 
2007. október 01. napjától átadásra került a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 
részére. 
A Területi Szociális Központ által nyújtott szolgáltatások az EU forrásból felújított, a volt VI. 
Általános Iskola és Óvoda Kossuth Lajos út 40.sz. (HRSZ: 151/1) alatti épületében mőködik 
2011. február 15. napjától.  
Továbbá a  2011. február 15. napjával hatályos mőködési engedély alapján -  a Kossuth 
L.u.40.sz. alatt  -  a Területi Szociális Központ és Bölcsıde önálló szakmai egységeként kezdte 
meg mőködését  a 20 férıhelyes bölcsıdei ellátás is. Közel két évtized után újra elérhetıvé vált 
településünkön ezen hiányzó, kötelezı gyermekvédelmi feladatellátás is. 
A beruházás megvalósításával kiváltásra került az intézményi feladatok elhelyezését korábban 
szolgáló Zrínyi u.3. és az Árpád u.2. sz. alatti önkormányzati ingatlanok. 
A szociális alapszolgáltatások közül az alábbi ellátások mőködnek intézményi kereteke között: 
– Nappali ellátás – Idısek klubja 
– Szociális étkeztetés 
– Házi segítségnyújtás 
– Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
– Támogató szolgáltatás 
– Családsegítés 
 
A Gyermekjóléti alapellátás körébıl: 

- gyermekjóléti szolgálat 
- bölcsıde 
 
A Területi Szociális Központ és Bölcsıde mőködési adatai: 
- Az intézmény mőködési engedélyében rögzített kapacitásadatok: 

- Idısek klubja:     40 férıhely 

- Házi segítségnyújtás      63 fı 

- Jelzırendszeres házi segítségnyújtás   90 készülék  

- Bölcsıde     20 férıhely 

Területi Szociális Központ és Bölcsıde személyi feltételi jók a szakdolgozók folyamatos 
továbbképzésének biztosítása mellett. 
 
Álláshelyek száma: 

Összesen:  40 fı teljes munkaidıben foglalkoztatott közalkalmazott, 1 fı részmunkaidıben 
foglalkoztatott közalkalmazott 
 
Jelzırendszeres házi segítségnyújtás:  
28 fı gondozónı (megbízási jogviszonyban). 
 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat: 
1 fı jogász (vállalkozói szerzıdéssel heti 3 óra) 
 

1 fı bölcsıdeorvos megbízási szerzıdéssel heti 12 óra 
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A Miskolci Többcélú Kistérségi Társuláshoz történı csatlakozást követıen 2005.  
szeptemberétıl intézményfenntartói társulás keretében elsıként a jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás és a családsegítés mőködött, ezt követıen évente bıvült a környezı települések 
részére biztosított szolgáltatások köre.  
A 2006. év január 1. napjától mőködik a támogató szolgáltatás intézményfenntartói társulása és 
bıvült a jelzırendszeres házi segítségnyújtás készülékeinek száma az igénybevevık körével 
együtt.  2007. év áprilisában újra bıvült a jelzırendszeres házi segítségnyújtást biztosító 
készülékek száma, mely már napjainkra 90 db.  
A 2009. év január 1. napjától a házi segítségnyújtás került az intézményfenntartói társulás 
keretébe.  
Jelenleg a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 8 település, a jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás 14, a támogató szolgáltatás 15, a házi segítségnyújtást 12 település részére 
biztosított az intézmény útján. 
Az intézmény személyi feltételei és a tárgyi eszközök biztosítása megoldott, a vonatkozó 
jogszabályi elıírásoknak megfelelı. 
A szociális, gyermekjóléti ellátások, illetve ellátó rendszer mőködtetése és szabályozása terén az 
önkormányzati cél az volt mindeddig, hogy a szociális biztonság megteremtése és megırzése 
érdekében meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, 
szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének 
garanciáit. 
A szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért, valamint a 
helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelısségén túl - az önkormányzat feladata. 
Az alapellátás megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan 
rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, 
valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik 
megoldásában. 
A települési önkormányzat az alapellátás keretében gondoskodik különösen az idıskorúak 
ellátásának megszervezésérıl. Ennek megvalósítása érdekében az alapellátást biztosító szociális 
intézmények, szolgáltatók együttmőködnek az egészségügyi, oktatási, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi, illetve munkaügyi intézményekkel, szolgáltatókkal, szervezetekkel. Ezen 
intézmények tevékenységének összehangolása a szolgáltatást igénybe vevı személy szociális 
ellátása érdekében a települési önkormányzat feladata. 

 
 
Vállalt feladatellátás: 

- Támogató Szolgálat 
- Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 

 
A várost terhelı szociális problémák: 
- korábbi helybeli munkalehetıségek megszőnése az életkörülményeket súlyossá tette, 

közép és idıs korosztálynak nehéz munkát találni, 
- a cigány lakosságot még hátrányosabban érinti a munkanélküliség a szakképzettség 

hiánya miatt 
- középkorosztály is segélyre szorul, a város költségvetését a szociális kiadások erısen 

terhelik az alacsony jövedelmek miatt 
- szakképzettebb munkaerı és a fiatalok elvándorolni kényszerülnek a településrıl, a 

lakosság száma csökken. 
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A jelenlegi szociális ellátó rendszer jó, de a településen jelentkezı komplex problémák kezelése 
érdekében fejlesztési és fenntartási irányainak meghatározásához szükséges az ellátási mutatók 
és a lakosság felıl érkezı szolgáltatási igények figyelemmel kísérése. A jelenlegi ellátórendszer 
fenntartásának biztosítása indokolt figyelembe véve a település teherbíró képességét.  
A lakosság elvándorlására való tekintettel indokolt a helyben maradó egyedül élı nyugdíjas 
korosztály életvitelét segítı szociális ellátórendszer megtartása, szakembereinek folyamatos 
továbbképzése. 
Az aktív korú lakosság munkába állását, illetve család alapítását segítı gyermekvédelmi 
intézmények, illetve a napközbeni felügyeletet szolgáló ellátások megerısítése. 
Fentiek érdekében elsıdleges a meglévı intézmény mőködtetése, a várakozók számának és az 
igénybevétel iránti kérelmek szerinti bıvítése, valamint a szakmai tevékenységük önkormányzati 
támogatása. 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások fejlesztése, mőködtetése hosszú távon elısegíti a 
lakosság életminıségének javulását és a település megtartó erejének növekedését. 

 
A szolgáltatások tárgyi és személyi feltételeinek biztosítására vonatkozó elıírások teljesítési 
kötelezettsége, illetve fenntartása szükségessé teszi az önkormányzat gazdasági programjának és 
fejlesztési terveinek összehangolását. 
 
Szociális étkeztetés (forrás: TSZK) 
 2007. 2008. 2009. 2010. 
Ellátottak száma 242 178 192 152 

 
Idısek klubja (forrás: TSZK) 
 2007. 2008. 2009. 2010 
Férıhelyek 
száma 

40 40 40 40 

Ellátottak száma 38 40 37 37 
 

 

 

Házi segítségnyújtás (forrás: TSZK) 
 2007. 2008. 2009. 2010. 
Ellátottak száma 69 63 57 60 
 
Támogató szolgálat (forrás: TSZK) 
 2009. 2010. 
Ellátottak száma 16 14 
 
 
 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek számadatai (forrás: TSZK) 

 2007. 2008. 2009. 2010. 
Jelzéssel éltek GYJSZ felé 284 eset 270 eset 384 eset 534 eset 
A GYJSZ forgalma (fı) 3100 3409 3984 4024 
Ebbıl: Információnyújtás  2809 3204 3883 3915 

Tanácsadás  1873 2395 2980 3277 
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Segítı beszélgetés 682 1428 1902 1979 
Hivatalos ügyekben 
való közremőködés 

339 318 373 280 

Családlátogatás 367 505 578 545 
Szakmaközi 
megbeszélés 

4 3 4 4 

 
Családsegítés (forrás: TSZK) 

 2007. 2008. 2009. 2010. 

Éves forgalom (fı) 5902 6068 5610 6420 

Jogi esetkezelés (fı) 140 180 233 246 

Pszichológiai esetkezelés (fı) 35 33 25 0 
 
 
Az intézmény mőködési mutatói (eFt): (tény) 
 2008. év 2009. év 2010. év 

bevétel összesen 125.914 119.098 116.147 
ebbıl:    
állami normatíva 54.485 45.961 38.441 
kistérségi támogatás 29.937 26.638 20.875 
minisztériumi támogatás 
/FSZH 

0 10.200 13.850 

saját bevétel 10.404 10.623 11.282 
kiadás összesen 121.509 115.979 116.147 

ebbıl:    
személyi juttatások 58.503 61.587 56.775 
járulékok 17.295 17.071 14.785 
dologi kiadások 39.981 39.868 43.719 
felhalmozási célú 
kiadások 

716 152 69 

 
 
Célok: 

- a meglévı szolgáltatások színvonalának megtartása 
- az intézmény mőködtetésének biztosítása 
- a szakemberek képzésének megszervezése 
- idıszakos gyermekfelügyelet megvalósítása a bölcsıdei ellátás keretében felmerülı 

igények szerint a hatékony mőködtetés érdekében 
- a jelzırendszeres házi segítségnyújtás készülékszámainak fejlesztése, támogatva ezzel a 

bőnmegelızési tevékenységet 
- a hajléktalanok nappali ellátása.  

 
3.9. Városüzemeltetési, városfejlesztési és környezetvédelmi feladatok 
 
Az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások egyik nagy csoportja az épített 
infrastruktúra üzemeltetése, illetve az ahhoz szorosan kapcsolódó közszolgáltatások. Ezen 
szolgáltatások egy részének igénybevételéért a fogyasztás mértékéhez igazodó módon fizetendı 
díjak képeznek a szolgáltatónál illetve az önkormányzatnál bevételt, ami közvetlenül az 
üzemeltetésre, illetve a fejlesztésre fordítható. Ezek azonban többnyire nem fedezik a 
költségeket. 
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3.9.1. Belvízelvezetés (bevétel nélküli szolgáltatás) 

 
A csapadékcsatorna üzemeltetése bevétel nélküli kötelezıen ellátandó közszolgáltatás. 
Az egyre csapadékosabbá váló éghajlat miatt a belvízelvezetés egyre nagyobb gondokat okoz a 
városban, a gyakori elöntések miatt azonnali beavatkozások szükségesek.A településen nincs 
kidolgozott csapadékvíz-elvezetési koncepció.A felszíni vízfolyások elöntésekkel veszélyeztetik 
a kritikus szakaszokon lévı ingatlanokat. 
A felszíni vízfolyások és az átereszek feliszapolódása miatt az elöntések megakadályozása 
érdekében kotrási, csatorna karbantartási munkák elvégzése elkerülhetetlen. 

 
Célok: 
 
- Csapadékvíz-elvezetési koncepció készítendı 
- A megoldandó feladatokra (domboldalakon övárkok kialakítása, Dusnok vízelvezetés, 
befogadóba bekötés) vízrendezési terv készítendı  
- Az elöntésekkel veszélyeztetett ingatlanok, lakóterületet védelme, a meglévı árok rendszerek 
rekonstrukciója 
- Zárt csapadékcsatorna hálózat bıvítése, ahol a nyílt árkos vízelvezetésre nincs lehetıség 
- Felszíni vízfolyások mederkotrása, árkok, zárt csatornák rendszeres karbantartása. 

 
 
3.9.2. Helyi utak, hidak fenntartása (közvetett bevétellel fedezett szolgáltatás) 

 
A város több útja teljes felújításra szorul (út alap+burkolat rekonstrukció) A város közterületi 
járdái nak egy része felújításra szorul. A közterületek akadálymenetesítését a lakosság kedvezıen 
fogadta, új igények fogalmazódtak meg.  
A Nyögı patak majorközi hídját teljesen, mederburkolatát részben tönkretette a nagy mértékő 
nyári esızés.  
A mőködtetés önkormányzati költségvetési támogatást igényel. 
 
Célok: 
 
- Út- és járda felújítások folytatása 
- A Nyögı patak majorközi hídjának rekonstrukciója az akadálymentesség és a kerékpárral 
áthajtás biztosításával 
- Közterületi akadálymentesítés folytatása.  
 
 
3.9.3. Zöld területek, játszóterek (bevétel nélküli szolgáltatás) 

 
EU szabványnak megfelelı játszópark építését kedvezıen fogadta a lakosság. 
Növekedett a virágfelület és a feltételezéshez képest kevésbé rongálják. 
A mőködtetés önkormányzati költségvetési támogatást igényel. 

 
Célok: 
 
- A meglévı, de még javítható eszközök felújítása. 
- A meglévı városi zöldfelületek általános állapotának javítása,  
- Fasorok, zöldsávok felújítása, újratelepítése 
- Helyi jogszabály megalkotása a zöldterületek védelmérıl, fejlesztésérıl.  
- Közterület-felügyelık és polgárırök természetvédelmi képzése. 
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3.9.4. Kéményseprı-ipari közszolgáltatás (bevétellel  nagyrészt fedezett szolgáltatás) 

 
Városgondnokságnál biztosított, az üzemeltetési tapasztalatok alapján a szolgáltatás színvonala 
megfelelı. A mőködtetés önkormányzati költségvetési támogatást csak részben igényel, az 
igénybevett szolgáltatás ellenértékének késedelmes kiegyenlítése miatt.  
 
3.9.5. Temetkezési szolgáltatás (a szolgáltatónál bevétellel fedezett szolgáltatás) 

 
A szolgáltatást vállalkozó biztosítja. Forrásigény a ravatalozó karbantartási oldalán jelentkezik. 

 
3.9.6. Közlekedés biztonság (bevétellel közvetetten fedezett szolgáltatás) 

 
A balesetveszélyes csomópontokban fokozódó lakossági igény mutatkozik újabb közlekedési 
lámpák kihelyezésére, és a sebesség csökkentı bordák telepítésére. 
 
Célok:  
 
- Sebesség csökkentı bordák telepítése (lakó-pihenı zónák kijelölésével) 
- Kapacitási szőkösségek feloldása egyirányúsírásokkal (lakótelepi belsı utak).  
 
3.9.7. Közvilágítás (bevétel nélküli szolgáltatás) 

 
A korszerősítésre került közvilágítási hálózat üzemeltetése csökkenti az üzemeltetési költségeket 
A mőködtetés önkormányzati költségvetési támogatást igényel. 

 
Célok: 
 
- A 2011-ben a közvilágítási szerzıdés szabad piaci alapon történı meghosszabbítása illetve 
módosítása 
- A város ellátatlan területein a  közvilágítás kiépítésének folytatása 
-  Korszerő lámpatestek cseréjének folytatása. 
 
3.9.8. Ivóvízellátás (a szolgáltatónál bevétellel fedezett szolgáltatás) 

 
A szociális körülmények romlása következtében egyes területeken marad az igény a közkutas 
ivóvízellátásra. Meglévı ivóvízhálózat egy része elavult, korszerősítése szükséges, a számtalan 
üzemzavar miatti bontás az úthálózat idıelıtti állagromlását eredményezi. 
A mőködtetés önkormányzati költségvetési támogatást nem igényel. 

 
Cél: 

 
- A közmőhálózat fejlesztésének, korszerősítésének folytatása szükséges. 
 
3.9.9. Szennyvízelvezetés (a szolgáltatónál bevétellel fedezett szolgáltatás) 

 
Egyes magas talajvizes területeken gyakran elıfordul esızések után a szennyvíz és talajvíz 
keveredése. Az így megnövekedett vízmennyiséget a csatorna nem képes elvezetni. Vannak  
ellátatlan területek 
A mőködtetés önkormányzati költségvetési támogatást igényel (szociális helyzet alapján). 
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Cél: 

 
- A Fecskeszög, az Újbányatelep és Dusnok csatornarendszer kiépítése – pályázati lehetıség 
felkutatásával. 
 
 
3.9.10. Hulladékgazdálkodás (a szolgáltatónál bevétellel fedezett szolgáltatás) 

 
A kommunális hulladék szállítása, ártalmatlanítása közszolgáltatói szerzıdéssel megoldott. A 
Sajókazai Hulladéklerakó használata megnövelte a hulladék szállítás és kezelés költségét. 
A mőködtetés önkormányzati költségvetési támogatást (szociális támogatás) igényel. 

 
Célok: a szállítási költségcsökkentés, illetve a költségek szinten tartása érdekében 
- Hulladék udvarok létesítése 
- Inert hulladék kezelése (nem közszolgáltatói feladat, piaci alapon történhet) 
- Komposztálási rendszer beindítása. 
 
3.9.11. Környezetvédelem (bevétel nélküli szolgáltatás) 
 
A lezárt kommunális hulladéklerakóra esetenként lerakás történik. Az illegális lerakások száma 
nem csökkent. 

 
Cél: 
      
- A lezárt kommunális lerakó rekultiválása. Az illegális lerakások számának 

csökkentése.  

 
3.10. Foglalkoztatáspolitikai feladatok 
 
A település foglalkoztatottságának negatív tendenciája már az 1980-as években elindult, amikor 
a bányászati ágazatban elkezdıdött a leépítés. A másik legnagyobb munkaerıt foglalkoztató az 
Üveggyár volt, melynek bezárását (1999) követıen mintegy 1.200 fı vált munkanélkülivé. 
Idıközben megszőntek kisebb munkáltatók is, mint az ELZETT, Vegyesipari Szövetkezet. Mára 
kijelenthetı, hogy a település legnagyobb munkáltatója maga az önkormányzat és intézményei, 
mely jelenleg mintegy 600 fınek biztosít munkalehetıséget. 
 
A város földrajzi elhelyezkedése, Miskolc és Kazincbarcika viszonylagos közelsége, a Borsod 
Chem Nyrt, Bosch, mint közeli nagy foglalkoztatók valamelyest enyhíteni tudják a 
munkanélküliségbıl eredı feszültségeket. 
 
A foglalkoztatás terén jelentıs tételt képvisel az egyéni vállalkozás. Az egyéni vállalkozók 
száma mintegy 400 fı, sajnos jellemzıen ebben a szektorban csupán „önfoglalkoztatás” valósul 
meg. Néhány ágazatban – úgymint kereskedelemben, vendéglátásban – 1-3-5 fı alkalmazottat 
foglalkoztatnak. 
 
Az utóbbi évtized gazdasági-társadalmi folyamatai egyre nagyobb terhet rónak az 
Önkormányzatra a szociális ellátás kapcsán úgy a segélyezés, mint a személyes gondoskodás 
vonatkozásában. 
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3.11. Önkormányzati gazdasági társaságok feladatai 
 
A Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft-t Sajószentpéter Város Önkormányzat Képviselı-
testülete 39/2009. (III.19.) KT határozatával 2009. III.19-én alapította meg. A Kft. 2009. április 
1.napjától kezdte meg a tényleges mőködését. 
A társaság fı feladata a funkcióbıvítı település-rehabilitációs projekt lebonyolítása. A 
megalakulást követıen a projekt menedzsment megkezdte munkáját. Az ÉMOP- 3.1.2/A-2f-
2009-0004 számú projekt a 2010. március 31-én aláírt támogatási szerzıdés szerint 2011. január 
31-ai átadással megvalósult. A projektzárás adminisztrációjának befejeztével a támogatási 
szerzıdésben vállalt feladat végrehajtása teljesül. 
 
A Sajó Televízió hivatalosan 1997. július 1-jétıl mőködik, az igazi áttörést csak 2007-es év 
hozta meg az akkor még Kht-ként mőködı cég életében: a képviselı-testület anyagi támogatást 
biztosított egy nagyobb volumenő fejlesztéshez, minek eredményeként alapjaiban megváltozott a 
tévé arculata, illetve az adások minısége is ugrásszerően javult. Egy évvel késıbb (2008 
tavaszán) újabb feladatkörrel bıvült a társaság feladatköre, miután a város képviselı-testülete 
úgy döntött, hogy a Sajó TV Kht-ra bízza egy helyi, közéleti újság kiadását. Így született meg a 
Szentpéteri Krónika, amely havi rendszerességgel tájékoztatja a város lakóit, természetesen 
nemcsak a képviselı-testület döntéseirıl, hanem a közélet más fontos történéseirıl is, miközben 
a városi televízió – a 24 órás képújság mellett – heti egy alkalommal egy magazinmősor 
(Mozaik) keretében dolgozza fel a város életét befolyásoló eseményeket, történéseket. 
Felvételrıl közvetíti a képviselı-testület üléseit, valamint az évente egy alkalommal 
megrendezésre kerülı közmeghallgatást. A 2009-es évtıl már nem csupán a sajószentpéteri 
eseményekrıl, kulturális rendezvényekrıl tudósítunk, hanem alkalmanként ellátogatunk a 
környezı településekre (Alacska, Kondó, Parasznya, Varbó), ezzel is erısítve Sajószentpéter 
város mikrotérségi szerepét. Az idei esztendı újabb jelentıs fordulatot hozott a Sajó TV 
életében, hiszen 2011. március 16-án átadták a Rendezvények Házát, ahol a városi televízió új 
stúdiója is található. Az átköltözés (a volt Gyermekek Házából) már megtörtént, jelenleg a 
stúdiótér berendezése, kábelezése, világítástechnikai eszközökkel való felszerelése zajlik. A 
fejlesztés részeként új, vezeték nélküli mikrofonok (mikroportok) kerülnek beszerzésre, illetve a 
stúdiótérbe egyedi gyártású bútorok kerülnek. Eközben a polgármesteri hivatal tanácskozó 
termében elkészült a robotkamerás közvetítı rendszer, melynek segítségével jelentıs mértékben 
automatizálható a képviselı-testületi ülések rögzítése.          
 
Fejlesztési elképzelések 
 
A 2011-ben megvalósuló technikai és infrastrukturális fejlesztések következtében a Sajó 
Televízió nagyságrendileg elınyösebb helyzetbe kerül, mint az elmúlt 14 év során bármikor. Az 
új stúdió adta lehetıségeket csak akkor lehet maximálisan kihasználni, ha a késıbbiek során élı 
adások lebonyolítására is alkalmassá válik. Ehhez speciális, letelepített stúdiókamerákra 
(jelenleg a külsı felvételeknél használt berendezések dolgoznak itt is), automatikus 
adáslebonyolító rendszerre, illetve feliratozóra lesz szükség. Miután az említett eszközök 
beszerzése komoly (több millió forintos) ráfordítást igényel, ezért – figyelembe véve a Kft. 
anyagi lehetıségeit – csak és kizárólag több éves ütemben történhet meg a felsorolt mőszaki 
berendezések megvásárlása. Ezek közül a legsürgetıbb az automatikus adáslebonyolító rendszer 
(DARIM) beszerzése lenne, mivel ezzel nemcsak a szerkesztett adások bejátszását, keverését 
lehetne egyszerőbbé tenni, hanem a valós idıben (real time) történı feliratozás is lehetıvé válna. 
Ezt követné késıbb a stúdiókamerák beszerzése (kizárólag nagyfelbontású HD eszközök), 
valamint az ugyancsak HD minıségben dolgozni képes videokeverı (switcher) rendszerbe 
állítása.  
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Ezzel egy idıben a 4:3-as képformátumú ellenırzı monitorainkat is le kell cserélnünk, miután 
HD minıségő képet csak a 16:9-es formátumú monitorokon lehet valósághően megjeleníteni. A 
Sajó Televízió Nonprofit Kft. anyagi lehetıségeit reálisan értékelve, az említett fejlesztések 
legkorábban 2014-re realizálódhatnak.        
 
 
A Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft-t Sajószentpéter Város Önkormányzat 
Képviselı-testülete 204/2009. (IX. 15.) KT határozatával 2009. szeptember 15-én alapította meg. 
A Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. alaptevékenysége az alapító fenntartásában lévı 
közintézmények közétkeztetési feladatainak, valamint a szociális étkeztetési feladatok ellátása. 
A Kft. 2010. január 4. napjától kezdte meg a tényleges mőködését. 
 
2011. február 15. napjától Bölcsöde is mőködik városunkban, így az ellátottak köre átlag 16 fı 
gyermek és 6 felnıttel bıvült. 
 
2010. évben a közétkeztetés az alábbi megoszlásban valósult meg: 
 

Megnevezés Adag/év 
Óvoda 64.014 
Iskola alsó tagozat (1-4. o.) 3x étk. 62.240 
Iskola alsó tagozat (1-4. o.)  ebéd 8.681 
Iskola felsı tagozat (5-8.o.) 3x étk. 34.945 
Iskola felsı tagozat (5-8.o.)  ebéd 11.630 
TSZK reggeli 8.304 
TSZK ebéd 62.750 
Óvoda  kötelezı étk. (220 nap) 8.401 
Iskola  kötelezı étk. (180 nap) 1.440 
 
Jelenleg a konyha kapacitása több mint 1.400 adag naponta. 

Célkitőzések: 
 
A Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. célja a rendszeres és egészséges táplálkozás 
biztosítása, a bölcsıdés, az óvodás, iskolás gyermekek életkorának megfelelı egészséges ételek 
népszerősítése. Nyári szünetben az óvodás és iskolás gyermekek ellátása. 

A lakosság életminıségének alapvetı fontosságú eleme az egészségügyi és szociális 
ellátórendszer minısége, szolgáltatási színvonala. A felnıtt lakosság körében egyre több a 
túlsúlyos, a helytelen táplálkozásra visszavezethetı betegségekben szenvedık száma. Különféle 
diétás ételek készítése dietetikus bevonásával és szakképzett dolgozó alkalmazásával. Az 
egészséges ételek népszerősítése a felnıtt lakosság körében.  

A Kft. alapító okiratában meghatározott feladatának zavartalan ellátása érdekében több  
épületfelújítási munkát  el kell végezni: 
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• Tetı beázás megszüntetése. 

• Akadálymentesítés  

• Világításkorszerősítés 
 

• Főtési rendszer felújítása 

 
3.12. Civil kapcsolatok 

  
Az önkormányzat a helyi demokrácia megvalósításában partneri kapcsolatok kialakítására 
törekszik a város polgárainak önszervezıdı közösségeivel. Az önkormányzat megbecsüli a civil 
szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását és támogatja a kultúra, a közmővelıdés, a 
hagyományok ápolása, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, az arra rászorulók 
megsegítése, az egészséges életmód, a sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és 
épített környezet megóvása, településfejlesztés- és szépítés, a közrend és vagyonvédelem, az 
esélyegyenlıség megteremtése terén végzett tevékenységét. 
Az önkormányzat anyagi lehetıségei keretén belül, pénzügyileg is támogatja Sajószentpéter 
város közigazgatási területén mőködı – az önkormányzat céljait elısegítı – civil szervezetek 
programjait és mőködését. 
 
2010. évben támogatott civil és költségvetési szervezetek: 
 
Pályázó szervezetek Mőködési támogatás  
Egyházi jogi személyek (4  
történelmi egyházközség) 

4.200.000.- Ft, ebbıl 3 MFt 
felújításra 

Alapítvány (1 db) 100.000.- Ft 
Egyesületek (3 db) 1.350.000.- Ft 
Kisebbségi önkormányzatok 
(3 db) 

700.000.- Ft 

Sportegyesületek (4 db) 5.400.000.- Ft 
Városi költségvetési szervek 
(3 db) 

1.200.000.- Ft 

Magánszemély (1 fı) 50.000.- Ft 
ÖSSZESEN 13.000.000.- Ft 
 

 
4. A Gazdasági Program megvalósítása, eszköztára, pénzügyi feltételek 

          
A fejlesztési célok, programok a jövıkép megvalósulása irányába mutató, a kitörési pontok, 
prioritások mentén sőrősödı közép-, és rövidtávú, belátható idın belül megvalósítható 
feladatokat csoportosítja.  
 
Az általános cél az, hogy a településen élık életkörülményei, így: 

• a megélhetési viszonyok, 
• a komfortosság, a települési intézményi és egyéb infrastruktúra, 
• az esztétikai minıség, a városiasodási folyamatok, 
• az egészséges környezeti feltételek az erıforrások megırzése mellett jelentısen és 

tartósan javuljanak. 
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Amennyiben sikerül a várost komfortos, rendezett, vonzó élettérré fejleszteni, úgy számítani 
lehet arra, hogy mint igényes lakóteret biztosító, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkezı 
település egyrészt meg tudja tartani a lakosságot, másrészt kedvelt letelepedési célponttá válik. 
Ezáltal megszőnik az elvándorlás, nı a település eltartó képessége, növekednek bevételei. 
  
 Fejlesztési célkitőzés  
 
A fejlesztési célok, programok a jövıkép megvalósulása irányába mutató, a kitörési pontok, 
prioritások figyelembevételével megvalósítandó feladatok a következık. 
 
A 2010-2014. évek közötti idıszakra a gazdasági célkitőzéseink megvalósításához a következı 
ágazati operatív programok  állnak rendelkezésre a Széchenyi terv keretében. 
 
A jelenleg ismert pályázati felhívások, elképzelések alapján került megfogalmazásra 
Sajószentpéter város 2010-2014. évek fejlesztésével kapcsolatos kimutatás:  
 

Program megnevezése Idıpont Támogatható 
tevékenység, támogatás 

%-a 

Tervezett fejlesztési 
költség 

EFt 
TÁMOP 3.1.4. Innovatív 
iskolák fejlesztése 

2011-2012. Kompetencia alapú, 
befogadó oktatás 
megteremtése. 
Támogatás 100%-ban 

25.000 

TÁMOP 3.1.5. 
Pedagógusképzés 

2011-2013. Pedagógusok oklevéllel 
záruló kiegészítı 
képzése. 
Támogatás 100%-ban 

8.500 

TÁMOP 3.1.11. Óvoda 
fejlesztés 

2012-2013. Innovatív óvoda 
kialakítását támogató 
intézményfejlesztés 
megtervezése, 
megvalósítása. 
Támogatás 100%-ban 

45.000 

TÁMOP 3.3.1. 
Közintézmények 
akadálymentesítése 

2012-2014. Fizikai és info-
kommunikációs 
akadálymentesítés. 
Támogatás 100%-ban 

20.000 

TÁMOP 3.3.1. C.  Elemi 
rehabilitáció infrastrukturális 
feltételeinek kialakítása 

2011-2014. Ingatlan bıvítése, 
átalakítása, 
akadálymentesítés, 
eszközbeszerzés. 
Támogatás 100%-ban 

35.000 

Szivárványos gyermekálom a 
Pipiske-domb alján! A 
SKNOÓ felújítása és bıvítése 
ÉMOP 4.3.1/A-09-2010-0028  

2010-2012. Közoktatás térségi 
sajátosságokhoz igazodó  
szervezés és 
infrastrukturális 
fejlesztés 
Támogatás 90 %-os 

110.888 

    
    
Épületenergetikai fejlesztések 2011-2013. Épületek hıtechnikai 70.000 
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megújuló energiaforrás 
hasznosításával, 
igénybevételével (KEOP) 

adottságainak javítása, 
főtési rendszerek és 
használati melegvíz 
rendszerek 
korszerősítése 
(napkollektor, biomassza 
, napelem, stb. 
felhasználásával). 
Támogatás 85%-ban  

ÉMOP 2.1.1. Versenyképes 
turisztikai termék- és 
atrakciófejlesztés 

2011-2013. Turisztikai vonzerık és 
attrakciók létrehozása, 
turisztikai 
szolgáltatások 
kialakítása és 
fejlesztése. 
Támogatás max100%-
ban 

30.000 

SKÁI informatikai fejlesztése 
TIOP 1.1.1.-07/1-2008-0863 

2011-2016. Pedagógiai módszertani 
reformot támogató 
informatikai 
infrastruktura fejlesztése 
Támogatás 100%-os 

56.937 

Mit tehetnék érted? 
Eséllyegyenlıségi program 
TÁMOP 3.3.2.-08/2-2008-
0061 

2011-2016. Esélyegyenlıségi 
programok 
végrehajtásának 
támogatása 
Támogatás 100%-os 

51.504 

Korszerő könyvtári 
szolgáltatások 
TÁMOP 3.2.4.-09/1-2010-
0006 

2011-2016. Tudásdepó-expressz. 
A könyvtári hálózat nem 
formális és informális 
képzési szerepének 
erısítése az élethosszig 
tartó tanulás érdekében 
Támogatás 100%-os 

9.839 

Tanulás-fejlódés-életesély a 
Sajó völgyében 
TÁMOP 3.2.3/09/2-2010-
0012 

2012-2014. Építı közösségek, 
közmővelıdési 
intézmények az egész 
életen át tartó tanulásért 
Támogatás 100%-os 

31.297 

KEOP 
Egészséges tiszta települések 
 

2011-2013. Szennyvízelvezetés és 
tisztítás 
Csatornahálózat építés, 
bıvítés, rekonstrukció 
Támogatás 90%-ban 

100.000 

Szennyvízelvezetés és tisztítás 
(KEOP) 

2011-2014. Dusnok egyedi 
szennyvízkezelés. 
Támogatás 85%-ban 

165.000 

Szeméttároló 
(KEOP) 

2011-2014. Szemétlerakó 
rekultiváció 
Támogatás 100%-ban 

120.000 

Összesen 2011-2014. - 878.965 
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A képviselı-testület kapcsolatai, feladatai 
 
A képviselı-testület a programjának megvalósítása, a város mőködıképességének hatékonyabbá 
tétele, további fejlıdése szempontjából nagy jelentıséget tulajdonít e törekvését elısegítı 
együttmőködési rendszer kiépítésének, a már meglévı kapcsolatok fejlesztésének. 
 
Ezen kapcsolatokban az egyenrangú partnerséget elismerve a városi érdekeket kívánja 
megjeleníteni, és együttmőködési megállapodásokban rögzíteni. Hatékonyabb kapcsolattartásra 
törekszik a városban mőködı civil szervezetekkel, egyházakkal, érdekképviseleti és 
érdekvédelmi szervezetekkel, az önkormányzati célkitőzések, a közös célok megvalósítása, 
illetve a lakossággal való folyamatos kapcsolattartás megteremtése érdekében. 
 
A városban mőködı gazdálkodó szervezetekkel a város fejlesztésébıl, a gazdasági 
együttmőködés további biztosításából, a közös feladatok, célok megoldásából, a lakosság 
életszínvonalának növelésébıl adódó feladatok megvalósítása érdekében hatékony 
együttmőködésre törekszik. 
 
Erısíteni kívánja kapcsolatait a környezı településekkel, egyrészt a Területfejlesztési Társuláson 
keresztül a térség területfejlesztésének elımozdítása, projektek támogatása révén, másrészt a 
közös gondok, feladatok komplex megoldása, a közszolgáltatások minél magasabb színvonalon 
történı biztosítása érdekében. 
 
A nemzetközi kapcsolatok területén folytatja a megkezdett testvérvárosi kapcsolatokat, továbbá 
szorgalmazza új kapcsolatok kialakítását a kölcsönös tapasztalatcsere, a gazdasági, kulturális 
együttmőködés elısegítése érdekében. 
 
 
 
Sajószentpéter,  2011. április hó 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  1. számú melléklet 
 

Európai Uniós 
pályázatok 

        

Sor
szá
m 

Projekt neve Pályázati 
konstrukció 

A projekt 
megvalósul

ásának 
tervezett 

napja 

Projekt 
fenntartás 
tervezett 

befejezése 

Jelen állása Önerı Támog
atás 

Összesen 
(Önerı+
Támogat

ás) 

A 
projektben 

nem 
szereplı, 
de ahhoz 

kapcsolódó 
a 

pályázatba
n nem 

elszámolha
tó 100%-os 
önkormány

zati 
beruházás 

1 Sajószentpéter 
történelmi 

városközpontján
ak 

rehabilitációja                 
ÉMOP-3.1.2/A-
2f-2009-0004 

ÉMOP-2007-
3.1.2/A- 

Funkcióbıvít
ı 

településreha
bilitáció 

2011.03.16 2016.03.17 Átadás 
megtörtént 

Záró 
projekt 

elırehaladá
si jelentés 
(ZPEJ)és 

Záró 
Kifizetési 
kérelem 

benyújtása 
következik 

              
3 261 
720 Ft  

          

633 575 

353 Ft  

                
780 140 
299 Ft  

                           

136 973 

022 Ft  

                

143 303 

226 Ft  

   

2 Sajószentpéter 
történelmi 

belvárosához 

ÉMOP-2008-
3.1.2/B 

Kistérségek 

2010.12.31 2015.12.31 Átadás 
megtörént 

Záró 

            

13 583 

            

76 973 

                  
90 557 
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vezetı út 
felújítása ÉMOP-

3.1.2/B-2008-
0021  

központi 
településeinek 
közlekedésfej

lesztése 

Kifizetési 
kérelem 

hiánypótlás
ának 

benyújtása  

559 Ft  503 Ft  062 Ft  

3 Bagolyv@r a 
Pitypalaty-völgy 

kapujában, 
tudásközpont 

megvalósítása a 
SKÁI Kossuth 
Lajos Iskola 

infrastrukturális 
fejlesztésével, a 

XXI. sz. 
iskolájának 
megfelelıen 

Sajószentpéteren                  
ÉMOP-

4.3.1/2/2F-2f-
2009-0008 

ÉMOP 
„Közoktatás 

térségi 
sajátosságokh

oz igazodó 
szervezése és 
infrastruktúráj

ának 
fejlesztése”  

2011.03.19 2016.03.19 Átadás 
megtörtént 

ZPEJ és 
Záró 

Kifizetési 
kérelem 

benyújtása 
folyamatba

n 

            

97 044 

651 Ft  

          

229 999 

999 Ft  

                
327 044 
650 Ft  

   

223 899 

381 Ft 

4 Sajószentpéteri 
bölcsıde 

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

ÉMOP 
„Szociális 

alapszolgáltat
ások és 

gyermekjóléti 
alapellátások  

komplex-, 
valamint 

bölcsıdék 
önálló 

fejlesztésének 
támogatása”  

2011.05.03 2016.05.03 Átadás 
megtörént 
ZPEJ és 

Záró 
Kifizetési 
kérelem 

benyújtása 
következik 

            

10 016 

856 Ft  

            

90 151 

695 Ft  

                
100 168 
551 Ft  

                               

1 266 744 

Ft 

5 Sajószentpéteri 
Területi 

Szociális Ellátó 

ÉMOP 
„Szociális 

alapszolgáltat

2011.03.19 2016.03.19 Átadás 
megtörént 
ZPEJ és 

            

17 347 

097 Ft  

          

156 123 

869 Ft  

                
173 470 
966 Ft  
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Központ 
Integrálása 

ÉMOP-4.2.1/C-
2f-2009-0001 

ások és 
gyermekjóléti 
alapellátások  

komplex-, 
valamint 

bölcsıdék 
önálló 

fejlesztésének 
támogatása”  

Záró 
Kifizetési 
kérelem 

benyújtása 
folyamatba

n 

6 Sajószentpéteren 
mőködı 

háziorvosi, 
gyermekorvosi, 

fogorvosi 
praxisok, a 

védınıi 
szolgálat és a 

központi orvosi 
ügyelet 

infrastruktúráján
ak építészeti 
fejlesztése          

ÉMOP-4.1.1/A-
2008-0092 

ÉMOP 
Egészségügyi 
szolgáltatások 
fejlesztése - 
kistérségi 
járóbeteg 
szakellátó 
központok 
fejlesztése, 

alap-, 
járóbeteg 

szakellátás 
korszerősítése 

2011.05.07 2016.05.07 Átadás 
megtörént 
ZPEJ és 

Záró 
Kifizetési 
kérelem 

benyújtása 
következik 

            

39 959 

710 Ft  

          

282 036 

338 Ft  

                
321 996 
048 Ft  

                             

22 366 795 

Ft 

7 Elektronikus 
szolgáltatások 
összehangolt 
infrastruktúra 

fejlesztése 
Miskolc és 

Borsod 
különbözı 
funkciójú 

könyvtáraiban az 
életen át tartó 

tanulás minden 

TIOP 
Könyvtári 

szolgáltatások 
összehangolt 
infrastruktúra
-fejlesztése - 
„Tudásdepó-

Expressz” 

2010.07.31 2015.07.31 Záró 
elszámolás 
beküldve 

                           

-   Ft  

              

6 200 

000 Ft  

                    
6 200 
000 Ft  
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formájának és 
szintjének 

támogatására - 
országos 

cikkarchívum 
létrehozása                        

(TIOP-1.2.3-
08/1-2008-0071) 

8 Keresünk. 
Kutatunk. 
Gyémánttá 

csiszolunk... 
TÁMOP-

3.4.4/B/08/1-
2009-0072 

Országos 
Tehetségsegít

ı Hálózat - 
Magyar 
Géniusz 
Integrált 

Tehetségsegít
ı Program 
TÁMOP-

3.4.4/B/08/1 

2011.07.31 2016.08.01 A pályázat 
megvalósítá

sa 
folyamatba

n van 

                           

-   Ft  

              

9 284 

500 Ft  

                    
9 284 
500 Ft  

 

9 "Az ismeret a 
gondolkozás 
gyermeke, a 

gondolkodás a 
cselekvésé" 
pedagógus 
képzések (a 
pedagógiai 

kultúra 
korszerősítése, 
pedagógusok új 

szerepben) 
TÁMOP-3.1.5-
09/A/2-2010-

0350 

Pedagógus 
képzések (a 
pedagógiai 

kultúra 
korszerősítése

, 
pedagógusok 
új szerepben) 

TÁMOP-
3.1.5-09/A/2 

2012.10.01 2017.10.02 A pályázat 
megvalósítá

sa 
folyamatba

n van 

                           

-   Ft  

            

15 000 

000 Ft  

                  
15 000 
000 Ft  

 

 Összesen               
324516

819 Ft 

       1 
499345

257Ft 

             
1823862

076 Ft 

                          
384 505 

942 Ft 
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                                                                                        2. számú melléklet 
 

Hazai pályázatok       
Sors

zám 

Projekt neve Pályázati 
konstrukció 

A projekt 
megvalósul

ásának 
tervezett 

napja 

Jelen 
állása 

Önerı Támogatás Összesen 

1 Teljesítmény 
motivációs 

pályázat 

OKM által a 
közoktatási 

intézményfenntartó
k számára 

meghirdetett 
teljesítmény 
motivációs 

pályázati alapból a 
kiemelkedı 

munkát végzı 
pedagógusok 

teljesítményének 
elismerésére 

elszámolás 

alatt 

Elszá

molás 

bekül

désre 

került 

                   

-   Ft  

                 2 

839 000 Ft  

                 2 

839 000 Ft  

2 Pedagógusok 
illetménykiegészí

tése 

Az 5/2010 
(I.29.)OKM 

rendelet alapján a 
2010/2011-es tanév 

képesség-
kibontakoztató, 

integrációs 
felkészítés, továbbá 

óvodai fejlesztı 
program 

szervezésének 
2010. évi 

támogatásra, illetve 

elszámolás alatt                    

-   Ft  

                    

230 400 Ft  

                    

230 400 Ft  



 44 

a 2010/2011-es 
tanévre tekintettel 

2010-ben az 
integrációs 
rendszerben 
résztvevı 

intézményekben 
dolgozó 

pedagógusok 
kiegészítı 

illetményére 
fordítható 

támogatásra 
3 A sajátos 

nevelési igényő 
gyermekekkel, 

tanulókkal 
foglalkozó 

gyógypedagógiai 
pótlékra 

jogosultak 
támogatása 

13/2010. (III.19.) 
OKM rendelete a 
sajátos nevelési 

igényő 
gyermekekkel, 

tanulókkal 
foglalkozó 

gyógypedagógiai 
pótlékra jogosultak 
támogatása és az 

osztályfınöki 
pótlékra jogosultak 

támogatása 
igénylésének, 

döntési 
rendszerének, 
folyósításának, 

elszámolásának és 
ellenırzésének 

részletes 
szabályairól 

elszámolás alatt                    

-   Ft  

                    

306 000 Ft  

                    

306 000 Ft  
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4 Az osztályfınöki 
pótlékra 

jogosultak 
támogatása 

13/2010. (III.19.) 
OKM rendelete a 
sajátos nevelési 

igényő 
gyermekekkel, 

tanulókkal 
foglalkozó 

gyógypedagógiai 
pótlékra jogosultak 
támogatása és az 

osztályfınöki 
pótlékra jogosultak 

támogatása 
igénylésének, 

döntési 
rendszerének, 
folyósításának, 

elszámolásának és 
ellenırzésének 

részletes 
szabályairól 

elszámolás alatt                    

-   Ft  

                 1 

436 000 Ft  

                 1 

436 000 Ft  

5 Pedagógus 
szakvizsga, 

továbbképzés 
támogatása 

17/2010. (III.30) 
OKM rendelet, a 

pedagógus 
szakvizsga, 

továbbképzés 
támogatása alapján 

elszámolás alatt                    

-   Ft  

                 1 

500 000 Ft  

                 1 

500 000 Ft  

6 Pedagógiai 
szakszolgálatok 
szervezésének 

támogatása 

17/2010. (III.30) 
OKM rendelet a 

pedagógiai 
szakszolgálatok 
szervezésének 

támogatása alapján 

elszámolás alatt                    

-   Ft  

                    

380 000 Ft  

                    

380 000 Ft  
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7 Képesség-
kibontakoztató, 

integrációs 
felkészítés 

Az 5/2010 
(I.29.)OKM 

rendelet alapján a 
2010/2011-es tanév 

képesség-
kibontakoztató, 

integrációs 
felkészítés, továbbá 

óvodai fejlesztı 
program 

szervezésének 
2010. évi 

támogatásra, illetve 
a 2010/2011-es 

tanévre tekintettel 
2010-ben az 
integrációs 
rendszerben 
résztvevı 

intézményekben 
dolgozó 

pedagógusok 
kiegészítı 

illetményére 
fordítható 

támogatásra 

elszámolás alatt                    

-   Ft  

                    

343 170 Ft  

                    

343 170 Ft  

8 A Sajószentpéteri 
Központi 

Általános Iskola 
Hunyadi Mátyás 

Tagiskola 
infrastrukturális 

fejlesztése 

A bölcsıdék és 
közoktatási 

intézmények 
infrastrukturális 
fejlesztéséhez 

valamint közösségi 
buszok 

beszerzéséhez 
kapcsolódó, 

központosított 

2011.06.30        1 

166 667 

Ft  

               10 

500 000 Ft  

               11 

666 667 Ft  
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elıirányzatból 
származó 
támogatás 

igénybevételének 
részletes 

feltételeirıl szóló 
1/2010. (I.19.) ÖM 

rendelet alapján 
9 Mővelıdési és 

Sportközpont és 
Városi Könyvtár 
rekonstrukciós 

munkái I. 

OKM/XX/11/13/4 
Nem állami 
intézmények 

felújítás, beruházás 
elıirányzata 

2010.12.31 Elszá

molás 

elfoga

dásre 

került 

                   

-   Ft  

               50 

000 000 Ft  

               50 

000 000 Ft  

10 Mővelıdési és 
Sportközpont és 
Városi Könyvtár 
rekonstrukciós 

munkái II. 

OKM/XX/11/13/4 
Nem állami 
intézmények 

felújítás, beruházás 
elıirányzata 

2010.12.31 Elszá

molás 

bekül

désre 

került 

           

-   Ft  

               50 

000 000 Ft  

               50 

000 000 Ft  

11 A Sajószentpéteri 
Központi 
Napközi 

Otthonos Óvoda 
Semmelweis 

Utcai Tagóvoda 
infrastrukturális 

fejlesztése 

8/2009.(II.26.) ÖM   
rendelet                      

a bölcsıdék és 
közoktatási 

intézmények 
infrastrukturális 

fejlesztése, 
valamint közösségi 

buszok 
beszerzésével 
kapcsolatos 

költségvetési 
támogatás 

2010.06.30 Elszá

molás 

bekül

désre 

került 

      1 

642 221 

Ft  

               14 

780 000 Ft  

               16 

422 221 Ft  

12 Sajószentpéteren 
mőködı 

háziorvosi, 
gyermekorvosi, 

fogorvosi 

EU Önerı Alap 
támogatás 2009. 

2011.05.07 Az 

összeg

ek 

lehívá

                   

-   Ft  

                 2 

705 273 Ft  

                 2 

705 273 Ft  
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praxisok, a 
védınıi szolgálat 

és a központi 
orvosi ügyelet 

infrastruktúrájána
k építészeti 
fejlesztése      

BMÖNAL-319-
090916-05        

sa 

folya

matba

n van 

13 Bagolyv@r a 
Pitypalatyvölgy 

kapujában, 
tudásközpont 

megvalósítása a 
SKÁI Kossuth 
Lajos Iskola 

infrastrukturális 
fejlesztésével, a 

XXI. Sz. 
iskolájának 
megfelelıen 

Sajószentpéteren           
BMÖNAL-371-

091015-05 

EU Önerı Alap 
támogatás 2009. 

2011.03.19 Az 

összeg

ek 

lehívá

sa 

folya

matba

n van 

                   

-   Ft  

               48 

522 326 Ft  

               48 

522 326 Ft  

14 Sajószentpéter 
történelmi 

belvárosához 
vezetı út 
felújítása 

BMÖNAL-320-
090916-05  

EU Önerı Alap 
támogatás 2009. 

2011.03.19 Az 

összeg

ek 

lehívá

sa 

folya

matba

n van 

                   

-   Ft  

                 6 

791 780 Ft  

                 6 

791 780 Ft  

15 Sajószentpéter 
történelmi 

városközpontjána
k rehabilitációja 

EU Önerı Alap 
támogatás 2010. 

2011.03.16 Az 

összeg

ek 

                   

-   Ft  

               38 

874 691 Ft  

               38 

874 691 Ft  
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BMÖNAL-059-
102724-05                 

lehívá

sa 

folya

matba

n van 

16 Sajószentpéteri 
bölcsıde 

kialakítása                      
BMÖNAL-035-

101919-05          

EU Önerı Alap 
támogatás 2010. 

2011.05.03 Az 

összeg

ek 

lehívá

sa 

folya

matba

n van 

                   

-   Ft  

                 4 

006 742 Ft  

                 4 

006 742 Ft  

17 Sajószentpéteri 
Területi Szociális 
Ellátó Központ 

Integrálása  
BMÖNAL-034-

101918-05  

EU Önerı Alap 
támogatás 2010. 

2011.03.19 Az 

összeg

ek 

lehívá

sa 

folya

matba

n van 

                   

-   Ft  

                 6 

938 838 Ft  

                 6 

938 838 Ft  

 Összesen:        2 808 
888 Ft 

          240 
154 220 Ft 

          242 
963 108 Ft 

 


