
 

 

 

 

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI 

PROGRAMJA 2015-2019 

 

 

 
 

  



 

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 

 

2 
 

Tartalom 
1. A gazdasági programalkotás keretei ............................................................................4 

1.1. Jogszabályi keretek ..................................................................................................4 

1.2. Sajószentpéter gazdasági programjának stratégiai céljai .........................................5 

2. A gazdasági program előzményei ................................................................................7 

2.1. A gazdasági program összeállításának alapdokumentumai .....................................7 

2.2. Sajószentpéter korábbi gazdasági programjai, beszámoló a 2010-2014 közötti 
időszak eredményeiről .....................................................................................................7 

3. Helyzetértékelés ..........................................................................................................12 

3.1. A város rövid története, helyzete ............................................................................12 

3.2. Sajószentpéter tágabb környezetének gazdasági helyzete ....................................13 

3.3. Sajószentpéter helyzete a jelenlegi értékelési rendszerben ....................................15 

3.3.1. Sajószentpéter 290/2014. Korm. rendelet szerinti helyzete ............................15 

3.4. Sajószentpéter Város Önkormányzatának költségvetése .......................................27 

3.4.1. Kötelező feladatellátás biztosítása .................................................................30 

3.4.2. Önként vállalt feladatok ellátása ....................................................................30 

3.4.3. Gazdaságfejlesztési, városfejlesztési tevékenység bemutatása ....................30 

Összegzés.....................................................................................................................31 

4. A 2015-2019 közötti időszak fejlesztési irányai .........................................................32 

4.1. Saját bevételek növelése........................................................................................33 

4.1.1. Adópolitika .....................................................................................................33 

4.1.2. Gazdaságfejlesztési tevékenység a befektetők vonzása és a befektetések 
elősegítése érdekében............................................................................................34 

4.1.3. A telepítési tényezők számbavétele ...............................................................38 

4.2. KÜLSŐ FORRÁSOK ..............................................................................................42 

4.2.1. Hazai források kisebb léptékű fejlesztésekhez ...............................................42 

4.2.2. Támogatási alapok ........................................................................................44 

4.2.3. Tervezési keretek ..........................................................................................45 

4.2.4. A városfejlesztést célzó Operatív Programok .................................................51 

4.2.5. TOP ...............................................................................................................52 

Sajószentpéter Önkormányzatának TOP projektjei (2015. február 20.) ...................54 

4.2.6. Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) ..................................................67 

4.3. A "Széchenyi 2020" ágazati forrásai .......................................................................68 

5. Összegzés ....................................................................................................................81 

1. sz. melléklet: A TOP prioritásai és intézkedései ..........................................................83 

2. sz. melléklet: Az ágazati Operatív Programok prioritásai és intézkedései .................84 



 

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 

 

3 
 

 



 

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 

 

4 
 

A gazdasági programalkotás keretei 

 

1.1. Jogszabályi keretek 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján a 
képviselő-testület át nem ruházható hatásköre a gazdasági program elfogadása. 

A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a 
célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel 
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok figyelembe vételével 
a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását 
szolgálják, különös tekintettel az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának 
javítására vonatkozó fejlesztési elképzelésekre. 

A gazdasági program – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – a 
képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. 

Magyarországon az önkormányzatiság ez elmúlt időszakban jelentősen átalakult. Az új 
Alaptörvény elfogadása mellett új önkormányzati törvény került elfogadásra, a 
feladatfinanszírozási rendszer bevezetésével módosult az önkormányzatok finanszírozási 
rendszere – az önkormányzati adósságállomány állami átvállalásával párhuzamosan 
jelentősen csökkent az önkormányzatok pénzügyi önállósága. A Kormányhivatal, a Járási 
Hivatalok hatásköri bővülése folyamatosan újabb és újabb önkormányzati feladatok 
átvételével járt, ennek legújabb állomása a szociális támogatások rendszerének jelen 
program összeállításának idejében zajló átalakítása. 

Az önkormányzati törvény rendelkezései alapján a helyi közügyek, valamint a helyben 
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 

1. településfejlesztés, településrendezés; 

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 
gépjárművek parkolásának biztosítása); 

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

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

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

6. óvodai ellátás; 

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, 
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása; 

8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
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8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás 
állapítható meg; 

9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 

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

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

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

14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – 
értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

15. sport, ifjúsági ügyek; 

16. nemzetiségi ügyek; 

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

19. hulladékgazdálkodás; 

20. távhőszolgáltatás; 

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat. 

 

 

1.2. Sajószentpéter gazdasági programjának stratégiai céljai 
 

A gazdasági program jelen választási ciklus idejére szól, mely az önkormányzat 
költségvetési lehetőségeivel összhangban és a gazdasági, környezeti adottságok 
figyelembevételével készült. A program összeállításának fontos szempontja a város 
biztonságos működtetése, meghatározza mindazon stratégiai célokat és feladatokat, 
amelyek az önkormányzat által végzendő feladatok magasabb színvonalú biztosítását, 
fejlesztését szolgálják.  

A program alapvetésnek tekinti a törvényekben előírt és az önként vállalt közszolgáltatási 
feladatok teljesítését, az intézményi rendszer fenntartását, hatékony működtetését, a 
városi értékek megőrzését, fejlesztését, ezáltal biztosítva a helyi lakosság 
szükségleteinek, igényeinek kielégítését. 

A városi önkormányzat az előző években jelentős erőfeszítéseket tett az önkormányzat 
alapfeladatait kiszolgáló intézményhálózat korszerűsítése, a városi alapinfrastruktúra 
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felújítása érdekében. Működési költségeit minimalizálta, szervezeti rendszere letisztult, 
takarékos. 

 

Mindezek alapján jelen gazdasági program stratégiai céljai az alábbiakban 
fogalmazódtak meg: 

 városfejlesztés, a helyi igények és lehetőségek összehangolása, 
 az önkormányzati feladatellátás minőségének fejlesztése,  
 a külső források, önkormányzati bevételek további feltárása, 
 hozzájárulás a foglalkoztatás növeléséhez, bővüljön Sajószentpéteren a 

munkahelyek száma, nőjön a munkaerő iránti kereslet és a munkaerő értéke a 
munkaerőpiacon, növekedjenek a jövedelmek és emelkedjenek a helyi 
önkormányzat adóbevételei.  
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1. A gazdasági program előzményei 
 

2.1. A gazdasági program összeállításának alapdokumentumai 
 

A gazdasági program összeállításához az alábbi dokumentumokat használtuk fel: 

 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK), 
 Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra,  
 "Széchenyi 2020" fejlesztésre irányuló programjai - az Európai Bizottsághoz 

jóváhagyásra benyújtott operatív programok,  
 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciója és Fejlesztési 

Programja, 
 Sajószentpéter Integrált Városfejlesztési Stratégiája, 
 a korábbi ciklusok gazdasági programjai és beszámolói, 
 az előző évek költségvetési és zárszámadási rendeletei, gazdasági témájú 

előterjesztések, 
 a térség országgyűlési képviselőjének véleménye, 
 Sajószentpéter gazdasági programjával kapcsolatos képviselői javaslatok. 

 

2.2. Sajószentpéter korábbi gazdasági programjai, beszámoló a 2010-2014 
közötti időszak eredményeiről 

 

Sajószentpéter város képviselő testülete 2001 évben elfogadta a jogszabályi kötelezettség 
alapján elkészült Településfejlesztési Koncepciót. E koncepció alapul szolgált arra, hogy 
az adott helyzetből kiindulva a hosszú távú tervezési időszak vonatkozásában számba 
vehető lehetőségek és veszélyek függvényében, az adottságok és a fejlesztendő területek 
felmérése mellett felrajzolják a lehetséges fejlődési irányt. A koncepció meghatározta a 
település jövőképét és kijelölte az irányt a településfejlesztéssel és településrendezéssel 
kapcsolatos döntések meghozatalához. 

2004 évben a képviselőtestület jóváhagyta az ugyancsak jogszabályi kötelezettségen 
alapuló Településszerkezeti és Szabályozási Tervet. 
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Sajószentpéter város 2007. 05. 24-i képviselőtestületi határozatával elfogadta a város 
2007-2013 évekre vonatkozó Gazdasági Stratégiáját és Programját, valamint a 2007-2008 
évekre vonatkozó Akciótervét.  

A 2006-2010-es gazdasági-városfejlesztési program 

A gazdasági program általános célkitűzése az volt, hogy a településen élők 
életkörülményei, így: 

 a megélhetési viszonyok, 
 a komfortosság, a települési intézményi es egyéb infrastruktúra, 
 az esztétikai minőség, a városiasodási folyamatok, 
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 az egészséges környezeti feltételek 
 az erőforrások megőrzése mellett jelentősen es tartósan javuljanak. 

A program eredményeit, a 2006-2010 közötti munkát a Képviselő-testület az alábbiak 
szerint értékelte: 

„2006-ban a városban élő lakosság életminőségének javítását, tervszerű városfejlesztési 
politikát ígértünk. Azt, hogy olyan fejlődési pályára állítjuk Sajószentpétert, amely 
szolgáltatásaival, arculatával képes arra, hogy ösztönzőleg hasson a gazdasági 
folyamatokra. 

[...] az elmúlt négy évben ezen az úton elindultunk. A megkezdett út folytatása a következő 
Képviselő-testület feladata lesz. 

Összességében elmondható, hogy küzdelmes, de eredményes négy évet zárhat ez a 
Képviselő-testület. ” 

Sajószentpéter város 2008. évben megalkotott Integrált Városfejlesztési Stratégiája 
(IVS) alapul vette az előzőekben ismertetett tervezési és fejlesztési alapdokumentumokat, 
programokat, azokra épített.  

Az IVS-nek célja volt, hogy a meglévő dokumentumok figyelembe vételével, a jelenkori 
állapotok és a jövőbeni várható folyamatok felmérésével pontosítsa a korábbi, de még 
hatályban lévő célkitűzéseket, városfejlesztési irányokat.  

 

A város IVS-ben megfogalmazott hosszú távú jövőképe 

"Sajószentpéter város megalapozott jövőképének kialakításához számos külső és helyi, 
illetve öröklött tényezőt szükséges figyelembe venni, melyek döntően és alapvetően 
meghatározzák a város átfogó fejlődésének lehetséges irányait, de korlátait is. Ezek az 
alapvető és a városra jellemző tényezők a következők: 

 A város térségközpontú, térségszervező szerepe, adottsága, lehetőségei  
 A város gazdasági funkciójának erős beszűkülése 
 Barnamezős beruházások és ipari parkok létrehozásának lehetőségei 
 A város közlekedési helyzetének (26-os elkerülő út) javuló lehetősége 
 A város lakónépességének nagymértékű elszegényedése, jelentős 

munkanélküliség 
 A város egyes területeinek szegregáltsága 
 A városias élettér elmaradottsága, infrastrukturális hiányosságai 

Az előzőekben felsorolt főbb tényezők egyértelműen meghatározzák Sajószentpéter város 
felvázolható jövőképét, illetve a térségben betöltött szerepét, lakosainak komfortosabb 
életterét és a településhálózat fejlesztésének lehetőségét."  
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Városi szintű, 15-20 éves átfogó cél 

Sajószentpéter város jövőképének középpontjában a térségközpontú területfejlesztési 
koordinációs feladatainak erősödése, gazdasági fejlődésének fokozása áll, melynek 
következtében a fő cél, hogy a településen élők életkörülményei, így  

 a lakosság foglalkoztatási és megélhetési viszonyai,  
 a komfortosság, a települési intézményi és egyéb infrastruktúra, 
 az esztétikai minőség, a városiasodási folyamatok, 
 az egészséges környezeti feltételek 

jelentősen és tartósan javuljanak. 

Cél továbbá az, hogy javuljon a város gazdasági és tőkevonzó képessége, infrastruktúrája 
és vonzereje. Mindezek alapján erősödjön a város népesség megtartó ereje, valamint a 
város üzemeltetése gazdaságosabb legyen, a fenntartható fejlődés érvényre juthasson, és 
megszűnjenek a szegregációs gócpontok.  

 

Sajószentpéter Város Önkormányzatának gazdasági programja a 2010-2014. évekre  
 

A 2010-es program gazdaságpolitikai célkitűzései 

"Az önkormányzat gazdasági, fejlesztési, beruházási célkitűzéseinek megvalósítása 
annak ismeretében, hogy a központi támogatások nagyságrendje, értéke az 
elkövetkezendő időszakban várhatóan nem növekszik, az előző ciklusnál szigorúbb 
gazdálkodást követel. Ezért nagyobb hangsúlyt kell kapnia, hogy az elkövetkezendő 
időben a bevételek és a kiadások egyensúlyba kerüljenek.  

Az önkormányzat gazdasági feladata az alábbiak szerint összegezhető: 

 a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint az ezek finanszírozását biztosító 
források egyensúlyának megteremtése a kötelező feladatok elsődlegessége 
mellett; 

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

 a város hosszabb távú fejlődését elősegítő fejlesztések, a már megkezdett, illetve 
folyamatban lévő beruházások befejezése;  

 külső (pályázati) források feltárásával az önkormányzati vagyon gyarapítása, 
állagának megőrzése, nyereséges működtetése, hasznosítása; 

 a nagy volumenű beruházások és az infrastruktúra kiépítése vonzóbbá tették a 
várost, reálisabb lehetőség van a munkahelyteremtő beruházások 
megvalósulására. 

Cél: 

 kötelező feladatok teljesítése, az intézményekhez kapcsolódó célok teljesítése, 
 a polgárok komfortérzetének a település megtartó erejének növelése, 
 a város általános fejlődésének arculatának, értékmegőrző és értékteremtő 

biztosítása. 
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Tovább kell erősíteni az önkormányzat forrásbevonási képességét, ki kell használni a 
pályázati lehetőségeket." 

A 2010-es gazdasági program 2014-es értékelése  
 
"Sajószentpéter Városi Önkormányzat az állandósult pénzügyi nehézségek ellenére a 
kötelező feladatok ellátásának biztosítását (közoktatás, köznevelés, szociális és 
egészségügyi ellátás, stb.) szem előtt tartva hozott döntéseket az önként vállalt feladatok 
(jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, testvérvárosi kapcsolatok, 
támogatások, stb.) köréről. A folyamatos fizetőképesség biztosítása érdekében számos 
intézkedés megtétele vált szükségessé.  

Az egyre csökkenő mértékű állami támogatások mellett a saját bevételek növelésére – a 
lakosság fizetőkésségét figyelembe véve – reálisan nem volt lehetőség. Az így 
összességében folyamatosan nehezedő pénzügyi helyzetben kellett az ismertetett 
feladatok működési, gazdálkodási kereteit megteremteni, mindemellett a város képét, az 
itt élők közérzetét jelentős mértékben meghatározó beruházások pénzügyi fedezetét 
biztosítani.  

Sikeres pályázataink eredményeképpen a közfoglalkoztatásban résztvevők 
nélkülözhetetlen segítséget jelentenek a város tisztán tartásában, a zöldterületek 
gondozásában. A START közmunkaprogram keretében maradandó értéket is létrehoztunk 
a közterületeken elhelyezett bútorokkal, utcanév táblákkal, a járdaépítés és csapadékvíz 
elvezetés során felhasznált betonelemek gyártásával. A cél az, hogy a jövőben a 
programok folytatásával, illetve a közfoglalkoztatásból a munka világába történő 
átvezetéssel elősegítsük a településen élők foglalkoztatási arányának növelését.  

A 2011-2014. közötti ciklusban jelentős infrastrukturális fejlesztések valósultak meg 
Sajószentpéteren […] Az elmúlt időszakban megvalósult járda- és útépítések tervszerű 
folytatására van szükség az elkövetkező években is, kihasználva a hazai és Európai Uniós 
pályázati lehetőségeket. Bár az elmúlt ciklusban is számottevő eredményeket értünk el, de 
a következő években is kiemelt figyelmet kell fordítani a város csapadékvíz-elvezetési 
problémájának megoldására.  

Az önkormányzat által benyújtott tartalomfejlesztésre irányuló pályázatok elősegítették a 
kisebb közösségek, önszerveződő csoportok társas tevékenységét […]. Hagyománnyá 
vált a Sajószentpéteri Városnapok megrendezése […]. 

Az egyes városrészek lakói számára saját szűkebb környezetük rendezettsége, fejlődése 
a legfontosabb, így a jövőben a meglévő különbségek mérséklését és a további fejlesztést 
kell célul tűznünk.  

A sajószentpéteriek büszkék lehetnek közösen elért eredményeinkre." 

A beszámoló részletes és reális képet nyújt az előző ciklus történéseiről, az elért 
eredményekről, és megfelelő szakmai alapját adja az új gazdasági program 
elkészítésének is (lásd. 1. számú digitális melléklet). 
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2. Helyzetértékelés 
 

 
3.1. A város rövid története, helyzete 

 

Sajószentpéter város az Észak-magyarországi Régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében, Kazincbarcika és Miskolc között a 26-os főút mentén helyezkedik el. A 
Sajó-völgyi városi-ipari-agglomeráció egyik kisvárosa, a Pittypalatty-völgy kapuja. 
Lakosainak száma 2014. január 1-én mintegy 12.841 fő. 

 

A város Árpád-kori település, középkori neve villa Sancti Petri mutatja, hogy elnevezését 
Szent Péter tiszteletére emelt templomáról, egyházáról kapta. Írásos források a település 
nevét először 1281-ben említik. Királyi birtok volt, kezdetben a Diósgyőri, majd a Dédesi 
várhoz tartozott. Hosszú ideig a megyei közgyűlések és törvényszékek színhelye volt. A 
kedvező természeti adottságok, korai egyházalapítása és 1446-ban kapott országos 
vásártartási joga játszott közre abban, hogy a település hamar városi rangot kapott. A 
várost a huszita harcok és az ezzel járó tűzvészek elnéptelenítették. Ezt követően 1466-
ban Mátyás király engedélyt adott a város és környéke benépesítésére. 1555-ben a törökök 
– írásos források szerint – több mint 100 embert hurcoltak el a településről. A XVII. és XVIII. 
században ismert családok (Rákóczi, Dőri, Szirmai, Losonczi) voltak a település birtokosai.  

Sajószentpéter 1873-tól nagyközség, 1950-től önálló tanácsú község, 1970-től újból 
nagyközség, majd 1989-től ismét város lett.  

A település életében az ipar a XX. század elejétől fogva meghatározó szerepet játszott. 
A nagyközség határában már 1888 évtől szénbánya működött. Ezt követően fokozatosan 
újabb és újabb bányák nyíltak. Az 1800-as évek végén megkezdte működését az üveggyár 
is, mely több mint 100 évig adott több generáción át munkát, megélhetést a családok 
ezreinek. 1999 év elején a gyár bezárt, beszüntette működését. Az ezt megelőző években 
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a bányák is a bezárás sorsára jutottak. Az üveggyár és a bányák bezárása napjainkra 
is kiható, komoly foglalkoztatási gondot jelent a városnak.  

Sajószentpéter a kazincbarcikai járás második legnagyobb lélekszámú városa, mely 
számos területközpontú feladatot lát el. E térségközpontú feladatok részben 
kormányrendeleteken (építésügyi és építés-felügyeleti hatósági, gyámügyi, 
okmányirodai), részben társulási megállapodásokon (egészségügyi, szociális-ellátási) 
alapulnak, ezen túlmenően a további térségközpontúság a város földrajzi 
elhelyezkedéséből is adódó tradíciók (kereskedelmi, szolgáltatási, kulturális, sport) 
eredménye.  

A város e térségközpontú feladatokat 6-10 község (Alacska, Kondó, Parasznya, 
Radostyán, Sajóecseg, Sajókápolna, Sajókeresztúr, Sajólászlófalva, Varbó) 
vonatkozásában teljesíti, mely további mintegy 10.000 fő lakos ellátását jelenti.  

Sajószentpéter a 26-os számú főközlekedési út egyik csomóponti elemeként a Miskolc –
Kazincbarcika – Ózd tengelyen elhelyezkedve jelentős tranzit forgalmat bonyolít észak-
déli irányban, melyet érdemes kihasználnia. 

Az Edelény irányába ágazó 27-es főközlekedési útvonal, illetve az ebből eredő csomóponti 
helyzet olyan térszervező hatású lehet, amelynek kihasználása új irányt jelenthet a város 
számára. 

 

3.2. Sajószentpéter tágabb környezetének gazdasági helyzete 
 

A Miskolc – Tiszaújváros – Kazincbarcika – Ózd térsége (Borsodi-tengely) tekintetében 
megállapítható, hogy Miskolc részesedése megyei szinten is kiugró a bruttó hozzáadott 
érték előállításában, míg Tiszaújváros és Kazincbarcikai kistérség vegyipari, gépipari 
üzemei, erőművei és egyéb termelő vállalatai révén járulnak hozzá a megyében a bruttó 
hozzáadott értékhez. 

A Borsodi-tengelyen működő vállalkozások termelik a megye hozzáadott értékének 79 %-
át. Itt működik a regisztrált vállalkozások 58%-a, ami 43 142 db-ot tesz ki. (2010) A 
regisztrált vállalkozások 12%-a működik a feldolgozó iparban, ugyanakkor a TOP 100-ban 
6 db kifejezetten termelő tevékenységet folytató multinacionális nagyvállalat működik 
ebben a térségben (Jabil Circuit, Taghleef, TVK, Bosch csoport, BorsodChem, Johnson 
Electric). 

Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy az ebben a térségben működő vállalkozások 75,8% 
a kereskedelem és szolgáltatás területén tevékenykedik.  

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén 16 db ipari parki címmel rendelkező terület 
található. Ezek közül 10 db ezen a gazdasági tengelyen helyezkedik el. 

A megye K+F tevékenységben lemaradásban van az országos átlaghoz képest. A 
gazdasági tengely középpontjában lévő Miskolcon azonban, még regionális szinten is 
jelentős K+F kapacitások koncentrálódnak a Miskolci Egyetemen és körülötte kialakult 
tudásközpontoknak köszönhetően. Az innovációs folyamatban jelentős szerepet játszik a 
vállalkozói szektor is elsősorban az informatikai területen. 
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A települések között jól működő közösségi közlekedési rendszer van, mely biztosítja a 
munkába való eljutást, illetve a vállalkozások közti kapcsolatot. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a turizmus jelentősége viszonylag kicsi országos 
szinten. Ez a turizmus azonban még mindig jelentősen koncentrálódik Miskolc térségére 
(megyei részesedése 32%). 

Az előző uniós tervezési időszakban a gazdaságfejlesztési prioritás keretében 16 db ipari 
terület, ipari park fejlesztése valósul(t) meg 9,6 milliárd forint összköltséggel, mely közül 
csak 4 db volt a már korábban ipari park címet szerzett terület. A Miskolci Ipari Park mellett 
a város másik területén, kedvezőbb logisztikai ponton megkezdődött az új terület 
fejlesztése - itt épül a TAKATA gyár. Amennyiben ehhez hozzákapcsoljuk az ipari terület 
fejlesztés keretében végrehajtott konkrét vállalkozás betelepítést megalapozó 7 db 
ingatlanfejlesztés 4,5 milliárd forint értékét, akkor megállapítható, hogy a 
gazdaságfejlesztési prioritás támogatásával 23 db 15 milliárd forint összköltséget 
meghaladó olyan ingatlanfejlesztés történt, mely közvetlenül termelő illetve üzleti 
szolgáltatást nyújtó vállalkozások letelepedését szolgálta. Amennyiben a gazdasági 
tengelyen elhelyezkedő kistérségek fejlesztési aktivitását vizsgáljuk, akkor 
megállapíthatjuk, hogy a megyében támogatott gazdaságfejlesztési pályázatok 66,9%-a 
(198 db) erről a térségből származik, több mint 42 milliárd forint fejlesztések 
megvalósítását támogatva. Megállapítható az is, hogy a miskolci kistérségben nagyobb 
hangsúlyt kapott az üzleti infrastruktúra fejlesztése, míg a másik két területen döntő volt a 
vállalkozások saját üzleti fejlesztéseinek (telephelyfejlesztés) megvalósítása. 

A támogatott és nem támogatott projektek áttekintése után megállapíthatjuk, hogy Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei fejlesztési koncepció ezen területi specifikus fejlesztési céljának 
megvalósítására javasolt alábbi intézkedések illeszkednek az elmúlt időszakban az ÉMOP 
támogatásával megvalósultakhoz, így ezen eredményeire lehet támaszkodni: 

 Technológiai park, high-tech zóna létrehozása 
 A fejlődési lehetőségekhez illeszkedő klaszterek, vállalati együttműködések és 

helyi beszállítói hálózatok kialakulásának ösztönzése, támogatása 
 A vállalkozások letelepedését ösztönző iparterületek fejlesztése elsősorban 

Borsodi ipari tengely mentén – preferálva barnamezős területeket - az iparterületek 
fejlesztésnek előkészítése 

 Magasabb hozzáadott értékű termelő és szolgáltató tevékenységek 
letelepedésének ösztönzése és ennek érdekében a városok befektetés-ösztönzési 
tevékenységeinek és kínálatának összehangolása 

 Gazdaságfejlesztést ösztönző intézményrendszer kialakítása 
 Vállalkozások versenyképességét támogató informatikai infrastruktúra szűk 

keresztmetszeteinek feloldása, a szükséges kapacitásbővítések megvalósítása, 
valamint a vállalati működést támogató alkalmazások elterjedésének ösztönzése a 
megye egész területén. 
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3.3. Sajószentpéter helyzete a jelenlegi értékelési rendszerben 
 

Sajószentpéter szabályozási környezetében jelentős változás következett be 2015. 
január 1-től: a területfejlesztési struktúrában a korábbi kistérségek helyébe lépő járási 
rendszerben a miskolci kistérség helyett a kazincbarcikai járás részévé vált. 

A miskolci kistérség az ország legnagyobb kistérségeként nem biztosított kiemelt partneri 
szerepet a nagyváros körüli agglomerációs városoknak, ezért Sajószentpéter 
lehetőségeinek bővülését remélve az előző Képviselő-testület kezdeményezte a 
kazincbarcikai járáshoz csatlakozást. 

 

3.3.1. Sajószentpéter 290/2014. Korm. rendelet szerinti helyzete 
 

Az egyes járások fejlettségének mérését a 290/2014. Kormányrendelet új paraméterek 
alapján végezte el, amely szerint a járások területi fejlettség alapján történő 
besorolásánál a társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság 
és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból (négy 
mutatócsoport) képzett komplex mutatót kell figyelembe venni.  

 

A kedvezményezett járások besorolásának alapelvei és feltételrendszere 

Kedvezményezett járások: azok a járások, amelyeknek komplex mutatója kisebb, mint 
az összes járás komplex mutatójának átlaga. 

A térségek társadalmi-gazdasági és infrastrukturális fejlettségét mérő komplex mutató 
kiszámításánál használt adatok köre és a számítás módszertana 

Mutatócsoportok és az egyes mutatók 

I. Társadalmi és demográfiai helyzet mutatói: 
 Urbanitás/ruralitás indexe (az adott járás népességének mekkora aránya él 120 

fő/km2-nél nagyobb népsűrűségű településen), % 
 Halálozási ráta (az ezer lakosra jutó halálozások száma) (az utolsó öt év 

átlaga), ‰ 
 Vándorlási különbözet ezer lakosra (az utolsó öt év átlaga), fő 
 Tízezer 0-2 éves állandó lakosra jutó bölcsődei és családi napközis férőhelyek 

száma, db 
 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek aránya a 0-24 

éves állandó népességből, % 
 Aktív korúak ellátásában (rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban) részesítettek ezer állandó lakosra jutó száma, fő 
II. Lakás és életkörülmények mutatói: 
 Használt lakások átlagos ára, Ft 
 Az utolsó öt év során épített lakások aránya az időszak végi lakásállományból, 

% 
 Komfort nélküli (lakott) lakások aránya a lakott lakásokból, % 
 Az egy állandó lakosra jutó SZJA-alapot képező jövedelem, ezer Ft 
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 A természetes személyek által üzemeltetett személygépkocsik kor szerint 
súlyozott ezer lakosra jutó száma, db 

 Születéskor várható átlagos élettartam - férfiak, év 
 Születéskor várható átlagos élettartam - nők, év 

III. Helyi gazdaság és munkaerő-piaci mutatók: 
 A 18 éves és idősebbek között a legalább középiskolai érettségivel rendelkezők 

aránya, % 
 Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből 

(éves átlag), % 
 Tartósan - legalább 12 hónapja folyamatosan - nyilvántartott álláskeresők 

aránya a munkaképes korú állandó népességből, % 
 A legfeljebb általános iskolát végzett nyilvántartott álláskeresők aránya, % 
 Kiskereskedelmi üzletek ezer lakosra jutó száma, db 
 Az önkormányzatok helyi adóbevételének aránya a tárgyévi bevételekből, % 

IV. Infrastruktúra és környezeti mutatók: 
 Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózathoz kapcsolódott lakások aránya, % 
 A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, % 
 Szélessávú internet előfizetők ezer lakosra jutó száma, db 
 Kiépített utak aránya az összes önkormányzati fenntartású közútból, % 

 

A komplex mutató alapján a 65.024 lakosságszámú Kazincbarcikai járás 198 
járásból – emelkedő sorrendben – a 95. kedvezményezett besorolású járás (a 
242.796 lakosú 133. Miskolci járás a kormányrendeletben nem kapott 
kedvezményezett besorolást)! 
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Néhány jellemző mutató alakulása Sajószentpéteren: 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés  
 
I. Társadalmi és demográfiai helyzet mutatói: 
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II. Lakás és életkörülmények mutatói: 
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III. Helyi gazdaság és munkaerő-piaci mutatók: 
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IV. Infrastruktúra és környezeti mutatók: 
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Az előző városvezetés/képviselő-testület "járásváltást" megalapozó döntésének 
indokoltságát megerősíti a 2015. évi költségvetési törvény rendelkezése is, amely 
szerint: 

"3. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítésének támogatása 

Az előirányzat szolgál fedezetül a helyi önkormányzat és társulása által megvalósítandó 
európai uniós fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítésére a 
korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési 
támogatásból és a 2015. évben megkötött támogatási szerződésekből adódó fizetési 
kötelezettségek teljesítésére. 

2015. évben támogatást kizárólag a következő helyi önkormányzat, illetve társulása 
igényelhet: 

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelentős 
munkanélküliséggel sújtott települések besorolásáról szóló kormányrendeletben 
szereplő települések, 

b) a kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendelet 3. mellékletében 
szereplő járások vagy 6. mellékletében szereplő térségek területén lévő települések, 
vagy 4. mellékletében szereplő települések," 

Fenti döntés alapján a Kazincbarcikai járás településeként a munkanélküliség remélt 
csökkenése esetén is lehetőség nyílik az elnyert pályázatokhoz szükséges önerő 
biztosítására pályázni! 
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3.4. Sajószentpéter Város Önkormányzatának költségvetése 

  

 
 
A költségvetés mérlege 
  

        Ezer Ft-
ban 

                         Bevétel  Előirányzat                  Kiadás Előirányzat 
Megnevezés  2014. 2015. Megnevezés  2014. 2015. 

Működési költségvetés bevételei összesen  1 888 296 1 838 285 Működési költségvetés kiadásai összesen  1 888 296 1 791 287 
B1. Működési célú támogatások államháztartáson 
belül 1 714 276 1 662 743 K1. Személyi juttatás 741 524 767 242 

B3. Közhatalmi bevételek 102 050 109 050 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. 
hozzájár. adó  159 367 166 469 

B4. Működési bevételek  71 970 66 492 K3. Dologi kiadások 477 346 474 558 
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről 0 0 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások) 354 330 158 800 

Működési költségvetés egyenlege 
  

  
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen 45 643 10 443 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen 45 643 57 441 
B1. Működési célú támogatások államháztartáson 
belül 15 448 0 K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 7 900 13 032 
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről 27 195 7 296 K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 36 243 13 394 
B5. Felhalmozási bevételek 1500 1 647 K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 1 500 31 015 
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n 
kívül 1 500 1 500 

      

Felhalmozási költségvetés egyenlege 
  

  
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN 1 933 939 1 848 728 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN 1 933 939 1 848 728 
B8. Finanszírozási bevételek 0 0 K9. Finanszírozási kiadások 0 0 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 933 939 1 848 728 KIADÁSOK ÖSSZESEN  1 933 939 1 848 728 
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A költségvetési évet követő 3 éves terv 
 

          Ezer Ft-ban 
                         Bevétel  Előirányzat                  Kiadás Előirányzat 

Megnevezés  2016. 2017. 2018. Megnevezés  2016. 2017. 2018. 
Működési költségvetés bevételei 
összesen  1 574 650 1 574 650 1 574 650 

Működési költségvetés 
kiadásai összesen  1 791 287 1 791 287 1 791 287 

B1. Működési célú támogatások 
államháztartáson belül 1 399 108 1 399 108 1 399 108 K1. Személyi juttatás 767 242 767 242 767 242 

B3. Közhatalmi bevételek 109 050 
109 050 109 050 

K2. Munkaadót terhelő 
járulékok és szoc. hozzájár. 
adó  166 469 166 469 166 469 

B4. Működési bevételek  66 492 66 492 66 492 K3. Dologi kiadások 474 558 474 558 474 558 
B6. Működési célú támogatások áh-n 
kívülről 0 0 0 

K4. Ellátottak pénzbeli 
juttatásai (szoc. Ellátások) 158 800 158 800 158 800 

Hiány fedezésére támogatási bevétel 263 635 263 635 263 635 
K5. Egyéb működési kiadások 
összesen  224 218 224 218 224 218 

Felhalmozási költségvetés bevételei 
összesen 10 443 10 443 10 443 

Felhalmozási költségvetés 
kiadásai összesen 57 441 57 441 57 441 

B2. Felhalmozási célú támogatások áh-
n belülről 7 296 7 296 7 296 

K6. Beruházási kiadások 
ÁFÁ-val 13 032 13 032 13 032 

B5. Felhalmozási bevételek 1 647 1 647 1 647 
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-
val 13 394 13 394 13 394 

B7. Felhalmozási célú átvett 
pénzeszköz áh-n kívül 1 500 1 500 1 500 

K8. Egyéb felhalmozási 
kiadások összesen 31 015 31 015 31 015 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN 1 848 728 1 848 728 1 848 728 

KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁS ÖSSZESEN 1 848 728 1 848 728 1 848 728 

B8. Finanszírozási bevételek     0 K9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 848 728 1 848 728 1 848 728 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 848 728 1 848 728 1 848 728 
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  BEVÉTELEK JOGCÍMEI 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei 

2014. évi 
eredeti elő-
irányzatok 

2015. évi tervezett előirányzatok 

összesen kötelező önként 
vállalt 

állam-
igaz-

gatási 
Működési költségvetés bevételei 
összesen  1 903 744 1 838 285 1 781 748 56 537 0 
B1. Működési célú támogatások 
államháztartáson belül 1 729 724 1 662 743 1 613 991 48 752 0 
Helyi önkormányzatok állami támogatása 653 143 757 491 757 491 0 0 
Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. 
ellátások kiegészítése 289 700 90 850 90 850 0 0 
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú 
költségv.i tám.) 0 0 0 0 0 
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i 
költségv.t.) 240 579 263 635 263 635 0 0 
Elvonások és befizetések 0 0 0 0 0 
Egyéb m. célú tám.  Támogató szolg. 10 350 10 350 0 10 350 0 
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 
Tudás és inf. Kp. 7 380 0 0 0 0 
Egyéb m. célú tám.TÁMOP 3.2.13.-12 
Gyermek kreatívitás  4 066 0 0 0 0 
Egyéb m. célú tám.TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI 
Eü Továbbképzés p. 0 0 0 0 0 
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok  0 0 0 0 0 
Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett 
feladat-támogatás 14 335 14 639 14 639 0 0 
Egyéb m. célú tám.Közmunka program 
pályázat 424 414 434 956 434 956 0 0 
Egyéb m. célú tám.IPR-2014 pályázat 0 0 0 0 0 
Egyéb m. célú tám. Vis maior pályázat 3 398 0 0 0 0 
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás 82 359 90 822 52 420 38 402 0 
B3. Közhatalmi bevételek 102 050 109 050 109 050 0 0 
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA) 0 0 0 0 0 
Vagyoni típusú adók (építményadó) 15 000 15 000 15 000 0 0 
Értékesítés és forgalmi adó (iparűzési adó) 68 000 75 000 75 000 0 0 
Gépjárműadó 18 000 18 000 18 000 0 0 
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési 
díj) 50 50 50 0 0 
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) 1 000 1 000 1 000 0 0 
B4. Működési bevételek  71 970 66 492 58 707 7 785 0 
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke 24 380 40 752 32 967 7 785 0 
Tulajdonosi bevételek 30 028 8 937 8 937 0 0 
Ellátási díjak 16 860 15 140 15 140 0 0 
Áfa bevételek 702 1 663 1 663 0 0 
Kamat és árfolyamnyereség 0 0 0 0 0 
Egyéb működési bevétel 0 0 0 0 0 
B6. Működési célú támogatások áh-n 
kívülről 0 0 0 0 0 
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3.4.1. Kötelező feladatellátás biztosítása 
 

Az önkormányzati törvény rendelkezései alapján a helyi közügyek, valamint a 
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó, 1.1 pont szerinti helyi 
önkormányzati feladatok megfelelő színvonalú ellátása Sajószentpéter Város 
elfogadott költségvetése alapján nem biztosítható rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatás nélkül! 

A Képviselő-testület által 2014.09.25-én elfogadott -mellékelt- beszámoló részletesen 
elemzi és bemutatja az önkormányzat által ellátott feladatokat és a következő évek 
tervezését megalapozó helyzetet. 

 

3.4.2. Önként vállalt feladatok ellátása 
 

Az önkormányzati az alábbi önként vállalt feladatok ellátásához hagy jóvá kiadási 
előirányzatot a 2015. évben: 

a) Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása 
b) Kitüntetések adományozása 
c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
d) Támogató szolgáltatása 
e) Adósságkezelési szolgáltatás 
f) Testvérvárosi kapcsolatok ápolása 
g) Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása 
h) Óvodás busz működtetése 
i) Civil szervezet támogatása 
j) 70 éven felüliek szemétszállítási díjkedvezménye 
k) Sportcsarnok működtetése 
l) Rendezvénye Háza működtetése 
m) Járóbeteg szakellátás 

 

3.4.3. Gazdaságfejlesztési, városfejlesztési tevékenység bemutatása 
 

A jelenlegi alapműködésben az önkormányzatok túlnyomó többségéhez 
hasonlóan gazdaságfejlesztési típusú forrás és tevékenység nincs.   

A költségvetés a legfontosabb fejlesztési elképzelések tervezésére és kisebb 
pályázatok önerejére biztosít fedezetet. 

A városüzemeltetési feladatok és az intézményi karbantartási, felújítási munkák 
ellátásában saját erő és pályázati támogatás hiányában az elmúlt években egyre 
nagyobb szerepet kapott a közmunka, a tavalyi év során kiemelten a START 
közmunkaprogram. Az értékteremtő programrész kisebb léptékű fejlesztések 
megvalósítását is lehetővé teszi. A program a szociális feszültségek átmeneti 
enyhítésében is segít. 

A 2015-évben meghirdetett járási közmunkaprogram az alábbi elemeket támogatja: 
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 mezőgazdasági programok 
 hely sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (amely magában foglalja a korábbi 

téli- és egyéb értékteremtő közmunkaprogramokat is) 
 belvíz-elvezetési programok  
 mezőgazdasági utak rendbetétele 
 bio- és megújuló energiafelhasználása 
 közúthálózat karbantartása 
 illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása 

A korábbi mintaprogramok fenntartása és működtetése a feltételek szerint nem 
támogatható. Jelenlegi ismereteink szerint az igényelt támogatás és létszámkeret 
töredékét kívánja támogatni a Kormányhivatal. 

  

Összegzés 

 
Az előzőekben felvázolt jelenlegi helyzet és perspektíva egy nagy hagyományú, 
jelentős értékekkel és lehetőségekkel rendelkező, európai kisvárossá fejlődni 
kívánó település, illetve helyi közösség számára nem elfogadható, ezért fel kell 
tárni, hogy a következő években milyen stratégiai célok, fejlesztési irányok, 
intézkedések szolgálják a saját bevételek növelését, a város fejlesztését, ezáltal 
a város élhetőbbé, befektetők, befektetések számára vonzóbbá tételét.  
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3. A 2015-2019 közötti időszak fejlesztési irányai 
 

Alapfeltételek 

 

 

 

 
A fenti ábrán a piros szín a nem javasolt, míg a sárga szín a városfejlesztés javasolt 
forrásait jelzi.  



 

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 

 

33 
 

4.1. Saját bevételek növelése  
 

4.1.1. Adópolitika 
 

Az önkormányzati finanszírozás szabályaiban az előző években életbe lépett 
változások jelentős hatással vannak a települések, köztük Sajószentpéter város 
gazdálkodására is. A hatáskörök és feladatok átcsoportosítása az önkormányzatokat 
illető állami normatívák tendenciózus csökkenésével járt együtt. Ezzel együtt 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Önk.tv.) 
2013. január 1-jén hatályba lépett rendelkezései szerint a helyi önkormányzat feladatai 
ellátása során erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és 
hasznosítja saját erőforrásait. Az önkormányzatok öngondoskodással is enyhíteni 
kötelesek a közösségre háruló terheket, képességeik és lehetőségeik szerint hozzá 
kell járulniuk a közösségi feladatok ellátásához. Az említett öngondoskodás egyik 
jelentős eleme a helyi adórendszer. 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény meghatározza, hogy mely adónemek azok, 
amelyeket az önkormányzat bevezethet. A vagyoni típusú adók közül az építményadó, 
valamint a telekadó; a kommunális típusú adók közül a magánszemélyek kommunális 
adója és az idegenforgalmi adó; a törvényben külön típusba sorolt adóként szerepel az 
iparűzési adó.  

A települési önkormányzatot a beszámítás, kiegészítés alapjául szolgáló jogcímeken 
megillető támogatás összegéig a számított bevételével összefüggő 
támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg. A 
támogatáscsökkentés és kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre. 
A számított bevétel a 2013. évi iparűzési adóalap 0,55%-a, az alábbi differenciálás 
szerint: 

No. 

Kategóriák a települési 
önkormányzat egy lakosra 

jutó adóerő-képessége szerint 
(forint) 

Támogatáscsökkentés 
mértéke a számított 
bevétel százalékában 

Kiegészítés  
(a beszámítás, 

kiegészítés alapjának 
százalékában) 

alsó határ felső határ 
1. 1 5000 0 25 
2. 5 001 8 500 0 15 
3. 8 501 10 000 10 0 
4. 10 001 12 000 20 0 
5. 12 001 15 000 40 0 
6. 15 001 18 000 60 0 
7. 18 001 24 000 85 0 
8. 24 001 36 000 95 0 
9. 36 001 42 000 100 0 
10. 42 001 60 000 105 0 
11. 60 001 100 000 110 0 
12. 100 001   120 0 
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Az adókat növelni a helyi gazdaság jellemzőire figyelemmel lehet, ami 
Sajószentpéter város gazdasági helyzetét tekintve nem indokolt, az adózók teherbíró 
képessége alapján korlátozottan lehetséges. Az adók átgondolatlan csökkentése ezzel 
szemben az állami támogatás egy részének elvesztését is eredményezi és a 
magyarországi tapasztalatok alapján önmagában nem elegendő az új befektetők illetve 
beruházások megnyeréséhez, ezért veszélyeztetheti az önkormányzat alapfeladatainak 
biztonságos ellátását is. 

 

4.1.2. Gazdaságfejlesztési tevékenység a befektetők vonzása és a befektetések 
elősegítése érdekében 

 

Sajószentpéter gazdaságának fejlesztési irányait az alábbi ábra mutatja be 

 

 

 

A helyi gazdaság fejlesztésének két fő iránya egyrészről a már Sajószentpéteren 
működő vállalkozások fejlesztései, másrészről új befektetési projektek 
Sajószentpéterre vonzása. 

Már meglévő vállalkozások fejlesztései 

A Sajószentpéteren már működő vállalkozások akkor fejlesztenek, ha a piac részéről 
többlet igény jelentkezik és a cég működése stabil, lehetővé teszi a további fejlődést. 
A vállalkozások jellemzően akkor teszik meg a fejlődés következő fokára történő lépést, 
akkor valósítják meg a fejlesztéseiket (munkaerő bővítéssel járó fejlesztés és/vagy 
fizikai beruházás), amennyiben olyan támogatási források érhetők el, amelyek 
csökkentik számukra a beruházás önerő szükségletét, a beruházás megvalósításával 
felmerülő likviditási gondokat, egyúttal javítva a beruházás megtérülését.   
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A vállalkozások számára elérhető forrásokat az Operatív Programok tartalmazzák, 
amelyeket a 4.3 fejezet ismertet és a 2. számú melléklet összegez. 

 

Új beruházások Sajószentpéterre vonzása 

A jelenlegi szabályozási környezet a befektetőkért való versenyre kényszeríti az egyes 
települési önkormányzatokat, ugyanis a saját bevételek legnagyobb hányadát a helyi 
iparűzési adó, kisebb részben az építmény- és telekadó biztosítja, szoros 
összefüggésben az egyes települési önkormányzatok közigazgatási területén működő 
és adót fizető vállalkozások számával és adóerő-képességével. Az állami finanszírozás 
az ún. adóerő-képesség számítása alapján ezt részben kompenzálja, de az ebből 
fakadó igazságtalanságot nem orvosolja. Ezért célszerű számba venni, hogy 
Sajószentpéter befektetői vonzereje milyen paraméterek alapján értékelhető, 
növelhető. 

Az ideális befektetés-ösztönző térség létrehozásához elengedhetetlen:  

 Olyan területek (zónák) kialakítása, melyek a gazdasági szereplők (nagy 
beruházók és kkv-k egyaránt) szempontjai szerint vizsgálva is vonzó 
telephelyi feltételeket és növekedési lehetőséget ajánlanak.  

 E befektetések szempontjából különösen attraktív területeken a megfelelő 
infrastrukturális, szolgáltatási (pl. üzleti, logisztikai szolgáltatások) és 
intézményi háttér elérhetőségének biztosítása.  

 

A befektetői helyszínkiválasztást meghatározó tényezők 

Az új beruházásokért folytatott versenyben elengedhetetlen a beruházási helyszínek 
vizsgálati és kiválasztási szempontrendszerének ismerete annak érdekében, hogy 
Sajószentpéter városa ezekre is tekintettel fejleszthesse gazdasági tevékenységre 
alkalmas területeit és a befektetői igényeknek minél jobban megfelelve induljon a 
befektetők megnyeréséért folytatott versenyben. 

Vannak olyan tényezők, amelyekre a városnak nincsen ráhatása. Ilyenek a földrajzi 
adottságok (Magyarország és ezen belül Sajószentpéter elhelyezkedése a beruházást 
tervező cég anyaországához, többi helyszínéhez, a keresett célterülethez képest). 
Ebbe a körbe tartoznak az országos gazdaságpolitikát meghatározó tényezők, 
amelyek vagy vonzzák, vagy taszítják a potenciális befektetőket. Ez utóbbira példa a 
kiszámíthatatlan gazdasági környezet, gyakran bevezetett új adónemek, fejlesztési 
adókedvezmények hiánya vagy szűk körű igénybevehetősége. 

Vannak olyan tényezők, amelyek már a konkrét befektetési helyszínre vonatkoznak, 
így a városnak nagyobb ráhatása van azokra. 

A befektetői helyszínkiválasztás tényezői a beruházó cég esetében mindig egy egyedi 
döntési szempontrendszert alkotnak, azonban több olyan elvi szinten összefoglalt 
modell is létezik, amely segít a lehetséges szempontok körének és struktúrájának 
áttekintésében. 
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A.) A befektetői döntést leggyakrabban meghatározó tényezők 

1. A megvalósítást befolyásoló tényezők: 

 Munkaerő piaci adatok, 
 Munkaerő ára a képzettség függvényében,  
 Elérhető munkaerő számossága 
 Foglalkoztatási támogatások 

 Projekt megvalósítást támogató ösztönzők, kedvezmények 
 Száma 
 Mértéke 

 Potenciális helyszín  
 Ára, bérleti díja 
 Elérhetősége, közlekedési kapcsolatai 
 Közművek elérhetősége  
 Közműcsatlakozás, vagy kapacitásbővítés költsége 
 Építési, környezetvédelmi szabályozásnak való megfelelés költsége 
 A szükséges létesítmények megépítésének költsége (építési 

vállalkozások árszintje) 

 

2. A projekt működési költségeire ható tényezők: 

 Munkaerő költsége (bérek és járulékok) 
 Elérhető szállítási módok és költségeik 
 Üzleti szolgáltatások ára és színvonala 
 Közmű-szolgáltatások árszintje 
 Víz  
 Szennyvíz 
 Földgáz 
 Villamos energia 
 Telekommunikáció  

 A működés adó-terhei 
 Kivetett adónemek 
 Adóterhek mértéke 
 Ösztönzők 
 Ösztönzők, kedvezmények száma 
 Elérhető kedvezmények 
 Környezeti terhelés megelőzésének folyamatos költsége 
 Havaria esetek gyakorisága, potenciális költsége 
 Munkabeszüntetések gyakorisága, potenciális költsége 
 A lakosság életminősége, a mindennapi élet költségeinek árszintje 
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B.) SRE WIEN iparági döntéstámogató modell 

1. Általános döntési tényezők: melynek fontossága az egyedi igények 
függvényében változhat 

 Régió-tényezők 
 A kormány regionális politikája 
 Munkaerő költség, rendelkezésre állás, képzés 
 Piacok és stratégiai kommunikáció 
 Szolgáltatások elérhetősége, színvonala 

 Telephelyi tényezők 
 Helyszín fizikai jellemzői 
 Birtokviszony 
 Telekár, bérleti díj 
 Üzleti szolgáltatások elérhetősége 

2. Iparági speciális tényezők 

 

C.) Európai Unió DPSIR település-minősítő index-rendszer 

1. Gazdasági indexekhez felhasznált indikátorok 

 A foglalkoztatottság minőségi és mennyiségi indikátorai 
 A vállalkozói aktivitás mérőszámai 
 A településen, kistérségben lévő ipar jelentősége 
 A jövedelmi helyzettel kapcsolatos mutatók 
 Infrastrukturális mutatócsoport 
 Elérhetőség  

2. Környezeti index indikátorai 

 Hatótényezők és terhelések indikátorai 
 Társadalmi fenntarthatósági index indikátorai 
 Demográfiai mutatók 
 Urbanizáltsági mutatók 
 A település képzettségi viszonyai 
 Magatartás mutatók 
 Nemzetiségi összetétel 
 Települési komfortmutatók (dummy-mutatók) 

 

A kiválasztási szempontok egyik alapvető tényezője a megfelelő befektetési 
helyszín rendelkezésre állása (és annak ára). Termelő beruházások számára 
helyszínként jellemzően az infrastruktúrával ellátott ipari parkok, illetve az 
infrastruktúrával megfejleszthető zöldmezős területek jöhetnek számításba. 
Előfordulnak olyan fejlesztések is, amelyek barnamezős területen is megvalósíthatók 
és a beruházónak van szándéka a szükséges kármentesítés, rekultiváció 
megvalósítására (jellemzően erre irányuló támogatási forrás rendelkezésre állása 
esetén). 
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4.1.3. A telepítési tényezők számbavétele  
A vállalkozások letelepedésének és fejlődésének főbb tényezőinek értékelése 
Sajószentpéter vonatkozásában: 

 a termelő infrastruktúra rendelkezésre állása  
 „szabad vállalkozási zóna” kategóriába sorolt kistérségeknek nyújtott 

kedvezmények  
 szakképzett munkaerő elérhetősége  
 piacok elérhetősége  
 lehetséges vállalkozási együttműködések, üzleti partnerek köre a térségben  
 vállalkozások fejlesztéseit finanszírozó eszközök (közvetett és közvetlen 

támogatások) – jelenleg főként országos, de részben területi programokban 
állnak források rendelkezésre  

 innováció közvetítési szolgáltatások, illetve technológiai transzfer, 
vállalkozások letelepedését, kezdő vállalkozások indítását segítő tanácsadási 
szolgáltatások  

 

Ipari infrastruktúra 

Az ipari parkok működése eltérő, vannak melyek jól működnek és vannak olyanok, 
amelyek még számos szabad fejlesztési területtel rendelkeznek, mások még 
infrastrukturális fejlesztésekre várnak. Többnyire jellemző, hogy az ipari parkok által 
befogadott vállalkozásoknak egy ipari parkon belül nincs különösebb specializált 
tevékenységi köre, vagy ágazati kötődése, kivéve azokon a területeken, ahol már 
évtizedek óta egy nagyvállalat köré szerveződtek a vállalkozások (Pl. BorsodChem 
Ipari Park). A jövőre nézve célszerű végiggondolni, hogy az ipari parkok profilját miként 
lehet erősíteni az adott parkon belül meghatározó, sikeres vállalkozás 
tevékenységéhez kapcsolódóan. Ezáltal együttműködések alakulhatnak a vállatok 
között (fejlesztési, gyártási, értékesítési tevékenységben vagy a munkaerő 
biztosításában), és javulhat a hasonló profilhoz tartozó vállalkozások 
versenyképessége. Az ipar fejlesztését néhány kistérségi központban korlátozzák a 
bonyolult tulajdonviszonyok, hisz az iparterület magán tulajdonosai alapvetően az 
ingatlan értékesítése után megszerezhető bevétel maximalizálásában érdekeltek és 
nem a helyi foglalkoztatási potenciál bővítésében. Ezért az elmúlt években számos 
helyen elsődlegesen az országos kiskereskedelmi láncok egységei települtek le, 
miközben az adott település nem tudott a termelő tevékenységet végző 
vállalkozásoknak versenyképes telephelyi ajánlatot tenni. 

 

Vállalkozásfejlesztést segítő közvetítő szervezetek jelenléte a bizonytalan 
működési környezetben  

Az inkubátorházak fejlesztésével is hasonló volt a probléma, mint az ipari parkok 
esetén, jellemzően üzleti alapon irodai célú fejlesztések történtek, ahol a kezdő 
vállalkozásoknak nyújtott tanácsadási szolgáltatások rendszertelenek, csupán az 
adminisztrációs szolgáltatások maradnak meg. 

Az inkubátorházakban jellemzően a 0-3 éves vállalkozások kapnak kedvezményt a 
bérleti díjból. 
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Amennyiben a kezdő vállalkozások részéről nincs igény az irodai infrastruktúrára, 
akkor más vállalkozás piaci alapon bérelheti az adott helyiségeket. 

2007-2013 között iparterület-fejlesztésre Miskolc, Ózd, Sajóbábony, Felsőzsolca, és 
Kazincbarcika térségben ítélek meg 4 271 M Ft értékben állami támogatást, míg a 
Felsőzsolca, Ózd, Pálháza, Szikszó, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Miskolc és 
Kazincbarcika települése kapott inkubátorház fejlesztésére támogatást. A megyében 
más településen nem is működik inkubátorház. 

A megyében a logisztikai szolgáltatók általában a termelő üzemek közelébe települtek, 
így Miskolcon, Felsőzsolcán, Szikszón és Tiszaújvárosban történtek fejlesztések 
támogatásból az elmúlt 5 évben. A logisztikai fejlesztésekre a megyében az M3-as 
autópálya mellett Mezőkövesdnél van még lehetőség. 

Barnamezős területek 

Az üveggyár területének revitalizációjára a SAJÓ - GLASS Ingatlanhasznosító- és 
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 311,4 M Ft támogatást nyert az ÉMOP 
1.1.1/D_2.kör intézkedés keretében. A projekt címe: Az egykori Sajószentpéteri 
Üveggyár, mint barnamezős iparterület revitalizációja. 

"A projekt fő célja a volt Sajószentpéteri Üveggyár leromlott és elhanyagolt területének 
a modern gazdasági feltételeknek megfelelő rehabilitálása, a 21. század igényei 
szerinti átalakítása. A jelenlegi projektgazda, A SAJÓ-GLASS Ingatlanhasznosító- és 
Üzemeltető Kft. stratégiai terveiben egy magas színvonalú ipari – logisztikai - 
szolgáltató központ, ipari park kialakítása szerepel. A projekt hozzájárul a térség és 
Sajószentpéter város iparának fellendítéséhez és a környék munkaerő-piaci 
problémáinak megoldásához a legszigorúbb Európai Uniós környezeti követelmények 
figyelembe vétele mellett. Az ingatlanfejlesztő vállalkozás célja, hogy a terület 
felújítását és a környezetek rendezését követően az ingatlanokat bérbe adja vagy 
eladja, és rajtuk olyan hosszú távon kialakuló vállalkozások települjenek meg, amelyek 
képesek piaci körülmények között gazdaságosan működni. A tervekben szerepel 
(megfelelő érdeklődő esetén) egy Sajószentpétert és környékét kiszolgáló 
inkubátorház. 

 

Sajószentpéter területén zöldmezős ipari terület/ipari park kialakítását a 26-os út 
bevezető és az épülő elkerülő szakaszának térségében, valamint a Miskolc 
Önkormányzata tulajdonában álló "Csemetekert" területén célszerű 
megvizsgálni, míg barnamezős ipari park az üveggyár területén alakítható ki. Az 
önkormányzat tulajdonában áll és kisebb 2-3000 m2 léptékű üzem 
megvalósításához kiajánlható az Élmunkás út 2. szám alatti 7697 m2 térmértékű 
közművesített, megfelelő szabályozással rendelkező ingatlan.   

Az „Ipari Park” cím megszerzése a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályázat 
szabályainak történő megfelelés esetén lehetséges, melyek legfőbb rendelkezései: 

1. Az "Ipari Park" cím elnyerésének ingatlanra vonatkozó feltételei:  
1) az ipari park céljára kialakított terület (telek) nagysága legalább 20 hektár, amely 
törzsterületből, vagy törzsterületből és fejlesztési területből áll;  
2) betelepített törzsterület esetén a betelepült vállalkozások (tulajdonosok és bérlők) 
nyilatkozattal csatlakoznak az ipari park megvalósításához. Betelepíthető törzsterület 
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esetén a Pályázó a terület tulajdonjogával vagy tartós (legalább 25 éves) használati, 
hasznosítási jogával igazoltan rendelkezik, és a Pályázó 30 napnál nem régebbi hiteles 
tulajdoni lappal igazolja annak per- és igénymentességét;  
3) a fejlesztési terület esetében amellett, hogy a területet iparterületté nyilvánították, a 
termőföldnek minősülő területnek rendelkeznie kell a termőföld végleges más célú 
hasznosítására vonatkozó jogerős ingatlanügyi hatósági engedéllyel. Emellett a 
Pályázónak igazolnia kell - 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapon feltüntetett - 
tulajdonosok nyilatkozatával a terület ipari park megvalósítására irányuló 
hasznosításának lehetőségét;  

4) amennyiben az ipari park valamely területét korábban iparterületként hasznosították, 
a Pályázó rendelkezik a terület környezeti állapotának tényfeltárását tartalmazó 
dokumentációval;  
5) amennyiben a 4) pontban megjelölt dokumentáció szerint a terület környezetvédelmi 
szempontból szennyezett, akkor a Pályázó rendelkezik az elsőfokú környezetvédelmi 
hatóság által jóváhagyott kármentesítési beavatkozási tervvel.”  
 

Az üveggyár területének fejlesztését jelentősen gátolja a megfelelő közúti kapcsolat 
hiánya - a jelenlegi útkapcsolat növekvő forgalmat a lakókörnyezet zavarása nélkül 
nem képes kiszolgálni, felújításra szorul, új nyomvonal kiépítésének vizsgálata 
szükséges.  
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Szabad vállalkozási zónák  

A kormány a 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelettel meghatározta a szabad vállalkozási 
zónákat és azokban nyújtható munkahely-teremtési és beruházási célú 
kedvezményeket. A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, 
valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló Korm. rendelet főbb 
rendelkezései: 

„1. § (1) A Kormány a leghátrányosabb helyzetű térségekben található településeket 
szabad vállalkozási zónává nyilvánítja. 

(2) A leghátrányosabb helyzetű térségek települései a kedvezményezett térségek 
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek települései. A szabad vállalkozási zónává kijelölt 
települések listáját az 1. melléklet tartalmazza. 

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően a Kormány terület- és gazdaságfejlesztési, 
valamint foglalkoztatáspolitikai szempontok alapján további hátrányos helyzetű 
településeket nyilváníthat szabad vállalkozási zónává. E települések listáját a 2. 
melléklet tartalmazza." 

A fenti jogszabályhely alapján a város befektetői vonzereje növelése érdekében 
kezdeményezzük, hogy a Kormány a következő felülvizsgálat során 
Sajószentpétert is nyilvánítsa szabad vállalkozási zónává. 

Az ipari hagyományok, a meglévő szakmakultúra, a Miskolc-Kazincbarcika 
tengely (vegyipar-mechatronika) gazdasági potenciálja, beszállítói hálózatok 
bővülése, klaszteresedés lehetőségei, jó közlekedési adottságok (autópálya 
közelsége, főutak találkozása, elkerülő út építése) kiegészítve a 
gazdaságfejlesztés ún. soft eszközeivel az alábbiak szerint a város befektetői 
vonzerejének növelését eredményezhetik: 
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4.2. Külső források 
 

A Gazdasági Program stratégiai céljainak megvalósítása csak az elérhető külső források, 
támogatások intenzív bevonásával biztosítható, a települések között e területen is éles 
verseny van, a tervszerű felkészülés, a lehetőségek tudatos számba vétele saját bevételek 
hiányában a városfejlesztés forrásait, majd a jövő bevételeit teremthetik meg. 

 

4.2.1. Hazai források kisebb léptékű fejlesztésekhez  
 

A 2015. évi költségvetési törvény alapján hazai forrásból – kisebb összegű –támogatás 
nyerhető el az alábbi célokra: 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

Előirányzat: 5 400,0 M Ft  

a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

aa) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást 
igényelhet az önkormányzati tulajdonban lévő, a települési önkormányzat, 
továbbá társulás által fenntartott, kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmény fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális támogatás 
mértéke 30,0 millió forint. 

ab) Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása 

Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 M Ft 

ac) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást 
igényelhet – Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi kerületi 
önkormányzatok kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, 
híd és járda felújítására, karbantartására. Az igényelhető maximális támogatás 
mértéke 15,0 millió forint. 

ad) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást 
igényelhet a tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény 
fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására. Az 
igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint. 
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b) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 

Az előirányzat a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi hosszúsága 
arányában a Központi Statisztikai Hivatal 2013. december 31-ei állapotnak 
megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1390/03 „A helyi 
közutak adatai adatgyűjtés” alapján illeti meg a kerületi önkormányzatot. A támogatás 
a burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására, a csapadékvíz elvezetésére, 
valamint a burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és főgyűjtő 
csatornaszakaszok megépítésére használható fel. A támogatás elsődlegesen a 
csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. Ha az 
útépítési engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzőlámpa építésével 
engedélyezi, a támogatásból annak költségei is elszámolhatók. 

 

Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet új 
önkormányzati óvoda létrehozására, az önkormányzati tulajdonban lévő, a települési 
önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott, óvodai feladatellátást szolgáló 
intézmény férőhelyeinek növelésére és kapcsolódó fejlesztések, felújítások 
megvalósítására.  

 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai 
támogatása 

A Magyar Országgyűlés 2011. június 27-én módosította a sporttörvényt. Ez, továbbá a 
Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény változása 
lehetővé teszi az öt látványcsapat-sportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, 
vízilabda és jégkorong) támogatását a társasági adókötelezettség legfeljebb 70%-áig. 

 

TAO program - a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja  

A Magyar Labdarúgó Szövetség sportfejlesztési programjában évente 100 pályához 
igényel TAO-támogatást. Az MLSZ-nél pályázó önkormányzatok és sportszervezetek 
ötféle pályatípus közül választhatnak. (12x24-es műfüves grundpálya, 20x40-es 
műfüves kispálya, 40x60-as műfüves félpálya, valamint 111x72-es műfüves és 
élőfüves nagypálya) Az MLSZ által nyújtott támogatás mértéke a teljes beruházási 
költség 70%-a.  

Tervezett intézkedés: a Szepesi Gusztáv Városi Stadion edzőpályáinak megújítása - 4 
db különböző méretű (2 db 12x24-es, 1 db 20-40-es és 1 db 40x60-as) műfüves pálya 
megépítése 

Becsült költség: 150 M Ft 
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4.2.2. Támogatási alapok 
 

A kiotói egységek értékesítéséből származó bevételek felhasználása - Zöld Beruházási 
Rendszer 

A támogatási alapok önkormányzatok által is megpályázható elemei közül kiemelendő 
a ZBR, amely jelenleg a széndioxid kibocsátás-csökkentést legradikálisabban 
támogató rendszer Magyarországon.  

Mivel az épületekhez kapcsolódó kibocsátások adják a teljes hazai széndioxid-
kibocsátások 30%-át, az energiahatékony épületek támogatása rendkívüli 
megtakarítási potenciállal bír, ezért kiemelkedő fontosságú. Az építőipari szektorban 
indított energiahatékonysági programok megvalósítása nemcsak az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának jelentős csökkenését eredményezi, de számos egyéb területre 
is pozitív hatással van, ideértve a társadalmi jólét javítását, az energiaszegénység 
csökkenését, az energiabiztonság javítását, a lakosság egészségi állapotának 
javulását, az ingatlanok piaci értékének emelkedését, a foglalkoztatási mutatók 
javulását, új üzleti lehetőségek megteremtését, valamint az életminőség javulását. 

Az új ZBR-rendszer a következő tervezett elemekből épül fel: 

Forrás: http://zbr.kormany.hu/tervezett-alprogramok 

 

 

 

A tervezett, mély felújításon alapuló új lakossági pályázatok hosszabb távon, 
hatékonyabb széndioxidkibocsátás-csökkentést tehetnek lehetővé.  

Szintén a tervek között szerepel az ún. ZBR Hitelgarancia Alap felállítása. A ZBR 
Hitelgarancia Alap az állam által garantált hitel lehetőségét biztosítaná a ZBR épület-
energiahatékonysági programjaiban pályázó magánszemélyek részére, a pályázatban 
szükséges önrész megfizetéséhez. 

Jelenleg a homlokzati nyílászárócsere alprogram áll nyitva 1,1 Mrd forintos kerettel. 
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4.2.3. Tervezési keretek 
 

A nemzeti és a területi szintű fejlesztéspolitikai dokumentumok adják a tervezési 
keretét a helyi gazdaságfejlesztési programoknak. A helyi szintű tervezéskor 
elengedhetetlen a magasabb szintű programok, koncepciók áttekintése, a 
kapcsolódási pontok feltárása. 

Az alábbiakban az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, valamint 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciójának releváns fejezetei 
kerülnek bemutatásra. 

 

Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció  

A területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új 
Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról szóló 1254/2012. (VII. 19.) Korm. 
határozat alapján 2013-ban készült Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepció (OFTK) az ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi 
fejlesztési szükségleteiből kiindulva egy hosszú távú jövőképet, valamint 
fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg. Ezek alapján kijelöli a 2014–2020-as 
fejlesztési időszak nemzeti, szakpolitikai súlypontjait.  

 

A Nemzeti Reform Programban (NRP) rögzített nemzeti vállalások az EU 2020 
stratégiához kapcsolódóan 

 A 20–64 évesek foglalkoztatási rátájának a jelenlegi 60 %-ról legalább 75%-ra 
növelése.  

 A kutatás-fejlesztési ráfordítások bruttó hazai termékhez viszonyított szintjének 1,8 
%-ra növelése.  

 Az üvegházhatású gázok kibocsátásának legfeljebb 10 százalékos növekedése a 
2005. évi szinthez képest; a teljes energiafelhasználáson belül a megújuló 
energiaforrások részarányának 14,6 százalékra növelése; 10 százalékos energia 
megtakarítás elérése.  

 A felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának 30,3 
százalékra növelése a 30–34 éves népességen belül; az oktatásban, képzésben 
nem részesülő, legfeljebb alsó középfokú végzettséggel rendelkezők arányának 10 
százalékra csökkentése a 18–24 éves népességen belül.  

 A szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség számának 
csökkentése 450.000 fővel, amely 5 százalékpontos csökkentést jelent  
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Új középszint: új megyei szerepek  

Az önkormányzati és területfejlesztési rendszer legutóbbi átalakításával a területi 
középszint új főszereplőivé a megyék váltak. A megyék egyik legfontosabb feladata 
a területfejlesztés lett, és a megyéken kívül tulajdonképpen nincs is más szereplő a 
középszinten (kivétel a Balaton kiemelt térsége).  

A megyei területfejlesztési szerepköröknek két fontos iránya lehet a jövőben. E 
funkciók ellátásában a megyei önkormányzat szakmai segítséget kaphat a magasabb 
szintű területi és kormányzati hivataloktól és ügynökségektől.  

 A megyék egyrészt tervezhetnek és végrehajthatnak fejlesztéseket 
központilag kialakított – a kormányzati és a helyi szinttel összefüggésben 
meghatározott – megyei fejlesztési tárgykörökben. A tárgykört úgy kell 
kialakítani, hogy a megyék komplex, sokszínű tematikát integráló 
fejlesztéseket valósíthassanak meg a gazdaság-, közlekedés- és 
közszolgáltatás-fejlesztések terén. Ezekben a megyék előre ismert 
forrásnagyságra központilag koordinált módon, de önállóan terveznek és a 
terveiket saját felelősségben, kormányzati ellenőrzés mellett valósítják meg.  

 Másrészt a megyéknek kell koordinálni a helyi szintű fejlesztéseket: azok 
lehatárolását, összehangolását, nyomon követését és értékelését. Ez 
természetesen jelentheti megyehatáron átnyúló helyi szerveződések (pl. 
várostérségek) közös kezelését is. A sikeres fejlesztésekhez a megye 
koordinációs támogatása mellett aktív helyi/térségi fejlesztési partnerségek 
működtetésére van szükség (non-profit, kormányzati, önkormányzati, for-
profit szereplőkkel). 
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program területfejlesztési igényei 
és feladatai 

 

Pozícionálás  

Borsod-Abaúj-Zemplén területét és népességét tekintve is Magyarország második 
legnagyobb megyéje 358 településsel, változatos természeti adottságokkal. A megye 
jelentős ipari, energetikai, erdőgazdálkodási és turisztikai potenciállal rendelkezik, 
gazdaságának szerkezete azonban korszerűtlen, fejlődési pályája az elmúlt húsz 
évben divergált. A komoly társadalmi és gazdasági elmaradottság különösen a 
nagyobb városokban és a periférikus térségekben okoz feszültségeket. Lakossága az 
utóbbi 5 évben az országos átlagot meghaladóan csökkent (- 5,7%), ebben 
kulcsszerepet játszott a kvalifikált fiatalok elvándorlása. A munkanélküliek száma 
tartósan magas. A munkanélküliségi ráta meghaladja az országos átlag másfélszeresét 
és a foglalkoztatás is jelentősen elmarad az országos átlagtól. Kiemelkedően magas a 
halmozottan hátrányos helyzetű – ezen belül a roma lakosság – aránya és koncentrált 
jelenlétük miatt egy-egy térségben a társadalmi problémák hatványozottan 
jelentkeznek.  

Fejlesztési irányok  

 A minőségi munkaerő foglalkoztatásának növelése érdekében a gazdasági 
potenciál bővítése, magas hozzáadott értékű termelő tevékenységek 
letelepítése. Az információs technológia fejlesztése. Speciális gazdasági 
övezetek kialakítása.  

 A foglalkoztatás növelése, a meglévő kkv-k megerősítésével, új vállalkozások 
indításának és letelepedésének ösztönzése.  

 A képzetlen munkaerő foglalkoztatása korszerű, környezetbarát bányászati, 
energetikai technológiákkal, amelyek illeszkednek a fenntartható erőforrás-
gazdálkodáshoz.  

 A halmozottan hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, mobilitásának 
elősegítése.  

 A lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének és az 
esélyegyenlőség megteremtésének fejlesztése.  

 A minőségi alapoktatás és a vállalati igényekre rugalmasan reagálni képes 
szak- és felnőttképzési tevékenységek továbbfejlesztése.  

 A gazdasági- és társadalmi igényekhez illeszkedő, magas színvonalú oktatási 
és K+F+I tevékenységek megteremtése a Miskolci Egyetemen.  

 Miskolc fejlesztése, különösen a tudásigényes, magas hozzáadott értéket 
képviselő tevékenységek telepítése (infokommunikáció, járműipar, 
mechatronika), a táji környezeti szempontok figyelembevételével.  

 Az elővárosi kötöttpályás közösségi közlekedés fejlesztése Miskolcon.  
 Turisztikai fejlesztés (világörökség, bor-, kulturális-, gyógy- és 

termálturizmus).  
 Komplex, légi közlekedéssel érintett logisztikai centrum kialakítása 

Mezőkövesden.  
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 Integrált zöldség- és gyümölcstermesztési rendszerek kialakítása energia- és 
hulladékhasznosítással.  

 A megújuló energiaforrások hasznosítása a decentralizált energiatermelő, 
tároló, elosztó és integráló rendszerek létrehozásával.  

 A karsztvízkészlet, mint fontos ivóvízforrás védelme a környezetminőség 
javításával.  

 Az egészségügy/népegészségügy releváns elemeinek komplex fejlesztése.  
 Integrált állattartási rendszerek kialakítása.  
 Szlovák-magyar gazdasági együttműködés és az infrastruktúra fejlesztése.  

 

Célrendszer összefoglalása a koncepció alapján  

A megyei fejlesztésének stratégiai céljait az átfogó célokhoz illeszkedve kerültek 
meghatározásra. Az egyes stratégiai célok több átfogó cél elérését is támogathatják. A 
stratégiai célokon belül részcélokat, illetve tervezett beavatkozásokat is megfogalmaz 
a dokumentum.  

Területi célok az alábbi térségekre kerültek megfogalmazásra:  

 Borsodi tengely: Miskolc (Tiszaújváros és Kazincbarcika) térsége és 
Ózd térsége  

 Mezőkövesd-Tiszaújváros térsége  
 Tokaj-Hegyalja-Zemplén térsége és kapcsolódóan a Taktaköz és a 

Bodrogköz sajátos kezelése  
 Abaúj-Cserehát  
 Miskolc, mint high-tech kutatás-fejlesztési-innovációs zóna  
 Szlovák-magyar határon átnyúló együttműködések  
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Fejlesztési célrendszer meghatározása a megyén belül különféle 
sajátosságokkal rendelkező területi részegységekre  

A megye fejlesztési céljai eltérő mértékben relevánsak az egyes meghatározó 
foglalkoztatási térségekben, melyek a következők:  

A „Borsodi-tengely” részként:  

Miskolc (Tiszaújváros és Kazincbarcika) térsége, ahol meghatározó a gépgyártás 
és a vegyipar, illetve jelen vannak informatikai és szolgáltató vállalkozások. Ezen 
tényezőkre alapozva ösztönözni kell a magas hozzáadott értéken alapuló, innováció-
orientált termelést, illetve a szolgáltatásnyújtást és a kapcsolódó magas színvonalú 
szak- és felsőoktatási képzés működését. A települések között jól működő közösségi 
közlekedési rendszer kialakítása, amely biztosítja a munkába való eljutást és a 
vállalkozások közti kapcsolatot. Ezt szolgálja a megyei főutak hálózatának 
továbbfejlesztése, a települések belterületeinek elkerülése, szolgálva a települési 
környezeti állapot javítását az alábbi főutak mentén:  

 "a 26-os útnál Sajószentpéter és Berente, Kazincbarcika (fejlesztés 
folyamatban van), Vadna, Dubicsány és Putnok elkerülése és a Miskolc 
északi elkerülő út II. üteme. " 
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4.2.4. A városfejlesztést célzó Operatív Programok 
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4.2.5. TOP 
 

A TOP, azaz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fő küldetése, 
hogy kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések 
tervezéséhez és megvalósításához. Fejlesztései között helyet kapnak a 
közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló 
fejlesztések is. 

Sajószentpéter Város részére jelentős fejlesztési lehetőséget és forrásokat a 
Terület- és településfejlesztési Operatív Program (TOP) biztosít a 2014-2020 
közötti tervezési időszakban. A tervezési folyamat keretében készítette el a megyei 
önkormányzat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Programot, mint az 
Operatív Program részprogramját. Az Operatív Program 93 milliárd forint forrást 
biztosít a megyei fejlesztések megvalósítására.  

Ennek keretében a 1831/2013 (XI.14) kormány határozat alapján a Borsod-Abaúj-
Zemplén megye járási részprogramjainak teljes költségvetése a Területi Operatív 
programban: 27 238,6MFt, az alábbi felosztásban: 

 

Járások Költségvetés 
Borsod-Abaúj-Zemplén  Cigándi 1 094,8 
Borsod-Abaúj-Zemplén  Edelényi 1 791,6 
Borsod-Abaúj-Zemplén  Encsi 1 310,7 
Borsod-Abaúj-Zemplén  Gönci 1 219,3 
Borsod-Abaúj-Zemplén  Kazincbarcikai 3 042,7 
Borsod-Abaúj-Zemplén  Mezőcsáti 1 029,5 
Borsod-Abaúj-Zemplén  Mezőkövesdi 2 123,2 
Borsod-Abaúj-Zemplén  Miskolci 3 243,8 
Borsod-Abaúj-Zemplén  Ózdi 2 598,4 
Borsod-Abaúj-Zemplén  Putnoki 1 211,1 
Borsod-Abaúj-Zemplén  Sárospataki 1 439,4 
Borsod-Abaúj-Zemplén  Sátoraljaújhelyi 1 345,7 
Borsod-Abaúj-Zemplén  Szerencsi 1 958,6 
Borsod-Abaúj-Zemplén  Szikszói 1 144,8 
Borsod-Abaúj-Zemplén  Tiszaújvárosi 1 704,7 
Borsod-Abaúj-Zemplén  Tokaji 980,3 
Borsod-Abaúj-Zemplén összesen 27 238,6 
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TOP-ból megvalósuló intézkedések összefoglaló táblázata 

TOP Prioritás/Intézkedés  Alap  Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei 
járások (Ft)  

1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási 
helyzet javítása érdekében  

ERFA  3 927 489 024  

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével  
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó 
településfejlesztés  

ERFA  8 846 794 705  

2.1. Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés  
2.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés  
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra 
való áttérés kiemelten a városi területeken  

ERFA  9 404 085 113  

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés  
3.2. A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság 
növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása  
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése 
és a társadalmi együttműködés erősítése  

ERFA  3 697 659 632  

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése  
4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése  
4.3. A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, 
családbarát funkciók kialakítása  
4.4. Leromlott városi területek rehabilitációja  
6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, 
foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi 
együttműködés  

ESZA  1 362 571 525  

6.3. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok  
6.4. A helyi identitás és kohézió erősítése  
ÖSSZESEN  27 238 600 000  

 

A kormányhatározat alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén megye járási részprogramjainak teljes 
költségvetése egy indikatív keret, mely a tervezési folyamat zárásaként válik véglegessé. 

Az Európai Bizottság februárban jóváhagyta a TOP támogatását, ennek ismeretében a 
közeljövőben elkezdődhet a különböző pályázatok meghirdetése. A város a felkészülés 
keretében számos projektötletet dolgozott ki, amelynek során kiemelkedő figyelmet fordított a 
gazdaság, az üzleti infrastruktúra fejlesztését célzó projektötletek kidolgozására, amely a 
munkahelyteremtéshez járul hozzá, továbbá a szolgáltató és takarékos városi infrastruktúra 
kialakítását elősegítő projektötletekre.  

A kidolgozott projektötletek megvalósítására az alább részletezett ágazati operatív 
programokból is tud majd forrásokat lehívni a település. 

A felsorolt projektötletek fontossági sorrendjében kezdődhetnek a tervezési munkálatok, hogy 
a megjelenő pályázatokra Sajószentpéter Városi Önkormányzata projekttervet tudjon 
benyújtani. 
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Sajószentpéter Önkormányzatának TOP projektjei (2015. március) 
 

Sorsz Projekt neve Intézkedés Tevékenység Projekt rövid leírása 
Becsült 
költség  
(M Ft) 

1. 
Ipari terület 

közművesítése, 
kialakítása 

1.1. Helyi 
gazdasági 

infrastruktúra 
fejlesztése 

1.1 Ipari park, 
iparterület, vagy 

inkubátorház kialakítása, 
fejlesztése 

Az épülő elkerülő út környezetében 8-10 ha terület 
befektetők fogadására alkalmassá tétele, 

közművesítése I. ütem 
250 

2. Inkubátor ház 
kialakítása 

1.1. Helyi 
gazdasági 

infrastruktúra 
fejlesztése 

1.1 Ipari park, 
iparterület, vagy 

inkubátorház kialakítása, 
fejlesztése 

A betelepülni szándékozó kkv-k, induló vállalkozások 
számára kedvezményes irodabérlet, telephely, illetve 

különböző szolgáltatások.  
50 

3. 

Pipiske 
szabadidőpark és 

történelmi pincesor 
rehabilitációja 

1.2. Társadalmi és 
környezeti 

szempontból 
fenntartható 

turizmusfejlesztés 

1.2 Turizmusfejlesztés 
már létező attrakcióhoz 

kapcsolódva 

A történelmi pincesoron és az előtte lévő Pipiske 
dombon alapközművek, fedett színpad kialakítása, 

nézőtér és kerti bútorzat beszerzése, tereprendezés, 
fásítás.  

100 

4. 
Sajóparti horgász 

és pihenőpark 
kialakítása 

1.2. Társadalmi és 
környezeti 

szempontból 
fenntartható 

turizmusfejlesztés 

1.2 Turizmusfejlesztés 
már létező attrakcióhoz 

kapcsolódva 

A városi tulajdonban lévő tavak körül a Sajó partján 
turisztikai és szabadidős terület kialakítása. 

Bakancsos szálláshely kialakítása.  
150 
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Sorsz Projekt neve Intézkedés Tevékenység Projekt rövid leírása 
Becsült 
költség  
(M Ft) 

5. 

Péteri kult-túra - 
városinformációs 

táblák elhelyezése 
Sajó pART - 

kiállítótér fejlesztés 

1.2. Társadalmi és 
környezeti 

szempontból 
fenntartható 

turizmusfejlesztés 

1.2 Turizmusfejlesztés 
már létező attrakcióhoz 

kapcsolódva 

Turisztikai információs térképtáblák 20 db. A 
Művelődési Központ galériájának installációs 

fejlesztése 
10 

6. 
Szerencse fel! - A 
bányász tradíciók 

erősítése 

1.2. Társadalmi és 
környezeti 

szempontból 
fenntartható 

turizmusfejlesztés 
/ 2.1. 

Gazdaságélénkítő 
és 

népességmegtartó 
településfejlesztés 

1.2 Turizmusfejlesztés 
már létező attrakcióhoz 

kapcsolódva / 2.1 
Településfejlesztés 
(városszerkezet és 

vonzó környezet 
kialakítása, belterületi 

csapadékvíz-elvezetés, 
szemléletformáló akciók) 

Bányász emlékpark felújítása és bővítése, fejlesztése 40 

7. 

Szabadtéri 
közösségi centrum 

kialakítása - 
Erősödő 

közösségek 
létrejötte 

1.2. Társadalmi és 
környezeti 

szempontból 
fenntartható 

turizmusfejlesztés 

1.2 Turizmusfejlesztés 
már létező attrakcióhoz 

kapcsolódva 

A Sajószentpéteri Kulturális Központ udvarának 
fejlesztése, fedett színpad és terasz kialakítása, 

közösségi szabadtéri bútorok beszerzése, fásítás és 
30 cm talajcsere 

50 

8. 

Sajó-parti Folk-porta 
- A Lévay hagyaték 

megőrzése és 
ismertté tétele 

1.2. Társadalmi és 
környezeti 

szempontból 
fenntartható 

turizmusfejlesztés 

1.2 Turizmusfejlesztés 
már létező attrakcióhoz 

kapcsolódva 

Tájházban kemence és fedett színpad kialakítása, 
nézőtér és kerti bútorzat beszerzése, tereprendezés, 
fásítás. Lévay ház kiállításának interaktívvá tétele és 

fejlesztése, Kiállító tér bővítése a hátsó házzal 

30 
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Sorsz Projekt neve Intézkedés Tevékenység Projekt rövid leírása 
Becsült 
költség  
(M Ft) 

9. 
Városi 

csapadékgyűjtő 
rendszer kiépítése 

2.1. 
Gazdaságélénkítő 

és 
népességmegtartó 
településfejlesztés 

2.1 Településfejlesztés 
(városszerkezet és 

vonzó környezet 
kialakítása, belterületi 

csapadékvíz-elvezetés, 
szemléletformáló akciók) 

A város területének 80 %-án megoldatlan a 
csapadékvíz elvezetése. A projekt keretében a 

legveszélyeztetettebb öblözetekben mintegy 30 km 
hosszban kiépülne a csapadékvíz elvezető rendszer. 

980 

10. 
Közösségi 

térfejlesztés a 
városi óvodák  körül  

2.1. 
Gazdaságélénkítő 

és 
népességmegtartó 
településfejlesztés 

2.1 Településfejlesztés 
(városszerkezet és 

vonzó környezet 
kialakítása, belterületi 

csapadékvíz-elvezetés, 
szemléletformáló akciók) 

A városi óvodák  körüli területeken közösségi terek 
kialakítása 150 

11. 

Területi Szociális 
Központ előtti 
közösségi tér 
létrehozása 

2.1. 
Gazdaságélénkítő 

és 
népességmegtartó 
településfejlesztés 

2.1 Településfejlesztés 
(városszerkezet és 

vonzó környezet 
kialakítása, belterületi 

csapadékvíz-elvezetés, 
szemléletformáló akciók) 

A Területi Szociális Központ előtti területen közösségi 
tér kialakítása. 100 

12. 
Volt Üveggyári 

lerakó környezeti 
kármentesítése 

2.1. 
Gazdaságélénkítő 

és 
népességmegtartó 
településfejlesztés 

2.1 Településfejlesztés 
(városszerkezet és 

vonzó környezet 
kialakítása, belterületi 

csapadékvíz-elvezetés, 
szemléletformáló akciók) 

A volt Üveggyári lerakó közel 5 ha-os területének 
környezeti kármentesítése. 150 
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Sorsz Projekt neve Intézkedés Tevékenység Projekt rövid leírása 
Becsült 
költség  
(M Ft) 

13. 
A Kálvin tér 

közterületi fejlesztés 
II. ütem 

2.1. 
Gazdaságélénkítő 

és 
népességmegtartó 
településfejlesztés 

2.1 Településfejlesztés 
(városszerkezet és 

vonzó környezet 
kialakítása, belterületi 

csapadékvíz-elvezetés, 
szemléletformáló akciók) 

Az ÉMOP-3.1.2A-2f-2009-0004 számú projekt 
keretében megvalósult a fejlesztés I. üteme a tér 

keleti feléig. Az IVS-ben megfogalmazott fejlesztési 
elképzelések folytatásával - a 26. sz. út elkerülő 

szakaszának megépítését követően - a Kálvin tér 
forgalmi rendje megváltozik, a 27. sz. fkl. út elkerüli 
és lehetőség nyílik a vegyes forgalmú sétáló utca 

díszburkolatának, zöldterület fejlesztésének 
kialakítására. A projekt megvalósításának a feltétele a 
Kálvin tér déli oldalán a csapadék-elvezető csatorna 

megépítése és a távolsági buszmegálló helyének 
átértékelésével új buszmegálló kialakítása. 

280 

14. Angyal Bandi - a 
dusnoki betyár 

2.1. 
Gazdaságélénkítő 

és 
népességmegtartó 
településfejlesztés 

2.1 Településfejlesztés 
(városszerkezet és 

vonzó környezet 
kialakítása, belterületi 

csapadékvíz-elvezetés, 
szemléletformáló akciók) 

Angyal Bandi emlékpark és településrészi közösségi 
tér kialakítása 35 

15. 

Közlekedésbiztonsá
gi fejlesztés a 26. és 

27. számú főút 
kereszteződésében  

3.1. Fenntartható 
települési 

közlekedésfejleszt
és 

3.1. Települési 
közlekedésfejlesztés 
(forgalomcsillapított 

övezet, 
közlekedésbiztonság, 

kerékpárút) 

A Magyar Állammal együttműködve szükségesnek 
tartjuk a jelenlegi csomópont korszerűsítését 

körforgalom kialakításával, mely lehetővé teszi a 
Rákóczi útról (jelenleg 27. sz. fkl) a Kossuth Lajos 

útra (jelenleg 26. sz. fkl) történő biztonságos 
közlekedési kapcsolatot, mivel csúcsforgalmi 

időszakban a 26. sz. útra rendkívül körülményes 
(hosszú várakozás) és balesetveszélyes a 

rácsatlakozás. A kialakításhoz szükséges terület 
önkormányzati tulajdonú. 

100 
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Sorsz Projekt neve Intézkedés Tevékenység Projekt rövid leírása 
Becsült 
költség  
(M Ft) 

16. 

Úthálózat fejlesztés 
Sajószentpéter 
város zúzottkő 
burkolatú útjain 

3.1. Fenntartható 
települési 

közlekedésfejleszt
és 

3.1. Települési 
közlekedésfejlesztés 
(forgalomcsillapított 

övezet, 
közlekedésbiztonság, 

kerékpárút) 

A projekt megvalósulásával javul a lakosság 
egészségi állapota, mivel csökken a szállópor 

koncentrációja, javul a környezeti állapot, a 
közlekedés és környezetbiztonság. Sajószentpéter 

város területén közel 2,5 km hosszúságban zúzottkő-
burkolatú út található, melyek rendszeres 

karbantartást igényelnek, de emellett is, száraz 
időben nagy mennyiségű por száll a levegőbe, és az 

ezen történő közlekedés kényelmetlen és 
egészségtelen a lakosság részére. A projekt 

keretében az utak a szükséges előkészítések után le 
lesznek aszfaltszőnyegezve. 

200 

17. 

Kerékpárút hálózat 
fejlesztése a 

Pittypalatty-völgyi 
települések 

együttműködésében
, a Bükki erdő és a 

Varbói tó 
ölelésében 

3.1. Fenntartható 
települési 

közlekedésfejleszt
és 

3.1. Települési 
közlekedésfejlesztés 
(forgalomcsillapított 

övezet, 
közlekedésbiztonság, 

kerékpárút) 

A kerékpárút megvalósulásával javul a 
közlekedésbiztonság. A megépült Kazincbarcika felé 
vezető kerékpárút összekapcsolásával hozzájárulunk 

a sajószentpéteri dolgozók kerékpárral történő 
munkába jutásához, mindemellett a Pittypalatty-völgy 

irányában a szabadidő és a sport tevékenységek 
lehetőségeinek növekedésével javul a lakosság 

egészségi állapota is. 

381 
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Sorsz Projekt neve Intézkedés Tevékenység Projekt rövid leírása 
Becsült 
költség  
(M Ft) 

18. 
A Kálvin tér 

közterületi fejlesztés 
II. ütem 

3.1. Fenntartható 
települési 

közlekedésfejleszt
és 

3.1. Települési 
közlekedésfejlesztés 
(forgalomcsillapított 

övezet, 
közlekedésbiztonság, 

kerékpárút) 

Az ÉMOP-3.1.2A-2f-2009-0004 számú projekt 
keretében megvalósult a fejlesztés I. üteme a tér 

keleti feléig. Az IVS-ben megfogalmazott fejlesztési 
elképzelések folytatásával - a 26. sz. út elkerülő 

szakaszának megépítését követően - a Kálvin tér 
forgalmi rendje megváltozik, a 27. sz. fkl elkerüli és 

lehetőség nyílik a vegyes forgalmú sétáló utca 
díszburkolatának, zöldterület fejlesztésének 

kialakítására. A projekt megvalósításának a feltétele a 
Kálvin tér déli oldalán a csapadék-elvezető csatorna 

megépítése és a távolsági buszmegálló helyének 
átértékelésével új buszmegálló kialakítása. 

127 

19. 

Szepesi Gusztáv 
Városi Stadion 

épületenergetikai 
felújítása 

3.2. 
Önkormányzatok 
energiahatékonys

ágának és a 
megújuló energia-

felhasználás 
arányának 
növelése 

3.2 Önkormányzati 
tulajdonú épület 

energiahatékonyságána
k növelése 

(hőszigetelés, nyílászáró 
csere) 3.2 

Önkormányzati 
tulajdonú épületek 

megújuló energiával 
való ellátása 

(napenergia, biomassza) 

A Sportközpont és sportcsarnok épületenergetikai 
felújítása időszerűvé vált, mivel az épületek nem 

felelnek meg a 7/2006. TNM rendeletben 
meghatározott követelményeknek. A felújítás során 
az épület külső határoló felületeit hőszigetelni kell, 
szükséges a nyílászáró szerkezetek cseréje és a 
gépészeti rendszerek korszerűsítése. A megújuló 

energia oldalán napkollektorok és napcellák 
telepítését tervezzük.  

65 
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Sorsz Projekt neve Intézkedés Tevékenység Projekt rövid leírása 
Becsült 
költség  
(M Ft) 

20. 

Sajószentpéteri 
Városgondnokság 
épületenergetikai 

felújítása  

3.2. 
Önkormányzatok 
energiahatékonys

ágának és a 
megújuló energia-

felhasználás 
arányának 
növelése 

3.2 Önkormányzati 
tulajdonú épület 

energiahatékonyságána
k növelése 

(hőszigetelés, nyílászáró 
csere) 3.2 

Önkormányzati 
tulajdonú épületek 

megújuló energiával 
való ellátása 

(napenergia, biomassza) 

A Városgondnokság épületenergetikai felújítása 
elengedhetetlen, mivel az épület nem felel meg a 

7/2006. TNM rendeletben meghatározott 
követelményeknek. A felújítás során az épület külső 

határoló felületeit hőszigetelni kell, szükséges a 
nyílászáró szerkezetek cseréje és a gépészeti 
rendszerek korszerűsítése. A megújuló energia 

oldalán  napcellák telepítését tervezzük.  

29 

21. 

Lévay József Városi 
Könyvtár 

energetikai 
felújítása 

3.2. 
Önkormányzatok 
energiahatékonys

ágának és a 
megújuló energia-

felhasználás 
arányának 
növelése 

3.2 Önkormányzati 
tulajdonú épület 

energiahatékonyságána
k növelése 

(hőszigetelés, nyílászáró 
csere) 3.2 

Önkormányzati 
tulajdonú épületek 

megújuló energiával 
való ellátása 

(napenergia, biomassza) 

A könyvtár épületenergetikai felújítása 
elengedhetetlen, mivel az épület nem felel meg a 

7/2006. TNM rendeletben meghatározott 
követelményeknek. A felújítás során az épület külső 

határoló felületeit hőszigetelni kell, szükséges a 
nyílászáró szerkezetek cseréje és a gépészeti 
rendszerek korszerűsítése. A megújuló energia 

oldalán napcellák telepítését tervezzük.  

25 
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Sorsz Projekt neve Intézkedés Tevékenység Projekt rövid leírása 
Becsült 
költség  
(M Ft) 

22. 
Dusnoki Közösségi 

Ház energetikai 
felújítása 

3.2. 
Önkormányzatok 
energiahatékonys

ágának és a 
megújuló energia-

felhasználás 
arányának 
növelése 

3.2 Önkormányzati 
tulajdonú épület 

energiahatékonyságána
k növelése 

(hőszigetelés, nyílászáró 
csere) 3.2 

Önkormányzati 
tulajdonú épületek 

megújuló energiával 
való ellátása 

(napenergia, biomassza) 

A közösségi ház épületenergetikai felújítása 
elengedhetetlen, mivel az épület nem felel meg a 

7/2006. TNM rendeletben meghatározott 
követelményeknek. A felújítás során az épület külső 

határoló felületeit hőszigetelni kell, szükséges a 
nyílászáró szerkezetek cseréje és a gépészeti 
rendszerek korszerűsítése. A megújuló energia 

oldalán napcellák telepítését tervezzük.  

25 

23. 

Kristály Étterem 
energetikai felújítás 

befejezése, 
megújuló energia 
alkalmazásával 

3.2. 
Önkormányzatok 
energiahatékonys

ágának és a 
megújuló energia-

felhasználás 
arányának 
növelése 

3.2 Önkormányzati 
tulajdonú épület 

energiahatékonyságána
k növelése 

(hőszigetelés, nyílászáró 
csere) 3.2 

Önkormányzati 
tulajdonú épületek 

megújuló energiával 
való ellátása 

(napenergia, biomassza) 

Az elmúlt időszakban az önkormányzat önerőből 
megoldotta az épület külső határoló felületeinek 

hőszigetelését, valamint az elavult nyílászáró 
szerkezetek cseréjét korszerű műanyag nyílászáró 
szerkezetekre. Az épület belső gépészeti rendszere 
csak részleges felújításon esett át, így szükségessé 
válik a fűtési és HMV rendszer teljes átalakítása, a 
szellőző rendszeren keresztül. Az energia termelés 
oldalán a HMV igényeket napkollektorokkal kívánjuk 
megoldani, míg az épület villamosenergia ellátását 

napcellák beépítésével kívánjuk mérsékelni. 

45 
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Sorsz Projekt neve Intézkedés Tevékenység Projekt rövid leírása 
Becsült 
költség  
(M Ft) 

24. 

Sajószentpéter 
Város Tagóvodák 

HMV rendszerének 
korszerűsítése 
napkollektorok 

alkalmazásával, 
elektromos energia 

csökkentése 
napcellák 

telepítésével 

3.2. 
Önkormányzatok 
energiahatékonys

ágának és a 
megújuló energia-

felhasználás 
arányának 
növelése 

3.2 Önkormányzati 
tulajdonú épületek 

megújuló energiával 
való ellátása 

(napenergia, biomassza) 

A tagóvodák épületenergetikai felújítása az elmúlt 
időszakban megtörtént. A teljes befejezéshez 

szükséges, hogy az óvodákban működő konyhák 
HMV termelését 50%-ban napkollektorok 

alkalmazásával oldjuk meg, míg a villamos-energia 
fogyasztás csökkentésére napcellákat építsünk be. 

30 

25. 

Sajószentpéteri 
Területi Szociális 

Központ és 
Bölcsőde 

épületének 
villamos-energia 

felhasználás 
csökkentése 

3.2. 
Önkormányzatok 
energiahatékonys

ágának és a 
megújuló energia-

felhasználás 
arányának 
növelése 

3.2 Önkormányzati 
tulajdonú épületek 

megújuló energiával 
való ellátása 

(napenergia, biomassza) 

Az épület korszerűnek mondható jelenleg is, a teljes 
épület energetikai korszerűsítés befejezéseként 
szükséges lenne csökkenteni az épület villamos-
energia felhasználását napcellák telepítésével.  

30 

26. 

Sajószentpéteri 
Polgármesteri 

Hivatal 
villamosenergia 

felhasználás 
csökkentése 

3.2. 
Önkormányzatok 
energiahatékonys

ágának és a 
megújuló energia-

felhasználás 
arányának 
növelése 

3.2 Önkormányzati 
tulajdonú épületek 

megújuló energiával 
való ellátása 

(napenergia, biomassza) 

Az épület korszerűnek mondható jelenleg is, a teljes 
épület energetikai korszerűsítés befejezéseként 
szükséges lenne csökkenteni az épület villamos-

energia felhasználást napcellák telepítésével, mivel 
jelenleg fajlagosan a városi középületek közül a 

legnagyobb elektromos energia felhasználó.  

25 
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Sorsz Projekt neve Intézkedés Tevékenység Projekt rövid leírása 
Becsült 
költség  
(M Ft) 

27. 

Sajószentpéteri 
Polgármesteri 

Hivatal (Kálvin tér 
31-33.)  villamos-

energia 
felhasználás 
csökkentése 

3.2. 
Önkormányzatok 
energiahatékonys

ágának és a 
megújuló energia-

felhasználás 
arányának 
növelése 

3.2 Önkormányzati 
tulajdonú épületek 

megújuló energiával 
való ellátása 

(napenergia, biomassza) 

Az épület korszerűnek mondható jelenleg is, a teljes 
épület energetikai korszerűsítés befejezéseként 
szükséges lenne csökkenteni az épület villamos-

energia felhasználást napcellák telepítésével, mivel 
jelenleg fajlagosan nagy elektromos energia 

felhasználó.  

25 

28. Hajléktalan szálló 
kialakítása 

4.2 A szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának 

bővítése, 
fejlesztése 

4.2 Szociális 
alapszolgáltatások 

bővítése, fejlesztése 
(önkormányzati 

feladatok: nappali 
szociális ellátások: házi 

segítségnyújtás, 
családsegítés, 

jelzőrendszeres hálózat) 

Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítése a 
szocializálódásba, egészségtudatos nevelés, 

közösségfejlesztés, egyéni esélyek egyenlőségének 
biztosítása. Meglévő épület belső átalakítása, 
felújítása, vizesblokk kialakítása, környezeti és 

energiahatékonyság növelése érdekében hőtechnikai 
felújítások elvégzése révén korszerű, hajléktalan 

személyek fogadására alkalmas épület kialakítása. 

50 

29. 

II-es akna 
(Újbányatelep) 

városrész területi és 
szociális 

rehabilitációja 

4.3 Leromlott 
városi területek 
rehabilitációja 

4.3 Leromlott városi 
területek rehabilitációja 

(szociális 
városrehabilitáció) 

Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
felzárkóztatása, egészségtudatos nevelés, 

közösségfejlesztés, egyéni esélyek egyenlőségének 
biztosítása. Települési környezet állapotának javítása, 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonása a 

fejlesztésekbe. A telepen lévő önkormányzati 
bérlemények elbontását követően a kor 

színvonalának megfelelő új energiatakarékos lakások 
építését, komplex közmű felújítást tervezünk.  

150 
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Sorsz Projekt neve Intézkedés Tevékenység Projekt rövid leírása 
Becsült 
költség  
(M Ft) 

30. 

Fecskeszög 
városrész területi és 

szociális 
rehabilitációja 

4.3 Leromlott 
városi területek 
rehabilitációja 

4.3 Leromlott városi 
területek rehabilitációja 

(szociális 
városrehabilitáció) 

Mélyszegénységben élők, romák felzárkóztatását és 
a szegregált élethelyzetek megszüntetését segítő 

infrastrukturális beruházások megvalósítása. 
Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonása a 
fejlesztésbe, ezáltal munkalehetőségek biztosítása. A 

lakótelep teljes infrastrukturális fejlesztése - utak 
kialakítása, csapadékvíz hálózat kiépítése, közösségi 

ház építése, központi szociális blokk építése. A 
szennyvíz hálózat kiépítését KEHOP forrásból kívánja 

megvalósítani a város. 

800 

31. 

Közösségfejlesztés 
közösségi 

aktivitással II-es 
akna (Újbányatelep) 

városrész 
közösségépítő 

programok 

5.2 A társadalmi 
együttműködés 

erősítését szolgáló 
helyi szintű 

komplex 
programok 

5.2  Leromlott városi 
területek rehabilitációját 

erősítő helyi szintű 
komplex programok, 

szociális 
városrehabilitáció ESZA 

támogatása: 
egészségügyi, fejlesztő 

programok, tanoda, 
játszóház 

Az akcióterületen élő lakosság tagjaival 
együttműködve kívánunk megvalósítani ezen 

programon belül virágosítást, parkosítást, 
környezetrendezést, gasztronómiai és kulturális 

programokat. 

4 
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Sorsz Projekt neve Intézkedés Tevékenység Projekt rövid leírása 
Becsült 
költség  
(M Ft) 

32. 

Közösségfejlesztés 
közösségi 
aktivitással 
Fecskeszög 
városrész 

közösségépítő 
programok 

5.2 A társadalmi 
együttműködés 

erősítését szolgáló 
helyi szintű 

komplex 
programok 

5.2  Leromlott városi 
területek rehabilitációját 

erősítő helyi szintű 
komplex programok, 

szociális 
városrehabilitáció ESZA 

támogatása: 
egészségügyi, fejlesztő 

programok, tanoda, 
játszóház 

Az akcióterületen élő lakosság tagjaival 
együttműködve kívánunk megvalósítani ezen 

programon belül virágosítást, parkosítást, 
környezetrendezést, gasztronómiai és kulturális 

programokat. 

5 

33. 

Komplex program a 
város szociális, 
egészségügyi, 

oktatási és kulturális 
intézményeinek 
összefogásával 

5.3. Helyi 
közösségi 
programok 

megvalósítása 

5.3 Helyi közösségi 
programok 

megvalósítása 
(közösségépítő 
rendezvények, 

partnertalálkozók, 
tehetséggondozás, 
ösztöndíjprogram, 

bűnmegelőzés) 

Széleskörű szakmaközi összefogással, a korai 
óvodáztatás, az életvezetési technikák, a tanulási 
motiváció biztosításával méltányos és minőségi 

nevelési körülményeket teremt, hozzájárul a HHH 
gyermekek szegregációjának csökkentéséhez, 

hosszútávon munkaerő-piaci társadalmi 
beilleszkedésük növeléséhez. 

35 
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Sorsz Projekt neve Intézkedés Tevékenység Projekt rövid leírása 
Becsült 
költség  
(M Ft) 

34. Péteri Info 

5.3. Helyi 
közösségi 
programok 

megvalósítása 

5.3 Helyi közösségi 
programok 

megvalósítása 
(közösségépítő 
rendezvények, 

partnertalálkozók, 
tehetséggondozás, 
ösztöndíjprogram, 

bűnmegelőzés) 

Marketing kiadványok, promóciós kisfilm, képeslap, 
településismertető könyv és egyéb promóciós 

anyagok kiadása 
15 

35. 

Péteri tradíciók és 
hagyományápolás = 

a helyi közösség 
erősödése 

5.3. Helyi 
közösségi 
programok 

megvalósítása 

5.3 Helyi közösségi 
programok 

megvalósítása 
(közösségépítő 
rendezvények, 

partnertalálkozók, 
tehetséggondozás, 
ösztöndíjprogram, 

bűnmegelőzés) 

A város kulturális tradícióinak ápolása, fejlesztése 
(bányász kulturális rendezvények, városrészi 

közösségi programok) 
20 

Összesen 4561 
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4.2.6. Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) 
 

A 2007-2013-as Európai Uniós tervezési időszaktól eltérően a Vidékfejlesztési 
Operatív Program új intézkedése forrásokat biztosít a 10.000 főt meghaladó 
települések számára is. A közösségvezérelt helyi fejlesztések, mint a 2014–2020 
közötti időszakban alkalmazható új európai uniós területi integrációs eszköz, az 
OFTK elvei szerint megvalósuló helyi, térségi együttműködésben megvalósuló 
fejlesztési programok végrehajtásának legfontosabb eszköze. Alkalmazásában az 
alábbi szempontok érvényesítése szükséges:  

 terület- és városfejlesztési, valamint vidékfejlesztési célokat együttesen, 
integráltan szolgálja;  

 a városok és vidéki térségek együttműködésében a város-vidék kapcsolatok 
megerősítését, a vidéki térségek felzárkóztatását, a helyi gazdaságfejlesztési 
kezdeményezések megvalósítását, valamint a helyi közösségek fejlesztését 
és társadalmi felzárkóztatását szolgálja;  

 a helyi fejlesztési stratégiák és a kapcsolódó fejlesztési beruházások alulról 
jövő kezdeményezések alapján, a helyi társadalmi, gazdasági szükségletek 
szerint jöjjenek létre, megfelelve az Európai Unió egységes módszertani 
szabályozásának;  

 területének lehatárolásában, valamint a helyi közösségek által tervezett 
stratégiák végrehajtásában a megyei önkormányzatok koordinációs szerepet 
töltenek be, annak érdekében, hogy e helyi stratégiák, valamint a megyei 
területfejlesztési programok minél több szinergikus hatást eredményezzenek;  

 sikeres alkalmazásának érdekében szükség van a helyi fejlesztési szereplők 
terület- és vidékfejlesztési kapacitásainak megerősítésére;  

 tervezése és megvalósítása a több európai uniós alap bevonásának 
lehetőségére.  
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4.3. A "Széchenyi 2020" ágazati forrásai 
 

A 2014-20-ra készülő operatív programok partnerségi egyeztetési változatai, melyek 
meghatározzák a jövőben rendelkezésre álló finanszírozási források kereteit, illetve a 
jövőben támogatható tevékenységeket. Fontos kiemelni, hogy ezen dokumentumok 
korántsem véglegesek, még egyeztetés alatt állnak az EU Bizottsággal, továbbá belső 
szakértői és partnerségi egyeztetések is zajlanak, ezért a programok tartalma, forráskerete 
változhat a közeljövőben. 

Magyarország a 2014-2020 közötti tervezési időszakra vonatkozó Partnerségi 
Megállapodást az Európai Bizottsággal 2014. szeptember 11.-én aláírta. A Partnerségi 
Megállapodásban foglalt célok és azok elérésének részletes kifejtése az operatív 
programok feladata. 

Magyarország a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz 
operatív program keretében tervezi. 

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsődleges célja a közlekedés 
hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton 
keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig.  

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, azaz az EFOP elsődleges célja, hogy 
a humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi 
felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez.  

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célja, hogy a magas 
hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés 
az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – 
védelmével összhangban valósuljon meg. 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, azaz a GINOP egyik legfontosabb 
célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt 
új munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell 
fejleszteni.  

A VEKOP, azaz Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program segítségével 
kívánja biztosítani Magyarország egyetlen „fejlettebb” régiójának további fejlődését, 
gazdasági versenyképességének további növekedését, illetve a régión belüli fejlettségbeli 
különbségek csökkenését. 

A közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztéseit a Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) nyomán hajtjuk végre.  

A VP, azaz Vidékfejlesztési Program elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások 
versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és 
közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági 
fejlődés támogatása. 

A Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) a halászati ágazat támogatási 
lehetőségeit tartalmazza. 

Az RSZTOP, azaz a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program elsődleges 
célja, hogy a leginkább rászoruló személyeket – a szegénységben élő gyermekeket, a 
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hajléktalanokat, valamint a rendkívül alacsony jövedelmű személyeket – megfelelő 
étkezéshez és alapvető fogyasztási cikkekhez juttassa. 

A tárgyalások folyamatosan zajlanak az Európai Bizottsággal az operatív programok 
tartalma kapcsán. A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programot, a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot, a Terület- és településfejlesztési 
Operatív Programot, Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programot, az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Programot, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Programot már jóvá hagyta az Európai Bizottság. 

A TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásai mellett lényeges, 
hogy egy adott település önkormányzata saját eszközeivel elősegítse a többi OP 
forrásainak településre vonzását, információval, projektgenerálással saját 
pályázatok összeállításával. 

Áttekintettük a Megyei Fejlesztési Koncepció fejlesztési prioritásai alapján az egyes 
Operatív programok tervezett intézkedéseit, amely alapján az alábbi releváns fejlesztési 
irányokat, támogatási jogcímeket gyűjtöttük ki annak érdekében, hogy a további projekt 
generálást, projekt előkészítést elősegítsük: 

 
VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉG JAVÍTÁSA ÉS FOGLALKOZTATÁS 
ÖSZTÖNZÉSE ALPROGRAM  

 

A prioritás megvalósítása hozzájárul a megyében működő vállalkozások 
versenyképességének a javításához, illetve a foglalkoztatás bővítésének elősegítése 
érdekében a termelő kapacitások fejlesztéséhez és új vállalkozások megyébe való 
letelepedésének ösztönzéséhez.  

1. Mikro- és KKV-k termék és technológia fejlesztése, munkahelyteremtése  

Magyarország célul tűzte ki a 20-64 év közötti népességre vonatkozó foglalkoztatási 
ráta 75%-ra emelését az Európa 2020 Stratégia keretein belül. A cél eléréséhez 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében szükséges a megye gazdaságában kulcsszerepet 
játszó mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése és munkahely teremtési 
képességük megerősítése.  

A megyében működő vállalkozások jellemzően alultőkésítettek, termék és technológia-
fejlesztésük korlátok között működik. Kiemelt cél, hogy a kkv-k könnyebben jussanak 
hozzá a termék-, technológia- és kapacitás célú fejlesztéseikhez és eredményesebb 
működésük támogatását szolgáló pénzügyi forrásokhoz és eszközökhöz.  

A megye vállalkozásainak versenyképességére a 2013-as évben bevezetett 
intézkedések (kedvező kisvállalkozói adózás, Szabad Vállalkozói Zónák, alacsony 
kamatú hitelcsomag, kiemelt fejlesztési központok kijelölése) várhatóan pozitív 
hatással lesznek, de további komplex programokra lesz szükség a vállalkozások 
növekedési potenciáljának javítása és gazdasági teljesítményének erősítése 
érdekében.  
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Megyei szintű beavatkozás 
TOP 1. Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés  
A megye felelősségén kívül eső, a célok eléréséhez elvárt beavatkozások  
GINOP 1 Vállalkozói kultúra elterjesztése, Kapacitásbővítés támogatása  
GINOP 3. Versenyképes IKT szektor fejlesztése. Digitális gazdaság fejlődésének 
előmozdítása  
GINOP 4 Energiahatékonyság- és megújuló energia használat elősegítése a 
vállalkozásoknál  
GINOP 5 Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodó készség fejlesztése  
GINOP 6 Pénzügyi eszközök 
 
2. Nagyvállalatok foglalkozásbővítő beruházásai 

GINOP 2. Vállalati K+I tevékenység intenzitásának ösztönzése, Stratégiai K+I 
együttműködések és kezdeményezések támogatása  
GINOP 3 Versenyképes IKT szektor fejlesztése  
GINOP 4 Energiahatékonyság- és megújuló energia használat elősegítése a 
vállalkozásoknál  
GINOP 5 Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodó készség fejlesztése  
Állami támogatások rendszere  
- Készpénztámogatások  
o Egyedi kormánydöntéssel nyújtandó vissza nem térítendő támogatás  
VAGY  
o EU társfinanszírozott pályázatok  
- Fejlesztési adókedvezmény  
- Munkahely-teremtési támogatás  
- Képzési támogatás  
- Egyéb támogatási lehetőségek (pl. munkahelyvédelmi akcióterv, szabad vállalkozási 
zónák stb.)  
 

3. Hálózati együttműködések egyes ágazatokban 

GINOP 1 Hálózatos gazdaság és piacra jutás támogatása 

 

4. Üzleti infrastruktúra fejlesztése (ipari park, iparterület, logisztikai központ, 
inkubátorház, üzleti szolgáltatóház) 

TOP 1 Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók: 
Foglalkoztatás-bővítési célú üzleti infrastruktúra-fejlesztések – önkormányzat, vagy 
önkormányzati tulajdonú fejlesztő társaságok esetén  
A megye felelősségén kívül eső, a célok eléréséhez elvárt beavatkozások  
GINOP 1 Modern üzleti infrastruktúra megteremtése 
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5. Befektetés-ösztönzés 

TOP 1. Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál 
GINOP 1. Kiemelt térségek gazdaságfejlesztési programjai  
 Kiemelt növekedési zónák gazdaságfejlesztési programja (fókuszált nagyváros-

térségi gazdaságfejlesztési programok)  
 Szabad vállalkozási zónák gazdaságfejlesztési programjai (legnehezebb 

helyzetben lévő térségek)  
6. Induló vállalkozások támogatása 

TOP 1.3 Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál  
TOP 6 A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok 
támogatásával, A munkavállalók készségeinek és a helyi gazdaság potenciális 
igényeinek közelítése  
GINOP 1 Vállalkozói kultúra elterjesztése  
GINOP 5 Gyakornoki program és vállalkozóvá válás támogatása a fiatalok körében 
 

7. Vállalkozások képzése, információs támogatás 

 

A TÁRSADALOM ALKALMAZKODÓ-KÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA 

 

1. Hátrányos helyzetűek komplex társadalom-fejlesztési programja 

TOP 1. prioritás A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz 
(bölcsőde, családi napközik stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása 
és a szolgáltatások minőségének fejlesztése  
TOP 4. prioritás Szegénység és szegregáció által sújtott, leromlott városrészek 
rehabilitációja  
TOP 6. Prioritás Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás 
és foglalkoztatás-ösztönzés  
EFOP összes prioritása (pl. Területi leszakadási folyamatok megállítása, 
Mélyszegénységben élők, romák felzárkóztatásának, szegregált élethelyzetek 
felszámolásának segítése; Területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex 
programok emberi erőforrást célzó beruházásai) 
 

2. Nők munkába állásnak ösztönzése 

TOP 1 A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, 
családi napközik stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a 
szolgáltatások minőségének fejlesztése  
EFOP 2. Prioritás: Befogadó társadalom 
 

3. Idősek, fogyatékkal élők ellátása 

TOP 4. - A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése  
EFOP - Együttműködő társadalom és Infrastrukturális beruházások a társadalmi 
felzárkózás területén 
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4. Közoktatás, szakképzési programok és infrastruktúra-fejlesztések 

EFOP Gyarapodó tudástőke és Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke 
érdekében 
 

5. Egészségügyi létesítmények szakmai fejlesztése 

TOP 4. Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg-ellátás infrastrukturális 
fejlesztése  
EFOP 1. prioritás: Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén 

 

6. Egészségfejlesztési és prevenciós programok 

TOP 6. Megyei és helyi speciális közösségfejlesztést és társadalmi befogadást 
támogató fejlesztési programok  
EFOP - A befogadó társadalom 
 

7. Kulturális programok 

TOP 5 és 6 Kulturális alapú városi CLLD programok, Megyei és helyi speciális 
közösségfejlesztést és társadalmi befogadást támogató fejlesztési programok  
EFOP - A befogadó társadalom 

 

KÖZLEKEDÉS, A MUNKAERŐ-PIACI KÖZPONTOK ELÉRHETŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA 

 

1. Főutak korszerűsítése, bővítése (1-3 számjegyű utak) 

Tevékenységek leírása  
A Nemzeti Közlekedési Stratégia és a NIF Zrt.-vel folytatott egyeztetések alapján a 
következő projektek megvalósítása valószínűsíthető 2020-ig a megyében 
- 26. számú főút Sajószentpétert és Kazincbarcikát elkerülő szakasza 2x1 sávon (3,6 
km és 6,8 km) 2016-2018 között  
 

2. Mellékutak felújítása, korszerűsítése, bővítése (4-5 számjegyű utak) 

 

3. Vasúti fejlesztések 

A megyén belüli, elővárosi jellegű (tram-train) közösségi közlekedés fejlesztése a 
Tiszaújváros – Miskolc – Sajószentpéter – Kazincbarcika – Ózd tengelyen és Szikszó 
– Encs, valamint Szerencs irányába, elsősorban a meglevő vasúti infrastruktúra 
korszerűsítésével, bővítésével, a Miskolc központú sugaras vasúthálózat adta feltárási 
lehetőségek kihasználásával.  
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4. Önkormányzati utak felújítása, korszerűsítése és építése 

Konkrét célok:  
A települési önkormányzatok belterületi úthálózatának fejlesztése, karbantartása 
folyamatos feladat. A települések úthálózatának fejlesztése szorosan kapcsolódik a 
közösségi közlekedéshez, ezért elsősorban azon utak fejlesztése hangsúlyos, amelyek 
megegyeznek a közösségi közlekedés menetrendszerinti buszjáratainak útvonalával. 
Továbbá, a településeken belül a fontosabb közintézmények összeköttetését (pl.: 
iskola, orvosi rendelő, önkormányzat, stb.) szolgáló belterületi útszakaszok 
korszerűsítése indokolt.  
A települések ipari területei, ipari parkjai elérhetőségének javítása szükséges ott, ahol 
a teherforgalom nagy terhet jelent a belterületen élők számára, illetve ahol nehézkes 
munkaerő eljutása a munkahelyekre.  
Az intermodalitás szempontjából is fontos a települési úthálózatok fejlesztése, 
korszerűsítése 
Tevékenységek  
Rossz állapotú települési utak felújítása, korszerűsítse, új útszakaszok megépítése 
(kiemelten a foglalkoztatás elősegítése, ipari területek megközelítése, illetve turisztikai 
látványosságokhoz vezető utak fejlesztése). A közlekedésfejlesztéseknek elő kell 
segíteniük az egészségügyi intézmények elérhetőségét.  
Közlekedésbiztonsági fejlesztések (pl.: gyalogátkelők, vasúti átkelők, stb.)  
TOP 1. települési közutak korszerűsítése és fejlesztése a foglalkoztatás ösztönzése 
érdekében  
IKOP 3. A közlekedési rendszer fenntarthatóságának növelése  
Egyéb finanszírozási források  
Hazai költségvetési forrás 
 

5. Kerékpárutak építése külterületen, települések között 

Területi programban megvalósítható tevékenységek:  
Települések közötti kerékpáros útvonalak fejlesztése  
Nemzetközi és országos (EuroVelo 11. nemzetközi kerékpárútvonal) kerékpárút 
törzshálózathoz csatlakozás  
Turisztikai vonzerők kerékpáros elérhetőségének javítása (pl.: Tarcal – Tokaj 
kerékpárút építése, Mezőkövesd – Eger kerékpárút építése, Észak-borsodi kerékpáros 
központ kialakítása)  
Iparterülethez vezető kerékpárutak fejlesztése, építése (pl.: Sajóbábonyi Ipari Parkhoz 
vezető kerékpárút építése, tiszaújvárosi ipari park elérését segítő kerékpárút Polgár 
irányából)  
Települések belterületén kerékpáros közlekedésbiztonsági fejlesztések (benne 
kerékpárutak kialakítása)  
Környezettudatos és biztonságos közlekedési magatartásformák elterjesztése  
TOP 3. Alacsony CO2 kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden 
ágazatban  
o Közlekedésbiztonsági fejlesztések  
o Kerékpáros közlekedés fejlesztése  
IKOP 3. A közlekedési rendszer fenntarthatóságának növelése 
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6. Közösségi közlekedést javító beruházások, települési gyalogos, kerékpáros, 
multimodális kapcsolatok fejlesztése és egyéb közlekedésbiztonsági 
fejlesztések 

 

7. Egyéb, a térség fejlődését szolgáló közlekedési szempontú fejlesztések 

 

ENERGETIKA AZ ENERGIA MEGÚJULÓ FORRÁSOKBÓL TÖRTÉNŐ 
ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÉS HELYI FELHASZNÁLÁSÁNAK ÖSZTÖNZÉSE 

 

1. Épületek energiatakarékos felújítása és megújuló energia alkalmazása 

TOP 3. Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden 
ágazatban  
A települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása és a megújuló 
energiaforrások részarányának növelése  
 
KEHOP 5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása  
 Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások 

alkalmazásának kombinálásával, illetve új közel nulla energiaigényű épületek 
létesítése  

 Energiamenedzsment rendszerek bevezetése a közfeladat ellátásban  
 Szemléletformálási programok  

GINOP 4.3 Energiahatékonyság- és megújuló energia használat elősegítése a 
vállalkozásoknál  
Egyéb finanszírozási források  
Egyéb támogatások: panel program, zöld beruházási program részeként lakossági 
ingatlanok energiatakarékosságot szolgáló felújítása 
 

2. Távfűtőművek korszerűsítése és fejlesztése 

A megyében az erdősültség növelése energiaerdő ültetvények létrehozásával és a 
mezőgazdasági melléktermékek energetikai hasznosítása (ágnyesedék, szalma, stb.) 
és a biomassza fűtési célú hasznosítása  
Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei "1 falu - 1 MW" Villamos Energetikai Okos Hálózat 
Kiépítése (a megye 358 településén megújuló bázisú (RES), közösségi tulajdonú, 
villamos energiatermelő, tároló, elosztó és smart grid integráló eszközök telepítése, 
okos hálózati központtal)  
KEHOP 5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása  
Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram 
termelés elősegítése  
Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások 
alkalmazásának kombinálásával, illetve új közel nulla energiaigényű épületek 
létesítése  
Távhőrendszerek komplex energetikai felújítása, illetve megújuló alapra helyezése  
Energiamenedzsment rendszerek bevezetése a közfeladat ellátásban  
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Szemléletformálási programok  
Intelligens mérési (smart meter) rendszerek támogatása  
Fogyasztó oldali válaszintézkedést lehetővé tévő rendszerek kiépítése  
Intelligens elosztó-hálózati (smart grid) körzetek kiépítésének támogatása  
GINOP 4.3Energiahatékonyság- és megújuló energia használat elősegítése a 
vállalkozásoknál 
 
3. Megújuló energiatermelő kiserőművek és rendszerek fejlesztése 

 

MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ÉS FELDOLGOZÁS, HELYI TERMÉKEK 

 

TURIZMUS 

Borsodi tengely  
Aktív turisztikai hálózatok, így kerékpáros és gyalogturizmus rendszerének kialakítása 
a Szilvásvárad – Ózd – Aggtelek – Kazincbarcika térségben. Ezen belül építeni kell az 
elmúlt években fejlesztett kiemelkedő kulturális és természeti értékekre, mint az 
Aggteleki cseppkőbarlang és térsége, valamint az edelényi kastély. A desztinációba 
kell beilleszteni a rurális térségek kisebb jelentőségű vonzerőfejlesztéseit, illetve a 
kreatív iparhoz, ipari örökségekhez kapcsolódó szolgáltatás kínálatot. A lehetséges 
vonzerő és szolgáltatás-fejlesztések  
 Kerékpáros útvonalhálózat fejlesztése, nyomvonal kijelölése, és infrastruktúra 

fejlesztése a szükséges nagyforgalmú utak mentén, illetve a kapcsolódó 
elektronikus és hagyományos alapon bemutatott tájékoztatási rendszer 
kialakítása (pl. a Lázbérci-tó térségében (Szilvásvárad, Aggtelek és a Bükk 
hegység, illetve Gömöri-dombság és Ózd irányába)  

 Erdei túraútvonalak kijelölése, illetve célpontok, pihenőhelyek létesítése, 
korszerűsítése  

 Rudapitechus látvány központ létesítése és sport turisztikai fejlesztések a 
bányató körül  

 Ózdon a Manda projekthez illeszkedve interaktív kulturális bemutató központ 
létesítése  

 Kazincbarcika térségében, a BC egykori légo pincében hidegháborús időket 
korhűen megidéző interaktív kiállítás létesítése  

 Helyi termékek értékesítésének ösztönzése (árusító pontok kijelölése, 
internetes értékesítés)  

 Alacsony kategóriájú szálláshelyek korszerűsítése, indokolt esetben 
létesítése, illetve kempingek létesítése  

 Desztinációs menedzsment szervezet létesítése és a szervezet marketing és 
szervező tevékenységének támogatása  
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KÖRNYEZETI ÁLLAPOT ÉS KÖRNYEZETBIZTONSÁG JAVÍTÁSA 

 

1.Ár- és belvízvédelmi beavatkozások 

Területi programban megvalósítható tevékenységek:  
Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése, meglévők felújítása  
TOP 2. Települési környezet fenntartható fejlesztése - települési fenntartható 
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések  
KEHOP 1. Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás  
HUSK 2.1 Közös tevékenységek a természeti környezet védelmének ösztönzésére  
2.1.1Víz- és hulladékgazdálkodás, megújuló energia  

 

2. Hulladékgazdálkodás 

Területi programban megvalósítható tevékenységek:  
Kárfelmérés és kisebb területen kármentesítés a települések környezeti állapotának 
javítása érdekében  
TOP 2. Települési környezet fenntartható fejlesztése  
2.2 Települési fenntartható környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések  
KEHOP 3. Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések 

 

3. Szennyvízkezelés 

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Program (mód. 
25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet) szerint, a 2000 LE feletti terhelésű agglomerációk 
területén a települési szennyvizek közműves szennyvízelvezetésének és a 
szennyvizek biológiai szennyvíztisztításának, illetve a települési szennyvizek 
ártalommentes elhelyezésének megvalósítási határideje alapján  
TOP 2. Települési környezet fenntartható fejlesztése  
2.2 Települési fenntartható környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (2000 LE alatti 
települések szennyvízkezelésének fejlesztése sérülékeny vízbázison)  
KEHOP 2. Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés 
fejlesztése  
2.2 Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos fejlesztések. ( 2000 LE feletti 
agglomerációkban)  
2.3. Szennyvíziszap optimális hasznosítása érdekében szükséges beruházások, 
fejlesztések energiahatékonysági elemekkel.  
 
4. Ivóvízrendszerek korszerűsítése 

 

5. Természeti, táji és kulturális örökség értékek megóvása 

TOP 2. Települési környezet fenntartható fejlesztése  
2.2. Megnövekedett turisztikai költés a természeti és kulturális örökségek gazdaságilag 
fenntartható, a környezettel harmonikusan megvalósuló fejlesztése révén  
GINOP 4. Természeti és kulturális örökség megőrzése  
KEHOP 4. Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések  
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MAHOP 1. Halgazdasági hasznosítású természetvédelmi fejlesztések  
HUSK 2.2. Közös természetvédelmi tevékenységek  
 

6. Tájrehabilitáció 

 

7. A levegő- és zajszennyezettség csökkentése 

A levegő minőségét napjainkban elsősorban a hazai közlekedés és a lakossági 
fűtés okozta szennyezőanyag terhelés határozza meg, de a meteorológiai 
helyzettől függően időszakosan szerepe lehet a nagyobb távolságról érkező 
szennyezésnek is. Az ipari kibocsátások hatása – a szigorú követelmények életbe 
lépésével és ezek betartásával – csökkent.  
Az utóbbi évek mérési adatai azt mutatják, hogy a megyében a korábbi tendenciával 
ellentétben a közlekedés, mint fő PM10 forrás domináns szerepe megszűnt és a 
lakossági kibocsátások léptek előtérbe. Egyre több háztartás tér át a szilárd tüzelésre 
(szén, fa, biomassza), illetve nagyon sok helyen hulladékot (PET palack, gumi, 
műanyag) használnak a háztartási tüzelőberendezésekben 
Tevékenységek leírása, azonosítása  
Lakossági kibocsátások csökkentése, ellenőrzése:  
Meg kell szüntetni az avar- és kerti hulladékok égetését, be kell vezetni ezek szervezett 
begyűjtését, elszállítását és komposztálását  
Ki kell dolgozni a lakossági tüzelőanyag felhasználás ellenőrzését.  
Biomassza alapú fűtési rendszereket elsősorban csak 5 MW alatti kiserőműveknél 
javasolt alkalmazni a szállópor koncentráció megelőzése érdekében  
A közlekedési eredetű emissziók csökkentése:  
A városok központi részein az autóbusz közlekedés csökkentése racionális 
szervezéssel, pl. végállomások áthelyezésével  
Városokat, városközpontokat elkerülő utak építése – 26-os út menti elkerülő utak 
fejlesztése  
Elektromos meghajtású járművek rendszerének elterjesztése (pl. helyi és helyközi 
közösségi, közcélú közlekedésben pl. a levegőszennyezéssel erősen érintett Sajó 
völgyben)  
Ipari kibocsátások csökkentése:  
Az ipari kibocsátások csökkentése érdekében előnyben kell részesíteni a tüzelőanyag-
váltást, amennyiben bizonyított, hogy alkalmazása emisszió csökkenést eredményez.  
Szállópor kibocsátás fokozott nyomon követése és a szűrőberendezések 
hatékonyságának javítása  
IKOP 3. Regionális közúti elérhetőség és közlekedésbiztonság prioritástengely  
KEHOP 3. Hulladékgazdálkodás  
KEHOP 3. Levegő és zajvédelem  
KEHOP 5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása - 
Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-
termelés elősegítése  
GINOP – Vállalkozás-fejlesztés, illetve vállalkozások energiahatékonyságát javító 
intézkedései 
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A megyei önkormányzat becslése alapján az ágazati programokban a megyei 
fejlesztésekre rendelkezésre álló források becsült költségvetését tartalmazza az alábbi 
táblázat.   

„egy adott megyére jutó fejlesztési forrás = a teljes fejlesztési forrás népességarányos 
allokációja * a megye egy főre jutó GDP értékének átlagtól való eltérésének reciproka”.  

A fenti elv került alkalmazásra a GINOP, IKOP, és EFOP tekintetében. A KEHOP esetében 
mások az arányok, mivel a Kohéziós Alap kapcsán a KMR régióra is jut forrás. A táblázat 
(2014.06.25. napi) MNB középárfolyam (306,12 Ft/Euro) alapján került kiszámításra. A 
Partnerségi Megállapodás szerint az összes uniós támogatás 24.999.449.476.- EUR. Forintra 
átváltva 7.652.831.473.593.- Ft, azaz 7.652,83.- Mrd Ft az MNB árfolyamon történő átváltást 
követően) 

A fentiek alapján az alábbi keretösszegekkel lehet előzetesen számolni. Az alábbi táblázat egy 
becslést tartalmaz, a megyei fejlesztések finanszírozására kötelezettségvállalást nem jelent!  
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4. Összegzés 
 

Az előző évek során az Integrált Városfejlesztési Stratégiában és a Gazdasági Programokban 
megfogalmazott elképzelések jelentős része megvalósult - a város infrastruktúrája sokat 
fejlődött, intézményei megújultak, közösségi terei megszépültek. Az önkormányzat 
adósságállományát az állam átvállalta, de ezzel párhuzamosan feladatai és hatásköre 
leszűkültek, mozgástere lecsökkent. 

A régió gazdasági környezetének állapotából és az önkormányzatok finanszírozási 
rendszerének igazságtalanságából fakadóan az önkormányzat saját bevételei csökkentek, a 
térség gazdasági fejlődéséből (BorsodChem növekedése, Miskolcon a "Péteri kapu" 
térségében zajló beruházások) nem tudott profitálni.   

Az Új Széchenyi Terv támogatásával az önkormányzat sokat tett Sajószentpéter élhetőbbé 
tételéért.  

A finanszírozási rendszer utódja, a Széchenyi 2020 neve arra utal, hogy új uniós költségvetési 
időszak indul 2020-ig. Ennek a több éves ciklusnak az egyik célkitűzése, hogy felpörgesse a 
fejlesztéseket, erősítse a versenyképességet. A támogatás intenzitása hasonló az előző 
rendszerhez, ám nagyobb hatékonysággal próbálják azt felhasználni a 2014-2020-as 
időszakban. Gróf Széchenyi István nevét viselő program hat támogatandó területet ölel fel: 

 Munkahelyteremtés 
 A vállalkozások versenyképességének javítása 
 Szegénység elleni küzdelem és oktatás 
 Energiahatékonyság javítása, környezetvédelem 
 A közlekedés korszerűsítése 
 Kutatás-fejlesztés támogatása 

Mindez lehetőséget ad arra, hogy a következő években Sajószentpéter befektetői 
vonzerejét, gazdasági potenciálját, ezáltal az önkormányzat bevételeit is növelje. 

A gazdaságfejlesztés javasolt eszköztárát mutatja be a lenti ábra, amelyek legfontosabb 
intézkedései: 

 Infrastrukturális "HARD" típusú fejlesztések 
 meglévő barnamezős terület (Sajó-Glass és környezete) kármentesítésével, 

megújításával befektetők vonzására alkalmas ipari terület kialakítása 
 az épülő elkerülő út zónájában új zöldmezős ipari terület kialakítása és 

közművesítése,  
 a barnamezős terület revitalizációja, az elkerülő út megépítése, 

környezettudatos tevékenységek preferálása (megújuló energiák, 
csapadékvíz-elvezetés, kerékpárút, parkok, stb.) 

 Szolgáltató "SOFT" típusú intézkedések 
 befektető barát környezet kialakítása, a befektetés- szervezés területén aktív 

tevékenység folytatása (helyi vállalkozások tájékoztatása, kiajánlások, 
egyablakos ügyintézés, partnerkeresés, stb. 

 a városimázs javítása (ZÖLD-környezettudatos város),   
 szabad vállalkozási zóna cím és az ezzel járó adó- és fejlesztési kedvezmények 

elnyerése. 
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Sajószentpéter története változatos, sikerek és kudarcok egyaránt előfordultak. A program 
sikere és eredményessége a következő évek során a városlakók, a képviselő-testület a 
városvezetés elkötelezettségén, a közreműködők együttműködésén és felkészültségén múlik. 

Legyen példa a városért történő összefogásra Sajószentpéter mezőváros 1725-ös statútuma 
a nemesség és a jobbágyság egyenlő jogairól és egyforma teherviseléséről, amelyből kitűnik, 
hogy eleink képesek voltak még az elnyert jogaik egy részéről is lemondani a város 
fejlődéséért. 



 

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 

 

83 
 

1. sz. melléklet: A TOP prioritásai és intézkedései 
 

Prioritás Intézkedések 

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás 
elősegítésére 

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 
1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 
1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés 
1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés 

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés 
kiemelten a városi területeken 

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-
felhasználás arányának növelése 

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi 
együttműködés erősítése 

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 
4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás 
ösztönzés és társadalmi együttműködés 

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási 
együttműködések (paktumok) 
5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 
programok  
5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása 
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2. sz. melléklet: Az ágazati Operatív Programok prioritásai és intézkedései 
 

 

  

OP 
rövidítése

OP neve Prioritás Intézkedés

RSZTOP RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET 
TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM

1.1 A szervezeti hatékonyság fejlesztése a központi és területi közigazgatásban
1.2 Az egyablakos ügyintézés elérhetőségének bővítése
1.3 Az ügyintézési folyamatok adminsztratív terheinek csökkentése
2.1 A Közigazgatási Kompetencia Központ kialakítása
2.2 Közigazgatási tudásmenedzsment rendszer kialakítása
2.3 közszolgálati életpályák képzési követelményeinek biztosítása
3.1 Közigazgatási folyamatok elektronizálása
3.2 Az e-közbeszerzési megoldás széleskörű bevezetése
4.1 Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése érdekében
1.1 Egységes elégedettségmérési program
1.2 Az Integrált Közszolgáltatási Információs Rendszer bevezetése
1.3 A közszolgáltatási szakemberek kompetenciafejlesztése
1.4 A közszolgáltatások szervezési paradigmáit megújító kutatások végrehajtása
2.1 Helyi közszolgáltatás optimalizációs projektek végrehajtása
2.2 Innovatív közszolgáltatás optimalizációs mintaprojektek
3.1 A Monitoring Bizottságok működtetése
3.2 A társadalom tájékoztatása
4.1 Az Audit Hatóság működtetése
4.2 Az irányítási és ellenőrzési rendszer működtetéséhez szükséges feltételek 
biztosítása

KÖFOP KÖZIGAZGATÁS– ÉS 
KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉSI 
OPERATÍV PROGRAM

1. A közigazgatás 
hatékonyságának növelése

2. A helyi közszolgáltatások 
optimalizálása
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OP 
rövidítése

OP neve Prioritás Intézkedés

1.1 Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos adat- és 
tudásbázisok fejlesztése
1.2 Hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése
1.3 Vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása
1.4 vizek okozta kártételekkel szembeni ellenálló-képesség javítása
1.5 Dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítása, tározók építése
2.1 Ivóvízminőség-javítás ivóvíz-kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra 
áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek 
kombinációjával
2.2 Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos fejlesztések
2.3 Szennyvíziszap optimális hasznosítása érdekében szükséges beruházások, 
fejlesztések energiahatékonysági elemekkel
3.1 Az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek fejlesztése
3.2 Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a 
települési hulladék vonatkozásában
4.1 A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását 
célzó élőhely-fejlesztés
4.2 A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása
4.3 A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és 
fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai 
szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok
4.4 A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek 
bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektek
5.1 Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-
termelés elősegítése
5.2 Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkal-
mazásának kombinálásával
5.3 Távhő és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése, illetve megújuló alapra 
helyezése
5.4 Szemléletformálási programok

5. Energiahatékonyság növelése, 
megújuló energiaforrások 
alkalmazása

KEHOP KÖRNYEZETI ÉS 
ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV 
PROGRAM 

1. A klímaváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodás

2. Települési vízellátás, 
szennyvízelvezetés és –tisztítás, 
szennyvízkezelés fejlesztése

3. Hulladékgazdálkodással és 
kármentesítéssel kapcsolatos 
fejlesztések

4. Természetvédelmi és élővilág 
védelmi fejlesztések
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OP 
rövidítése

OP neve Prioritás Intézkedés

1. Társadalmi együttműködés 
erősítése
2. Infrastrukturális beruházások a 
társadalmi együttműködés 
erősítése érdekében
3. Gyarapodó tudástőke
4. Infrastrukturális beruházások a 
gyarapodó tudástőke érdekében

5. Pénzügyi eszközök alkalmazása 
a társadalmi együttműködés 
erősítése érdekében, valamint 
társadalmi innováció és 
transznacionális 
együttműködések

EFOP EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI 
OPERATÍV PROGRAM 



 

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 

 

87 
 

 

OP 
rövidítése

OP neve Prioritás Intézkedés

1.1. Versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése
2.1. A kkv-k növekedési lehetőségeinek megteremtése
Modern üzleti infrastruktúra megteremtése
3.1. Piacképes és együttműködő kkv szektor megteremtése
Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program
4.1 K+I aktivitás növelése
4.2 Stratégiai K+I hálózatok számának növelése
5.1 A K+I kapacitások megerősítésével növekvő Horizon 2020 részvétel
6.1 Az IKT szektor nemzetközi versenyképességének növelése
6.2 Infokommunikációs megoldások használati szintjének növelése a vállalkozások 
körében
7.1 Állampolgárok IKT-hoz való hozzáférésének növelése
8.1 Az NGA fehér foltok csökkentése, az újgenerációs szélessávú hálózatok 
kiépítésének ösztönzése
8.2 Nagy sávszélességű kapcsolat biztosítása az ellátatlan állami intézményeknél

4. Energia 9.1 Vállalkozások energiahatékonyság-növelését és megújuló energia felhasználását 
célzó fejlesztéseinek támogatása
10.1 Álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek növekvő körének 
munkaerőpiaci integrációja
10.2 A társadalmi célú vállalkozások foglalkoztatási kapacitásainak erősítése
Fiatalok fenntartható munkaerőpiaci integrációja
Ifjúsági Garancia
Munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodása
Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés javítása
Oktatási és képzési rendszerek munkaerőpiaci igényekhez való igazodásának javítása

Szakképzés és felnőttképzés fejlesztése
7. Turizmus Természeti és kulturális örökség megőrzése

6. Versenyképes munkaerő

GINOP GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS 
INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 

1. KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 
VERSENYKÉPESSÉGÉNEK 
JAVÍTÁSA

2. Kutatás, technológiai 
fejlesztés és innováció

3. Infokommunikációs 
fejlesztések

5. Foglalkoztatás
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OP 
rövidítése

OP neve Prioritás Intézkedés

1. Nemzetközi (TEN-T) közúti 
elérhetőség javítása

1.1 Az országhatárok elérésnek javítása a magyarországi TEN-T úthálózaton

2.1 A hazai TEN-T vasútvonalakon az utazási idő csökkentése
2.2 A dunai hajózás biztonságának javítása
3.1 A Közép-Magyarország Régió városi-elővárosi közösségi közlekedési 
teljesítményének megőrzése
3.2 A vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzése

4. A TEN-T hálózat közúti 
elérhetőségének javítása

4.1 Megyei jogú városok közúti elérhetőségének javítása

VEKOP VERSENYKÉPES KÖZÉP-
MAGYARORSZÁG OPERATÍV 
PROGRAM 

VP VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 
MAHOP MAGYAR HALGAZDÁLKODÁSI 

OPERATÍV PROGRAM 

IKOP INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI 
OPERATÍV PROGRAM 

2. Nemzetközi (TEN-T) vasúti és 
vízi úti elérhetőség javítása
3. Fenntartható városi 
közlekedés fejlesztése, elővárosi 
vasúti elérhetőség javítása


