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A program elkészítése előtt széleskörű társadalmi vitát szerveztünk. A beszélgetéseken 
elhangzottak segítették a program összeállítását, megerősítették a legfontosabb célkitűzéseket 
a korábban elfogadott fejlesztési elképzeléseket, az önkormányzat által kötelezően ellátott és 
önként vállalt feladatok kapcsán felmerült jövőbeli feladatokat. A felvett javaslatok nagy 
része a programba beépítésre került.  

 
I. 
 

A program prioritásai 
 
- Fő célkitűzés a városban élők komfort érzetének, identitásának, érzelmi 

összetartozásának erősítése, egy jó hangulatú polgári kisváros építése. 
- A fejlesztési kérdésekben kiemelt szerepet kap a turisztikai és az idegenforgalmi 

potenciál erősítése, melyet a jövő szempontjából egyik kitörési pontnak tekintünk. 
- Fontos feladat a Bódva-völgyi kistérség körzetközponti szerepének erősítése. Ezt jól 

segítheti az egészségügyben és a középfokú oktatásban tervezett fejlesztés. 
- Erősíteni kívánjuk és támogatjuk azon intézmények Edelényben történő feladat-

ellátását, mint a munkaügy, földhivatali ügyek, népegészségügyi feladatok. 
- Fontosnak tartjuk a jelenlegi pénzügyi szolgáltatások színvonalának megtartását. 
- Edelény a térség kereskedelmi szolgáltatásainak központi szerepét tölti be, a térség 

lakóinak ilyen jellegű igényei kielégítését, magasabb színvonalra emelését támogatjuk. 
- A város épített környezetének lehetséges fejlesztési irányaiban a pályázati lehetőségek 

kiaknázása mellett a magánerős fejlesztések támogatását kiemelten kezeljük. 
- Az elkövetkezendő időszakban a város működésének finanszírozását alapfeladatnak 

tekintjük. Ugyanakkor törekszünk a működésre, fejlesztésre fordítható források 
kiegyensúlyozott, fejlesztés-orientált kialakítására. 

- A program elkészítésénél figyelembe vettük, hogy az Európai Uniós források 2013-ig 
terjednek, ezért a megjelölt feladatok nagyságát, mennyiségét is 2013-ig terveztük. 

- 1Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy a város árvízi védelmét a lehetőségek 
figyelembevételével megfelelő szintre emeljük. Ezen értjük a megfelelően megerősített 
gátak kiépítését, minden vízfolyásnál a mértékadó vízhozamnak megfelelő 
keresztmetszetek biztosítását a meder és műtárgyak esetében. Szükséges helyeken árvízi 
vagy záportározók megépítését, zsilipek, átemelők, átereszek, csapadékelvezető 
rendszerek   kivitelezését. 

 
 

II. 
 

Önkormányzati vagyongazdálkodás 
 

1. Forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
 
Az önkormányzat forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának 
(utak, járdák, intézmények, közművek, stb.) funkciója a közszolgáltatások biztosítása. Az 
előző évekhez hasonlóan az anyagi lehetőségekhez mérten folytatni kell ezek állagának 
megóvását, felújítását.  
 

                                                 
1 A 2011. évi felülvizsgálat során 43/2011.(III.23.)  számú határozattal kiegészítve. 
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2Az árvízkárral érintett utak és járdák felújítása illetve eredeti állapot helyreállítás a vis maior 
által biztosított keretből 2011 évben keret mértékéig megtörténhet. A további felújítás és 
fejlesztésre ütemezés készül, az ütemezést az esetleges pályázati kiírások módosíthatják. 
 
2. Nem lakás célú ingatlanok 
 
Az elkövetkezendő időszak kiemelt feladata a forgalomképes ingatlanok 
hasznosíthatóságának vizsgálata, előtérbe helyezve az évek óta üresen álló épületeket. 
Hasznosítás során be kell vonni a magántőkét, biztosítva ezáltal a költségvetés felhalmozási 
egyensúlyát, megakadályozva az épületek állagának és értékének további romlását. (Volt 
ÉMÁSZ épület, IV. akna volt bányaépület, volt kisegítő iskola.)  
  
A Finkei Általános Iskola megszűnését követően az épületre pályázatot kell kiírni a 
hasznosítása, illetve értékesítése érdekében. 
  
A Kistérségi Hivatal munkaszervezetének elhelyezésére a város tulajdonában lévő valamelyik 
épület alkalmas lehet.  
  
A jelenlegi Polgármesteri Hivatal korszerűsítésével, kevesebb pénzügyi forrás bevonásával a 
hivatali apparátus elhelyezése megoldható, emellett az ügyfélforgalom sokkal színvonalasabb 
kiszolgálása is biztosítható. 
 
Céljaink között szerepel a volt MHSZ épületének megvásárlása, illetve tulajdonba vétele, 
ezáltal egy nagyobb építési terület kialakítására nyílik lehetőség a belvárosban.  
 
Az Edelényi Egészségügyi Intézmény felújítására engedélyes tervvel rendelkezünk, a 
rekonstrukció pályázati pénzekből biztosítható, így az István király útján lévő fogászati és 
gyermekorvosi rendelők áthelyezhetők. A megüresedő épület hasznosításáról gondoskodni 
kell.  
 
A folyamatos bevételt biztosító forgalomképes ingatlanjaink jelenlegi hasznosítását - jobb 
konstrukciók reményében - felül kell vizsgálni. 
 
Külterületi, mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanjaink egymástól elszórtan helyezkednek el, 
viszonylag kis területnagyságot képviselnek, egyesítésükre nincs lehetőség. Értékesítésre, 
illetve haszonbérbe adásra kell meghirdetni, bérleti díjat megállapító határozatot célszerű 
felülvizsgálni.  
 
3A Vöröskereszt segítségével a volt ÉMÁSZ épület felújítása történt meg, 6 lakás kialakításra 
került, a Kistérségi Hivatal elhelyezése is megoldódott a volt 3.sz. Általános Iskola 
épületében. Időközben a IV. akna volt bányaépület valamint a volt kisegítő iskola 
értékesítésre került. 
A forgalomképes ingatlanok hasznosíthatóságának lehetősége továbbra is kiemelt feladat. Az 
elmúlt időszakban sajnos a válság és árvíz miatt nem sok lehetőség nyílott hasznosításukra. 
Elemzés után koncepció készítendő a hasznosítási lehetőségek feltárására és ütemezésére. 
Esetleges értékesítésükkel azonban még célszerű várnunk a gazdaság fellendüléséig, mely 
vélhetően a jelenleg elérhető ingatlanárak emelkedését is eredményezi majd. 

                                                 
2 A 2011. évi felülvizsgálat során 43/2011.(III.23.)  számú határozattal kiegészítve. 
3 A 2011. évi felülvizsgálat során 43/2011.(III.23.)  számú határozattal kiegészítve. 
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A folyamatos bevételt biztosító forgalomképes ingatlanjaink jelenlegi hasznosítását - jobb 
konstrukciók reményében - felül kell vizsgálni.  
Kialakított építési telkek értékesítését (Dankó Pista út, Vásártér) – akár folyamatos akciók  
biztosításával – folytatnunk kell. 
A volt Bányászklub épületének hasznosítása (közösségi térré alakítása) is fontos feladat, 
pályázat segítségével a hasznosítását meg kell oldani. 
 
3. Lakásgazdálkodás 
 
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások egy része szociális, másik része szakemberek 
elhelyezését szolgálja.   
 
Valamennyi önkormányzati lakás – egy kivételével – lakott és a közeljövőben a bérlemények 
megüresedésére nem lehet számítani. 
 
Jelenleg 76 db önkormányzati lakás van, melyek közül 21 összkomfortos,  15 komfortos, 10 
félkomfortos, 28 komfort nélküli, 1 szükséglakás, 1 pedig lakatlan, a 76 bérleményből 6 
közérdekű jellegű. 
 
Az összkomfortos lakások kivételével az önkormányzat tulajdonát képező bérlemények 
túlnyomórészt leromlott állagúak felújítást igényelnek, ezek értékesítése úgy célszerű, hogy a 
lakások elidegenítéséből származó bevétel az önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek 
felújítására, korszerűsítésére kerüljön felhasználásra. 
 
Az eltelt időszak tapasztalatai azt igazolják, hogy a szociális lakásigénylők száma 
folyamatosan emelkedik, ugyanakkor az önkormányzat rendelkezésére álló lakásállomány 
nem biztosítja az igények kielégítését. 2006. évben a szociális lakásigénylők száma 47 fő. Az 
igények rövid időn belüli kielégítése nem várható, ezért az elkövetkezendő időszakban a 
szociális lakásügyi névjegyzékre csak kevés lakásigénylő vehető fel.  

 
A kialakított építési telkeink hasznosításáról (Dankó Pista, Vásártér, Póts András út) 
gondoskodni kell, ismételt meghirdetéssel, társasházak kialakításával. 
 
4A lakások számának növelése is lehetőség, mely megvalósítása történhet meglévő 
önkormányzati tulajdonú épületek átalakításával, pályázat nyújtotta lehetőségek segítségével, 
magántőke bevonásával. Erre alkalmas építési területeket kell biztosítani oly módon, hogy az 
infrastruktúrális ellátottság is biztosított legyen ezzel egy időben. Kedvező áron történő 
értékesítés pályázat útján építőipari vállalkozások számára, akik legalább minimum 30 
lakásegység építését vállalják. A pályázat nyerteséről a meghatározott szempontok és 
elbírálási metódus alapján a Képviselő-testület határoz. 
 
4. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 

 
Az önkormányzat 2004. évben alapította meg a Borsodi Közszolgáltató Kht-t 100%-os 
tulajdoni részesedéssel. Az alapításkori jegyzett törzstőke 10 millió forint volt. A társaság 
által ellátandó feladatok közé a vízi-közmű üzemeltetés, parkfenntartás, a lakás- és 
helyiséggazdálkodás tartozik, feladatai tovább bővültek (temetkezési szolgáltatás, bizonyos 
építőipari feladatok.) 

                                                 
4 A 2011. évi felülvizsgálat során 43/2011.(III.23.)  számú határozattal kiegészítve. 
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A mérleg szerinti eredményt eszközök pótlására, bővítésére forgatják vissza. 

 
2008. júliusától a gazdasági társaságokról szóló törvény módosítása miatt meg kell állapítani a 
cég új társasági formáját. Az átalakítás előtt szükségesség válik a Borsodi Közszolgáltató Kht. 
olyan irányú átvizsgálása, aminek kapcsán megjelölhetők azok a feladatok, amelyek a 
versenyszféra felé nyitást biztosítani tudják és a jelenlegi városüzemeltetési feladatok is jó 
színvonalon elláthatók.  
 
5A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. mint az önkormányzat 100%-os tulajdonú Borsodi 
Közszolgáltató Kht jogutódjaként jött létre 2009 évben. Feladatköre változatlanul a közművek 
üzemetetése (víz, szennyvíz), úthálózat kezelése, városgazda feladatok. 
Tevékenységi körének bővítése célszerű lenne, azonban ehhez a megfelelő feltételeket is meg 
kell teremteni. A feladatkört a fejlesztési lehetőségek figyelembevételével folyamatosan a 
lehetőségekhez igazítani. 
 
5. Részvények, kötvények 
 
A gázközmű-vagyonhoz kapcsolódó államkötvény felhasználásáról a képviselő-testület a 
fejlesztési feladatok meghatározásával egyidőben dönt. Lejáratáig - 2010-ig - folyamatosan 
évi 37,5 millió forint bevétellel számolunk. 

 
Az önkormányzat tulajdonát képezi továbbá 30.580.e,-Ft névértékű ÉMÁSZ részvény, ennek 
tőzsdei árfolyama jelenleg a névérték felett van. Az értékesítéséből származó bevétel 
pályázati önerő részét képezheti.  

 
5.550.e,-Ft névértékű részvénnyel rendelkezünk a Borsodvíz ZRt-nél. A társaság nyereséges, 
de osztalékot nem fizet, eredményét eredmény-tartalékba helyezi. 
 
Ezen a részvények értékesítése megfontolandó. 
 
Az önkormányzat fejlesztési forrásainak bővítése céljából 2003. évben zárt jegyzésű kötvényt 
bocsátott ki 300 millió forint összegben. 2009-ig kamatfizetési kötelezettségünk áll fenn, 
2009-től évi 60 millió forint a tőketörlesztés. 
 
A banki szféra a jelenleginél jobb, könnyítettebb konstrukciókat kínál, ezek kihasználását a 
terhek könnyítése és új fejlesztési források megteremtése érdekében szorgalmazni kell. 
 
6Az önkormányzat fejlesztési forrásainak bővítése, valamint a kedvezőtlen kamatozású, 2003. 
évben kibocsátott 300 millió forint névértékű kötvényének visszavásárlása céljából 2007. 
évben 800 millió Ft névértékű kötvényt bocsátott ki. Ebből jelenleg 96.213 eFt szabad 
pénzeszköz áll rendelkezésre. Biztosításra került továbbá a Borsodi Tájház felújításához, a 
belvárosi gyűjtőút korszerűsítéséhez, a Nefelejcs Óvoda fejlesztéséhez, valamint a 
funkcióbővítő rehabilitáció pályázat megvalósításához szükséges önerő is. 
 

III.  
 

Pénzügyi gazdálkodás 
                                                 
5 A 2011. évi felülvizsgálat során 43/2011.(III.23.)  számú határozattal kiegészítve. 
6 A 2011. évi felülvizsgálat során 43/2011.(III.23.)  számú határozattal kiegészítve. 
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1. Működőképesség 
 
Az önkormányzat évek óta működési forráshiánnyal küzd. A hiányt különböző kiegészítő 
állami támogatásokkal, vagyonértékesítésből származó bevételekkel és hitel felvételével 
pótoljuk. A működésképtelen önkormányzatok (ÖNHIKI) támogatásának igénybevételi 
feltételei nagymértékben szigorodtak és szigorodnak.  
A normatív hozzájárulások nem fedezik a feladatellátáshoz szükséges összegeket, 
intézményeink (kivéve a kórház és Egészségügyi Intézmény) működését éves szinten több 
100 millió forinttal kell kiegészíteni.  
 
Az állami támogatások évek óta nem ismerik el az infláció, a 2005. évben végrehajtott bér- és 
járuléknövekedés hatásait, de a megnövekedett felújítási és karbantartási igényeket sem. Ez a 
tendencia várhatóan a következő években is folytatódik.  
 
Kistérségi körzetközponti szerepkörünkből adódóan a kötelezően ellátandó feladatoktól 
lényegesen több feladatot látunk el. Meg kell vizsgálni, hogy a térségi feladatellátást szolgáló 
intézmények nem működtethetők-e gazdaságosabban a Többcélú Kistérségi Társulás 
keretében. (Családsegítő és Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet, Izsó Miklós 
Gimnázium és Szakképző Iskola, Időskorúak Szociális Otthona). 
 
Folytatni kell a megkezdett racionalizálási intézkedéseket, felül kell vizsgálni az 
önkormányzati konyhák hatékonyabb működtetésének lehetőségeit a HACCP előírás 
feltételeinek megfelelve. 
 
Az önkormányzati költségvetési szerveknek törekedniük kell a pályázatok útján elérhető 
források bevonására. 
 
Az önkormányzat hitelállománya jelenleg a költségvetési főösszeg 10,81%-a. 
 
7Jelenlegi költségvetés még biztosítja a működőképességet, de a mostani 2011 évi 
költségvetésinél nagyobb hiány már nem engedhető meg. Amennyiben a gazdasági helyzet és 
normatív támogatás tovább romlik az önkormányzat működése csak még erősebb 
megszorításokkal biztosítható. Intézményrendszer karcsúsítása, illetve átadása más 
fenntartásába. Fontos feladat a pályázati források maximális kihasználása. Minden olyan 
feladat ellátása saját hatáskörben való ellátása, mely megtakarításhoz, vagy álláshely 
megőrzéséhez, új teremtéséhez köthető. 
 
2.   Helyi adók  
 
Az önkormányzat által bevezethető helyi adókat az 1990. évi C. tv. határozza meg, melyek 
közül az iparűzési adó került bevezetésre, mértéke 2 %. Az iparűzési adóból származó 
önkormányzati bevétel nagysága az elkövetkezendő időben várhatóan jelentős mértékben nem 
változik. 

 
A gépjármű adó változtatásaiból következően nagymértékű adóbevétel növekedés, illetve 
kiesés szintén nem várható. 

 
Egyéb helyi adó bevezetése a lakosság anyagi és szociális helyzete miatt nem ajánlott. 
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A 2008. évben bevezetendő ingatlanadóból származó önkormányzati bevétel nagysága jelen 
pillanatban nem tervezhető. 

 
 

Összességében megállapítható, hogy az elkövetkezendő évek gazdálkodása nem lesz 
feszültségektől mentes. A működési feltételek forrásbiztosítását hitelfelvételekkel tudjuk csak 
biztosítani. 

 
8A lakosság további terhelése nem célszerű, azonban az állami támogatások további 
csökkenése esetén várhatóan további helyi adók bevezetése biztosíthatja a biztonságoshoz 
közeli működési helyzetet. Ezzel szemben  a másik megoldás, hogy csökkenteni az adókat és 
több vállalkozást betelepíteni. Azonban ennek feltételeit nem könnyű megteremteni és főleg 
el is érni a megfelelő számú betelepülést. 

 
 

IV. 
 

Infrastruktúra-hálózat fejlesztés 
 
1.  Közúthálózat-fejlesztés, járdaépítés 
 
Az elmúlt ciklus időszakában 27 utat építettünk és újítottunk fel a város különböző részein. A 
megépített, felújított utakon túl az alábbi utcák új aszfaltburkolattal és díszkő-burkolattal 
történő ellátását tervezzük: 
István király, Muskátli, Erkel Ferenc, Rözsavölgyi, Nefelejcs, Hóvirág, Jázmin, valamint a 
belvárosban burkolatrekonstrukció.  
Szent Márton utca felújítása, a Császtai szőlőhegyre vezető út építése szintén fontos feladat. 
Kerékpárutat terveztünk a kisvasúti hídtól a Bódva töltésén a Finkei útig. 

 
A belvárosban a parkolási gondok megoldása szükségessé vált, ezen az István király úton és a 
Görög katolikus templom előtt megépítendő parkolók segíthetnek. 

 
Az elmúlt három évben városunkban mintegy 13 km járdaszakasz épült meg. 
A következő időszakban ezt a programot tovább kívánjuk folytatni az anyagi lehetőségek 
függvényében. 
 
9Lehetőségekhez mérten el kell készíteni az alábbi felsorolásban szereplő beruházásokat: 

- Buszmegállók és járda kiépítése a városon átvezető főútvonal mentén az egységes 
városkép kialakítása érdekében. 

- Gyalogátkelő helyek kialakítása illetve a kialakítás feltételeinek vizsgálata a borsodi 
iskola előtt, a Borostyán panzió előtt a Borsodi úton illetve a Miklós Gyula út 12 szám 
előtt 

- A város területén lévő utak kátyúzása, burkolat kialakítása (Muskátli, Hóvirág, Jázmin 
Malomszög utakat - ennél tárgyalást kezdeményezni a Borsod Volánnal, Herman Ottó, 
Bódva. Újtemplom, Katona József) 

- A Császtai és a Finkei „hegy” felé vezető utak kialakítása 
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- A város területén lévő járdák felújítása, városrészenként egységes kép kialakítása 
- Borsodi és Finkei városrész között kerékpárút kialakítása a Bódva-patak depóniájának 

helyreállítása után 
 
2.  Közműfejlesztés 
 
2.1.  Ivóvíz 
 
Edelény város vízellátása teljes egészében az ÉRV Rt-től átvett múcsonyi, valamint a 
borsodsziráki ágon keresztül történik. Hálózatunk túlnyomórészt elöregedett, az 1950-es, 
1970-es évek között épült azbeszt cement, öntött vas és acélcsövek. 
 
Az 40-50 éves acélvezetékek korukból adódóan erősen korrodáltak, több helyen lyukasak, 
míg az eternit vezetékek elöregedtek, gyakoriak a repedéses csőtörések. Jelentős a 
bekötővezetékeken, valamint az aknákban bekövetkezett hibák száma, amelyen a vezetékek 
korából, a szerelvények korróziójából adódnak. A terület vízföldtani adottságából eredően az 
elfolyó ivóvíz a legtöbb esetben nem kerül a felszínre, hanem észrevétlenül elszivárog a 
kavicsrétegben.  
 
A veszteség hatékony csökkentése, a biztonságos üzemelés csak az elöregedett vezetékek 
rekonstrukciójával, ütemezett cseréjével valósítható meg. A bekötővezetékek folyamatos 
rekonstrukciója kiemelt feladat a hálózati veszteség csökkentése érdekében. 
 
A vízmű telepen 6 db fúrt kút található. Négy darab sekély mélységű, a Bódva folyótól 800-
900 m-re, a folyó vízadó összletére (összehalmozódott üledék) települt parti szűrésű kút. Két 
darab mélyfúrású kút a térség rétegvizeinek kitermelését végezte. 
 
A kutakból kitermelt vízmennyiség vízminőségi paraméterei meghaladták az egészségügyi 
határértéket.  
 
A városvezetés távlati tervében szerepel a vízmű-telep újbóli beüzemelése. Ennek érdekében 
a két mélyfúrású kút vízminta-vételezése megtörtént. A korábbi kritikus paraméterek közül 
csak az ammónia volt határérték feletti a 2005. évben vizsgált vízminta alapján.  
Az edelényi vízfogyasztási adatokat ismerve két alternatíva lehetséges: 
 
- a város teljes vízigényét az edelényi vízmű-telep biztosítaná, vagy 
- a vízmű-telepen kinyert tisztított vizet keverni az ÉRV Rt.-től kisebb  
 
mennyiségű átvett vízzel. 

 
Mindkét megoldás megvalósításához fontosnak tartjuk a vízmű-telep 2 db mélyfúrású kúttal 
történő bővítését.  
 
A vízmű-telep újraindításához feltétlenül szükséges a csőhálózat, a kétszer 75 m3-es térszíni 
medence, a hálózati szivattyúk, a gépház, a vezérlés és a szerelvények teljes körű 
felülvizsgálata. A felülvizsgálatot követően a megvalósításhoz szükséges anyagi források 
meghatározása és elnyeréséhez szükséges pályázatok benyújtása a cél. A pénzeszközök 
elnyerésére különböző pályázati lehetőségek adódnak, mint pl. vízminőség javítására kiírt, 
vagy a felszíni vízbázist érintő pályázatok. 
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10A víz gazdálkodási feladatokra koncepciót kell kidolgozni. Ezt követően meg kell 
terveztetni a  szükséges létesítményeket a kapcsolódó tanulmányokkal együtt. A 
költségbecslések alapján ütemezni kell a megvalósítást és figyelni és részt venni az erre 
vonatkozó aktuális pályázatokon. Amennyiben lehetséges külső pénzügyi forrást is be kell 
vonni. Célként kell meghatározni, hogy rövidtávon a vízdíj nem lehet több mint ami 
egyébként lenne és hosszabb távon pedig jelentősebb csökkenést eredményezzen a 
megvalósulást követően.  
A vízdíj befizetése egyre jobban elmarad, a kintlévőség már olyan mértékű, hogy 
beavatkozást igényel. A Kft. jogosult a bekötővezeték keresztmetszetének csökkentésére, így 
az érintett lakás, épület csak ivóvíz vételezéshez elegendő mennyiségű vizet képes vételezni. 
Amennyiben ezen intézkedés sem hoz eredményt, úgy szükséges a fizetős közkutak 
biztosítása az érintett területeken. Illegális vételezés, plomba feltörés esetére biztosítani kell 
szabálysértési bírság kirovásának feltételét a vonatkozó rendeletben. 
 
2.2. Szennyvíz 

 
A csatornahálózat hossza a bekötővezetékekkel együtt 56.618 fm. A fogyasztó helyek száma 
2937 db, ebből lakossági 2772 db, közületi 165 db. A vízellátásba bekötött lakásokhoz 
viszonyítva 79,6 %-os a szennyvízrákötés. Az 50-es, 60-as években épült csatornák anyaga 
többségében azbeszt cement cső. Az átemelők nem tökéletes szigetelése, a csatornahálózat 
állaga miatt gyakoriak az üzemzavarok, ami elsősorban a dugulások nagy számában nyilvánul 
meg.  
 
A szennyvíztisztító-telep kapacitása megfelel a mai műszaki előírásoknak és megfelelő 
hatásfokkal üzemel.  
 
Fontos megemlíteni, hogy az edelényi szennyvízhálózat nem egyesített rendszerű, ebből 
kifolyólag tilos bevezetni a hálózatba a csapadékvizet. Esős időszakban jól nyomon 
követhető, hogy a szennyvíz telepre beérkező vízmennyiség jelentős része csapadékvíz. Ezen 
mennyiség csökkentése érdekében elengedhetetlen az illegális csapadékvíz-bekötések 
felszámolása, szankcionálása. Erre alkalmas füstölő-berendezéssel ezek az illegális bekötések 
kiszűrhetőek. 

 
11A szennyvíztisztító-telep kapacitása a mai műszaki előírásoknak ugyan megfelelne de a 
beérkező nagy mennyiségű csapadékvíz csökkenti a telep hatásfokát, és nem üzemel 
megfelelő határértékekkel. Ezek alapján Városunk kötelezéssel rendelkezik az ÉMI KTVF 
részéről, illetve befogadott 2015. december 31.- ig érvényes szennyezés csökkentési 
ütemtervet kell végrehajtania. Ezek végrehajtásához pályázatok benyújtása a cél. 
Fontos megemlíteni, hogy az edelényi szennyvízhálózat nem egyesített rendszerű, ebből 
kifolyólag tilos bevezetni a hálózatba a csapadékvizet. Esős időszakban jól nyomon 
követhető, hogy a szennyvíz telepre beérkező vízmennyiség jelentős része csapadékvíz. Ezen 
mennyiség csökkentése érdekében elengedhetetlen az illegális csapadékvíz-bekötések, 
szivattyúzások felszámolása, szankcionálása. Erre alkalmas füstölő-berendezéssel ezek az 
illegális bekötések kiszűrhetőek. Ennek határideje a szennyezés csökkentési ütemterv szerint 
2011. október 30. 
Az előzőekben leírt módosítások a 2011-03-03-i állapotot tükrözik amennyiben a készülő 
víziközmű törvény, amelynek várható megjelenése 2011 március közepe, több üzemeltetési 
eltérést fog tartalmazni akkor a javaslat újragondolását kell végrehajtani.  
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A szennyvíz gazdálkodási feladatokra koncepciót kell kidolgozni. Ezt követően meg kell 
terveztetni a  szükséges létesítményeket a kapcsolódó tanulmányokkal együtt. A 
költségbecslések alapján ütemezni kell a megvalósítást és figyelni és részt venni az erre 
vonatkozó aktuális pályázatokon. Amennyiben lehetséges külső pénzügyi forrást is be kell 
vonni. 
Illegális bármilyen rákötés esetére biztosítani kell szabálysértési bírság kirovásának feltételét 
a vonatkozó rendeletben. 

 
3. Csapadékvíz-elvezetés 
 
Városunk csapadékvíz-elvezető rendszere nyílt és zárt, valamint szikkasztó árokrendszerekből 
tevődik össze. Az elmúlt évek változékony időjárása miatt különös fontosságú a városi 
csapadékvíz-elvezetés működőképességének a javítása és fenntartása. A nagy esőzések 
alkalmával több, „régen elfeledett” vízelvezető árok újbóli kialakítása vált és válik 
szükségessé. A kisebb vízelvezetőárkok állagmegóvását az ingatlanok tulajdonosainak 
bevonásával kívánjuk megoldani úgy, hogy a kitermelt földet a Borsodi Közszolgáltató Kht. 
elszállítja. 
 
A zárt vízelvezető rendszerek, valamint a nagyobb vízhozamú árkok, patakok karbantartását a 
Kht. folyamatosan végzi. 
 
 
Tervezett beavatkozások: 
 
- Juhász Gy. utcával párhuzamos csapadékvízelvezető-árok nyomvonalán a Miklós Gy. 

utcai áteresz kitakarítása.  
- Rozsnyói utcával párhuzamos árok kiépítése.  
- Finkei utcával párhuzamos árokrendszer bel- és külterületi szakaszának kitakarítása. 
- Záportározó lehetőségének kialakítása, Császtai út végén, Damak és Edelény között 

(Saápi-patak), Rajk László utcától észak-nyugati irányban (Zúgó-patak) 
- 12Bólyai és Semmelweis utcák.  
 
A fent felsorolt elképzeléseket koncepcióval és tervekkel, tanulmányokkal kell alátámasztani 
és egységes vízelevezetési rendszerben kell továbblépni. Minden a város területét elérhető 
vízgyűjtő területet számításba kell venni, a mai értékek figyelembevételével. Meg kell 
terveztetni a  szükséges létesítményeket a kapcsolódó tanulmányokkal együtt. A 
költségbecslések alapján ütemezni kell a megvalósítást és figyelni és részt venni az erre 
vonatkozó aktuális pályázatokon. 
 
 
4.  Áramszolgáltatás 
 
Térségünkben, így városunkban is az elektromos-energia szolgáltatást az ÉMÁSZ Rt. 
biztosítja. A szolgáltatás színvonala megfelelőnek mondható. Elkészítettük a belváros 
légkábeles hálózat földkábelbe történő kiváltásának a tervét, melyet az elkövetkezendő 
időszakban meg kívánunk valósítani. Folyamatosan teljesítjük a közvilágítási lámpa-testek 
számának bővítésével kapcsolatos lakossági igényeket.  
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13A közvilágítás esetében is meg kell vizsgálni az alternatív irányú fejlesztés lehetőségét, 
megvalósítási javaslatait. Nagyobb intézmények esetében is jelentős megtakarítás érhető el, az 
erre irányuló pályázatokkal lehetőség szerint élni kell. Kedvezőbb feltételek esetén akár más 
szolgáltatóval is köthető szerződés az ÉMÁSZ Rt-vel szemben, azonban ehhez mindenképen 
megbízható, megfelelő tőkeerővel, referenciával rendelkező szolgáltatónak az ajánlata jöhet 
szóba. 
 
5.  Alternatív energiaszolgáltatás 
  
Intézményeink energiatakarékosságát hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével, a belső világítás 
rekonstrukciójával, valamint megújuló energiák hasznosításával kívánjuk elérni.  
 
A megújuló energiaforrások közül a napkollektor, biomassza és a hőszivattyú alkalmazását 
szorgalmazzuk. Az energiatakarékosságra 2007. évben lesz lehetőség pályázni. A konkrét 
megoldást a részletes veszteségfeltáró vizsgálat és a megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítését követően lehet meghatározni. 
 
14Koncepciót kell készíteni a  jelenlegi állapotról és ennek ismeretében meg kell terveztetni a 
megvalósítandó elképzelést. Ez vonatkozik egyaránt a hőszigetelés, nyílászárócserére, fűtés 
korszerűsítésre, világításkorszerűsítésre, megújuló energia minél nagyobb arányú 
felhasználására. Törekedni kell a beruházások esetén legkisebb és leggazdaságosabb 
energiafelhasználásra. Lehetőség szerint minden ilyen irányú pályázaton részt kel venni, a 
legrövidebb időn belül az fenntartási, üzemeltetési költségeket csökkenteni szükséges. 
 
6.  Városközpont kialakítás 
 
A képviselő-testület 2005. évben fogadta el a belváros és tágabb környezetének szabályozási 
tervét és helyi építési szabályzatát. Ez az elfogadott terv garancia arra, hogy városközpont a 
későbbiek folyamán barátságos, élhető, kulturált és igényes legyen. Ezek figyelembevételével 
indítottuk el azt a programot, amelynek eredményeképpen rendelkezünk tervekkel, amelyek a 
belváros sétáló utcáját hivatottak többek között megvalósítani. 
 
A környezet kialakításánál fontos szempont járdáink, útjaink térkővel való burkolása, tereink 
minőségi zöldfelülettel, fákkal való telepítése, s az elektromos légvezeték földkábellel való 
kiváltása. 
 
A sétáló utca kialakításának feltétele a 27-es számú főközlekedési út áthelyezése az erre a 
célra épített Belvárosi útra. A Belvárosi út mellett megfelelő parkolóhelyet is biztosító 
kereskedelmi szolgáltató komplexumot kívánunk kialakítani magántőke bevonásával. 
 
Bízunk abban, hogy a kastély és környezetének felújítása a közeljövőben elkezdődik, aminek 
hatása lehet a közvetlen környezetére és a belváros fejlődésére is.  
 
A fejlesztések előtt természetesen a víz- és szennyvízvezetékek kiépítését, illetve 
rekonstrukcióját el kell végezni. 
 
 
Méltatlan állapotban van a „városháza”, melynek homlokzat-felújítása elkerülhetetlen.   
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2006. évben magas színvonalon megépült, megszépült a „Forradalmi Emlékpark”, melynek 
továbbfejlesztését szökőkút megépítésével folytatni kell. 
 
15Az egységes városközpont kialakítás érdekében meg kell terveztetni a jelenleg külön kezelt 
egységek funkcionális összekötést, városképi összhangját. Tervezésben ki kell térni a 
kapcsolódó fejlesztések lehetséges illesztésére is. (sétány, kerékpárút, Angol Kert, stb.) 
 
7. Foglalkoztatás 
 
A város fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából meghatározó 
jelentősége van a városban és környezetében a gazdasági élet különböző területein működő 
vállalkozásoknak. A vállalkozások fejlődése, újak létrejötte, sikeres működése a jövő záloga. 
Az önkormányzat csatlakozott az Edelényi Kistérség foglalkoztatási stratégiájához. A 
dokumentum jó alapul szolgálhat a munkanélküliek rendkívül magas számának 
csökkentésére, a piaci igényeknek megfelelő képzésére. A jelenlegi kedvezőtlen helyzet 
tovább romolhat, hiszen a támogatott foglalkoztatás (közmunka) volumene csökkenni fog. 
Ezért arra kell törekedni, hogy a foglalkoztatás a versenyszféra felé irányuljon.  
 
A helyzetet nehezíti, hogy a városunk és a kistérség is komoly infrastrukturális bezártsággal 
küzd. Ezért elemi érdekünk, az hogy az autópálya minél előbb elérje térségünket. 
Városunkban ipari park nem található, de mindenképpen szükség lenne az ipari övezet 
fejlesztésére, ahol a szükséges infrastrukturális kapacitások kiépíthetők pályázati források 
bevonásával. Az ipari övezet kialakítása jól segítheti új, foglalkoztatást bővítő vállalkozások 
megjelenését, letelepedését.  
 
16A foglalkoztatottság növelésének érdekében koncepciót kell kidolgozni és a szükséges 
feltételeket meg kell határozni. Ezt követően biztosítani kell a lehetőségek 
figyelembevételével feltételek teljesülését.  
Közös vagy saját ipari park létrehozását elő kell készíteni és lehetőleg ipari park címet kell 
szerezni 2014-ig. 
 
8. Temetők 
 
Edelény városban 3 db egyházi és 2 db önkormányzati üzemeltetésben lévő temető található. 
A Császtai út temető valószínűleg 1-2 éven belül betelik. Korábbi képviselő-testületi döntés 
alapján a Szentpéteri út mellett található katolikus egyházi temetőt önkormányzati kezelésbe 
kell venni, amivel mintegy ötven évre biztosítható városunkban a temetkezés.  
 
17A temetőket meg kell vizsgálni, el kell készíteni felmérésüket, talajvizsgálatukat, bővítési 
lehetőségüket. Tárgyalni szükséges esetleges kezelésükbe vételükről. Jogszabályi előírások 
betartásának lehetőségeit is mérlegelni szükséges esetükben, hiszen nem mindegy, hogy ebből 
kifolyólag milyen további költségek várhatóak. Az adatok ismeretében kerülhet sor a 
szükséges fejlesztendő temető, temetők kiválasztására. A városi köztemető megközelítése a 
Rajk László útról (járda kialakítása) 
 
 

                                                 
15 A 2011. évi felülvizsgálat során 43/2011.(III.23.)  számú határozattal kiegészítve. 
16 A 2011. évi felülvizsgálat során 43/2011.(III.23.)  számú határozattal kiegészítve. 
17 A 2011. évi felülvizsgálat során 43/2011.(III.23.)  számú határozattal kiegészítve. 
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V. 
 

Kulturális, turisztikai fejlesztés 
 
1. Kulturális fejlesztés 

 
A városban a kulturális feladatokat a Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum látja el. A 
Művelődési Központ 2006–2007-es felújítás eredményeként szép és kulturált környezetet 
biztosít a különböző kulturális alkalmaknak.  

 
A már évek óta megrendezésre kerülő kulturális rendezvényeket (Edelényi Hét, Kastélykerti 
Napok, Császtai búcsú, Borsodi Művészeti Fesztivál edelényi rendezvényei, stb.) folytatni 
kell, melyeket újabb ötletekkel lehet gazdagítani, esetleg újabb rendezvényeket kell szervezni. 
A Tájházat, a kastélyt és parkját, valamint a Császtai szőlőhegyet folyamatosan be kell vonni 
a kulturális rendezvények helyszínei közé.  
 
A Városi Könyvtár elavult és mára szűkössé vált épülete helyett korszerű könyvtárat kell 
kialakítani, melyhez megfelelő építési területet, vagy ingatlant kell találni. 
 
2. Turisztikai fejlesztés 

 
A városnak három kiemelt területe van turisztikai szempontból: a L’Huillier Coburg- kastély, 
a Császtai szőlőhegy és a Borsodi Tájház, Borsodi Földvár alkotta múzeumi együttes. A 
kastély a Műemlékek Állami Gondnoksága kezelésében van, azonban népszerűsítése, 
bemutatása a város feladata is. Ennek érdekében kiadványokat kell megjelentetni a kastélyról. 
Parkjában a Kastélykerti Napokon túl újabb színvonalas rendezvények tervezhetők. 
A Borsodi Tájház „Vadászy-portáján”, az istálló helyén azonos tömegű épületrészt kell 
felépíteni vizesblokkal és egy időszaki kiállításra alkalmas teremmel, mivel a város erre a 
célra megfelelő helyiséggel nem rendelkezik. Ennek birtokában a képzőművészet iránt 
érdeklődők számára is színvonalas kiállítások megrendezésére kerülhet sor. 
1999-ben elkezdődött a Borsodi Földvár történelmi emlékparkká alakítása (sánc-
rekonstrukció, XI. sz. templom alapjának bemutatásra alkalmassá tétele). Ezt a munkát 
folytatni kell, az 1987-1999. között végzett régészeti feltárás során felszínre került X. századi 
magyarok lakta falu boronaházainak felépítésével, egy kertészeti terv elkészítésével és 
megvalósításával. 

 
A Borsodi Földvár alatt a Bódva parton egy homokos terület kialakításával a „Bódva-plage” 
létrehozásával nyári napozóhelyet, találkozóhelyet lehet létrehozni (vendéglátás, strand-
röplabda stb.), vállalkozói tőke bevonásával. 

 
A Császtai szőlőhegyen a borturizmus fellendítése érdekében az uradalmi pince előtt 
felépíthető az egykori uradalmi borház, valamint az egykori kúria (iskola) épülete. A 
környezetet kertészetileg, építészetileg fejleszteni kell. 

 
A szőlőhegyre vezető utat pályázati források bevonásával el kell készíteni. A völgyben quad, 
lovas, terepkerékpáros versenyekkel lehet bővíteni a turisztikai, kulturális kínálatot. 

 
A Műemlékek Állami Gondnoksága által tervezett ország-bemutató program kapcsán 
felújításra kerülő L’Huillier Coburg-kastély a város, de egyben a kistérség idegenforgalmi és 
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turisztikai fejlesztésének generátora lehet, ezáltal Edelény város a „Világörökség Kapujá”-vá 
válhat. 
 
18Az Angol Kert kialakítás, illetve eredeti állapot megvalósításának lehetőségét meg kell 
vizsgálni. Tervet kell készíttetni a felújításra, egyúttal a védelméről is megfelelően kell 
gondoskodni. 
 

VI. 
 

Oktatási intézményhálózat 
1.  Óvodák 
 
A városban két óvoda, a Mátyás Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde, valamint a Nefelejcs 
Napközi-otthonos Óvoda működik. Az óvodákban megvalósul a gyermekek sokoldalú, 
harmonikus nevelése, fejlesztése. Az óvodapedagógusok munkájának alapját a nevelési 
programok képezik.  

 
Az óvodában szükséges az épületek korszerűsítése, fejlesztése.  

 
A Nefelejcs Óvodában az elkövetkezendő 5-6 évben szükséges az elhasználódott 
vízvezetékrendszer, az aula és lépcső burkolatainak felújítása, az udvari játékok és 
nyílászárók cseréje, valamint a világítás korszerűsítése.  
 
A Mátyás Napköziotthonos Óvodában és Bölcsödében szükséges a tetőszerkezet és a 
vizesblokk felújítása, az épületek külső tatarozása, valamint az udvari játékok bővítése, 
valamint új tornaterem építése.  
 
Az óvodák eszközellátottsága fejlesztésre szorul minden olyan elemmel, amit a minimális 
eszközjegyzék tartalmaz.  
 
 
2.  Általános iskolák 
 
A városban működő két általános iskola – Szabó Lőrinc Általános Iskola és Művészetoktatási 
Intézmény; Borsodi Általános Iskola - komoly felújításra szorul.  
 
Mindkét iskola rekonstrukciójához engedélyes tervvel rendelkezünk.  
A Szabó Lőrinc Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény „B” szárnyának 
rekonstrukciója során az épület üvegfalait és az üvegtető üvegezését szükséges kicserélni. A 
tanuszoda szerkezet átépítésre kerülne. A meglévő tornaterem helyén egy 162 lelátóhelyes 
tornacsarnok épülne meg.  
A Borsodi Általános Iskola 8 tanteremmel bővülne, valamint megépülne egy tornacsarnok is.  
 
Kialakításra kerülhet mind a két iskolában egy-egy multicenter központ is. Ezek a központok 
mikrotérségi feladatokat is elláthatnak. 
 
A gyermeklétszám általános csökkenése ellenére a két iskolában feltehetően több éven át is a 
jelenlegi tanulói létszámmal számolhatunk. Ennek elsősorban az az oka, hogy az elmúlt 

                                                 
18 A 2011. évi felülvizsgálat során 43/2011.(III.23.)  számú határozattal kiegészítve. 
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ciklusban megszűnt az Egresi Általános Iskola, valamint a Finkei Általános Iskola is, 
valamint sok a bejáró diákok száma.  
 
19A gazdasági program keretén belül meg kell vizsgálni az alábbi beruházások tervezésének, 
megvalósíthatóságának módját. Pályázati lehetőség esetén élni kell a rendelkezáésre álló 
alkalommal. 
 

- I. Számú Általános Iskola és kiszolgáló létesítményeinek felújítása 
- A Városi Sportpálya és létesítményeinek felújítása (amennyiben eladásra kerül a 

megkezdett helyen megfelelő sportpálya kialakítása) 
 

Sportcsarnok kialakítása 
 
3.  Középiskola 
 
Az Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola, Diákotthon épülete 42 éves, a 60-as évek 
igényeinek megfelelően épült az akkori vidéki kisgimnáziumok egyikeként. 
 
Osztálykeretben történő oktatás esetén 350 tanuló elhelyezésére alkalmas. Az elmúlt 10 évben 
profilbővítést hajtottak végre, bevezették az informatikai és a környezetvédelmi szakképzést, 
így ennek megfelelően szaktantermeket kellett kialakítani. 
 
A fentiek miatt csökkent az osztálytermek száma, ugyanakkor nőtt a tanulói létszám. Jelenleg 
520 fő a tanulói létszám, így az iskola bővítése indokolt. Rekonstrukciójához engedélyes 
tervvel rendelkezünk. Az épület korszerűsítésével egy igényes épületegyüttes alakulhat ki, 
amely alkalmas a megújult szakmai kínálat megvalósítására. 
 
Az épületnek meg kell felelnie a XXI. század kihívásának. A korszerűsítés után a szakmai 
munkához szükséges eszközöket is biztosítani kell.  
Be kell kapcsolódni a „digitális középiskola” rendszerébe. 
Bővíteni kell a középiskolai képzés kínálatát.  
 
Három fő vonulatot célszerű átgondolni: 
- mezőgazdasági szakmacsoport, 
- gépészeti szakmacsoport 
- idegenforgalmi és szolgáltató szakmacsoport. 
A fenti szakmához megfelelő műhelyek és gyakorlati képzőhelyek kialakítása és működtetése 
is szükséges az iskola körzetében. 

 
A középiskola nagy részben kistérségi feladatokat is ellát, mint összetett intézmény biztosítani 
tudja a térségben élők sokoldalú képzését. 
 
4.  Felsőfokú képzés 
 
A fent említett szakmacsoportok képzése alapján a felsőfokú képesítések megszerzésének 
lehetőségét is át kell gondolni. Elképzelhető a már akkreditált képzőhelyekkel együttműködve 
kihelyezett főiskolai karok formájában, pl. mezőgazdasági karok – szőlészet, borászat, 

                                                 
19 A 2011. évi felülvizsgálat során 43/2011.(III.23.)  számú határozattal kiegészítve. 
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gyümölcstermesztés, állattenyésztés, valamint idegenforgalmi képzés falusi turizmus 
szakiránnyal. 

 
VII. 

 
Egészségügyi feladatok 

 
1.  Háziorvosi ellátás 
 
A városban 5 háziorvosi és 3 gyermek-háziorvosi rendelő működik. A felnőtt rendelők a Deák 
Ferenc út 6. szám, a gyermek rendelők pedig az István király u. 65. sz. alatt találhatók. A 
rendelők műszaki kialakítása, eszközökkel való felszereltsége, valamint a személyi feltételek 
megfelelnek a tárgyi és személyi minimumfeltételekben előírtaknak. Mindkét telephelyen 
biztosítottak a higiéniás feltételek, mind a betegek, mind a dolgozók számára. 
 
A háziorvosok a rendelést vállalkozási formában látják el.  
 
Edelényben három fogorvosi rendelő működik, a rendelők felszereltsége és személyi feltételei 
a háziorvosi rendelőkhöz hasonlóan megfelelőek.  
 
Amennyiben az Egészségügyi Intézmény rekonstrukciója megvalósul, a háziorvosi és 
fogászati ellátás a mai kor igényeinek megfelelő körülmények közé kerül. 
 
2.  Fekvő- és járóbeteg-szakellátás 
 
A városban a Koch Róbert Kórház a fekvőbeteg-ellátást 84 krónikus ágyon, valamint 140 
aktív ágyon biztosította, melyből aktív belgyógyászati ágy 40 és tüdőgyógyászati ágy 100.  
 
Mind a belgyógyászat, mind a tüdőgyógyászati osztály a Debreceni Orvostudományi Egyetem 
akkreditált osztálya, amely az ÁNTSZ működési engedélye alapján megyei szintű ellátásra 
jogosult, ennek megfelelően azon betegek ellátását is felvállalhatja, melyet városi kórház 
jellegénél fogva nem tehet. Az aktív osztályok megfelelnek a 60/2003. SzCsM rendeletben 
támasztott minimumfeltételeknek, így végleges ÁNTSZ működési engedéllyel rendelkeznek. 
 
A kórház fejlesztése és hosszú távú működőképességének egyik feltétele az intézet 
likviditásának megőrzése. Hosszú távon a belgyógyászati osztály funkcióját változatlanul 
fenn akarjuk tartani annál is inkább, mert teljes jogú akkreditációval bíró egyetemi képzőhely. 
Az osztály műszerparkja modern, annak cseréjéről a következő öt évben nem kell 
gondoskodni, de új technológia bevezetésével szükséges egy új gastro és coloscop beszerzése.  
A pulmonológiai osztályok szempontjából a műszerezettség szintén megfelelő, a célok között 
szerepel egy alvási apnoe-centrum kialakítása. Szükséges a járóbeteg-szakellátás fejlesztése 
is, így jelentősen növelhető az onkológiai betegek ellátási óraszáma. Az immunológiai és 
klinikai allergológiai rendszer kiépítése, valamint az ágyak cseréje is szükségessé válik 
magasabb komfortfokozatú betegágyra. 
A kórház egy 40 ágyas önálló ápolási osztály kialakítását is meg tudja oldani a jelenlegi 
kapacitáson felül, amely természetesen az OEP befogadó-készségétől függ. 
 
A műszaki osztály teljes rekonstrukciójának megvalósítását is tervezi a kórház a jövőben. 
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Térségünk és Edelény város járóbeteg-szakellátását az Edelényi Egészségügyi Intézmény látja 
el.  Az intézmény az elmúlt időszakban jelentős fejlődésen ment keresztül mind az épület 
állagában, mind pedig a szakellátást illetően. Jelentősen bővült a szakellátások száma. 

 
A kormány által az egészségügyben elindított változások miatt szükségessé válik az 
intézmény teljes rekonstrukciója. A rekonstrukcióra engedélyes építési tervvel rendelkezik a 
város. A felújítással egy komplex és korszerű egészségügyi szolgáltató intézet jöhet létre. 
 

VIII. 
 

Szociális feladatok 
 
1.  Szociálpolitika 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. 
92.§ (3) bekezdésének előírása alapján a város rendelkezik szociális szolgáltatás-tervezési 
koncepcióval, amely meghatározza a városban élő szociálisan rászorult személyek részére 
biztosítandó szolgáltatási feladatokat, a lakosság ellátásának javítása érdekében. Szükséges a 
szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata, folyamatos aktualizálása az 
időközben jelentkező feladatok meghatározása. 
 
A szociálpolitika területén olyan feladatokat kell meghatározni, amelyek megteremtik a 
családok szociális biztonságát és előirányozzák a megvalósítandó feladatokat. 
 
Az elkövetkezendő időszakra vonatkozó feladatok meghatározásánál nem hagyható figyelmen 
kívül, hogy a szociálpolitikai támogatásokra fordítható központi források folyamatosan 
csökkennek, ugyanakkor a családok megélhetését elősegítő kiadások emelkednek. 
Valamennyi közüzemi díj, ezzel párhuzamosan pedig az alapvető élelmiszerek árának 
növekedésére kell számítani.  
 
Elsősorban azokat a támogatási formákat kell a jövőben alkalmazni, amelyekre a központi 
költségvetés állami forrásokat biztosít, következésképpen azokat, amelyek teljes mértékben a 
helyi költségvetést terhelik, fokozottan vissza kell szorítani. A tevékenység során a 
támogatottak számát – a rászorultság függvényében – csökkenteni kell, de a rászorultakat 
magasabb összegű támogatáshoz kell juttatni. 
 
Növelni kell a természetbeni támogatásokat, ezek közül is elsősorban azokat, amelyek 
elősegítik a tiszta, egészséges környezet megteremtését, így szükség esetén át kell vállalni a 
szennyvízderítők, űrgödrös WC-k kitisztításának költségét úgy, hogy azt közvetlenül a 
szolgáltató kapja meg.  
 
Az egyéb támogatási formák közül előtérbe kell helyezni, azoknak a költségeknek a 
lefedezését, amelyek a helyi bevételeket képezik, ezért továbbra is törekedni kell lakbér, 
vízdíj, csatornadíj költségeinek átvállalására kell a támogatásokat felhasználni. 
 
Azoknál a támogatási formáknál, amelyeknél a jogszabályban írt feltételek megléte esetén a 
támogatást meg kell állapítani, növelni kell a helyszíni ellenőrzések számát, elsősorban a 
lakásfenntartási támogatásnál, a lakás nagyságára, illetőleg szobaszámára vonatkozóan. 
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Előreláthatólag központi döntés eredményeként szűkülni fog, esetleg teljes mértékben meg 
fog szűnni az ingyenes melegétkezés lehetősége. Ennek ellenére a helyi költségvetésből 
továbbra is biztosítani kell az alsó fokú oktatási intézményekben tanuló, anyagilag rászorult 
gyermekek napi egyszeri étkeztetését. 
 
Az elkövetkezendő időszakban a jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszafizetésének 
elengedésére vonatkozóan konkrétan ki kell dolgozni azokat a szempontokat, amelyek az 
összeg részbeni, vagy teljes elengedését teszik lehetővé. 
 
20Az intézmény épületének felújítása, bővítése és ezzel a szükséges funkciók biztosítása 
elengedhetetlenül szükséges a megfelelő és jogszabályi előírásoknak  működéshez. Pályázati 
forrás nélkül a fejlesztés önerőből nem megvalósítható jelen költségvetési források mellett. 
Esetleges üzemeltetés átadásával is megfelelő garanciák mellet megoldható a működtetés, ezt 
meg kell vizsgálni és egyezetni az átadás lehetőségét. 
 
 
2.  Időskorúak Szociális Otthona 
 
Az Időskorúak Szociális Otthona az elmúlt évek szűkös pénzügyi lehetőségei ellenére is, úgy 
szakmai, mint szolgáltatásnyújtás terén fejlődött. 
 
A szakmai szempontokat figyelembe véve kialakításra kerültek az ápolási csoportok és a 
mentálhigiénés csoport munkájának minőségi fejlesztése. 
 
Az otthon lakóinak biztosított a rendszeres vallásgyakorlás lehetősége. 
 
Az intézmény bekapcsolódott a „Generációk kapcsolata” programba, melynek célja a 
hagyományok átadása, megőrzése, az idős és fiatal generációk kapcsolatának erősítése. 
 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a 2006. évben végzett ellenőrzési programja során az 
intézmény emelt szintű ellátása kiváló minősítést kapott. 
 
A „Küzdelem az Évekért Alapítvány” jelentős mértékben hozzájárul az otthon fejlesztéséhez. 
A személyi felvonó beépítésének megvalósítását az alapítvány jelentős összeggel támogatta, 
amely első lépés volt a szociális intézmény akadálymentesítésének. A pályázati önerő 
alapítvány általi biztosításával sikerült elnyerni a „FOKA” Közalapítványtól 6 millió forintot, 
melynek segítségével az intézmény komplex akadálymentesítése megvalósul. 
 
A 2006-os évben elkezdődött az otthon lakószobáiban a bútorzatok és textíliák cseréje, amely 
fokozatosan továbbfolytatódik. 
Az igényeket figyelembe véve az elkövetkezendő években a demens betegek részére 24 órás 
jelzőrendszeres segítségnyújtás kerül kialakításra. 

 
A lakosság életviszonyai, összetétele, növekvő átlagéletkora a komplex időskori ellátás 
megvalósítását támasztja alá. Cél, hogy az otthon lakói állapotuknak megfelelő komplex 
ellátásban részesüljenek. Ezt az alap, nappali és a bentlakások intézményi formák egy 
intézményen belüli egymásra épülésével érhető el a leghatékonyabban. A finanszírozási 
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lehetőségek is az ez irányú elmozdulást ösztönzik a kiegészítő támogatások biztosításával, 
szervezeti és területi integráció esetén. 
 
3.  Családsegítő és Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet 
 
Az intézet az elmúlt négy évben kiépítette kistérségi feladatellátását.  
 
A Pedagógiai Szakszolgálat 13 település általános iskoláiban és óvodáiban biztosítja a 
szolgáltatást. A családsegítési feladat 14, míg a Gyermekjóléti Szolgálat 7 településen látja el 
a kistérségi feladatot. 
 
A városban megszervezésre került a szociális alapszolgáltatási feladatok minőségi átalakítása. 
Az intézményben minden tevékenység működik, fejlesztették az Idősek Klubját, a házi 
segítségnyújtás összeépült az Otthoni Szakápolási Szolgálattal. A 2006-tól 2010-ig terjedő 
időszakban tervezik bevezetni a városban a közösségi ellátásokat, amely egyben törvényi 
kötelezettség is. Ezt a tevékenységet csak megfelelő végzettséggel lehet ellátni, így a szociális 
továbbképzésre kapott állami támogatás erre kerül felhasználásra. A közösségi ellátás 
finanszírozását az állami normatívából szeretnék megoldani. 

 
Másik törvényi kötelezettség a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése, melynek 
jelentős anyagi vonzata van. Itt a készülékekkel való ellátás okozza a nehézséget. Ennek 
érdekében minden pályázati lehetőséget meg kell ragadni. 

 
Integrált intézmény lévén a személyi feltételek biztosítottak, így a fenntartása az állami 
normatívából biztosítható. 

 
Fejlesztések megvalósítását az intézmény nem tervezi, mivel ezek plusz anyagi terheket 
rónának az önkormányzatra. A maradéktalan feladatellátás érdekében viszont 
elengedhetetlenül fontos a tornaterem kialakítása, melyet csak pályázat útján lehet 
megvalósítani. 
 

IX. 
 

Környezetvédelem, víz- és hulladékgazdálkodás 
 
A város hulladékgazdálkodásának helyzete (települési szilárd hulladékok, veszélyes 
hulladékok, települési folyékony hulladékok) jelentősen befolyásolja a talaj, felszíni- és főleg 
a felszín alatti vizek állapotát. 
 
A lakosságnál keletkező kommunális hulladék szelektív gyűjtésére lehetőséget nyújtó 
hulladékgyűjtő szigetek elhelyezésre kerültek a város területén.  
 
Az eddigi tapasztalatok alapján a hulladékok szelektív gyűjtésének hatékonysága a lakosság 
körében nem eléggé hatékony. 
 
Egyéb hulladékok (elektronikai-, építési-, veszélyes-, kerti- és egyéb hulladékok) 
elhelyezésére is alkalmas hulladékgyűjtő udvar létesítésére 2007. évben kerül sor. 
 
Elkészült a Balajt külterületén lévő, Edelény város tulajdonában álló felhagyott települési 
szilárd hulladéklerakó rekultivációjához szükséges lezárási és utógondozási dokumentáció. 
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Vízjogi létesítési engedély beszerzése is megtörtént, így a rekultivációs munkálatok 
elkezdhetők, amennyiben az ISPA projekt keretein belül nyújtott összeg rendelkezésre áll. 
A város kül- és belterületein egyaránt található több kisebb-nagyobb illegális hulladéklerakó. 
 
A hulladék lerakatok felszámolása folyamatos, de sajnálatos módon azok rendszeresen 
újratermelődnek annak ellenére, hogy a városban a hulladékszállítás ingyenes. 
 
Szükséges ezen illegális hulladéklerakók folyamatos felszámolása, mivel ezek jelentősen 
szennyezik a felszíni- és felszín alatti vizeket. 
 
Az Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. által szervezett lomtalanítási akciók 
gyakoriságát növelni kell. 
 
A városban keletkező kerti hulladék, zöld hulladék hasznosítása komposztáló létesítését 
indokolja. 
 
A városban lévő lakóingatlanok 20%-a (azaz kb. 600 ingatlan) nem csatlakozott a 
szennyvízelvezető hálózatra. Ezen ingatlanokon keletkező települési folyékony hulladék 
sajnos még mindig csak kb. 100-ad része kerül szippantásra, a többi a talajba kerül a még 
használatban lévő egyedi zárt szennyvíztárolók nem megfelelő szigeteltsége miatt, továbbá a 
lakosság jelentős mennyiséget juttat a talajba különböző módokon, ezért fokozottabb 
ellenőrzésre van szükség. A talajba jutó települési folyékony hulladék a felszín alatti vizek 
rendkívül súlyos szennyeződését okozza. Fontos feladat az ingatlantulajdonosok ösztönzése a 
szennyvízelvezető-hálózatra való rácsatlakozásra. 

 
A város közigazgatási területén található hulladéklerakók csurgalékvize és a 
szennyvízelvezető hálózatra még nem csatlakozott ingatlanok szennyvíztárolóiból a talajba 
jutó települési folyékony hulladék nagy mértékben szennyezik a talaj és rétegvizeket, mely 
szennyezést jelentős mértékben csökkenteni kell annak érdekében, hogy a város déli részén 
lévő kutak ne szennyeződjenek tovább, azok üzemeltethetők legyenek.    
 
Edelény város lakosságának körében a környezettudatos viselkedés kialakítása jelentős 
mértékben javítaná a város környezeti állapotát. 
 
A környezettudatos viselkedésre való nevelést már az óvodákban el kell kezdeni, illetve 
rendezvények, hulladékgyűjtési akciók segítségével a felnőtt lakosságot is rá kell 
kényszeríteni a város környezetének védelmére. 
 
El kell készíteni a város „Környezetvédelmi Program”-ját, mely részletes tájékoztatást adna a 
város környezeti állapotáról és iránymutatásokkal szolgálna a problémák megoldására. 
 

 
21A  város környezetvédelmi programját 2014 június 30-ig el kell készíteni. 
Közterek parkosítása, parkok kialakítása (pl. volt 41. sz. italbolt helyén, borsodi benzinkúttal 
szemben lévő terület, Miklós Gyula úti társasházak előtti területen, a régi KRESZ park 
helyén, a Koch Róbert Kórház és Hársfa út közötti területen, a belvárosban a OTP és Borsodi 
út 4. sz. közötti területen a „lapos épület” bontása után) 
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X. 
 

Sport, szabadidő 
 
Az önkormányzat elkötelezett az Edelényben működő sportegyesületek, sportszervezetek 
támogatása iránt. A város lehetőségeihez igazodó támogatásnak köszönhetően az elmúlt 3-4 
évre a kiegyensúlyozott, lassan, de folyamatosan fejlődő városi sporttevékenység volt a 
jellemző. Megalakulása óta jól működik a legnagyobb érdeklődésre számot tartó labdarúgó 
szakosztály, a sakkozók feljutottak az I. osztályba, edelényi darts-os és sakkozó részesült 
sportágában a megye legjobbja elismerésben. 
Az ország és az önkormányzatok nehéz anyagi helyzete miatt várhatóan az elkövetkezendő 
néhány esztendőben a városnak kevesebb lehetősége lesz anyagi támogatásban részesíteni a 
sporttevékenységet szervező egyesületeket. El kell érni, hogy szélesebb támogatói réteg 
vállaljon részt az anyagi feltételek megteremtésében, mert eddig szinte kizárólag az 
önkormányzati költségvetés szolgál erre fedezetül.  

 
A 80-as években megkezdett sportpálya fejlesztése a kastély felújításának függvénye, 
önerőből történő áttelepítése jelenleg reménytelennek látszik. Sokáig nem odázható el egy 
sportcsarnok építése, melyet célszerű úgy megvalósítani, hogy az egyaránt szolgálja az iskolai 
testnevelés, illetve a város sportszerető és sportolni vágyó lakosságát is. Erre az Izsó Miklós 
Gimnázium és Szakképző Iskola melletti terület kínál legjobb lehetőséget. 
 
A tömegsport fejlesztése azt indokolná, hogy a város különböző pontjain kosárlabda és grund-
focipályák létesüljenek. A tömegsport programokat célszerű úgy szervezni, hogy minél 
szélesebb réteg válassza a szabadidejének sportolással történő eltöltését. Keresni kell a 
lehetőséget arra, hogy a sportprogramokat össze lehessen kapcsolni kulturális, vagy egyéb 
szabadidős programokkal, amelyek vendégforgalmat generálnak a városban. Ezt a célt jól 
szolgálná a Császtán a borturizmushoz kapcsolódva egy lovarda megépítése magánerős 
beruházással. 
 
Egy komfortos kisvároshoz szervesen hozzátartozik a strand, vagy uszoda, melyet a teljes 
lakossági kör használhat. A Szabó Lőrinc Általános Iskola és Művészetoktatási Intézményben 
működő tanmedence az oktatási intézmények igényeit is csak korlátozott mértékben tudja 
kielégíteni. Legalább elképzelés szintjén foglalkozni kell egy városi strand, illetve uszoda 
megépítésével.  
 
22A borsodi városrészen játszótér kialakításának lehetőségét meg kell vizsgálni. 
 

XI. 
 

Informatika 
 
1.  Elektronikus közigazgatási szolgáltatás megvalósítása 
 
Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások kialakítása rendkívül fontos feladat. Ennek 
megfelelően az önkormányzat nagy gondot fordít e feladat megvalósítására. A jelenleg 
használt rendszerek többsége azonban nem közvetlen módon teszi lehetővé az elektronikus 
közigazgatás megvalósítását.  
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Általánosságban megfogalmazható, hogy a jelenleg használt géppark jó része elavult, az 
alkalmazói szoftverek heterogének, illetve a használt rendszerek szigetszerűen működnek, 
ezáltal az elektronikus közigazgatás megvalósítása komoly nehézségekbe ütközik, noha erre 
számos ajánlás és jogszabály (többek között a 2005. november 1-jén hatályba lépett 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL 
törvény) kötelezi a közigazgatási szerveket. 

 
Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások megvalósításához tartozó projekt feladata az 
elektronikus önkormányzati keretrendszer és szakalkalmazások kiépítése, fejlesztése, különös 
tekintettel a létesítménygazdálkodási (ingatlangazdálkodás, közterület-felügyelet, 
építésigazgatás) és pénzügyi (költségvetés, adóhatóság) feladatokra. A projekt a CLBPS 
ajánlás 3. szintjének elérését és a 4. szint előkészítését tartalmazza.  
 
Az intézkedés keretén belül 2007-2013 között tervezett 2. projekt az elektronikus 
közigazgatási szolgáltatások körének kiszélesítését, a jogszabályi lehetőségekhez mérten a 
lehető legteljesebb ügytípus-kör elektronikus ügyintézésbe történő bevonását, valamint a 
valódi szolgáltató önkormányzat megteremtését célozza. Az intézkedés keretén belül 2007-
2013 között tervezett 3. projekt célja a digitális archiválási rendszer kidolgozása, a papír alapú 
archiválás teljes körű kiváltása. 
 
Az intézkedés végrehajtásának eredményeképpen Edelény Város Önkormányzata a magyar 
törvényi előírásoknak és az európai uniós ajánlásoknak megfelelő elektronikus ügyintézési 
rendszert alakít ki, melynek használata egyrészt a hivatali ügyintézés és az önkormányzati 
feladatellátás informatikai hátterét biztosítja, másrészt ezen a bázison lehetővé teszi a 
vállalkozások és állampolgárok elektronikus úton történő ügyindítását és ügyintézését.  
 
Az intézkedéshez kötődő projektek eredményei kistérségi szintre is kiterjeszthetők. 
 
23Edelény Város Önkormányzata pályázatok segítségével megteremti az elektronikus 
ügyintézés alapjait.  Szükséges a programcsaládok felmérése, helyszíni működésének 
megismerése, felhasználói, ügyfél  vélemények megismerése. Ezt követően indítható a 
legjobbnak és leginkább fejleszthető, adaptálható programrendszer esetében a honosítás.  Ezt 
első lépésben a Polgármesteri Hivatalban valósítja meg. A rendszer zökkenőmentes 
működését követően bővíti a szükséges ügyfélhívókkal, ügyfélmodulokkal, a mindenkori 
jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett. 
 
2.  Térinformatikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 
 
A rendelkezésre álló, heterogén digitális térinformatikai alkalmazásokhoz és adatbázisokhoz 
történő hozzáférés jelenleg a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül is nehézkes, a köztük 
folyó kommunikáció a digitális infrastruktúra hiányosságaiból és a rendszerek 
kommunikációképtelenségéből fakadóan jórészt papír alapon történik. 
 
A közműszolgáltatókkal való együttműködés az adatbázisok és térképi állományok 
átengedésére nem megfelelő, ami akadályozza nemcsak a térinformatikai szolgáltatásokra 
épülő várostervezést, de gyakran az egyes fejlesztések konkrét végrehajtását is. 
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A fejlesztés eredményeképpen létrejövő térinformatikai alap továbbfejlesztése során az 
egységesített adatbázisra épülő térinformatikai alkalmazásokat és szolgáltatásokat Edelény 
teljes közigazgatási területére szükséges kiterjeszteni oly módon, hogy az élet minden 
területét felölelje és a közigazgatási ill. általános értelemben vett városfejlesztési-
térségfejlesztési munka minden vonatkozó szegmensét (városfejlesztés, városüzemeltetés, 
vagyongazdálkodás, oktatás, egészségügy stb.) lefedje. 
 
Edelény Város Önkormányzata az intézkedés megvalósítása eredményeképpen olyan 
térinformatikai infrastruktúra és strukturált adatállományok (térképi ill. szöveges adatbázisok 
stb.) birtokába jut, amely hatékony, rugalmas eszközrendszert biztosít a város bármely 
területére vonatkozó fejlesztés tervezése és végrehajtása számára. 
 
24Rendeletet kell alkotni a közműtérképek vezetésével és az ezekhez kapcsolódó esetleges 
adatszolgáltatási díjakról. A szükséges digitális alaptérkép állományt és légi fotókat frissíteni 
és a hiányzókat beszerezni szükséges. Gondoskodni kell folyamatos frissítésükről. Szükséges 
a fejlesztések felvitele is a rendszerbe a meglévő közmű állományokkal együtt. Az adott 
szakági állományt a szolgáltatóktól be kell kérni. Biztosítani kell, hogy legalább 1 db jogtiszta 
szoftver megvásárlását a szükséges műveletek elvégzéséhez. Az intranetes rendszert tovább 
kel fejleszteni, hogy minden olyan megjelenítés amely közérdeklődésre számot tartó, az 
webes felületen is megjeleníthető legyen. Lehetőségekhez mérten minden érintett szoftver, 
alkotóelem esetében a frissítést az újabb verzióra biztosítani kell. Rendeletet kell alkotni a 
közműtérképek vezetésével és az ezekhez kapcsolódó esetleges adatszolgáltatási díjakról. A 
szükséges digitális alaptérkép állományt és légi fotókat frissíteni és a hiányzókat beszerezni 
szükséges. Gondoskodni kell folyamatos frissítésükről. Szükséges a fejlesztések felvitele is a 
rendszerbe a meglévő közmű állományokkal együtt. Az adott szakági állományt a 
szolgáltatóktól be kell kérni. Biztosítani kell, hogy legalább 1 db jogtiszta szoftver 
megvásárlását a szükséges műveletek elvégzéséhez. Az intranetes rendszert tovább kel 
fejleszteni, hogy minden olyan megjelenítés amely közérdeklődésre számot tartó, az webes 
felületen is megjeleníthető legyen. Lehetőségekhez mérten minden érintett szoftver, 
alkotóelem esetében a frissítést az újabb verzióra biztosítani kell. 
 

XII. 
 

Nemzetközi kapcsolatok 
 

Városunk nemzetközi kapcsolataiban a megtartásra és az együttműködés fejlesztésére 
helyezzük a hangsúlyt. Meghatározó célunk, hogy a tanuló ifjúság számára teremtsük meg a 
nyelvgyakorlás, a más népek történelme és kultúrája megismerésének a lehetőségét, nem 
megfeledkezve az önkormányzati tapasztalatok cseréjének és általában a polgárok 
ismerkedésének és barátkozásának az esélyéről. 
 
Fő célkitűzésünknek megfelelően a rendelkezésünkre álló eszközökkel segítjük a már 
meglévő intézményi kapcsolatok ápolását, és szorgalmazzuk újabbak kialakítását.  
 

Ehhez, ahogyan az az elmúlt négy esztendőben is történt, figyelemmel kell kísérnünk, s a 
lehető legjobban ki kell használnunk a testvérvárosi kapcsolatokat támogató pályázatokat. 
Amennyiben a jogszabályi háttér, az állami gazdaságpolitika és az infrastrukturális feltételek 
engedik, illetve az iránt érdeklődés mutatkozik, ösztönözni és információszolgáltatással 
segíteni fogjuk a vállalkozói együttműködés kibontakozását. 
 
                                                 
24 A 2011. évi felülvizsgálat során 43/2011.(III.23.)  számú határozattal kiegészítve. 
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XIII. 
 

Civil kapcsolatok 
 

Miután a civil szerveződések fontos szerepet töltenek be a helyi társadalomban, továbbra is a 
velük való együttműködésre törekszünk. Tiszteletben tartva autonómiájukat, az önkormányzat 
számára rendelkezésre álló anyagi és erkölcsi eszközökkel, intézményi és intézményen kívüli 
formákban támogatjuk működésüket. Ugyanakkor számítunk segítségükre a város közössége 
szempontjából lényeges információk továbbadásában, a reakciók visszaáramoltatásában, s – 
mint éppen ennek a gazdasági programnak az előkészítésekor – véleményükre, javaslataikra. 
 
A civil szerveződések sorában kiemelt fontosságúnak tartjuk az Edelény hegyközséget és 
azzal számos formában együttműködő Miklós Gyula Kertbarát Kört, hiszen azokkal együtt 
érhetjük el, hogy az idegenforgalom, azon belül a borturizmus célpontja legyen városunk. A 
közrend és a közbiztonság szinten tartása érdekében továbbra is segítenünk kell a polgárőrség 
munkáját.  
 
A hagyományok folytatását jelenti az is, hogy viszonossági alapon az előttünk álló időszakban 
is számítunk a Nyugdíjasok Közössége tagjainak élettapasztalatára, javaslataira. Mozgássérült 
embertársaink érdekében – a már elért eredményeink mellett – edelényi szervezetük jelzéseit 
figyelembe véve, folytatni kell azoknak a feltételeknek a megteremtését, amelyek révén ők is 
egyre jobban, akadálytalanabbul tudnak bekapcsolódni a közéletbe. A költségvetés adta 
keretek között az előttünk álló ciklusban is támogatni fogjuk az intézményi keretek között 
működő köröket. 
 

XIV. 
 

Egyházak 
 

Az Edelényben működő egyházak komoly hitéleti, erkölcsi nevelő és karitatív tevékenységet 
fejtenek ki. Ennek megfelelően önkormányzatunk továbbra is fenn kívánja tartani a velük 
kialakított jó kapcsolatot, s a lehető legszélesebb körben folytatni az együttműködést. Az 
elmúlt évekhez hasonlóan a költségvetés adta lehetőségek szerint segítjük működésüket. 
Ösztönözzük és támogatjuk az oktatási intézményekben végzett hitoktatói munkájukat. 
Örömmel fogadjuk azokat a rendezvényeket, amelyeken a civil szervezetekkel közösen 
elfeledett hagyományokat élesztenek újra, s azokban magunk is részt vállalunk. 
 
Edelény, 2007. március 22. 
 
 

Molnár Oszkár sk.   Hudák Józsefné sk.         
    polgármester              jegyző 

Záradék: 

A 43/2011.(III.23.) számú önkormányzati határozattal felülvizsgálva és kiegészítve. 

 
Edelény, 2011. március 23. 

 
Dr. Csiszár Miklós 
címzetes főjegyző 

 


