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1. BEVEZETÉS
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban ITS) Edelény városának 2020 – 2022-ig
elérendő középtávú fejlesztési céljait határozza meg. A célrendszer kialakítását számos tényező
befolyásolja: a városfejlesztési koncepciója (elsősorban a város által kijelölt hosszú távú és átfogó
céljai), másrészt az Európa 2020 stratégiából levezethető fejlesztési irányok. A településfejlesztési
koncepció és az ITS célrendszere közötti kapcsolat viszonylag lazább összefüggéseket kell, hogy
mutasson, mivel a koncepció alapvetően egy értékrendet határoz meg. Másrészt mivel az ITS
finanszírozási kereteit alapvetően az EU különböző finanszírozási alapjai határozzák meg, így
alapvetően fontos a támogatásból megvalósítani szándékozott projektek ezekhez való illeszkedése.
Lényegében az ITS Középtávú Városi Céljainak döntő többsége egyértelműen megvalósítható kell,
hogy legyen az EU alapok beruházási prioritásain keresztül. Amennyiben a városi célok eléréséhez az
EU beruházási prioritásai által támogatottakon túli beavatkozások is szükségesek Egyedi Városi
Beruházási Prioritások megfogalmazása szükséges.
Jellegüket tekintve az ITS Középtávú Városi Céljai két típusúak lehetnek:
 Tematikus célok: A tematikus jelleggel megfogalmazott, de nem szükségszerűen egy-egy
ágazatra korlátozódó érvényességű célok a város egészére vonatkoznak.
 Területi célok: A területi célok a település egy vagy több, konkrét, egyenként folytonos
vonallal körülhatárolható területén realizálhatóak. Ilyenek lehetnek a város egy vagy több
városrészére érvényes vagy a város területén megtalálható főbb, a fejlesztési elképzelések
során kiemelt figyelemben részesülő terület-típusokra (pl. lakótelepek, barnamezős
területek, ipartelepítés területei, stb.) érvényes célok.
A stratégia vegyesen is tartalmazhat tematikus és területi jellegű célokat. A Középtávú Városi Célok
tehát integrált jellegű célok olyanok, melyek eléréséhez több tematikus/ágazati jellegű tevékenység
koordinált végrehajtása szükséges. A stratégia áttekinthetősége és az ahhoz rendelt források
koncentrált felhasználásának segítése érdekében javasolt, hogy a Középtávú Városi Célok száma az
összetettebb, viszonylag sokrétű fejlesztési problémákkal rendelkező középvárosok terveiben se
haladja meg a 4-5 célkitűzést.
A célok kialakításánál is fontos figyelembe venni, hogy az ITS nem kizárólag a települési
önkormányzat, hanem a város egészének tervezési alapdokumentuma, tartalmazza tehát azokat a
célokat is, amelyek megvalósításáért a városi önkormányzat csak közvetve vagy részben felelős (pl.
állami, magán, non-profit szereplők valósítják majd meg).
Az ITS egy középtávra szóló fejlesztési dokumentum. A stratégia eredményességének méréséhez
elengedhetetlen, hogy a felállított célokhoz indikátorok – a célok elérését jelző mutatók – kerüljenek
hozzárendelésre. Az eredményorientáltság erősítése a 2014 – 2020 időszak EU kohéziós politikájának
egyik kiemelt célja, így az eredmények mérése az előző időszakénál hangsúlyosabban jelenik meg a
politika végrehajtásának minden területén. Célszerű a jövőbeni eredmények egyszerűbb mérése
miatt, ha a beruházási prioritások esetén alkalmazott indikátorok illeszkednek azokhoz az
indikátorokhoz, melyeket az egyes beruházási prioritásokat finanszírozó operatív programok is
alkalmaznak majd. Javasolt az elérhető operatív programok eredményindikátorainak használata erre
a célra. A fentiek mellett mind a városrészi, mind a horizontális célokhoz rendelhető indikátorok a
városra jellemző specifikus mutatók.
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Az ITS, mint operatív jellegű stratégia tartalmazza azon lényeges fejlesztési jellegű beavatkozások
(projektek illetve programok) indikatív listáját, melyek a célok eléréséhez szükségesek. Elég azonban,
ha a stratégia a projektek vázlatos bemutatására szorítkozik.
Az IVS-ek túlnyomó részében szinte kizárólagosan alkalmazott akcióterületi megközelítés a
továbbiakban is fontos. Ez lehet az eszköze a források koncentrált felhasználásának és ajánlott
keretét képezi a magánszféra fejlesztésekbe való bevonásának. Az ITS keretében azonban nem
kizárólag az akcióterületeken végrehajtandó projekteket célszerű megjeleníteni.
Az ITS keretében az alábbi projekt típusokat javasolt bemutatni:
 Kulcsprojektek: A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető feltételét
képezik valamely (akár több) Középtávú Városi Cél elérésének, tehát, ha a projekt nem
valósul meg, valamelyik cél nem vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt
(ami jellemezően nagyobb összegű projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett
fejlesztések megvalósulásának vagy azok hatásai érvényesülésének. A kulcsprojekt nem
feltétlenül integrált projekt, célszerű azonban, ha a kulcsprojekthez további projektek
kapcsolódnak.
 Hálózatos projektek (egymással összehangolt, térben kapcsolódó projektek): A hálózatos
projekt több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből áll, a város egészére
vagy annak jelentős részére kiterjed, a projektelemek egy együttműködő rendszer elemeit
képezik. A hálózatos projekt lehet integrált projekt, ez esetben az együttműködő
projektelemek különböző jellegűek, más-más megvalósítójuk van.
 Akcióterületi projektek (térben koncentrált és egymással összehangolt projektek): Az
egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen végbemenő fejlesztések egymással
szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik más projektek megvalósulását,
illetve hatásának kiteljesedését az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében.
Volumenük, így várható hatásuk is legyen akkora, hogy érzékelhető változást idézzenek elő az
akcióterületen. A tervezés jelenlegi fázisában még nem célszerű az akcióterületek végleges és
pontos lehatárolása, de azok jellege és elhelyezkedése már tervezhető.
Annak érdekében azonban, hogy a tervezés mind a kitűzendő célok, mind a megvalósítható projektek
tekintetében a reális megvalósíthatóság keretein belül maradjon, célszerű a stratégia
megvalósításának forrásszükségletét már a kezdeti fázistól kezdve megbecsülni. Az ITS – ideális
esetben – tartalmazza a közszféra által a településen megvalósítani tervezett főbb projekteket,
valamint a lakosság és a gazdasági szereplők által megvalósítani tervezett vagy remélt beruházásokat.
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2. EDELÉNY KÖZÉPTÁVÚ VÁROSI CÉLJAI ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI
2.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása
Öt középtávú cél kijelölése történt meg Edelény Integrált Településfejlesztési Stratégiájában. A célok
nagyobb része tematikus cél, de tartalmaz területi célokat is.

1. Foglalkoztatás bővítése

Kiinduló állapot a célmeghatározáshoz:
Edelény az ország egyik legsúlyosabb gazdasági és társadalmi problémákkal küszködő térségének az
egyik központja. A Cserehát az ország egyik legelmaradottabb vidékének számít, olyan térségnek,
melyet csak a 20. században több „trauma” is ért. Már az 1960-as években szembetűnő volt ennek a
vidéknek a lemaradása az ország többi részétől, majd ez a tendencia később még inkább erősödött. A
folyamatos jövedelem elvonás hatására egyre nagyobb méreteket kezdett ölteni a népesség
elvándorlása, a demográfiai erózió, a gazdasági élet szétzilálódása, s ezek együttesen vezettek a
halmozottan hátrányos helyzet kialakulásához. Ez a folyamat a 20. század végére az egész térséget
tartós és általános válságba sodorta. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a legveszélyeztetettebb az a
44, többségében csereháti aprófalu, amelyben a lélekszám 250 fő alatt van, és folyamatosan csökken.
Ez a drámai fordulat igen szoros összefüggésben van a tájak mai gazdaságra vonatkoztatható eltartó
képességével. Ezt a helyzetet fokozza, hogy Edelénytől északra egészen az országhatárig terjedő
városhiányos térségben már nem találhatóak olyan centrumok, amelyek segítenék a helyi gazdaság
dinamizálását. Mára a munkanélküliek aránya az edelényi járásban az egyik legnagyobb, a
foglalkoztatottak aránya pedig az egyik legalacsonyabb Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
Edelény, mint a járás centruma igen kevés gazdasági potenciállal rendelkezik. A város mezőgazdasági
adottságai nem számottevők. A munkanélkülivé válás országos tendenciája - a korábban
meghatározó bányaipar és a közeli nagyobb városokba való bejárás lehetőségének a megszűnése
miatt - az átlagosnál nagyobb mértékben sújtotta Edelényt is, nemcsak a vonzáskörzetét. 1995-ben a
bánya bezárást követően 2000 ember veszítette el a munkahelyét, azonban az elmúlt húsz évben
nem pótolta semmi ennek a gazdasági potenciálnak az elvesztését. Jelentős foglalkoztatók nincsenek
a városban, mindössze három fontosabb termelő vállalat működik. A legnagyobb foglalkoztatónak az
önkormányzat tekinthető. Mindezt fokozza, hogy Edelényben nincs olyan önkormányzati tulajdonban
lévő iparterület, amely ipartelepítésre alkalmas lenne.
Cél meghatározása
Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi területein a településhálózati krízis mérséklése megköveteli a
helyi központok túlkompenzálását, jelen esetben Edelény intenzívebb fejlesztését is. Ezen belül
elsősorban azoknak a fejlesztéseknek a generálását szükséges előmozdítani, amely mérsékelheti a
járás területi leszakadásának mértékét, illetve Edelény gazdasági és foglalkoztatásban betöltött
szerepének megerősödését. Edelény városfejlesztés céljai között az egyik legfontosabb helyen a
foglalkoztatás bővítése, a munkahelyek és vállalkozási lehetőségek teremtése áll. Ennek
megvalósítására három lehetséges alternatíva kínálkozik:
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1.1 Ipartelepítés ösztönzése: A tőkebeáramlás ösztönzése érdekében az önkormányzat egyik
legfontosabb fejlesztési célja az ipartelepítés feltételeinek megteremtése, egy versenyképes,
a befektetői igényeket kiszolgáló zöldmezős iparterület létrehozása.. Edelény számára komoly
problémát és gazdaságfejlesztési gátat jelent, hogy az önkormányzat tulajdonában nincs
ipartelepítésre alkalmas terület. Egy zöldmezős önkormányzati iparterület kialakítása
tekinthető a legfontosabb középtávon megvalósítandó feladatnak, amely orvosolja ezeket a
problémákat. Az infrastrukturális feltételek megteremtését követően aktív befektetésösztönzési tevékenységet szükséges elindítania a városnak.
1.2 Idegenforgalom koncentrált fejlesztése: Mivel a turizmusnak fejlesztése tekinthető a város
és vonzáskörzetében a gazdaságfejlesztés egyik leginkább realizálható területének már
középtávon, ebből adódóan önálló középtávú városi célként jelenik meg a város
célrendszerében.
1.3 Értékteremtő szociális gazdaság fejlesztése: Olyan értékteremtő szociális gazdaságfejlesztési
kezdeményezések felkarolása, amelyben Edelény Város Önkormányzata katalizátor szerepet
tölthet be. Az elkövetkező évek egyik kiemelt fejlesztéspolitikai célja a munkaerőpiacról
kiszakadt emberek visszavezetése a munka világába. Fontos, hogy azok közül is minél többen
juthassanak munkához, akik a nyílt munkaerőpiacon nem versenyképesek – ennek
érdekében meg kell erősíteni az értékteremtő szociális gazdaságot. A szociális gazdaságon
belül azonban a közmunka helyett, olyan közfoglalkoztatást kell elősegíteni, amely tartós
munkahelyeket hoz létre, és hasznos munkát ad az embereknek. A közfoglalkoztatási
programoknak köszönhetően sikerült az elmúlt években mérsékelni a munkaerő piaci krízist a
városban. A közfoglalkoztatás eredményeként mára a település egyik legnagyobb
foglalkoztatója az önkormányzat lett. A közfoglalkoztatás egy olyan potenciállá változott,
amely gazdasági erőt is képvisel. A közfoglalkoztatásnak azonban fokozatosan el kell
mozdulnia a szociális gazdaság irányába, hogy fenntarthatóvá váljon. A szociális
gazdaságfejlesztés során egyszerre kell fókuszálni a kínálatfejlesztésre és a
keresletélénkítésére, ennek érdekében két célterületnek a fejlesztése jelölhető ki.


Helyi önellátás feltételeinek megteremtése, javítása: A kínálati oldal fejlesztése, vagyis
azoknak a kulcsterületeknek a fejlesztése, ahol középtávon realizálható a belső erőforrások
mobilizálása és az önellátás kibontakozása szociális gazdaság keretében. Két kulcsterületet
lehetséges azonosítani, az élelmiszerellátást, a megújuló energiaellátást. Az élelmiszerellátás
vonatkozásában elsősorban a nyersanyagellátás biztosítása, és közösségi feldolgozó
kapacitások kialakítás a cél. Ezen a területen különösen lényeges a szociális gazdaság
piactorzító hatásait kiküszöbölni. A másik terület a megújuló energiatermeléshez
kapcsolódóan a megújuló energiatermelés és felhasználás feltételeinek megteremtése. Ezzel
párhuzamosan állami támogatással, az önkormányzati intézményeket ellátó energetikai
rendszereket át kell állítani megújuló energia felhasználására.

 Belső fogyasztás ösztönzése és szervezése: A kínálati oldal fejlesztése mellett párhuzamosan
szükséges megteremteni a keresleti feltételeket, illetve meg kell teremteni az önellátás
szervezési mechanizmusait. A belső fogyasztás ösztönzését és szervezését Edelény Város
Önkormányzatának kell végeznie, ezeknek a folyamatoknak ő a katalizátora. A helyi
önkormányzatnak ugyanis rendelkezésére állnak azok az eszközök, amellyel segíteni tudják a
belső fogyasztás erősödését (rendeletalkotás, szemléletformálás, infrastruktúrafejlesztés,
tárgyalási pozíció, közintézmény hálózat).
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2. Turizmusfejlesztés a Bódva-völgyének kulturális és természeti örökségére
alapozva

Kiinduló állapot a célmeghatározáshoz:
Edelény kulturális örökségekben kifejezetten gazdag, turisztikai versenyelőnyei ezen a területen
összpontosulnak. A városnak öt kiemelt turisztikai vonzereje van: a L'Huillier-Coburg kastély, a
Borsodi földvár, a gótikus eredetű református templom, a Borsodi Tájház és a Császta városrészben a
borturizmus. A vonzerőfejlesztés tekintetében a legfontosabb eredménye az elmúlt éveknek, hogy
megvalósult az edelényi kastély rekonstrukciója, amely Magyarország egyik legnagyobb
kastélyfejlesztési beruházása volt a 2007-2013-as programozási időszakban. Ennek eredményeként
megszületett egy olyan értékű és színvonalú kulturális vonzerő, amely katalizátora lehet nem csak
Edelény, de az egész Bódva-völgye turisztikai keresletnövekedésének. Az edelényi kastély
rekonstrukciójával a Bódva-völgy megkapta annak az esélyét és feltételeit, hogy a térségben
fejlődésnek induljon a turisztikai ágazat.
Edelény a Bódva-völgyében helyezkedik, amely kifejezetten gazdag kulturális örökségekben. Edelény
és vonzáskörzetének turisztikai fejlesztése kizárólag hálózatban képzelhető el, elsősorban egy
Miskolc-Aggtelek tengely mentén (ez a terület már több napos turistaforgalmat lenne képes
generálni). A Bódva-völgye középkori templomokban Magyarország egyik leggazdagabb vidéke,
részben ez adja ennek a vidéknek az egyik sajátos turisztikai kínálatát. Ezek a középkori eredetű
templomok ugyanis országos szinten is kiemelkedő művészettörténeti értékeket képviselnek.
További jelentős örökségértékeket képviselnek a Bódva-völgyének várai. Ezek közül kiemelkedik a
Szendrői vár és a szögligeti Szádvár (ez utóbbi része a Nemzeti Várprogramnak). A Bódva-völgy
természeti értékei közül egyértelműen az Aggteleki Nemzeti Park emelkedik ki, amely világörökségi
helyszín, de a térség kiemelkedő természeti értékei közé tartozik a Rakacai víztározó, amely hazánk
legnagyobb mesterséges víztárolója.
Az idegenforgalom helyzete Edelényben és a járásban egyértelműen fejlődő tendenciát mutat.
Azonban a sokszínű, országos szinten is kiemelkedő turisztikai vonzerők ellenére a kiszolgáló
infrastruktúra hiánya, az alacsony színvonalú turisztikai szolgáltatások nagyban hátráltatják a
turizmus fejlődését. Szállás- és vendéglátóhelyek, turisztikai szolgáltatások nélkül a turizmus csak
átgördül a városon és vonzáskörzetén, jövedelmet helyben nem generál, hasznait elsősorban
Miskolcon és Aggtelken fogja kifejteni, még akkor is, ha éppen az edelényi vagy más Bódva-völgyében
lévő vonzerő csalta oda a látogatókat.
A Cserehát, azon belül pedig a Bódva-völgye Magyarország egyik legkritikusabb helyzetű külső
perifériája. A külső perifériák felzárkóztatása kizárólag egyedi, speciális beavatkozásokkal történhet
meg. Ennek egyik lehetséges alternatívája a külső perifériák versenyképességének javítása helyi
gazdaságfejlesztési eszközökkel, a belső erőforrások feltárásával és koncentrált fejlesztésével. Az
északkelet-magyarországi határmenti perifériális területekről általánosságban elmondható, hogy
kiemelt történeti, kulturális és természeti értéket koncentrálnak, ez tekinthető a legfőbb belső
erőforrásuknak. A külső perifériákra, de különösen Borsod-Abaúj-Zemplén megye külső perifériáira
általánosságban jellemzőek a természet közeli állapotok, a természetvédelmi területek magas
koncentrációja, a biológiai sokféleség fennmaradása.
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A sajátos történeti fejlődés, a történetileg is jellemző szegénység, gazdasági pangás, az intenzív
iparosítás hiánya lehetővé tette, hogy konzerválódjanak ezeknek a területeknek a természeti értékek
mellett a történelmi, az ember alkotta értékek is. Az épített értékek tekintetében általánosságban
jellemzi a külső perifériákat a műemlékek magas koncentrációja. Egyértelműen kijelenthető, hogy a
Bódva-völgyének szinte egyetlen komparatív előnyét a természeti és kulturális öröksége adja. A külső
perifériákon, ezeken a gazdaságilag deprimált térségekben a turizmus által teremtett munkahelyek,
vállalkozási lehetőségek csökkenthetik a megélhetésért máshová vándorló fiatalokat, helyben
tarthatja az értelmiséget. Ez különösen lényeges Borsod-Abaúj-Zemplén megye külső perifériáin,
amely turisztikai szempontból jelentős potenciálokkal bír, azonban súlyos társadalmi és gazdasági
válságövezet. Ezeken a területeken nem szabad a turizmust, mint erős, önálló gazdasági ágazatként
kezelni (iparszerű turizmus), ugyanis ezekben a térségekben nincs realitása. Azonban az
idegenforgalmi fontos katalizátora lehet a fent megnevezett komparatív előnyök szisztematikus
kiaknázásának és a külső perifériák versenyképességének javításában. A turizmus egy komplex
hatásrendszerű fejlesztési eszköz, amelynek gazdasági, társadalmi, kulturális és nemzetpolitikai
hatásai egyaránt vannak. Általában a turizmust, mint önálló ágazatot, legfeljebb, mint
gazdaságfejlesztési eszközt kezelik a területfejlesztési stratégiák, és kevésé juttatják érvényre
komplex hatásrendszerét. A turizmus a perifériákon egy olyan helyi gazdaságfejlesztési eszköz, amely
jövedelmet generál, pótlólagos keresletet biztosít a helyi termékek és helyi szolgáltatások számára,
hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javulásához, vonzza és helyben maradásra készteti a fiatalokat.
Cél meghatározása
A város középtávú városi céljai között önálló tematikus célként kezeljük a turizmus fejlesztését, mivel
Edelény jelentős eredményeket és potenciálokat képes ezen a területen felmutatni. Edelény
földrajzilag, közlekedés földrajzilag a Bódva-völgy kapuja, de egyben a térség turizmusának
motorjának is kell lennie az elkövetkező években. Erre a szerepre elsősorban a város kulturális
öröksége predesztinálja. Az önkormányzatnak és a helyi vállalkozásoknak azonban fontos szerepe
lesz abban, hogy az ide érkező turistákat itt tartsák és a jövedelmet helyben generálják. Ennek
előfeltétele a következők:
2.1. A városi vonzerők fejlesztése, turisztikai termékfejlesztés: Figyelembe véve a turizmus
nemzetközi és belföldi trendjeit, a turisták megnövekvő igényeit kiemelt cél a városi vonzerők
fejlesztése, a helyi turisztikai kínálat élményorientált fejlesztése. Ez az alapja a kereslet
növelésének és az út turisták elégedettségének növeléséhez. Nem elegendő egyszerűen a
vonzerőket revitalizálni, összekapcsolni, szállásokat, vonzerőket kiajánlani vagy programokat
szervezni, ezeknek össze kell érniük, szinergikusan egymásra épülniük és egy olyan komplex
programmá szerveződniük, amely intenzív élményeket kínálnak. A város több kiemelkedő
jelentőségű kulturális örökséggel rendelkezik, elsősorban a meglévő vonzerők attraktivitásának
javítása a cél.
2.2. Turizmust kiszolgáló szolgáltatások fejlesztése: A város és vonzáskörzete szempontjából ez a
legkritikusabb feladat. Elsősorban a helyi vállalkozások részvételével a turisztikai szuprastruktúrák
fejlesztése tekinthető a legfőbb célnak az elkövetkező években. A turisztikai szuprastruktúrák
fejlesztése az eddigi tapasztalatok alapján kizárólag aktív önkormányzati szerepvállalás mellett
képzelhető el, ugyanis a helyi vállalkozások tőkeszegények. Az önkormányzatnak
kezdeményezőleg kell fellépnie ezen a területen és felvállalni a turisztikai inkubációt, amelybe a
későbbiekben már a helyi vállalkozások is bekapcsolódhatnak. Konkrét célok: szálláshely
kapacitásbővítés, vendéglátóhelyek korszerűsítése.
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2.3. Turizmust kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése: A turisták komfortérzetének javítása és
vonzerők/szolgáltatások közötti kapcsolatok erősítése érdekében kiemelt cél a hiányzó
infrastrukturális hálózatok fejlesztése. Ebben elsősorban bizonyos kisléptékű közlekedésfejlesztési
beavatkozások indokoltak (kerékpárutak, sétányok, utak fejlesztése). Konkrét célok: turisztikai
kerékpárutak esetében javasolt tematikus utak kialakítása, országos kerékpáros hálózatokhoz
történő csatlakozás kiépítése, vagy esetlegesen turisztikai attrakciók összekötése, szomszédos –
Szlovákia – kerékpáros útvonalaihoz való kapcsolódás.
2.4. Turisztikai szervezetrendszer fejlesztése: A folyamatos keresletélénkítés biztosítása
érdekében szükséges a fókuszálni a turisztikai szervezetfejlesztésre. Erre a legalkalmasabb
megoldása turisztikai desztinációs menedzsment szervezet vagy turisztikai klaszter létrehozása
kínálkozik, amely egy térségi alapon működő partnerség megerősödését segíti. Emellett fontos
feladat a célzott turisztikai marketing fejlesztése, kommunikáció erősítése.
2.5. Bódva-völgye turisztikai desztináció kialakításának ösztönzése: A Bódva-völgyében lévő
turisztikai vonzerők és szolgáltatások hálózatba szervezése és közös termékké formálásában
Edelénynek kiemelt szerepet kell ellátnia az elkövetkező években. Ennek szükségességének oka,
hogy a Bódva-völgyében a turisztikai vonzerők széttagoltak, elaprózódottak, amely részben az
apró falvas településhálózatból ered. A hálózatba szervezés célja, hogy a vonzerők közötti
kapcsolat kialakuljon és erős legyen, illetve egy önálló turisztikai termék jöjjön létre. A meglévő
vonzerőket szükséges átalakítani egy komplexebb turisztikai termékké, amely alkalmas a vonzerő
és a látogatottság növelésére. A hálózatba szervezés fontos szerepet fog játszani a tartózkodási
idő növelésében és a környező rurális térségek idegenforgalmi integrálásában. A fejlesztési ciklus
végére meg kell teremteni az alapjait egy Bódva-völgy desztinációnak.
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3. Humán közszolgáltatások kapacitásbővítése, korszerűsítése

Kiinduló állapot a célmeghatározáshoz:
Edelény humán közszolgáltatásai esetében markánsan megjelenő probléma a kapacitáshiány, amely
több közszolgáltatást is érint. A településen élők foglalkoztatásával és újra munkába állásával
magyarázható, hogy a növekvő igények miatt a jövőben bölcsődei férőhelyek bővítése lesz szükséges.
2007-2013 között számos fejlesztés valósult meg, amelyek a településen lévő oktatás-nevelési
intézmények korszerűsítését célozták meg. 2000-2006 között minden évben kapacitás problémák
voltak az óvodai ellátásban, 2006 óta javult a helyzet, dinamikus bővülés mutatkozott az óvodai
férőhelyek számában, azonban 2015. évtől egy újabb beiratkozási hullám várható. Az Országgyűlés
döntése alapján 2015. szeptember 1-jétől a gyermekek három éves korától kötelező lesz az óvoda,
így megnő az igény a férőhelyek iránt. Ehhez elkerülhetetlen új férőhelyek létesítése, ami jelenleg
nem áll rendelkezésre. Az általános iskolai feladat ellátási helyek száma csökkent az ezredforduló óta
a városban, illetve jelentős átszervezések zajlottak. Az alapfokú oktatásban résztvevők száma, az
országos tendenciákkal összhangban, csökkenő tendenciát mutat, azonban a bejáró diákok száma a
környező településekről folyamatosan növekszik, így az intézmények térségi szerepköre egyre inkább
erősödik, amely már rövidtávon kapacitásproblémát fog eredményezni. A szociális intézmények
tekintetében is kimutathatóak kapacitásproblémák. A demográfiai tendenciákhoz igazodva kiemelt
figyelmet szükséges fordítani az időseket ellátó intézmények fejlesztésére.
A humán közszolgáltatások működtetése kiemelt feladata az önkormányzatnak, amelyre jelentős
forrásokat kell koncentrálnia. Az elmúlt években számos intézmény energetikai korszerűsítése
valósult meg, amely a költséghatékony és környezetbarát intézményfenntartás irányába orientálta a
városi intézményfenntartást. Ennek a munkának a folytatása elengedhetetlen feladat.
Cél meghatározása:
A városban élők életminőségének fontos alapfeltétele a megfelelő színvonalú humán szolgáltatások
(egészségügy, szociális ellátás, oktatás-nevelés, közigazgatás) elérhetősége. Edelényben kiépült,
fejlett infrastruktúra jellemzi a humán szolgáltatások szinte valamennyi területét, ezért a hangsúlyt a
kapacitásbővítésre, a szolgáltatások színvonalának, minőségének további javítására, szükségletekhez
igazodó fejlesztésére szükséges helyezni. A város kiemelt célnak tekinti a városi humán
közszolgáltatások kapacitásbővítését és minőségi fejlesztését. A városi közszolgáltatások
fejlesztésének egyik kulcsterülete humán közszolgáltatásokban jelentkező kapacitásproblémák
felszámolása. Ez elsősorban az oktatás-nevelési intézményeket, a bölcsődei feladatellátást és az
időskorúak ellátását érinti. További beavatkozási terület a kedvezőtlen/korszerűtlen műszaki
állapotok felszámolása és a humán közszolgáltatások minőségi fejlesztése. Ebben lényeges szerepet
kapnak energetikai fejlesztések, az intézményrendszer környezetbarát és költséghatékony
üzemeltetési feltételeinek megteremtése. A humán közszolgáltatások fejlesztésének legfontosabb
területei a következők:
3.1 Humán közszolgáltatásokban jelentkező kapacitásproblémák felszámolása és a
közszolgáltatások minőségi fejlesztése: Bölcsődei férőhelyek bővítése, óvodai feladat ellátási
helyek kapacitásbővítése, oktatási intézmények férőhelybővítése, időskorúak ellátásának
kapacitásbővítése, közművelődési intézmények korszerűsítése, funkcióvesztett épületek
közösségi célú hasznosításának ösztönzése.
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3.2 Humán közszolgáltatások energetikai korszerűsítése: Településfejlesztési cél a települési
energiahatékonyság növelése, a klímavédelmi és energiahatékonysági szempontokat előtérbe
helyező közszolgáltatás fejlesztése, az önkormányzat által fenntartott, önkormányzati
tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézmények rekonstrukciója. Fejlesztési területek az
önkormányzati tulajdonú közfeladatokat ellátó intézmények, önkormányzati tulajdonú
lakóépületek, középületek energiahatékonyságának fejlesztése, az épületek üzemeltetésében
a megújuló energiafelhasználás növelése.

4. Városi életterek minőségi fejlesztése
Kiinduló állapot a célmeghatározáshoz
A várost kedvezőtlen demográfiai folyamatok jellemzik. Fokozatosan csökken a gyermekvállalási
hajlandóság, a település vándorlási vesztesége bár csökkent, de továbbra is tendenciózus, a lakosság
elöregedése erőteljesen fokozódik. Ezek a demográfiai változások megkövetelik a városfejlesztés
szempontjából is reagálást. Nagyon fontos kérdéssé vált a fiatalok helyben tartása, a gyermekvállalás
ösztönzése, az idősek növekvő számának és igényeinek kiszolgálása.
A városban négy szegregátum, illetve négy szegregációval veszélyeztetett terület található, melyek
főként a város külső részén találhatóak ugyan, de a város szerves részét alkotják. Ezek jelentik a
városban a hátrányos helyzetű városi részeket. Ezeken a területeken a legkedvezőtlenebbek az
életminőséget meghatározó tényezők. Edelény leghátrányosabb helyzetű városrészei részei az Egres
és a Finke városrészben találhatóak, ezeken a területeken találhatóak a legnagyobb szegregátumok.
Cél meghatározása:
A városi életterek fejlesztése olyan vonzó, esztétikus, hangulatos városi környezet kialakítását
célozza, ahol érzékelhető egy autentikus települési atmoszféra. A város életterek fejlesztésében
kiemelt szerepet kap a lakóövezetek fejlesztése, amely egy magas életminőséget kínáló város
megteremtésének alapfeltétele, egy olyan városé, amely biztonságos, tiszta, esztétikus, komfortos és
erős közösségi kohézióval rendelkezik. A vonzó lakóterületek, a kulturált és korszerű lakókörnyezet
fontos szerepet játszik abban, hogy az emberek szeressenek itt élni. Ebből eredően ez a terület is
lényeges szerepet tölt be a városimázs formálásában, hozzájárul a város attraktivitásának,
vonzerejének növeléséhez.
A városi életterek fejlesztésében fontos szerepe van a lakosságot kiszolgáló rekreációs tereknek és a
reprezentatív városképnek, közterületeknek. A városi életterek fejlesztése során olyan közösségi
tereknek a létrehozását és fejlesztését célozza Edelény, amelyek a város legfontosabb közösségi
élettereivé válhatnak már rövidtávon. Elsősorban a városközpont rendezvénytérré és ezáltal
meghatározó közösségi térré formálódása tekinthető a legfőbb feladatnak, továbbá a
városközpontban olyan közösségi és kulturális funkciók telepítése, amelyek hozzájárulnak a közösség
élet fellendüléséhez. Kiemelt szempont, hogy a közösségi életterek fejlesztése minden generáció
számára nyitott legyen, hiszen eltérő igényeket támasztanak az egyes korosztályok. A gyerekek
számára elsősorban játszóterek kialakítása történik, a fiatalok számára sport és szabadidős
létesítmények létrehozása, a közép és időskorúak számára pedig funkciógazdag közterületfejlesztések valósulnak meg szerte a város területén.
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A városi életterek fejlesztése során az egyik hangsúlyos szegmens az alacsony presztízsű területek
felszámolása, fejlesztése. Itt elsősorban a szegregátumokban élők lakókörnyezetének és
életminőségének a fejlesztése a legfőbb feladat.
A városi életterek fejlesztése kapcsán négy területi struktúra élvez preferenciát:
4.1 Városközpont közösségi célú megújítása, funkcióerősítő fejlesztése: A városközpont közösségi
célú megújítása elsősorban azoknak a funkcióknak a fejlesztését, betelepítését ösztönzi, amelyek
hozzájárulnak, hogy egy funkciógazdag, a helyi közösségek, az ide látogató vendégek és a város
vonzáskörzete számára nyitott városközpont formálódjon. A városközpont fontos szerepet tölt be
a járási funkciók fogadásában, hiszen itt koncentrálódnak azok a közszolgáltatások,
szolgáltatások, amelyet a járás lakossága is igénybe vesz.
4.2 Városi rekreációs övezetek fejlesztése: Edelényben a helyi lakosságot rekreációs övezetek
tömbszerűen, összefüggő területként azonosíthatóak. A városban egy kiterjedt, funkciógazdag
rekreációs és szabadidő centrum terület létrehozása a cél, ahol egy helyen összpontosulnak a
város sport és rekreációs infrastruktúrái, szolgáltatásai.
4.3 Lakókörnyezet fejlesztése: A legfőbb városi életterek a lakóövezetek. A lakóövezetek fejlesztése
egy magas életminőséget kínáló város megteremtésének alapfeltétele, amely biztonságos, tiszta,
esztétikus, komfortos és erős közösségi kohézióval rendelkezik. A lakóterületek megújítása
komplex város rehabilitációs programokkal valósítandó meg, amelyek öt fő cél mentén
kezelendőek: lakófunkciók fejlesztése, lakóterületek társadalmi, szociális, közösségi
regenerációja, lakóterületek fizikai környezetének regenerációja és a lakossági szolgáltatások
minőségi fejlesztése. A kertvárosok fejlesztése pontszerű beavatkozásokkal kezelendő, mivel
ezeken a területeken az önkormányzat nem rendelkezik a területek megújításában döntési
pozíciókkal (a területek nagy része a lakosság tulajdonában áll). A kertvárosok fejlesztésénél
elsősorban az alábbi feladatokra kell koncentrálni: a kertvárosok fizikai környezet regenerációja
és a kertvárosok környezeti regenerációja. A fiatalok lakóhelyhez jutását segíteni szükséges, a
város lakásgazdálkodását ennek szellemében szükséges fejleszteni.
4.4 Alacsony presztízsű lakóterületek fejlesztése: A megfelelő lakhatás alapvető szükséglet. A
lakáskörülmények javítása biztosítja az ott lakók higiénikus lakhatását, az alapszolgáltatások
(elektromos áram, víz, fűtés stb.) hozzáférését, valamint hozzájárulnak az egészségi állapotuk
megőrzéséhez. A lakóterületek fejlesztése több területen történik egyrészt a meglévő lakások
komfortfokozatának javításával, fizikai állagának javításával, a leromlott, lakhatásra nem
megfelelő lakások bontásával, továbbá a lakóterületek komplex fejlesztésével. Kiemelt fejlesztési
területek továbbá a hiányzó infrastrukturális kapacitások kiépítése és a kritikus helyeken
közösségi szolgáltató pontok kialakítása.
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5. Környezetfejlesztés , környezetvédelem

Kiinduló állapot a célmeghatározáshoz:
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a térségben több jelentős méretű árvíz-, valamint belvízveszély
alakult ki. A Bódva menti települések, többek között Edelény is árvízveszélyes terület. A jelenlegi
környezetvédelmi előírások mellett a talaj és a vízszennyezés valószínűsége jelentősen csökkent, de
baleset (havária) bekövetkezésével továbbra is számolni kell. A város nem tartozik a nagyvízi
medrekhez, ennek ellenére folyamatos árvíz problémákkal kell a városnak szembe néznie. Az árvizek
száma növekedni fog, fel kell készülni újabb árvízhullámokra. Különösen lényeges feladattá vált
helyreállított kastély védelme.
A város környezetterhelés forrásai a közületek valamint a lakossági fűtés mellett, elsősorban lokális
terhelést jelentő légszennyező forrás a gépjármű közlekedés. Jelentős a település fekvéséből adódó
tranzit szerepe, a völgy funkció miatt, Edelény város a főutak keresztezésébe települt.
A lakosságnál keletkező kommunális hulladék szelektív gyűjtésére lehetőséget nyújtó hulladékgyűjtő
szigetek ellenére, az eddigi tapasztalatok alapján a hulladékok szelektív gyűjtésének hatékonysága a
lakosság körében nem hatékony. A város kül- és belterületein egyaránt található több kisebb
nagyobb illegális hulladéklerakó ezek felszámolása folyamatos, de sajnálatos módon azok
rendszeresen újratermelődnek annak ellenére, hogy a városban a hulladékszállítás ingyenes. A tartós
konfliktusként tekinthetünk az illegális hulladéklerakásból eredő konfliktusokra valamint a városon
belül rendszeresen jelentkező közterületi károkozások miatti vizuális környezetterhelésekre.
A település viszonylag jól kiépített és jól működő kommunális, műszaki infrastruktúrával rendelkezik,
azonban a lakosság komfort érzetének, életminőségének javítása, valamint a fenntartható fejlődés és
a környezetvédelmi célok elérése érdekében van még javítani és korszerűsíteni való a kommunális
infrastruktúra rendszerein. Problémát jelent, hogy nagyon elöregedettek a közművezetékek, a régi
csövek miatt nagy a szivárgási veszteség.
Cél meghatározása:
A középtávú városfejlesztési célok között kiemelt területként szerepel a település környezeti
állapotának javítása, környezeti értékeinek megóvása és a fenntartható városfejlesztés biztosítása. A
környezetorientált városfejlesztés elsősorban a város klimatikus viszonyainak javítását, a
biodiverzitás növelését és a szennyezett területek csökkentését célozza, javítva ezzel a település
környezeti állapotát. Elsődleges cél a város árvízvédelmi kockázatának csökkentése. Ennek érdekében
a hidak áteresztő képességét szükséges növelni. Ehhez kapcsolódóan további kiemelt cél a
belvízrendszerek korszerűsítése. Ennek a területnek további fontos eleme a természeti értékek, a
természet közeli helyszínek, településrészek környezeti célú rehabilitációja. A környezetorientált
városfejlesztés keretében a város fontosabb kommunális infrastrukturális rendszereinek fejlesztése
szintén megjelenik. A kommunális infrastruktúra hálózatainak rekonstrukciójára nagy szüksége van a
városnak. Az infrastrukturális rendszerek a külterületeket leszámítva nagyrészt kiépültek, azonban a
vezetékrendszerek több évtizedesek és rekonstrukcióra szorulnak. Fontos feladat a rákötési arány
növelése a kommunális rendszerekre, amely elsősorban a szegregátumokban jelent problémát.
Elsősorban a csapadékvíz és a szennyvízhálózat korszerűsítése a legfontosabb beavatkozási terület.
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A 27. számú főút jelenleg a belvárost keresztülszeli, ebből eredően az út kiváltása időszerű lenne. A
városnak nincs egy nyugodt forgalomcsillapított övezete, a 27. számú út kiváltásával megteremthető
lenne a feltétele egy belvárosi forgalomcsillapított övezetet kialakításának. A levegőt szennyező
hatások csökkentése érdekében elsősorban egy tehermentesítő út megvalósítása jelentene
megoldást. Kiemelt cél az illegális hulladéklerakók felszámolása, azok újratermelődésének
megakadályozása, továbbá a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztése, valamint a hasznosítható
hulladék újrafeldolgozásának megteremtése. Edelény város lakosságának körében a
környezettudatos viselkedés kialakítása jelentős mértékben javítaná a város környezeti állapotát.

2.2. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása
A középtávú városi célok két csoportba oszthatóak:


Tematikus célok: A tematikus jelleggel megfogalmazott, de nem szükségszerűen egy-egy
ágazatra korlátozódó érvényességű célok a város egészére vonatkoznak.



Területi célok: A területi célok a település egy vagy több, konkrét, egyenként folytonos
vonallal körülhatárolható területén realizálhatóak. Ilyenek lehetnek a város egy vagy több
városrészére érvényesek vagy a város területén megtalálható főbb, a fejlesztési elképzelések
során kiemelt figyelemben részesülő terület-típusokra (pl. lakótelepek, barnamezős
területek, ipartelepítés területei, stb.) érvényes célok.

Az alábbi táblázat összesíti Edelény Integrált Városfejlesztési Stratégiájának középtávú városi
céljainak jellegét. Mint látható három középtávú városi cél tekinthető tematikus jellegűnek, két
középtávú városi cél pedig erőteljes területi fókusszal rendelkezik. A két területi fókuszú cél az
akcióterületek kialakításánál figyelembe lett véve.
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Középtávú városi célok
Foglalkoztatás bővítése

Tematikus fókuszú célok
x

Turizmusfejlesztés a Bódvavölgyének kulturális és
természeti örökségére alapozva
Humán közszolgáltatások
kapacitásbővítése,
korszerűsítése
Városi életterek minőségi
fejlesztése
Környezetfejlesztés ,
környezetvédelem

Területi fókuszú célok
x

x

x
x

3. MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK

3.1. Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával
Az akcióterület az integrált településfejlesztési stratégiában kijelölt egybefüggő terület, ahol az
önkormányzat a fejlesztéseket alapvetően befolyásoló pozícióban van, és amellyel kapcsolatban
középtávon jelentős beavatkozásokat tervez. Az akcióterületeken az önkormányzat a fejlesztéseket
alapvetően befolyásoló pozícióban van, tehát vagy szabályozási eszközzel, vagy közvetlen pénzügyi
befektetéssel részt vesz a fejlesztésben, vagy alapvetően meghatározza annak sikerességét. Az
akcióterületek lényegében a városrehabilitáció és a városfejlesztés sejtjei. Minden egyes
városfejlesztési akcióterületet ki kell jelölni, amellyel kapcsolatban középtávon, vagyis 2015-2020
közötti időszakban jelentős beavatkozást tervez a város. Az akcióterületeknek nem kell behálózniuk
az egész város területét, egy akcióterület kiterjedhet több városrészre, illetve egy városrésznek lehet
több akcióterülete is. Edelény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában 7 akcióterület került
kijelölésre, amelyek a városfejlesztés gócpontjai lesznek az elkövetkező években:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Városközponti akcióterület
Edelényi kastélysziget akcióterület
Rekreációs övezeti akcióterület
Borsod akcióterület
Finke lakóterületi akcióterület
Egres akcióterület
Császta szőlőhegy akcióterület

Az akcióterületek kijelölésében az alábbi szempontokat vettük figyelembe:
 A városfejlesztési stratégiai irányokhoz igazodó, fejlesztési gócpontokhoz kötődő akcióterület
lehatárolási elv: Kizárólag azokat a területeket jelöltük ki akcióterületként, ahol a fejlesztési
beavatkozások (projektek) koncentrálódnak és ezek szinergikusan épülnek egymásra.

18

Edelény
Integrált Településfejlesztési Stratégia





I.

Ez többségében azt feltételezte, hogy vagy az önkormányzat, vagy a magánszektor
(vállalkozások, lakóközösségek) vagy bizonyos önkormányzati intézmények döntési
pozícióban vannak az adott terület fejlesztését illetően.
Homogén, sajátos profillal rendelkező területek kijelölése akcióterületként: Egyértelműen
körvonalazódnak azok a területek, amelyek sajátos szerepük, funkciójuk, speciális fejlesztési
irányuk és helyük miatt önálló akcióterületet alkotnak.
A település szerkezeti tervének figyelembe vétele: Külön vizsgáltuk mindegyik akcióterület
kijelölésekor, hogy a szerkezeti terv milyen terület-felhasználást irányoz elő, illetve milyen
kategóriába sorolja.
Jogosultsági szempontok figyelembe vétele: A városrehabilitációt célzó pályázati kiírások
előírnak bizonyos jogosultsági kritériumokat, amelyeknek meg kell felelnie az
akcióterületnek. Másak a jogosultsági kritériumok a városközpontnál és más a
kritériumrendszer azon akcióterületek esetében, amelyre szociális városrehabilitációt kíván
az önkormányzat megvalósítani.
Városközponti akcióterület

Az akcióterületet határoló utcák: 27. sz. főút (Borsodi út) – István Király útja – Kenderföldi út –
Napsugár út – Fűzfa út – Lévay József út – Tormás út - 27. sz. főút (Borsodi út) – Belvárosi út
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II.

Edelényi kastélysziget akcióterület

Az akcióterületet határoló utcák: 27. sz. főút (Borsodi út) – Kastélykerti út – Bódva folyó - 27. sz. főút
(Borsodi út)

III.

Rekreációs övezeti akcióterület

Az akcióterületet határoló utcák: Belvárosi út – Bódva út – Kővágó út – Tóth Árpád út – Ifjúság út –
Ady Endre út - 27. sz. főút (Borsodi út) – József Attila út – Virág út – Miklós Gyula út – Hóvirág utca –
Tompa Mihály út – Bódva folyó - 27. sz. főút (Borsodi út)

20

Edelény
Integrált Településfejlesztési Stratégia

IV.

Borsod akcióterület

Az akcióterületet határoló utcák: Csalogány út – Béke út – Ifjúság út – Ady Endre út – 27. sz. főút –
Mező út - Borsodi út – Borsvezér út – Bódva folyó
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V.

Finke lakóterületi akcióterület

Az akcióterületet határoló utcák: Finkei út – Domaki patak – Árpád út – Klapka György út – Finkei út –
Kölcsey Ferenc út – Jókai Mór út – Vörösmarty Mihály út – Finkei út

VI.

Egres akcióterület

Az akcióterületet határoló utcák: Szentpéteri út – Egres út – Verespart út – Bihari János út – Cseres út
– Szentpéteri út – Bányász út – Katona József út – Arany János út.
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VII.

Császta szőlőhegy akcióterület
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1. térkép: Akcióterületek rendszere
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3.2. Az egyes akcióterületeken megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű
bemutatása
A projektek ütemezésére vonatkozóan az önkormányzat javaslatait tartalmazza. Ezek meghatározása
különösen az alábbi szempontok figyelembe vételével történt:
 a projektek előkészítettsége
 a szükséges saját erő megléte
 a pályázati források várható rendelkezésre állása, a kiírások megjelenése
 a pályázatok benyújtásához szükséges háttér dokumentációk előkészítése
 a korábbi időszak tapasztalatai
 az egymásra épülő projektek
 az egymásra épülő projektek esetén figyelembe vette azok egymásra való hatását,
kapcsolódását (különösen a komplex programok esetében, mint a városrehabilitáció).
Az önkormányzat a továbbiakban a közeljövőben megnyíló pályázati kiírások megjelenésével
felülvizsgálja és esetlegesen annak megfelelően módosítja a projektek ütemezését.
A fejezet célja tételesen bemutatni az akcióterületek fejlesztési céljait, illetve fejlesztési projektjeit.
A projektek az önkormányzat által megvalósítani kívánt fejlesztéseket tartalmazza, mivel a
magánszemélyek, gazdasági szerepelők által megvalósítani kívánt projektek nem ismertek, nem
jelezték azokat.
Az önkormányzat a jövőben törekszik arra, hogy ezzel a szférával szorosabban működjön együtt,
igyekszik elősegíteni, ösztönözni a fejlesztési elképzeléseik megvalósítását. Ennek érdekében
folyamatos és rendszeres kapcsolattartást igyekszik kialakítani, kommunikációt, tájékoztatást biztosít
az érintettek részére, közös projektek megvalósítását kezdeményezi. Az önkormányzat által
megvalósuló projektek várhatóan ösztönözni fogják a gazdasági szférát a kapcsolódó projektek
megvalósítására.
I.

Városközponti akcióterület

A városközponti akcióterület fejlesztése a városközponti közösségi célú fejlesztését és környezetének
minőségi megújítását célozza közösségi terek létrehozásával, fejlesztésével és a közterületek
rendezésével. Másrészt az akcióterület fejlesztésével a városközpont közösségi szolgáltató
szerepének erősítése tekinthető a legfontosabb beavatkozási területnek. Az akcióterület fejlesztését
elsősorban városközpont rehabilitációs programokon keresztül javasolt előmozdítani. Az
akcióterületen megvalósítandó projekteket az alábbi összefoglaló tartalmazza. A városközponti
akcióterület fejlesztésének katalizálását kifejezetten Edelény Város Önkormányzata végzi.
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Projektötlet

Projekt gazda

Parkosítás,
parkrekonstrukció

Edelény Város
Önkormányzata

Városi könyvtár

Edelény Város
Önkormányzata

Bölcsődefejlesztés

Funkció nélküli volt
Bányász Klub felújítása

Edelény Város
Önkormányzata

Edelény Város
Önkormányzata

Panziófejlesztés

Edelény Város
Önkormányzata

Parkolók kialakítása

Edelény Város
Önkormányzata

Projekt bemutatása
Minél több zöld terület kialakítása, amelyek folyamatos
karbantartásáról, gyomtalanításáról, a parkok virágosításáról
is
gondoskodnunk
kell.
Amennyiben pályázati forrás kínálkozik, szökőkutak
kialakítása, szobrok felújítása is tervezett.
Volt KRESZ-park közösségi térként való használata, új funkciók
kialakítása.
Eszközbeszerzés, programok megvalósítása. Az emelet egy
részének beépítése, illetve az új könyvtár udvarának közösségi
térként való hasznosítása.
Felgyorsult világunkban a szülőknek egyre hamarabb meg kell
hozniuk azt a döntést, hogy a gyermek megszületését követő
legrövidebb idő alatt visszatérjenek munkahelyükre. Ennek
eredményeként növekvő igény jelentkezik a bölcsődei ellátás
fejlesztésére. A város egyetlen önkormányzati fenntartásban
lévő bölcsődéje két csoporttal működik teljes
kapacitáskihasználtság mellett a Mátyás király útja 7/a szám
alatt. Az épület felújítása időszerű a következő időszakban,
illetve pályázati lehetőségek megjelenése esetén esetleges
bővítési lehetőségeket is mérlegelni szükséges. A fejlesztések
célja a meglévő épületrész, bölcsődei szárny felújítása,
korszerűsítése és bővítése oly módon, hogy a gyermeknevelés
megfelelő körülményeinek színvonalát növelni, az intézmény
fenntartási költségeinek csökkentése, valamint az épület
akadálymentesítése.
Régóta fennálló problémát jelent a funkcióját vesztett volt
Bányászklub épülete, amely sok éve használaton kívül van,
ennek köszönhetően állapota folyamatosan romlik, üresen áll.
Pályázati forrás felhasználásával cél az épület felújítása, az
önkormányzat és a városban élők számára hasznos elsősorban
közösségi funkciók telepítése.
Önkormányzati tulajdonban található épület a belvárosban
található panzió.
Az épület lelakott, felújításra és bővítésre szorul a jövőben a
vendégéjszakák számának és ezen keresztül a bevételek
növelésének érdekében.
A belvárosban található parkolók száma nem elégíti ki a
felmerülő igényt, ez főként a közszolgáltatások koncentrált, kis
területre való tömörüléséből adódik. Szükséges újabb
parkolóhelyek kialakítása, amelynek szóba jöhető területei:
Belvárosi gyűjtőút mellett, volt MHSZ udvar, Mátyás király út,
István király útja, Bódva út.
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Projektötlet

Ütemezése (kezdés,
befejezés)

Projekt
előkészítettsége

Az ütemezést befolyásoló
tényezők

2016.09. –
2017.10.

projektötlet

pályázati kiírás megjelenése

2016.07. –
2017.06.

projektötlet

pályázati kiírás megjelenése

Városi könyvtár

2015.10. –
2016.04.

nem nyertes pályázat
tervdokumentációval

pályázati kiírás megjelenése

Bölcsődefejlesztés

2015.10.2016.09.

nem nyertes pályázat
tervdokumentációval

pályázati kiírás megjelenése

2016.06.2017.05.

projektötlet

pályázati kiírás megjelenése

Panziófejlesztés

2017.09.2018.09.

elkészült tanulmány

pályázati kiírás megjelenése

Parkolók kialakítása

Parkosítás,
parkrekonstrukció

Funkció nélküli volt
Bányász Klub felújítása

II.

Edelényi kastélysziget akcióterület

A kastélysziget akcióterület fejlesztése már az előző fejlesztési ciklusban is preferenciát élvezett. Ezen
a területen valósult meg az Edelényi kastély rekonstrukciója két beruházási ütemen keresztül. A
2015-2020 közötti fejlesztési ciklusban folytatódik az akcióterület fejlesztése, az Edelényi kastély
rekosntrukciójának III. ütemével, amely kulcsprojektje az integrált településfejlesztési stratégiának.
Az akcióterületen, mindössze egy komplex projekt valósul meg, amelynek számos beavatkozási
pontja van. Az akcióterületen kizárólag a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ van döntési pozícióban, hiszen ő rendelkezik az ingatlan fölötti
tulajdonjoggal.
Projektötlet

Projekt gazda

Projekt bemutatása

Edelényi kastélysziget
felújításának III.
üteme

Forster Gyula
Nemzeti
Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási
Központ.

A nemzeti kastélyprogram keretében valósul meg a kastély
rekonstrukciójának III. és egyben záró üteme. A beruházás
elsősorban szolgáltatásfejlesztési és tartalomfejlesztési
elemeket tartalmaz. A projekt részeként készül el az
interaktív gyerekkastély, kiállítások telepítésére kerül sor,
folytatódik a játékszoba fejlesztése, befejeződik a
kastélypark rekonstrukciója.

Projektötlet

Edelényi kastélysziget
felújításának III.
üteme

Ütemezése (kezdés,
befejezés)
2015. – 2016.

Projekt
előkészítettsége

Az ütemezést befolyásoló
tényezők

A
Nemzeti
Kastélyprogramban
szereplő
projekt,
megvalósíthatósági
tanulmányok készül(t)

A Nemzeti Kastélyprogram
első ütemében megvalósuló
fejlesztés helyszíne
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III.

Rekreációs övezeti akcióterület

A rekreációs övezeti akcióterületen kifejezetten a város lakosságának hasznos szabadidő eltöltését
szolgáló közösségi célú beruházások valósulnak meg. Az akcióterület fejlesztése során a város
kulturális életét organizáló művelődési központ fejlesztése, a gyerek hasznos szabadidő eltöltését
segítő közösségi tér kialakítása és a lakosság sportolási és rekreációs igényeit kiszolgáló
infrastruktúrák fejlesztése élvez preferenciát. Az akcióterület fejlesztése meghatározó jelentőséggel
bír a közösségfejlesztésre, hiszen ez a terület válhat a fejlesztési ciklus végére a település
legjelentősebb találkozási pontjává, rekreációs övezetévé. Az akcióterület fejlesztése az alábbi
projekteket tartalmazza. Az akcióterület fejlesztésében Edelény Város Önkormányzata rendelkezik
döntési pozíciókkal.
Projektötlet

Projekt gazda

Művelődési központ
rekonstrukciója

Edelény Város
Önkormányzata

Játszóház kialakítása a
magtár épületéből

Edelény Város
Önkormányzata

Uszoda kialakítása

Öltözőfejlesztés

Edelény Város
Önkormányzata

Edelény Város
Önkormányzata

Projekt bemutatása
Az intézmény 2007-ben került részleges felújításra, de az épület
külső megjelenése elavult. Statikai problémák egyre
jellemzőbbek, az épület üzemeltetése nagy terhet ró a városra a
korszerűtlen fűtési rendszernek köszönhetően. Szükséges az
intézmény energetikai fejlesztése, a berendezések cseréje. Nagy
problémát jelent az épület statikai állapota, ennek
megerősítésére rövid időn belül megoldást kell találni.
Sok lehetőséget rejt magában az egykori Cukorgyár (Magtár)
épületének hasznosítása. Az épületben kétszintes játszóház
kialakításával a kisgyermekek biztonságos környezetben
felügyelet mellett tölthetnék idejüket, míg szüleik is
kikapcsolódnak. A játszóház mellett egy biliárdterem, egy
kisgaléria és egy kávézó kialakítását is meg lehetne valósítani.
Az infrastrukturális beruházás mellett nagy hangsúlyt kapna a
szükséges
eszközbeszerzés,
amely
magában
foglalja
berendezések, bútorok, játékok, eszközök beszerzését.
A kormány a 2014. évi költségvetésben 9 milliárd forintot
különített el az országos köznevelési infrastruktúra fejlesztésére.
A 1086/2014.(II.28.) kormányhatározat 3. pontja alapján
tanuszoda kialakítása céljából a Nemzeti Sportközpontok
egyeztető tárgyalásokat kezdeményezett Edelény Város
Önkormányzatával 2014 tavaszán. Az általános információk
átadását követően az uszoda-beruházás helyszínéül az Edelény,
Borsodi út 36. szám alatti sporttelep került kijelölésre, ahol egy
25 x 15-ös méretű, úszóversenyek rendezésére is alkalmas
uszoda kialakítása tervezett. Folyamatos a kapcsolattartás a
Nemzeti Sportközponttal, így remélhetőleg a következő években
megnyílik városunkban egy uszoda az Edelényben tanuló
gyerekek és a lakosság számára.
Folyamatos forráskeresés zajlik a sportlétesítményeket igénybe
vevők igényeinek kielégítése érdekében egy komplex, multi
funkciós épület kialakítására. Ebben öltözési lehetőséget
biztosítanánk a városi sportegyesületek tagjainak, illetve a
tömegsport résztvevőinek, továbbá bowling és squash pálya,
raktárak, szertárak, büfék és egyéb kiszolgáló helyiségek
kialakítására is sor kerülhetne.
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Játszótér, fitness park
kialakítása

Projektötlet

Edelény Város
Önkormányzata

A sporttelep további bővítési tervei között szerepel extrém
kerékpáros, gördeszkás pálya, fitnesz park, illetve játszótér
építése. A közterületi játszóterek távlati fejlesztési-üzemeltetési
koncepcióját kell kidolgoznunk annak érdekében, hogy az
elkövetkező évek felújításai tervezhetők legyenek, a meglévő
játszótéri eszközök megfeleljenek a biztonsági előírásoknak a
jövő nemzedék érdekeit szem előtt tartva. A meglévő 2 darab
játszótér mellett újabbak játszóterek, illetve fitness-park
kialakítása szükséges a gyermekek és felnőttek egészsége, jobb
közérzetének biztosítása érdekében. A játszótereknek
akadálymentesen megközelíthetőnek kell lenni, gondolva a
babakocsit használókra, illetve a mozgásukban korlátozottakra.

Ütemezés (kezdés,
befejezés)

Projekt előkészítettsége

Az ütemezést
befolyásoló
tényezők

2016.03. –
2018.02.

projektötlet

pályázati
kiírás
megjelenése

2016.06. –
2018.05.

projektötlet

pályázati
kiírás
megjelenése

Uszoda kialakítása

2015.10. –
2017.09.

kormányrendeletben nevesített
projekt, tervezés folyamatban

központosított
közbeszerzés

2016.07. –
2016.12.

tervezés folyamatban

Öltözőfejlesztés

pályázati
kiírás
megjelenése

2016.04. –
2016.12.

tervezés folyamatban

pályázati
kiírás
megjelenése

Művelődési központ
rekonstrukciója
Játszóház kialakítása a
magtár épületéből

Játszótér, fitness park
kialakítása

IV.

Borsod akcióterület

A Borsod akcióterület heterogén funkciókkal rendelkezik. Egyrészt Edelény egyik legnagyobb és
tradicionális alapokon szerveződő városrésze, a város alközpontja, amely jelentős lakófunkciókat is
integrál. Másrészt a több jelentős turisztikai vonzerőt koncentrál az akcióterület, vagyis a város
turizmusfejlesztésében is fontos szerepet tölt be. Az akcióterület fejlesztése az alközponti funkciók
erősítését és a turisztikai funkciók fejlesztését célozza. A Borsodi földvár és környezetének fejlesztése
tartalmazza a földvár látogatóbarát és turisztikai célú megújítását, valamint a földvár mellett
található tájházak vonzerejének növelését és új turisztikai szolgáltatások telepítését (lovas turisztikai
szolgáltatások telepítése, egyéb rekreációs célú turisztikai szolgáltatások integrálása).
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Projektötlet

Földvár és kapcsolódó
fejlesztések

Projekt gazda

Edelény Város
Önkormányzata

Projekt bemutatása
A tájház, a földvár és a kapcsolódó szolgáltatások komplex
fejlesztésének megvalósítása. A fejlesztés központi eleme a
Borsodi Földvár sáncainak, kapuszerkezetének és korabeli
házaknak az újjáépítése lenne a Földvár „feltámasztása”
érdekében. Ezen fejlesztés Önkormányzatnak egyik kiemelt
célja. A komplex fejlesztés eredményeként megvalósul a
Császtai búcsúnak helyet adó Nagy-Császta szőlőhegy lovas
túra útvonallal történő összekapcsolása a Tájházzal, és a
Földvárral.
A Bódva Tájházat körülvevő szakaszán a csónakázási lehetőség
megteremtése, strandröplabda és strandfoci pálya kialakítása
távlati terv, de megfelelő támogatások, esetleges magántőke
bevonása mellett megvalósítható.

Borsodi iskola bővítése

Edelény Város
Önkormányzata

A Borsodi városrészben található, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ fenntartásában, de az
önkormányzat üzemeltetésében lévő iskola felújítása és
bővítése szintén a következő évek feladata. A gyermeklétszám
folyamatosan nő az intézményben, de nincsenek meg azok a
feltétel, amelyek a XXI. század követelményeinek
megfelelnének, az épület állaga leromlott, a működtetése
nagy
terheket
ró
az
önkormányzatra.
A mindennapos testnevelés bevezetése miatt szükséges lenne
a jövőben egy tornaterem megépítése. A jelenlegi
tornaszobában a teljes kihasználtság mellett 40 testnevelési
órát tudunk elhelyezni. 2015 szeptemberétől változatlan
csoportszám esetén a heti testnevelési órák száma: 65.
Mivel a gyermekek egész nap az iskolában vannak, szükség
van a tanterem bővítés mellett csoportszobákra, ahol
kiscsoportos foglalkozásokat lehet tartani. Nem áll
rendelkezésre szaktanterem sem. Nincs szilárd burkolatú
udvari rész, amit kedvezőtlen időjárás esetén használni lehet.
Egy pályázati forrásból megvalósított, átfogó infrastrukturális
beruházás segítségével ki kell alakítani egy modern iskolát,
melynek keretében a tantermek számának növelése is
megoldhatóvá válik.

Szociális célú város
rehabilitáció

Edelény Város
Önkormányzata

Szociális célú város rehabilitáció megvalósítása építéssel,
eszközbeszerzéssel

Komplex telepprogram

Edelény Város
Önkormányzata

A szegregátumokban élők életkörülményeinek javítása,
szolgáltatásfejlesztés
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Projektötlet

Ütemezés (kezdés,
befejezés)

Projekt előkészítettsége

Az ütemezést befolyásoló
tényezők

2017.03. –
2019.02.

nem nyertes pályázat
tervdokumentációval

pályázati kiírás megjelenése

2016.06. –
2018.05.

nem nyertes pályázat
tervdokumentációval

pályázati kiírás megjelenése

Borsodi iskola bővítése
Szociális célú város
rehabilitáció

2016.10. –
2018.09.

projektötlet

pályázati kiírás megjelenése

2017.04. –
2019.03.

projektötlet

pályázati kiírás megjelenése

Komplex telepprogram

Földvár és kapcsolódó
fejlesztések

V.

Finke lakóterületi akcióterület

Az akcióterület fejlesztése, elsősorban az akcióterület lakófunkcióinak erősítését, a szegregáció
mérséklését célozza komplex szociális városrehabilticiós program indításával, amely egyszerre
célozza az akcióterület fizikai és társadalmi regenerációját. Ezen túl kiemelt célja az akcióterület
fejlesztésének a finkei városrészben található szociális közszolgáltatások korszerűsítése.
Projektötlet
Szociális
városrehabilitáció
Komplex
telepprogram

Projekt gazda

Projekt bemutatása

Edelény Város
Önkormányzata

Szociális célú város rehabilitáció megvalósítása építéssel,
eszközbeszerzéssel

Edelény Város
Önkormányzata

A szegregátumokban
szolgáltatásfejlesztés

Idősek otthonának
kapacitásbővítése

Edelény Város
Önkormányzata

Közösségi terek
kialakítása

Edelény Város
Önkormányzata

élők

életkörülményeinek

javítása,

A tervezett projekt keretében az intézményben egy 30
férőhelyes új épület kerülne kialakításra. A projekt során
bővítésre
kerül
az
intézmény
eszközfelszereltsége,
megtörténik az IKT akadálymentesítés, valamint az ellátottak,
dolgozók felkészítése a projektre. Szükséges továbbá a
központi épület (kúria) felújítása: gépészet, tetőszerkezet,
homlokzat, szigetelés. A jelenlegi mosoda kiváltása lehetőség
szerint új épülettel. A konyha légtechnikai fejlesztése illetve
konyhatechnikai eszközök cseréje, beszerzése, élelmiszer
tárolási körülmények javítása. Az adminisztrációs helyiségek
bővítése, parkoló kialakítása.
Az akcióterületen található, jelenleg funkció nélküli közösségi
terek felújítása, új tartalmakkal való ellátása:
volt általános iskolai tornaterem
postaépület üresen álló épületrésze
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Projektötlet
Szociális
városrehabilitáció
Komplex
telepprogram
Idősek otthonának
kapacitásbővítése
Közösségi terek
kialakítása

VI.

Ütemezés (kezdés,
befejezés)

Projekt előkészítettsége

Az ütemezést befolyásoló
tényezők

2017.04. –
2019.03.
2017.04. –
2019.03.
2016.04.2018.03.

projektötlet

pályázati kiírás megjelenése

projektötlet

pályázati kiírás megjelenése

nem
nyertes
pályázat
tervdokumentációval

pályázati kiírás megjelenése

2016.06. –
2018.05.

projektötlet

pályázati kiírás megjelenése

Egres lakóterületi akcióterület

Az akcióterület fejlesztése, elsősorban az akcióterület lakófunkcióinak erősítését, a szegregáció
mérséklését célozza komplex szociális városrehabilticiós program indításával, amely egyszerre
célozza az akcióterület fizikai és társadalmi regenerációját, illetve iparfejlesztési tervek
megvalósításában jelentős szerepet játszik ez a városrész.
Projektötlet

Projekt gazda

Projekt bemutatása

Szociális
városrehabilitáció
Komplex
telepprogram

Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata

Ipari park kialakítása

Edelény Város
Önkormányzata

Szociális célú város rehabilitáció megvalósítása építéssel,
eszközbeszerzéssel, a Kolónia felszámolásával
A szegregátumokban élők életkörülményeinek javítása,
szolgáltatásfejlesztés
A
befektetés-ösztönzés
(ipari
parki)
eszköztárát,
befektetőbarát szolgáltatáskínálatot kell kialakítani, amellyel
vonzó környezet biztosítható.

Projektötlet
Szociális
városrehabilitáció
Komplex
telepprogram
Ipari park kialakítása

VII.

Ütemezés (kezdés,
befejezés)
2017.04. –
2019.03.
2017.04. –
2019.03.
2016.11. –
2018.10.

Projekt előkészítettsége

Az ütemezést befolyásoló
tényezők

projektötlet

pályázati kiírás megjelenése

projektötlet

pályázati kiírás megjelenése

projektötlet

pályázati kiírás megjelenése

Császta szőlőhegy akcióterület

A város külterületén található Császta városrész elsősorban turisztikai funkciókat integrál. Ezen a
területen az elmúlt években a hagyományokra épülő borturizmus infrastrukturális feltételei
folyamatosan kiépültek, jelentős útfelújítási munkák, villamos hálózat kiépítések történtek meg és
jelentős számban kerültek borospincék felújításra. Az elmúlt években megépítésre kerülő
harangtorony, szabadtéri színpad, felvidéki kapu, valamint a Császta Szőlőhegyi Kálvária, jelentős
helyszínei a Császta Szőlőhegyi Búcsúnak. Az akcióterület alapvetően az elmúlt években vált a város
új idegenforgalmi centrumává. Az elkövetkező években továbbra is a turisztikai fejlesztések élvezik a
preferenciát ezen az akcióterületen.
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Projektötlet

Projekt gazda

Projekt bemutatása

Edelény
Város
Önkormányzata

A Császta szőlőhegyen összefogással lehet eredményeket
elérni.
Az
önkormányzati
tulajdonú
területeken
rendezvényeket kell megvalósítani hagyományteremtő céllal.
A meglévő szabadtéri pihenőhely bővítésével egy jó színvonalú
piknikező helyet alakíthatunk ki egy zárható és egy nyitott
résszel, grillezési és szalonnasütési lehetőséggel.
A helyreállított uradalmi pince alkalmas vendéglátásra, további
ütemekben fejleszteni, bővíteni kell az ingatlant.
Önkormányzatok, nonprofit szervezetek számára nagy
valószínűséggel
lehetőség
nyílik
a
jövőben
is
zarándokszálláshelyek, illetve alacsonyabb kategóriájú
szálláshelyek kialakítására, amelynek a segítségével kisebbnagyobb csoportok elhelyezésére teremtődnek meg az
infrastrukturális feltételek.
Pályázati támogatás felhasználásával, magántőke bevonása
mellett az itt területekkel rendelkezők fejlesztési kedvének
növelését kell elérni. Ennek eredményeképpen bővülhet a
szálláshelyek száma, újabb pincék nyílhatnak, üzemek,
palackozók kerülhetnek megépítésre.

Császta szőlőhegy
fejlesztése

Edelény
Város
Önkormányzata
Zarándokszálláshely
kialakítása

Üzleti célú szálláshely
fejlesztés
Pincefejlesztés

Projektötlet
Császta szőlőhegy
fejlesztése
Zarándokszálláshely
kialakítása
Üzleti célú szálláshely
fejlesztés
Pincefejlesztés

Magánszemélyek,
gazdasági
szereplők

Ütemezés (kezdés,
befejezés)

Projekt előkészítettsége

Az ütemezést befolyásoló
tényezők

2016.06. –
2018.05.

nem
nyertes
pályázat
tervdokumentációval

pályázati kiírás megjelenése

2017.04. –
2019.03.

nem
nyertes
pályázat
tervdokumentációval

pályázati kiírás megjelenése

2015.10. –
2017.09.

projektötlet

pályázati kiírás megjelenése
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Középtávú városi célok

Kulcsprojektek

Borsod
akcióterület

Foglalkoztatás bővítése

Ipari terület
bővítés,
kialakítása

-

Turizmusfejlesztés a Bódvavölgyének kulturális és természeti
örökségére alapozva

Humán közszolgáltatások
kapacitásbővítése, korszerűsítése

-

Földvár és
kapcsolódó
fejlesztések

-

Borsodi iskola
bővítése

Egres lakóterületi
akcióterület

Finke lakóterületi
akcióterület

Császta szőlőhegy
akcióterület

Városközponti
akcióterület

Edelényi
kastélysziget
akcióterület

Rekreációs
övezeti
akcióterület

-

-

-

-

-

Császta szőlőhegy
fejlesztése

-

-

Idősek
otthonának
kapacitásbővítése

Zarándokszálláshely
kialakítása
Üzleti célú szálláshely
fejlesztés,
pincefejlesztés

-

Panziófejlesztés

Városi könyvtár
fejlesztése

Edelényi
kastélysziget
felújításának
III. üteme

-

-

Művelődési
központ
rekonstrukciója

Bölcsődefejlesztés

Szociális
városrehabilitáció
Városi életterek minőségi fejlesztése

Szociális
városrehabilitáció

-

Közösségi terek
kialakítása

Funkció nélküli
volt Bányász Klub
felújítása

Szociális
városrehabilitáció

Parkosítás,
parkrekonstrukció

-

Játszóház
kialakítása a
magtár
épületéből
-

Uszoda
kialakítása
Öltözőfejlesztés

Komplex
telepprogram
Környezetfejlesztés ,
környezetvédelem

-

-

Komplex
telepprogram

Komplex
telepprogram

-

Parkolók
kialakítása

-

-

Játszótér,
fitness park
kialakítása
-

-
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3.3. Településfejlesztési akciók, összehangolt, vázlatos pénzügyi terve
Az alábbi táblázatokban összefoglaló jelleggel tekinthető át az akcióterületek fejlesztésének
forrásigénye a meglévő költségbecslésekre támaszkodva. A lista tartalmazza a projektenként, a
projektgazda nevét, az adott projekt becsült költségét, továbbá a fejlesztések megvalósításának
forrást, amelyet az ITS megvalósításához kapcsolódó forrástérkép alapján azonosítottunk.
Városközponti akcióterület fejlesztésének pénzügyi terve
Projekt neve
Panziófejlesztés
Funkció nélküli volt Bányász Klub
felújítása
Városi könyvtár
Bölcsődefejlesztés
Parkosítás, parkrekonstrukció
Parkolók kialakítása

Projekt gazda
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata

A városközponti akcióterület fejlesztésének
költsége összesen

Becsült költség
(mFT)
120

Finanszírozás
forrása
GINOP

250

TOP 2.2.B

80

TOP 2.2.B

80

TOP 2.2.F

90

TOP 2.2.B

35
655

Edelényi kastélysziget akcióterület fejlesztésének pénzügyi terve
Projekt neve
Edelényi kastélysziget felújításának III.
üteme

Projekt gazda
Forster Gyula
Nemzeti
Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási
Központ.

Az Edelényi kastélysziget akcióterület
fejlesztésének költsége összesen

Becsült költség
(mFT)
1 000

1 000
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Finanszírozás
forrása
GINOP II.7

Rekreációs övezeti akcióterület fejlesztésének pénzügyi terve
Projekt neve
Uszoda kialakítása
Öltözőfejlesztés
Játszótér, fitness park kialakítása
Művelődési központ rekonstrukciója
Játszóház kialakítása a magtár épületéből

Projekt gazda
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata

Rekreációs övezeti akcióterület
fejlesztésének költsége összesen

Becsült költség
(mFT)
450

Finanszírozás
forrása
BM

300

TOP (CLLD)

90

TOP 2.2.B

200

TOP 2.2.C

250

TOP 2.2.G

1290

Borsod akcióterület fejlesztésének pénzügyi terve
Projekt neve
Földvár és kapcsolódó fejlesztések
Borsodi iskola bővítése
Szociális célú város rehabilitáció
Komplex telepprogram

Projekt gazda
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata

Borsod akcióterület fejlesztésének
költsége összesen

Becsült költség
(mFT)
500

Finanszírozás
forrása
GINOP II.7

480

TOP 2.2.C

400

TOP 2.2 D

200

TOP 2.2 D

1580

Finke lakóterületi akcióterület fejlesztésének pénzügyi terve
Projekt neve
Szociális városrehabilitáció
Komplex telepprogram
Idősek otthonának kapacitásbővítése
Közösségi terek kialakítása

Projekt gazda
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata

Finke lakóterületi akcióterület
fejlesztésének költsége összesen

Becsült költség
(mFT)
400

Finanszírozás
forrása
TOP 2.2 D

200

TOP 2.2 D

250

TOP 2.2.D

250

TOP 2.2.B

1100
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Egres lakóterületi akcióterület fejlesztésének pénzügyi terve
Projekt neve
Szociális városrehabilitáció
Komplex telepprogram
Ipari park kialakítása

Projekt gazda
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata

Borsod lakóterületi akcióterület
fejlesztésének költsége összesen

Becsült költség
(mFT)
400

Finanszírozás
forrása
TOP 2.2 D

200

TOP 2.2 D

250

GINOP, TOP

850

Császta szőlőhegy akcióterület fejlesztésének pénzügyi terve
Projekt neve

Projekt gazda

Becsült költség
(mFT)
500

Finanszírozás
forrása
VP

Császta szőlőhegy

Edelény Város
Önkormányzata

Zarándokszálláshely

Edelény Város
Önkormányzata

200

VP

Magánszemélyek,
gazdasági
szereplők

300

VP, GINOP

Üzleti célú szálláshely fejlesztés

Császta szőlőhegy akcióterület
fejlesztésének költsége összesen

1000

3.4. Az akcióterületen kívül végrehajtandó, a település egésze szempontjából jelentős
fejlesztések és ezek illeszkedése a stratégia céljaihoz
Edelény Integrált Településfejlesztési Stratégiájában az akcióterületeken kívül megvalósuló, de az
egész település szempontjából jelentős fejlesztések több csoportra bontható. Egyrészt azok a
fejlesztések, amelyek kívül esnek az akcióterületeken és hálózatos jellegűek, másrészt kívül esnek az
akcióterületeken és nem hálózatos jellegűek.
3.4.1. Akcióterületeken kívül megvalósuló hálózatos projektek
A hálózatos projektek egymással összehangolt, térben kapcsolódó projektek, melyek azonos jellegű
projekt elemekből állnak és egy együttműködő rendszer elemeit képezik. Az ITS-ben tipikusan
hálózatos projektek a kisléptékű városi közlekedésfejlesztést, a nevelési intézmények fejlesztését
valamint a kommunális és környezeti infrastruktúra fejlesztését célzó projektek. Ezek a hálózatos
projektek térben szétszórtak, azonban tartalmilag azonosak:
-

Kisléptékű városi közlekedésfejlesztést célzó projektek:
o Belterületi utak és járdák fejlesztése
o Parkolók kialakítása
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o
o

Közvilágítás fejlesztése
Kerékpárút hálózat fejlesztése

-

Nevelési intézmények fejlesztését célzó projektek:
o Óvodafejlesztés

-

Kommunális és környezeti infrastruktúra fejlesztését célzó projektek:
o Ivóvíz hálózatrekonstrukció
o Szennyvíz hálózat fejlesztése
o Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése
o Árvízvédelem depóniaerősítéssel
o Hídfejlesztés az árvízvédelmi kockázatok csökkentése érdekében
o Térfigyelő rendszer fejlesztése

Az alábbi összefoglaló a városi hálózatos projektek összefoglaló bemutatását szolgálja és az egyes
fejlesztési projektek illeszkedését a középtávú városi célokhoz. Mint látható összesen három
középtávú városi célhoz illeszkednek a város hálózatos projektjei, ezek közül a legtöbb hálózatos
projekt a környezetfejlesztést támogatja. Az óvodafejlesztés azért került a hálózatos projektek közé
mert egy projekt keretében négy tagintézmény fejlesztése történik meg.

Középtávú városi célok

Kisléptékű
városi
közlekedés
fejlesztése

Nevelési
intézmények
fejlesztése

Kommunális és
környezeti
infrastruktúra
fejlesztése

Humán közszolgáltatások
kapacitásbővítése, korszerűsítése

-

Óvodafejlesztés

-

Városi életterek minőségi fejlesztése

-

-

Térfigyelő rendszer
fejlesztése

Környezetfejlesztés, környezetvédelem

Belterületi
utak és
járdák
fejlesztése
Parkolók
kialakítása
Kerékpárút
hálózat
fejlesztése
Közvilágítás
fejlesztése

Ivóvíz
hálózatrekonstrukció

-

Szennyvíz hálózat
fejlesztése
Csapadékvíz
elvezető rendszer
fejlesztése
Árvízvédelem
depóniaerősítéssel
Hídfejlesztés

Az alábbi akcióterületeken kívül megvalósuló hálózatos projekteket tervezi Edelény Város
Önkormányzata a 2015-2020 közötti programozási időszakban.
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Projektötlet

Belterületi utak és járdák
fejlesztése

Projekt gazda

Edelény Város
Önkormányzata

Parkolók kialakítása

Edelény Város
Önkormányzata

Kerékpárút hálózat
fejlesztése

Edelény Város
Önkormányzata

Közvilágítás fejlesztése

Edelény Város
Önkormányzata

Ivóvíz
hálózatrekonstrukció

Edelény Város
Önkormányzata

Szennyvíz hálózat
fejlesztése

Edelény Város
Önkormányzata

Projekt bemutatása
A városban található belterületi úthálózat szinte teljes egészében
pormentes burkolattal rendelkezik. Karbantartás keretében szükséges az
évenkénti kátyúzás. Az úthálózaton a megnövekedett gépjármű forgalom
és teherautók hatására több helyen hálósodás tapasztalható az aszfalt
kopórétegen. Ezen felületek javításával megelőzhető az út nagyobb
mértékű állagromlása. Fejlesztendő utak a teljesség igénye nélkül: Akác út,
Árpád út, Tormás út, Arany János út, Fenyősor utca. A külterületi
szőlőhegyekre kivezető zúzalékos utak állagmegóvása folyamatosan
szükséges. A Császtai út megkezdett aszfaltozási munkáit folytatni
szükséges. Felújításra szorulnak a főközlekedési utak mellett található
autóbusz megállóhelyek összesen 16 db és az önkormányzati úthálózat
mellett található 7 db. Új buszmegállópár létesítésére is van lakossági igény
a Borsodi út végén.
A járdák állapota a város egész területén nagymértékben javult az elmúlt
évek közmunka programjának keretében megvalósuló felújításoknak és a
pályázati beruházásoknak köszönhetően. A szükség szerinti felújításokat, új
járdák építését a programokban szerepeltethető mértékig tovább
folytatjuk. Reményeink szerint már a 2015-ös évben felújításra kerülhet a
27. számú főút belterületi szakaszának 7+728 – 9+094 km szelvények
közötti szakasza, mely alapvetően a Sajószentpéter felőli várostáblától
számított mintegy másfél km-es szakaszt érinthet a MOL benzinkútig.
Szükséges a folyamatosan felújításra kerülő szakaszok tovább építése.
Parkolók kialakítására folyamatosan nagy igény van főleg a belváros
környezetében. Az elmúlt időszak pályázati beruházásain túl számos
parkoló kialakítását tervezzük a lakossági igény kiszolgálására és a
közlekedés biztonságának javítása érdekében.
Finke, Egres és Borsod városrész összekötése a Belvárossal, ezzel elősegítve
a balesetmentes közlekedés feltételeinek megteremtését.
A közvilágítási hálózat az egész városban ki van építve. Utolsó komplex
közvilágítási hálózat felújítása 2000 évben volt, ahol a közvilágítási
lámpatestek 50%-a korszerűsítésre került. Az elmúlt években az István
király útja belvárosi szakaszán került kiépítésre kandeláberes hálózat. 2014
évben 15 db lámpatest került felszerelésre, meglévő hálózatra a belterületi
utcákban. Jelenleg 1073 db lámpatest üzemel. Célszerű amennyiben
pályázati lehetőség nyílik a meglévő régi típusú főleg 70W és 150W-os
lámpatesteket (500 db) LED-es fényforrásokra korszerűsíteni, illetve a
meglévő légkábeleket folyamatosan a földbe helyezni.
Az ivóvíz és szennyvízhálózat üzemeltetése 2012. június 01. napjától az ÉRV
Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés keretében történik. A vezetékek
állapota már elavult teljes rekonstrukcióra van szükség. Az önkormányzat
nem rendelkezik saját vízbázissal, más szolgáltatótól kell vásárolnia. Ezáltal
viszonylagos kiszolgáltatott helyzetben van. Fontos feladat, hogy
hosszútávra gazdaságos, jó minőségű, egészséges vízellátás biztosítva
legyen a városban. Az üzemeltető javaslata alapján első lépésben az Arany
J. és Lévay úti ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciós tervei elkészültek, mely
alapján az érintett régi korszerűtlen hálózat felújítása megtörténhet. A
Császta szőlőhegy ivóvízellátását is meg kívánjuk oldani, gerincvezeték
kiépítésével, a Császtai út - Nyár út kereszteződésétől a szőlőhegyen
található Harangtoronyig, illetve oldalágak kiépítésével a területen
található ingatlanokig.
Edelény város belterületén jelenleg vannak olyan utcák, amelyek nem
rendelkeznek szennyvízgyűjtő, illetve elvezető rendszerrel. Cél ezen
területek közműellátottságát. A beruházás során a városban meglévő
közüzemi csatornahálózat 108 új lakossági bekötési lehetőséggel, 88 élőre
kötéssel bővülhet. A szennyvízelvezető hálózat bővítése a meglévő
átemelők közül ötöt érint, melyek kapacitását a megnövekedett
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szennyvízhozam mértékével bővíteni szükséges, az átemelőket át kell
építeni.
A szennyvíztisztító telep kapacitásnövelése is megoldódhat. A telep új
összes kapacitása ezzel 1200 m3/d; 9500 LEÉ lesz. A meglévő és
megmaradó biológiai vonalgépészeti berendezései és csövezése felújításra
kerülhet.
A mechanikai tisztító szakasz, az iszapkezelés és a fertőtlenítési szakasz
(felújítás során) a tisztítótelep új összes kapacitására bővül fel úgy, hogy
egy új osztómű létesül a két biológiaitisztítóvonal és az árvízi kiegyenlítő
medence számára. További megoldandó probléma még a meglévő hálózat
rekonstrukciója is.

Térfigyelő rendszer
fejlesztése

Edelény Város
Önkormányzata

Csapadékvíz elvezető
rendszer fejlesztése

Edelény Város
Önkormányzata

Árvízvédelem
depóniaerősítéssel

Edelény Város
Önkormányzata

Edelény város közbiztonságának növelése érdekében 2014-ben térfigyelő
rendszer kiépítésének I. üteme keretében 16 térfigyelő kamera került
kihelyezésre
városszerte
.
A jövőben fokozatosan tervezzük a rendszer bővítését, ezzel is a város
minél nagyobb részét biztonságossá téve. A felmért igények alapján
további 20-30 kamera kihelyezése indokolt.
Önálló diszpécseri központ kialakításának feltételeit is meg kell teremteni.
A régi elavult, elhasználódott csapadékvíz-elvezető rendszerek helyébe, új
méretezett és megfelelően megépített rendszert kell kiépíteni, mely
biztonsággal levezeti a csapadékot az érintett területekről.
Tanulmányterv készült a város belterületi vízrendezésére, mely alapján
megalapozott javaslatokat lehet előkészíteni az egyes részterületek
tervezésére és csapadékvíz elvezetésének kiépítésére.
A tanulmányterv a város külterületén összesen 48 db részvízgyűjtőt
határolt le. A város belterületi vízrendezésének megvalósításánál
alapvetően három területre kell összpontosítani:
- a külterületekről szabályozatlan módon lefolyó vizek felfogására, a
szállított hordalék leválasztására és a vizek megfelelő árokrendszerbe
történő bevezetésére;
- a település belterületét elérő természetes vízfolyások (Sápi- és Kincsempatak, Petustanyai főárok, Tormás-árok), illetve vízmosások rendezésére, a
megfelelő szelvényű meder kialakítására, szükség esetén a meder szilárd
burkolattal történő ellátására, illetve a közúti és vasúti hidak
felülvizsgálatára és szükség esetén átépítésére a káros duzzasztás
elkerülése érdekében;
- a város belterületi utcáinak, közterületeinek, valamint az ingatlanok
csapadékvíz-elvezetését szolgáló, megfelelő méretű és lejtésű árok, illetve
csatornarendszer kialakítására. Ennek során elsősorban nyitott felszínű
árokrendszer kialakítását tervezzük, azonban – különösen a lefolyástalan
szakaszokon – előfordulhat, hogy speciális esetekben (pl. 0,8 m
medermélység alatt, díszburkolattal ellátott közterület, díszpark, stb.) zárt
szelvényű csapadékvíz-elvezető csatornahálózatot kell kialakítani.
Az árvízvédelem szempontjából szükséges a városon áthaladó Bódva folyó
depóniájának teljes hosszában történő magasítása és megerősítése. Az
érintett gátszakasznak a tulajdonjoga és kezelése nem az önkormányzatnál
van, ezért és a várhatóan nagyon magas kivitelezés költség miatt csak
állami szerepvállalással látszik megvalósíthatónak a teljes körű
árvízvédelem. Lehetséges alternatíva a depónia megerősítése, sétánnyá
alakítása a volt vasúti kishíd és a kastély mögötti zsilip közti területen a
Bódva folyó mindkét oldalán. Szükséges az árvízi védekezés megoldásához
a becsatlakozó árkok, patakok, vízfolyások bekötéseihez átemelő szivattyúk
beépítése, vagy mobil átemelő pontok műtárgyainak a kialakítása.
A város keleti oldalán elhelyezkedő külterületről a vasúti töltéshez érkező
csapadék-vizek elvezetésére az előzőekben említett Tanulmányterv
figyelembevételével lehet előkészíteni a további folyamatokat, szükség
esetén
a
tervezést
és
csapadékvíz
elvezetés
kiépítését.
A Sápi patakon épített külterületi záportározó az eddigi viszonyok mellett
betölti feladatát, már több esetben látható volt, hogy nagyobb
vízmennyiséget tart vissza és szabályozott mennyiséggel enged át a város
felé.
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Hídfejlesztés az
árvízvédelmi kockázat
csökkentése érdekében

Edelény Város
Önkormányzata

Óvodafejlesztés

Edelény Város
Önkormányzata

27 fkl. Közúti híd átépítése. Az egyik nagy problémát jelentő belvárosi
Bódva híd nem felel meg a vízügyi elvárásoknak, a folyó akadálymentes
lefolyásának biztosítására. A Magyar Közút Nonprofit ZRt. tervezési
díszpozíció keretében meghívásos pályázatot írt ki a híd átépítésére
vonatkozóan. Az új híd a vízügyi előírásoknak megfelelő pillértávolsággal és
magassággal kerül megtervezésre a településre vonatkozó rendezési terv
szerint, jelenlegi helyén átépítve. A kerékpáros közlekedés balesetmentes
biztosításának figyelembevételével fog készülni a hídterv. Előzetes
egyeztetéseknek megfelelően egy 32 m nyílású előre gyártott vasbeton
gerendahíd kerül megtervezésre.
Az önkormányzati fenntartásban működő Mátyás Óvoda 3 telephelyen
végzi a 3-6 éves gyermekek nevelését. Mint ismert, a Mátyás király út
1.szám alatt lévő épület 2014-ben felújításra és bővítésre került, azonban a
Mátyás király út 7/a, illetve a Bányász út 2.szám alatt található ingatlanok
állapota sem kielégítő. Az omladozó vakolat, a beázások, a korszerűtlen
nyílászárók, a villamos és fűtési rendszer olyan problémák, amivel nap,
mint nap meg kell küzdeni az ott dolgozóknak, hogy ennek ellenére
biztonságos környezetet teremtsenek a kicsinyeknek. Anyagi lehetőségeink
és a pályázati lehetőségek figyelembe vétele mellett, esetleg több
ütemben,
de
megoldást
kell
találnunk
a
problémákra.
Újabb feladatellátási hely kialakítását tervezzük a Finkei városrészen, ahol a
közeljövőben két csoport szobával kezdené meg működését az intézmény.

Az alábbi táblázatban összesítettük az akcióterületeken kívül megvalósítandó hálózatos projektek
pénzügyi tervét, amely tartalmazza a projektek becsült költségét és az esetleges finanszírozás
forrását. A felsorolt projektek nagy részének a költségéhez rendelkezésre állt információ.

Projektötlet

Projekt gazda

Beruházás összege
(mFt)

Finanszírozó operatív
program megjelölése

250
35

TOP
TOP 1.1.1
TOP
TOP
KEHOP 2.2
KEHOP 2.2
Belügyminisztérium
TOP II./2.
KEHOP
IKOP. 1
TOP 1.4

Belterületi utak és járdák fejlesztése

Edelény Város Önkormányzata

Parkolók kialakítása

Edelény Város Önkormányzata

Kerékpárút hálózat fejlesztése

Edelény Város Önkormányzata

Közvilágítás fejlesztése

Edelény Város Önkormányzata

Ivóvíz hálózatrekonstrukció

Edelény Város Önkormányzata

Szennyvíz hálózat fejlesztése

Edelény Város Önkormányzata

Térfigyelő rendszer fejlesztése

Edelény Város Önkormányzata

Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése

Edelény Város Önkormányzata

Árvízvédelem depóniaerősítéssel

Edelény Város Önkormányzata

Hídfejlesztés az árvízvédelmi kockázat
csökkentése érdekében
Óvodafejlesztés

Edelény Város Önkormányzata

150
900
1 500
40
1 100
1 500
500

Edelény Város Önkormányzata

260
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Projektötlet
Belterületi utak és járdák
fejlesztése
Parkolók kialakítása
Kerékpárút hálózat
fejlesztése
Közvilágítás fejlesztése
Ivóvíz
hálózatrekonstrukció
Szennyvíz hálózat
fejlesztése
Térfigyelő rendszer
fejlesztése
Csapadékvíz elvezető
rendszer fejlesztése
Árvízvédelem
depóniaerősítéssel
Hídfejlesztés az
árvízvédelmi kockázat
csökkentése érdekében
Óvodafejlesztés

Ütemezés (kezdés,
befejezés)

Projekt előkészítettsége

Az ütemezést befolyásoló
tényezők

2016.06. –
2018.05.

projektötlet, korábbi nem
nyertes pályázatok

pályázati kiírás megjelenése

2017.09. –
2019.08.
2018.03. –
2020.02,

tanulmány

pályázati kiírás megjelenése

projektötlet

pályázati kiírás megjelenése

2018.03. –
2019.02.

projektötlet

pályázati kiírás megjelenése

2018.06. –
2019.05.

tanulmány

pályázati kiírás megjelenése

2016.09. –
2018.08.

kormányrendeletben
nevesített projekt

-

2016.11. –
2017.02.

nem nyertes pályázat
tervdokumentációval

pályázati kiírás megjelenése

2017.06. –
2019.05.

tanulmány

pályázati kiírás megjelenése

2018.03. –
2020.02.

projektötlet

pályázati kiírás megjelenése

2016.09. –
2018.08.

tervezés folyamatban

pályázati kiírás megjelenése

2015.09. –
2016.08.

nem nyertes pályázat
tervdokumentációval

pályázati kiírás megjelenése

3.4.2. Akcióterületeken kívül megvalósuló nem hálózatos fejlesztések ismertetése

Megkülönböztethetőek továbbá olyan projektek, amelyek akcióterületen kívül esnek és nem
hálózatos projektek. Akcióterületen kívüli, nem hálózatosan megvalósítandó fejlesztések összefoglaló
bemutatását és azok illeszkedésének ismertetését az egyes középtávú városi célokhoz az alábbi
táblázat foglalja össze.
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Projektek

Eszközbeszerzés

Környezetfejlesztés ,
környezetvédelem

Városi életterek minőségi
fejlesztése

Humán közszolgáltatások
kapacitásbővítése, korszerűsítése

Foglalkoztatás bővítése

Turizmusfejlesztés a Bódvavölgyének kulturális és természeti
örökségére alapozva

Középtávú városi célok

x

Temetőrekonstrukció

x

Szociális GAZDASÁG kialakítása

x

Városi TV fejlesztése

x

arculatfejlesztés

x

Térségi szintű közösségfejlesztő programok

x

Körforgalom kiépítése Finke-BorsodBelváros városrészek találkozásánál, a 27es főútnál

x

Az alábbi akcióterületeken kívül megvalósuló nem hálózatos projekteket tervezi Edelény Város
Önkormányzata a 2015-2020 közötti programozási időszakban.
Projektötlet
Eszközbeszerzés a
közszolgáltatások
minőségi fejlesztése
érdekébe

Projekt gazda
Edelény Város
Önkormányzata

Temetőrekonstrukció

Edelény Város
Önkormányzata

Szociális gazdaság
kialakítása

Edelény Város
Önkormányzata

Projekt bemutatása
Orvosi rendelő, Családsegítő, Mátyás Óvoda, Polgármesteri Hivatalban, Idősek
Otthonában, Művelődési Központban, könyvtárban szükséges eszközök bútorok
cseréje.
Edelényben található városi köztemetők (Császtai út, illetve Finke városrészben
található temetők) köztemető felújítása, folyamatos karbantartása is feladatunk
kell, hogy legyen a lakossági igényeknek megfelelően. A belső utak felújítására,
leaszfaltozására rövid időn belül sort kell kerítenünk, illetve a ravatalozó
felújítása, térkövezése, kapcsolódó eszközbeszerzés is indokolt. Sajnálatos
módon az utóbbi időben megnövekedett a lopások száma a temetőben, ennek
csökkentése érdekében intézkedéseket kell tennünk. A folyamatos gondnoki
felügyelet mellett kamerarendszer kialakítása vált szükségessé. További tervek
között szerepel még urnafal bővítés, illetve a keletkező hulladék kulturált
tárolását elősegítő, leválasztott terület kialakítása és elkerítése.
A feladat egy szociális szövetkezet keretében szervezett foglalkoztatási társaság
alapítása és működtetése, melynek keretében helyi termékek kerülnek
előállításra és feldolgozásra. A szövetkezet célja, hogy elősegítse a
munkanélküliek munkába való visszailleszkedését szakmai gyakorlat
megszerzésével, illetve a munkában töltött idő növelésével, valamint ellássuk
azokat a feladatokat, melyeket ebben a hátrányos térségben a kockázatos piaci
viszonyok (pl. alacsony helyi jövedelmek miatt) piaci alapon működő
vállalkozások nem látnak el. A foglalkoztatás mellett a kialakítandó társaság a
munkavállalóknak szakképzést, kompetencia alapú képzést, illetve a hátrányos
helyzetű és tartós munkanélküli személyeknek foglalkoztatási és életvitellel
összefüggő képzést is nyújthatna. A mezőgazdasági termelést a korábbi 5 hektár
terület nagyság mellett további terület bevonásával bővíthetjük. A
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Városi TV fejlesztése

Edelény Város
Önkormányzata

Imázsépítés

Edelény Város
Önkormányzata

Térségi szintű
közösségfejlesztő
programok

Edelény Város
Önkormányzata

Körforgalom kiépítése
Finke-Borsod-Belváros
városrészek
találkozásánál, a 27-es
főútnál

Edelény Város
Önkormányzata /
Magyar Közútkezelő

mezőgazdasági szántóföldi termelés mellett gyümölcsfa telepítéssel
bővíthetnénk, valamint a korábbi két fóliasátor mellett egy harmadik fóliasátor
felállítása is megtörténhet. Az állattenyésztés keretében tojó tyúk beszerzésre
valamint hízó sertés tenyésztésre kerülhet sor, későbbiekben akár vágópont
kialakításával is. A mezőgazdasági termékek felhasználása egyrészt az
Önkormányzat tulajdonában lévő konyhákra történő beszállítással, másrész egy
szociális bolt kialakításával történhet.
A meglévő rendszer elavult, informatikai fejlesztés szükséges, amelynek
segítségével magas minőségű anyagok összeállítására, vágására és sugárzására
van lehetőség. Továbbá nagy igény van a testületi ülések, egyéb rendezvények
élő közvetítésére, amelyhez jelentősebb volumenű technikai innovációra van
szükség.
Edelény város kommunikációját ki kell terjeszteni az elektronikus megjelenést,
mert egyik leghatékonyabb módja ez mind a településmarketingnek, mind a
városi közvélemény kétirányú kommunikációjának is.
A jövőben érdemes megfontolni egy időszakos kiadvány elkészítésének
lehetőségeit, és rendszeres megjelentetését.
A város honlapját meg kell újítani. Törekedni kell arra, hogy az interneten, a
www.edeleny.hu oldalon széleskörű, naprakész információk jelenjenek meg
városunkról. Erősíteni kell a programokról, a turizmusról, a szolgáltatásokról, a
helyi vállalkozásokról szóló oldalak bemutatását.
Későbbiekben a nagyszámú ideérkező turista vásárlási kedvét felhasználva
érdemes meggondolni egy ajándékbolt üzemeltetését, amelyben egy egységes
arculattal rendelkező termékcsoport értékesítésére van lehetőség.
Felhasználva természeti és épített értékeinket (Császta szőlőhegy, Tájház,
Művelődési Központ, Könyvtár) ki kell alakítanunk egy olyan programsorozatot,
amely az év minden időszakában megszólítja a városban és a járásban élőket.
Fontos a közösségépítés, az idetartozás érzésének erősítése, amely rendezvények
megvalósításával érhető el.
Közlekedési szempontból frekventált, kiemelt jelentőségű csomópont, amely
balesetveszélyes. Különböző szakértői vélemények alapján indokolt egy
körforgalom kialakítása a balesetek megelőzése, elkerülése érdekében.

Az alábbi akcióterületeken kívül megvalósuló nem hálózatos projekteket tervezi Edelény Város
Önkormányzata a 2015-2020 közötti programozási időszakban.

Projektötlet

Eszközbeszerzés a
közszolgáltatások minőségi
fejlesztése érdekébe
Temetőrekonstrukció
Szociális gazdaság kialakítása
Városi TV fejlesztése
Imázsépítés
Térségi szintű közösségfejlesztő
programok

Projekt gazda

Beruházás összege
(mFt)

Finanszírozó
operatív program
megjelölése

Edelény Város
Önkormányzata

50

Belügyminisztérium

Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata

90

nem ismert

250

EFOP

20

nem ismert
TOP

60

45

TOP

Projektötlet

Ütemezés (kezdés,
befejezés)

Projekt előkészítettsége

Az ütemezést befolyásoló tényezők

projektötlet

pályázati kiírás megjelenése

2016.04. –
2017.03.

projektötlet

pályázati kiírás megjelenése

2015.09. –
2016.08.

projektötlet

pályázati kiírás megjelenése

2016.06. –
2017.05.

projektötlet

pályázati kiírás megjelenése

Városi TV fejlesztése

2016.04. –
2016.12.

projektötlet

pályázati kiírás megjelenése

Imázsépítés

2016.04. –
2018.03.

projektötlet

pályázati kiírás megjelenése

projektötlet

pályázati kiírás megjelenése

Eszközbeszerzés a
közszolgáltatások
minőségi fejlesztése
érdekébe
Temetőrekonstrukció
Szociális gazdaság
kialakítása

Térségi szintű
közösségfejlesztő
programok
Körforgalom kiépítése
Finke-Borsod-Belváros
városrészek
találkozásánál, a 27-es
főútnál

2015.11. –
2016.10.

2016.09. –
2017.08.

3.5. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megvalósításának költségigénye

A fejkezet célja ismertetni, hogy Edelény Város Integrált településfejlesztési Stratégiájának
megvalósíthatósági melyik forrásokból fog leginkább történni, illetve a tervezett fejlesztések
realizálása mennyire lehetséges, esélyes. Ennek érdekében az ITS projektjeit a tervezett finanszírozási
források keretében is strukturáljuk, illetve ahol lehetőségünk van ismertetjük a 2007-2013
programozási időszak forrásallokációjának eredményeit.
Terület és Településfejlesztési Operatív Program
Terület és településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó fejlesztések felsorolása
és azok indikatív forrásigénye:
Projekt neve

Projektgazda

Becsült költség
(mFt)

Finanszírozás forrása

Belterületi utak és járdák fejlesztése

Edelény Város Önkormányzata

250

TOP

Térségi szintű közösségfejlesztő programok

Edelény Város Önkormányzata

60

TOP

Öltözőfejlesztés

Edelény Város Önkormányzata

300

TOP (CLLD)

Ipari park kialakítása

Edelény Város Önkormányzata

250

TOP 1.1

Parkolók kialakítása

Edelény Város Önkormányzata

35

TOP 1.1.1

Óvodafejlesztés

Edelény Város Önkormányzata

260

TOP 1.4

Szociális városrehabilitáció

Edelény Város Önkormányzata

400

TOP 2.2 D

Funkció nélküli volt Bányász Klub felújítása

Edelény Város Önkormányzata

250

TOP 2.2.B

Városi könyvtár

Edelény Város Önkormányzata

80

TOP 2.2.B

Játszótér, fitness park kialakítása

Edelény Város Önkormányzata

90

TOP 2.2.B
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Parkosítás, parkrekonstrukció

Edelény Város Önkormányzata

90

TOP 2.2.B

Közösségi terek kialakítása

Edelény Város Önkormányzata

250

TOP 2.2.B

Művelődési központ rekonstrukciója

Edelény Város Önkormányzata

200

TOP 2.2.C

Borsodi iskola bővítése

Edelény Város Önkormányzata

480

TOP 2.2.C

Idősek otthonának kapacitásbővítése

Edelény Város Önkormányzata

250

TOP 2.2.D

Komplex telepprogram

Edelény Város Önkormányzata

200

TOP 2.2.D

Bölcsődefejlesztés

Edelény Város Önkormányzata

80

TOP 2.2.F

Játszóház kialakítása a magtár épületéből

Edelény Város Önkormányzata

250

TOP 2.2.G

arculatfejlesztés

Edelény Város Önkormányzata

10

TOP 4.4.3

Földvár és kapcsolódó fejlesztések

Edelény Város Önkormányzata

500

TOP

Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése

Edelény Város Önkormányzata

1 100

TOP II./2.

Összesen

5 385

Mint látható az Önkormányzati fejlesztési projektek jelentős részét a Terület és Településfejlesztési
Operatív Program finanszírozná. Szükséges kitérni arra, hogy mekkora a realitása, hogy a város a TOP
terhére ennyi projektet meg tudna valósítani. A 2007-2013 közötti időszakban Edelényben az ÉszakMagyarországi Regionális Operatív Program keretében 1 504 millió Ft. értékű beruházás valósult
meg, tehát a korábbi programozási időszakhoz képest több, mint ötször több forrást szeretne
allokálni a város a Regionális Operatív Program utódjának számító Terület és településfejlesztési
Operatív Programból.
1831/2013.(XI.14.) Korm. határozat még korábban kalkulált a Terület és Településfejlesztési Operatív
Program járási szintű indikatív keretösszegeivel, amelyet a későbbiekben elvetett a kormányzat. A
Kormány határozat szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyére ekkor még 49 509 millió Ft jutott a
Terület és Településfejlesztési Operatív Programból. A Kormány Határozat ebből a TOP keretből az
Edelényi járásra 1 856,8 millió Ft-ot allokált. Ez az összeg a teljes járás fejlesztésének a költségeit
foglalta magában, de valószínűsíthető, hogy a forrás túlnyomó része a járásszékhely fejlesztését,
vagyis Edelény fejlesztését segítette volna. A későbbiekben emelkedett Borsod-Abaúj-Zemplén
megye Terület és Településfejlesztési Operatív Programból származó kerete 93 milliárd Ft-ra (ezt a
1702/2014 (XII.3) Kormányhatározat rögzítette), azonban a járási allokációt ekkor már elvetette a
kormányzat. Némi iránymutatást azonban ezek a számok nyújtanak.
Az egyértelműen látszik, hogy a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében
megvalósítandó fejlesztések esetében van túltervezés, amely figyelembe véve a 1702/2014 (XII.3)
Kormányhatározat forrásemelését már csak háromszoros, amely teljesen általános tervezési
mechanizmus. Illetve azt mindenképpen szükséges hozzátenni, hogy több olyan nagy értékű projekt
van, amelynek csak egy-egy ütemét fogja tudni finanszírozni a TOP, ezeknek a projekteknek a
befejezése más források bevonásával lehetséges.

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megvalósítandó indikatív fejlesztések
felsorolása és azok forrásigénye:
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Projekt neve
Edelényi kastélysziget felújításának III.
üteme
Panziófejlesztés
Üzleti célú szálláshely fejlesztés

Projektgazda

Becsült költség (Ft)

Finanszírozás forrása

Forster Gyula Nemzeti
Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ.
Edelény Város Önkormányzata

1 000

GINOP II.7

120

GINOP

Magánszemélyek, gazdasági
szereplők

300

GINOP

Összesen

1 420

A három GINOP terhére tervezett projektből az Edelényi Kastélysziget felújításának III. ütemének van
realitása, mivel a projekt része a Nemzeti Kastélyprogram első ütemének, amelyet 2015-2016
folyamán terveznek megvalósítani. A másik két projekt esetében igen alacsony a megvalósíthatóság
realitása a GINOP keretében, mivel ismereteink szerint a GINOP nem fog támogatni
szálláshelyfejlesztést.
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósítandó indikatív
fejlesztések felsorolása és azok forrásigénye:
Projekt neve

Projektgazda

Becsült költség
(mFt)

Finanszírozás forrása

Árvízvédelem depóniaerősítéssel

Edelény Város Önkormányzata

1 500

KEHOP

Közvilágítás fejlesztése

Edelény Város Önkormányzata

150

KEHOP

Ivóvíz hálózatrekonstrukció

Edelény Város Önkormányzata

900

KEHOP 2.2

Szennyvíz hálózat fejlesztése

Edelény Város Önkormányzata

1 500

KEHOP 2.2

Összesen

4 050

A 2007-2013 közötti programozási időszakban a Környezeti és Energetikai Operatív Program
keretében Edelény 174 217 millió Ft. támogatás érkezett, vagyis sokkal magasabb a KEHOP tervezett
forrásallokációja az Önkormányzatnak, mint a korábbi programozási időszakban realizálódott. A
KEHOP keretében tervezett projektek közül ugyanis két fejlesztés igen nagy volumenű beruházás.

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó indikatív fejlesztések
felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza. Az IKOP keretében egyetlen projektet tervez az
Önkormányzat megvalósítani, amely azonban
Projekt neve
Hídfejlesztés az árvízvédelmi kockázat
csökkentése érdekében

Projektgazda

Becsült költség
(mFt)

Finanszírozás forrása

Edelény Város Önkormányzata

500

IKOP.1

Összesen

500
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Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó indikatív fejlesztések
felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza. Az EFOP keretében a jelenlegi ismereteink alapján egy
projektet tervez megvalósítani az Önkormányzat, egyelőre az EFOP terhére más fejlesztési
elképzelések nem ismertek.
Projekt neve
Szociális gazdaság kialakítása

Projektgazda

Becsült költség
(mFt)

Finanszírozás forrása

Edelény Város Önkormányzata

250

EFOP

Összesen

250

A 2007-2013 közötti programozási időszakban az EFOP előzményének tekinthető Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretében 406 111 millió Ft. támogatás érkezett Edelénybe, a jelenleg
ismert, EFOP terhére megvalósítandó fejlesztések volumene ennél jóval alacsonyabb.

Vidékfejlesztési Program
Elsősorban Császta szőlőhegy, mint Edelény külterületének fejlesztésére a Vidékfejlesztési Program
áll rendelkezésre a 2014-2020 közötti programozási időszakban. Az Önkormányzatnak több olyan
fejlesztési elképzelése van, amely Császta szőlőhegyen realizálódna. A 2007-2013 közötti
programozási időszakban a város életében jelentős fejlesztések valósultak meg ebben a
városrészben, amelyet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatott.
Projekt neve
Császta szőlőhegy fejlesztése
Zarándokszálláshely kialakítása
Rakaca táborhely fejlesztése
Összesen

Projektgazda

Becsült költség (Ft)

Edelény Város Önkormányzata
Edelény Város Önkormányzata
Edelény Város Önkormányzata

500
200
175
875

Finanszírozás
forrása
VP
VP
VP

Magyar Állami költségvetés
A nem Európai Uniós támogatásból megvalósuló fejlesztések közül kiemelendő azok a projektek,
amelyeket a Magyar Állami költségvetés támogat. Itt elsősorban a Belügyminisztérium által kiírt
pályázati lehetőségek jöhetnek szóba, amelyeket az alábbi táblázat összesít.
Projekt neve

Projektgazda

Térfigyelő rendszer fejlesztése

Edelény Város Önkormányzata

Becsült
költség (Ft)
40

Eszközbeszerzés a közszolgáltatások
minőségi fejlesztése érdekében
Uszoda kialakítása

Edelény Város Önkormányzata

50

Belügyminisztérium

Edelény Város Önkormányzata

450

Belügyminisztérium

Összesen

540
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Finanszírozás
forrása
Belügyminisztérium

4. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM
Az elmúlt években megvalósított, a szegregátumokat érintő beavatkozások
A 2010. évben megfogalmazott anti-szegregációs intézkedések csak részben teljesültek. Az oktatási
integráció tekintetében jelentős javulás mutatkozik, melyhez nagyban hozzájárult a kötelező egész
napos iskola bevezetése is. Az elmúlt években megvalósított fejlesztések során a közintézmények
döntő többsége felújításra került, hozzájárulva az általuk nyújtott szolgáltatások minőségi
javulásához. Többek között felújításra, korszerűsítésre került a gimnázium épülete, a Nefelejcs
Óvoda, a Mátyás Óvoda főépülete bővült. A szociális ellátások közül a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat szintén felújításra került, a fogorvosi és gyermek háziorvosi rendelőknek, valamint a
védőnői szolgálatnak helyet adó épület korszerűsítése szintén megvalósult. Kistérségi program
keretében létrejött a Biztos Kezdet Gyerekház, illetve tanoda működött a városban.
A foglalkoztatási integráció területén az önkormányzat által megvalósított közfoglalkoztatási
programok szolgálják az átmeneti jövedelemszerzési lehetőséget a szegregátum területén élők
részére is. A foglalkoztatáshoz kapcsolódóan képzési programok megvalósítására is sor került, de
ezek nem eredményeztek jelentős változást. A lakhatási feltételek javulása tekintetében nem történt
jelentős előrelépés. Az alacsony státuszú lakosság helyzetének javulása érdekében több fejlesztési
program valósult meg. Mivel ezek a programok hosszú távon hozhatnak eredményt, ezért fontos
lenne, hogy a projektek a pályázat megvalósítási időszakon túl is működjenek a városban (pl. tanoda).
Edelény vonatkozásában az alábbi fejlesztési programok kerültek megvalósításra:
Projekt megnevezése
Lépéssorozat az egészségesebb
életért
Több lábon - Foglalkoztatási program
keretében nyújtott segítség az
Edelényi Kistérségben
Kistérséget építünk - Foglalkoztatási
program keretében nyújtott segítség
az Edelényi Kistérségben
Komplex program megvalósítása a
gyermekszegénység ellen az Edelényi
Kistérségben
A Dél-Csereháti és a szuha-völgy
Akcióterület közösségi öszefogása a
mélyszegények integrációja és az
együttműködés fejlesztése érdekében
Digitális írástudással a munkaerőpiaci aktivitás elősegítéséért.
Kincses sziget - Térségi tanodahálózat

Időtartam
2011.09.01. - 2013.04.30
2011.07.01 - 2012.08.31

Projektgazda
Edelényi Kistérség Többcélú
Társulása
Edelényi Kistérség Többcélú
Társulása

2012.09.01 - 2014.05.30

Edelényi Kistérség Többcélú
Társulása

2013.05.02 - 2015.04.30

Edelényi Kistérség Többcélú
Társulása

2012.01.01-2014.06.30

Bódva-völgyi Közéleti Roma
Nők Egyesülete

2010.12.01 - 2013.05.30

Bódva-völgyi Közéleti Roma
Nők Egyesülete
Bhim Rao Egyesület

2010.12.12 - 2012.06.30

50

4.1. A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések
Edelény város célja, hogy biztosítsa a városban a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód
elvének teljes körű érvényesülését. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének
biztosításán túl célul tűzi ki az esélyteremést, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a
településen élő hátrányos helyzetűek hátrányainak kompenzálása érdekében. Az alacsony státuszú
lakosok helyzetének javulása, társadalmi integrációja hosszú távú folyamat, melyhez fontos feladat a
lakhatási feltételek javítása, az oktatási integráció biztosítása, a munkaerő-piaci helyzet, illetve a
szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.
A lakóterületek szegregációjának oldása egy hosszabb távú komplex folyamat. A város költségvetési
lehetőségeit tekintve jelenleg reálisan az elérendő cél, hogy a szegregátumban élők lakhatási
körülményei közelítsenek a városi átlaghoz a lakások komfortosságának növelését lehetővé tevő
infrastrukturális fejlesztések és a lakókörnyezet felújítása révén. Erre az önkormányzat a
rendelkezésre álló források szűkössége miatt csak több lépcsőben képes.
A helyzetelemzés alapján összességében megállapítható, hogy a város szegregációval érintett
lakosságát számos főbb probléma sújtja. Ezek közzé tartozik többek között, hogy a szegregátum
területén élők többsége alacsony komfortfokozatú lakásban él. Sok lakásban - annak ellenére, hogy
az önkormányzat rendszeres lakásfenntartási támogatással segíti a rászorulókat - a fizetési
kötelezettség elmulasztása miatt a közszolgáltató kikapcsolta a szolgáltatást (víz, villany, gáz). A
területen lévő lakások egy része rossz minőségű, felújításra szorul, több ingatlan esetében csak a
lebontás jelenthet megoldást. Az önkormányzat jelenleg kevés önkormányzati szociális bérlakással
rendelkezik, így hosszú távon a rossz állapotú, egészségre ártalmas lakások kiváltásának megoldását
jelenthetné a bérlakások kialakítása.
Az itt élők többsége halmozottan hátrányos helyzetű, körükben igen nagyfokú az alulképzettség,
magas a munkanélküliség, rossz szociális körülmények jellemzik a családok többségét. Helyzetükön
kizárólag szociális támogatások nyújtásával segíteni nem nagyon lehet. Társadalmi, komplex
programra van szükség, melybe a szociális segítségnyújtáson túl, az oktatást, a foglalkoztatást, az
egészségügyet, a lakáskörülmények javításának elősegítését érintően vállal szerepet az
önkormányzat is.
Városi szinten biztosítottak az intézményi feltételek a közszolgáltatásokhoz történő hozzáféréshez, a
terület mutatók alapján történő lehatárolása nem jelenti azt, hogy a szegregált terület fizikai
értelemben bármilyen módon el lenne zárva ezen szolgáltatásoktól.
A felvázolt problémacsoportok alapján a szegregált területek lakosságának társadalmi interakcióit
szükséges segíteni. Ehhez viszont nem elegendő csupán a fizikai infrastruktúra-fejlesztések, hanem a
humánerőforrás fejlesztés, a képzés, a foglakoztatás, a különböző szociális és egyéb lakossági
szolgáltatások hozzáférhetőségét kell biztosítani, így a lakosság életszínvonala javulhat.
A statisztikai mutatók, illetve a helyi szakemberek véleménye alapján a szegregátumok között az
alábbi sorrend állítható fel: a legrosszabb a helyzetű az Egresi (2.), ez a legnagyobb szegregátuma a
városnak. Ezt követi a Finkei (3.), a Borsodi (1.), és végül Belvárosi (4.).
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A szegregátumok és a veszélyeztetett területek mellett a helyi szakemberek véleménye alapján
figyelmet kell fordítani, illetve meg kell előzni, hogy az alábbi két terület szegregálódjon: a
Szentpéteri úton lévő volt bányászlakások, valamint a városközpont felé haladva az Antal György
úton található „Kolónia” épületegyüttes.
Anti-szegregációs célok
1. Lakhatási integráció és mobilizációs program, lakókörnyezet fejlesztése
A szegregátumok területén lévő lakások jelentős része nem megfelelő, alacsony komfortfokozatú,
illetve fizikai állapota miatt felújításra szorulnak. Az önkormányzati lakások aránya viszonylag
alacsony, döntő többségében magántulajdonban vannak az ingatlanok, az ott élők jövedelmi helyzete
nem teszi lehetővé a szükséges felújítások elvégzését, a komfortfokozat növelését. Az infrastruktúra
viszonylag jól kiépített, a hiányzók, illetve a meglévők felújítása szintén a jövőbeni feladatok közé
tartozik. A lakosság eladósodása jellemző ezen a területen, nem tudják fizetni a lakásfenntartáshoz
kapcsolódó közüzemi számlákat, emiatt a kilakoltatás veszélyezteti ezeket a családokat. A
Családsegítő Szolgálat szakemberei adósságkezelési tanácsadással igyekszik segíteni ezeknek az
embereknek a helyzetén.
Beavatkozás javaslatok:
 A területeken lévő lakásállomány fizikai állapotának felmérése
 A megtartásra javasolt lakások komfortfokozatának és fizikai állapotának javítása, szükség
esetén az infrastrukturális ellátottság bővítése
 A bontásra javasolt lakások esetén a szükséges számú lakásbiztosítása
 Önkormányzati bérlakások (szociális és piaci) létesítése
 A szegregátumból kilépő családok lakásvásárlás, lakásépítési támogatása
 Lakásfelújításokhoz kapcsolódó foglalkoztatói programok megvalósítása
 Lakásfelújítási támogatások (nem önkormányzati lakások esetén)
 Szociális városrehabilitációs programok megvalósítása
 Előrefizetős (kártyás közüzemi mérőórák alkalmazása
 Illegális hulladéklerakók felszámolása, az újra kialakulásuk megelőzése

2. Humán szolgáltatások és közösségi funkciók fejlesztése
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrálása az oktatásba, ezzel elősegítve a helyi
társadalom hosszabb távú integrálódását a többségi társadalomhoz, valamint az egészségügy
területén tervezett programokkal javulhat a lakosság egészségi állapota, illetve életesélyei. A szociális
ellátás meglévő színvonalának javítása, főként a kisgyermekes, idős, emberek részére nyújt megfelelő
ellátást.
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2.1. Köznevelési intézményrendszer fejlesztése
Óvodai ellátás bővítése
Az önkormányzati fenntartásban működő Mátyás Óvoda 3 telephelyen végzi a 3-6 éves gyermekek
nevelését. A Mátyás király út 1.szám alatt lévő épület 2014-ben felújításra és bővítésre került,
azonban a Mátyás király út 7/a, illetve a Bányász út 2.szám alatt található ingatlanok állapota sem
kielégítő. Az omladozó vakolat, a beázások, a korszerűtlen nyílászárók, a villamos és fűtési rendszer
olyan problémák, amivel nap, mint nap meg kell küzdeni az ott dolgozóknak, hogy ennek ellenére
biztonságos környezetet teremtsenek a gyerekeknek. A kötelező óvodáztatás bevezetésével új
feladatellátási hely kialakítása szükségszerű a Finkei városrészben.
Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
A Borsodi városrészben található, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában, de az
önkormányzat üzemeltetésében lévő iskola felújítása és bővítése szintén egy olyan feladat, amelyet a
következő néhány évben meg kell valósítani. A gyermeklétszám folyamatosan nő az intézményben,
de nincsenek meg azok a feltétel, amelyek a XXI. század követelményeinek megfelelnének, az épület
állaga leromlott, a működtetése nagy terheket ró az önkormányzatra.
A mindennapos testnevelés bevezetése miatt szükséges lenne a jövőben egy tornaterem
megépítésére. A jelenlegi tornaszobában a teljes kihasználtság mellett 40 testnevelési órát tud
elhelyezni. 2015 szeptemberétől változatlan csoportszám esetén a heti testnevelési órák száma: 65.
Mivel a gyermekek egész nap az iskolában vannak, szükséges lenne a tanterem bővítés mellett
csoportszobákra, ahol kiscsoportos foglalkozásokat tudnak lebonyolítani, illetve nincs szaktanterme
az intézménynek, valamint szilárd burkolatú udvari része.
Oktatási integrációt biztosító programok:


Az halmozottan hátrányos helyzetű, az SNI és BTM tanulók esetében egyéni fejlesztés
szélesítése



A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányának növelése az iskolán kívüli programokon
A HHH tanulók körében patrónusi rendszert kell működtetni. Az iskola által megbízott
mentor tanárok a hozzájuk tartozó tanulókkal folyamatos személyes kapcsolatot tartanak
fenn, ennek keretében megbeszélik a lehetséges rendezvényeket, foglalkozásokat,
figyelemmel kísérik a részvételüket és előrehaladásukat.

 Fejlesztő, felzárkóztató programokhoz kapcsolódó speciális eszközök, felszerelések
biztosítása


A középiskola vonzóvá tétele a helyi általános iskolások körében, különös figyelemmel a
hátrányos helyzetű tanulókra
Tájékoztatás szükséges az érintett végzős diákok részére, fel kell hívni a továbbtanulás
szükségességére és fontosságára a figyelmet, a pályaválasztásnál tanácsadás biztosítása.



Tanoda indítása
A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű – köztük roma – tanulók segítése a
képességeik kibontakoztatásában, iskolai előrehaladásukban annak érdekében, hogy
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érettségit nyújtó középiskolában, vagy a helyi mutatók alapján perspektivikus elhelyezkedési
lehetőséget nyújtó szakiskolában folytathassák tanulmányaikat.


Szülőkkel kapcsolattartás erősítése, a családok bevonásával közös programok szervezése



Tehetséggondozási programok indítása

2.2. Szociális szolgáltatás bővítése
- bölcsődei épületrész felújítása, bővítése
- idősek otthona bővítése
2.3. Egészségügyi programok biztosítása
A szegregátumok területén élők esetében fontos feladat a prevenció, melyet már az óvodás korú
gyerekek esetében szükséges elkezdeni. A prevenciós tevékenység keretében a saját, személyes
egészség fontosságának felismerése, illetve annak tudatosítását segítő foglalkozások tartása. Az
általános egészségszemlélet kialakítása mellett érinteni kell többek között a higiénia, az egészséges
életmódra nevelés kérdésköreit, a szülők partnerként történő bevonásával. Ehhez szakemberek
bevonásával ki kell dolgozni az egészségfejlesztő programokat az óvodában, az általános iskolában
egyaránt. Az általános iskolákban az egészségügyi felvilágosítás fontos feladat, különösen az alábbi
témák esetében: káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol, drog), tudatos családtervezése, a korai
terhesség, illetve az egészséges terhességre való felkészülés. Az egészségügyi szűréseken való
részvétel mindenki számára fontos, így a szegregátumok területén élők esetében is.
Beavatkozási javaslatok:
-

Iskolai egészségügyi szűrésekhez kapcsolódóan a szakvizsgálatok helyben történő megoldása,
a szükséges gyógyászati segédeszközök biztosítása
Egészségügyi felvilágosítási tevékenység (főként a korai terhesség megelőzése, drog
prevenció), szűrések szervezése
Egészség-nap szervezése

2.4. Közösségi élet biztosítása
A közösségi terek biztosítása hozzájárul ahhoz, hogy – főként a fiatalok – hasznosan tudják eltölteni a
szabadidejüket. A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok számára a szabadidő
többszörösen is jótékony hatású eszköz, a prevenciós, megelőző szerep mellett a hátrányos
kiegyenlítése, a hiányos feltételek pótlását is szolgálja. A közösségi élet megszervezésében fontos
szerepet kaphatnak a helyi civil szervezetek.
Beavatkozási javaslatok:
-

civil szervezetekkel együttműködési rendszer kiépítése, aktív szerepvállalásuk erősítése a
közösségi programok területén

-

önkormányzati támogatási rendszer kidolgozása a civil szféra finanszírozására

-

ifjúsági színtér biztosítása
Biztos Kezdet Gyerekház programjainak bővítése a felmerülő helyi igényeknek megfelelően
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3. A lakosság munkaerő-piaci helyzetének javítása
A munkahelyhez való jutás támogatása nemcsak a szegregátumokra kell, hogy irányuljanak, hanem a
város egészének hátrányos helyzetű lakosságát be kell vonni annak érdekében, hogy a város
foglalkoztatási helyzetén javítani lehessen, ezzel megakadályozva a további szegregátumok
kialakulását. A foglalkoztatás bővítése a szegregátumok felszámolásának viszont egyik kulcskérdése.
A beavatkozások célja a foglalkoztatási helyzet javulása, munkaerő-piaci integráció elősegítése,
képzési, átképzési és elhelyezkedést segítő programokkal. Fő cél, hogy az álláskeresők vissza
kerüljenek a munkaerő-piacra, amely hosszú távon javítana a hátrányos helyzetűkön.
Egyszerre kell megközelíteni a munkaadói és munkavállalói oldalt. Nem csak képzéseket és
átképzéseket kell indítani, hanem munkahely-teremtő, elhelyezkedést segítő programokat kell
bevezetni. Ezek az intézkedések nem csak rendszeres és legális jövedelemforrást, hanem az élet más
területein megvalósuló integrációt is jelentenének, többek között a saját lakókörnyezet fejlesztésén
keresztül is. Így hosszú távon nem csak a lakosság, hanem a terület helyzete is stabilizálhatóvá válhat.
Az önkormányzat a jövőben nagyobb hangsúlyt kíván fektetni arra, hogy olyan képzések/átképzések
induljanak, melyek a valós és igazán piacképes, helyi szinten is eladható szakmákat jelentik. Ennek
megvalósítása érdekében az Önkormányzat a helyi kisebbségi képviselővel együttműködve, a
település gazdasági szereplőivel egyeztetve és a munkanélküliek képzettségének, egyéni
képességeinek és vállalandó együttműködéseik ismeretének tükrében felméri a települési és
kistérségi hiányszakmák körét. Ezt követően a célzott képzéseket indít, illetve a városon belül
megteremti a felnőttképzéshez szükséges háttér infrastruktúrát.
Beavatkozási javaslatok:
-

Szociális szövetkezet létrehozása

-

Foglalkoztatást segítő képzések indítása

-

Munkahelyteremtő beruházások támogatása, a helyi befektetők ösztönzése

1. táblázat: Az anti-szegregációs terv tervezett intézkedései

Cél

Intézkedés

I. Lakhatási
integráció és
mobilizációs
program,
lakókörnyezet
fejlesztése

A szegregátumok
területein lévő
lakásállomány
fizikai állapotának
felmérése,
intézkedési terv
készítése
Önkormányzati
bérlakások
(szociális és piaci)

Beavatkozás
felelőse(i)

polgármester,
Borsodi
Közszolgáltató
Nonprofit Kft.

Érintett
Lehetséges
szegregátum pénzügyi
forrás
1., 2., 3., 4.,

1., 2., 3., 4.,
polgármester
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Tervezett
határidő

saját forrás

2015.

pályázati
forrás

2015-től

létesítése
Szegregátumból
kilépő családok
lakásvásárlás,
lakásépítési
támogatása
Lakásfelújításokhoz
kapcsolódó
foglalkoztatói
programok
megvalósítása
Lakásfelújítási
támogatások (nem
önkormányzati
lakások esetén)
Szociális
városrehabilitációs
programok
megvalósítása
Előfizetős
(kártyás közüzemi
mérőórák)
alkalmazása
Illegális
hulladéklerakók
felszámolása,
”Szedd magad”
akciók szervezése

2. Humán
szolgáltatások
és közösségi
funkciók
fejlesztése

Óvoda épületének
felújítása
Új óvoda létesítése
Borsodi Általános
Iskola felújítása
Az halmozottan
hátrányos
helyzetű, az SNI és
BTM tanulók
esetében egyéni
fejlesztés
szélesítése
A halmozottan
hátrányos helyzetű
tanulók arányának

1., 2., 3., 4.
polgármester

polgármester,
Borsodi
Közszolgáltató
Nonprofit Kft.

saját forrás

2016-tól

EFOP

2016-tól

saját forrás

2016-tól

TOP

20162019.

saját forrás

2016-tól

saját forrás

2016-tól

TOP

2016.

TOP

2016.

TOP

2016.

EFOP

2016-tól

EFOP

2016-tól

1., 2., 3., 4.

1., 2., 3., 4.
polgármester

2., 3.
polgármester

1., 2., 3., 4.
polgármester,
közműszolgáltatók
1., 2., 3., 4.
ZV ZÖLD VÖLGY
Közszolgáltató
Nonprofit Kft.,
Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat
polgármester
polgármester
polgármester

3.
1.
1., 2., 3., 4.

oktatási intézményvezetők
KLIK,

oktatási intézményvezetők
KLIK,
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1., 2., 3., 4.

növelése az iskolán
kívüli programokon
Fejlesztő,
felzárkóztató
programokhoz
oktatási intézménykapcsolódó
vezetők
speciális eszközök,
KLIK,
felszerelések
biztosítása
A középiskola
vonzóvá tétele a
helyi általános
oktatási intézményiskolások körében,
vezetők
különös
KLIK,
figyelemmel a
hátrányos helyzetű
tanulókra
Tanoda indítása
polgármester
Szülőkkel
kapcsolattartás
erősítése, a
családok
bevonásával közös
programok
szervezése
Tehetséggondozási
programok
indítása
Bölcsőde bővítése
Idősek otthona
bővítése
Iskolai
egészségügyi
szűrésekhez
kapcsolódóan a
szakvizsgálatok
helyben történő
megoldása,
szükséges
gyógyászati
segédeszközök
biztosítása

oktatási intézményvezetők

1., 2., 3., 4.

EFOP

2016-tól

1., 2., 3., 4.

2016-tól

1., 2., 3., 4.

EFOP

2016-tól

1., 2., 3., 4.

2016-tól

oktatási
intézményvezetők,
KLIK

1., 2., 3., 4.

polgármester
polgármester
önkormányzat, KLIK,
oktatási
intézmények,
egészségügyi
szakemberek
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1., 2., 3., 4.

EFOP

2016-tól

TOP

2016-tól
2016-tól

Egészségügyi
felvilágosítási
tevékenység

3. A lakosság
munkaerőpiaci
helyzetének
javítása

Szűrések
szervezése
Egészség-nap
szervezése
Civil szervezetekkel
együttműködési
rendszer kiépítése,
aktív
szerepvállalásuk
erősítése
Önkormányzati
támogatási
rendszer
kidolgozása a civil
szféra részére
Közösségi szintér
biztosítása
Társadalmi és
közösségi
felzárkóztatást
segítő programok
biztosítása a Biztos
Kezdet Közösségi
Ház
közreműködésével
Szociális
szövetkezet
létrehozása
Foglalkoztatást
segítő képzések
indítása
Munkahelyteremtő
beruházások
támogatása, a
helyi befektetők
ösztönzése
Tranzitfoglalkoztatási
programok
indítása

oktatási
intézmények,
egészségügyi
szakemberek
egészségügyi
szakemberek
egészségügyi
szakemberek
polgármester

1., 2., 3., 4.

1., 2., 3., 4.

-

2015-től

polgármester

1., 2., 3., 4.

saját forrás

2015-től

polgármester

1.,2.,3.,4.

EFOP

2017.

EFOP

2016.-

1.,2.,3.,4.

EFOP

2016-tól

1.,2.,3.,4.

EFOP

2016-tól

polgármester

polgármester

1., 2., 3., 4.
1., 2., 3., 4.

1.,2.,3.,4.

1.,2.,3.,4.
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-

EFOP

2015-tól

2016.-

4.2. A fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott intézkedések
Az önkormányzat a fejlesztések során figyelembe veszi, hogy azok szegregáció oldását szolgálják,
különös figyelmet fordít arra, hogy sem a szegregátumokban, sem a szegregátumokkal határos
területeken új bérlakások kialakításával nem alakít ki új szegregátumot, illetve megelőzi a hátrányos
helyzetű lakosok részarányának további emelkedését. A lakhatási körülmények javítása esetén az
elköltözés, valamint a helyreállítás közötti választást meg kell előznie egy lakossági felmérésnek,
amelyben a szegregátum összes érintett háztartását meg kell kérdezni a jövőbeni elképzeléseiről,
ezen kívül a felmérésnek ki kell terjednie a lakosok jelenlegi szociális helyzetének vizsgálatára,
egészségügyi, valamint lakhatási helyzetére is.
A széles körű partnerségi, együttműködési rendszer kiépítésével, működtetésével biztosítja az egyes
területek – oktatás, szociális, egészségügy és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat – összehangolt
munkájával a programok sikeres, eredményes megvalósulását, az érdekek érvényesülését. Az
önkormányzat összehangolja a fejlesztéseket a meglévő dokumentumaiban – Helyi Esélyegyenlőségi
Program, Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv - megfogalmazott célokkal.
A szegregátum területén élők bevonása a tervezett fejlesztések előkészítésébe, tájékoztatása kiemelt
figyelmet kap.

4.3. A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére teendő
intézkedések
A tervezett beavatkozások hozzájárulnak a szegregáció oldásához, mérsékléséhez, a szegregátum
területén élők lakhatási, szociális, munkaerő-piaci helyzetének javításához, a társadalmi beilleszkedés
segítéséhez. Az anti-szegregációs programban megfogalmazottakon túl az önkormányzat a város
egészére vonatkozó fejlesztések során figyelembe veszi, hogy azok ne legyenek negatív hatással a
szegregált területre, illetve az ott élőkre, ne erősítsék a szociális hátrányokat. Ezen túl az
önkormányzat biztosítja a fenntartásában működő intézmények esetében, hogy tevékenységükkel,
működésükkel hozzájárulnak az alacsony státuszú lakosság társadalmi integrációjához, a szegregáció
oldásához.
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5. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI
5.1. Külső összefüggések

Illeszkedés a településrendezési eszközökhöz
Edelény Város képviselő testülete 118/2014. (IX. 24.) számú. határozatával fogadta el Edelény város
településszerkezeti tervét, mely meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és
fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település
működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó
térbeli kialakítását és elrendezését. Edelény hatályos helyi építési szabályzata és az annak mellékletét
képező szabályozási terve (továbbiakban: HÉSZ) a 13/2014. (IX. 24.) számú Önkormányzati
rendelettel lett jóváhagyva. A településrendezési eszközök rendszeresen felülvizsgálatra, módosításra
kerülnek, legutóbb a településrendezési terv és a HÉSZ került módosításra 2014. májusában, illetve
júliusában.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazott fejlesztési célok és elképzelések
összhangban vannak a város településfejlesztési koncepciójával. Az integrált településfejlesztési
stratégia megvalósítása során, az adott beavatkozások véglegesítése közben szükségessé válhat a
tervezett célok és a rendezési terv, valamint a HÉSZ illeszkedésének újbóli összevetésére, illetve
utóbbi dokumentumok szükség szerinti módosítására az esetleges ipartelepítésre alkalmas terület
kialakítása, valamint a belváros fejlesztése miatt.

Illeszkedés a Településfejlesztési Koncepcióhoz
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2012. (II. 15.) számú Ök. határozattal
elfogadta a város hosszú távú településfejlesztési koncepcióját.
A koncepció célkitűzései:
- Környezetbiztonság, katasztrófa elhárítás, ár- és belvízvédelem
- Gazdaságfejlesztés
- Lakóterület bővítés, alapellátás intézményeinek fejlesztése
- Tudásalapú társadalom, E-közigazgatás, ügyfélbarát közigazgatás és E-gazdaság fejlesztése
- Egészségügyi és szociális ellátás fejlesztése
- Közterek rendezése
- Turisztikai vonzerő és imázs fejlesztés
- Utak fejlesztése
- Környezet és természetvédelem, közjóléti fejlesztések
- Víz- és szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése
- Ár- és belvízvédelem
További elérni kívánt fejlesztési elképzelések közé tartozik a versenyképesség javítása, a
fenntarthatóság erősítése, a források hatékonyabb felhasználása. A fejlesztési területek által
lehatárolt elérendő célokat három csoportba lehet összefoglalni, ezek a gazdaság, a társadalom és a
környezet. A város és vonzáskörzetének célja tehát az, hogy ennek a három fő fejlesztési
irányvonalnak az egyensúlyát megteremtse.
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Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazott fejlesztési célok és elképzelések
összhangban vannak a város településfejlesztési koncepciójával, ahhoz illeszkednek. Az ITS és a
településfejlesztési koncepció céljai közötti kapcsolatokat, koherenciát az alábbi ábra szemlélteti.

ITS célja

Településfejlesztési
Koncepció céljai

Foglalkoztatás
bővítése

Turizmusfejlesztés a
Bódva-völgyének
kulturális és
természeti
örökségére alapozva

Humán
közszolgáltatások
kapacitásbővítése,
korszerűsítése

Városi
életterek
minőségi
fejlesztése

Környezetfejlesztés,
környezetvédelem

Környezetbiztonság,
katasztrófa elhárítás,
ár- és belvízvédelem
Gazdaságfejlesztés
Lakóterület bővítés,
alapellátás
intézményeinek
fejlesztése
Tudásalapú
társadalom,
Eközigazgatás,
ügyfélbarát
közigazgatás és Egazdaság fejlesztése
Egészségügyi
és
szociális
ellátás
fejlesztése
Közterek rendezése
Turisztikai vonzerő
és imázs fejlesztés
Utak fejlesztése
Környezet
és
természetvédelem,
közjóléti fejlesztések
Vízés
szennyvízcsatorna
hálózat fejlesztése
Ár- és belvízvédelem

A helyi esélyegyenlőségi programmal való összhang
Edelény város 2013 – 2018-ra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2013-ban fogadta el a város
képviselő testülete.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja értelmében Edelény Város Önkormányzata az
Esélyegyenlőségi Program elfogadásával kinyilvánítja elkötelezettségét az alábbi célok megvalósítása
iránt:
- az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelményeinek érvényesítése
- a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés elve
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- diszkriminációmentesség
- szegregációmentesség
- a foglalkoztatás, szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedések
érvényesítése. A köznevelési intézményeket – óvoda kivételével – érintő intézkedések
érdekében együttműködés az intézményfenntartó központ területi szerveivel.
A program alapvető célja, hogy biztosítsa a városban a szegregációmentesség és az egyenlő
bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
egyenlőségének biztosításán túl célul tűzi ki az esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások
megvalósítását a településen élő hátrányos helyzetűek hátrányainak kompenzálása és az
esélyegyenlőség előmozdítása érdekében.
Elsősorban a település területén élő hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres
élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások ellenére
korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi
intézkedések nélkül.
Ezen célok figyelembevételével készült el az Integrált Településfejlesztési Stratégia is, mely teljes
mértékben figyelembe veszi az Esélyegyenlőségi Program célkitűzéseit. Az ITS keretében az
esélyegyenlőségi területről külön fejezet szól a település anti-szegregációs programjáról. A Romák
és/vagy mélyszegénységben élők esélyegyenlősége című fejezetben külön tematikus célként
fogalmazza meg a helyi közösségi szolidaritás erősítését, a szegregátumban élők hatékony bevonását
a közfoglalkoztatásba, a városrészközpontok fejlesztését, valamint felnőttképzési lehetőségeket

Az önkormányzat gazdasági programjával való összhang
Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2015-2019. évi Gazdasági
Programját a ?/2015. (IV.22.) számú határozattal fogadta el. A Képviselő-testület 2015-2019.
időszakra szóló gazdasági programjának alapvető stratégiai célkitűzése, a város gazdasági erejének
növelése és a helyi gazdasági életet élénkítése, együttműködve a városban tevékenykedő gazdasági
szereplőkkel.
Gazdaságélénkítés, munkahely-teremtés: Az Önkormányzatnak kiemelt célja, hogy vonzó befektetési
környezetet hozzon létre, javítsa a települési környezetet, ösztönözze új munkahelyek létesítését. A
helyi gazdasági élet szereplői versenyképességének és a vállalkozói szektor eredményeinek növelése
érdekében az Önkormányzat a rendelkezésre álló erőforrásainak hatékonyabb kihasználását tűzi ki
célul.
Térségi központi szerep: Az Önkormányzatnak biztosítani kell a széles körű magas színvonalú
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, a minőségi lakóterületet, és vonzó városképet kell kialakítani.
A város a helyi értékekre és humán tőkére támaszkodva olyan ösztönző közeget kell, hogy
kialakítson, mely alkalmas arra, hogy a helyi gazdasági élet fejlődésének bázisa és motorja legyen.
Az értékteremtő közösség fejlesztésével a közösségi terek kialakításával annak érdekében, hogy az
Önkormányzat lakosságát megtartsa és életminőségét javítsa, céljának tekinti, hogy Edelényi járás
központi szerepét tovább erősítése, beleértve a feltételek biztosítását a határon túli településekkel
való közvetlenebb kapcsolat kiépítéséhez, erősítse az önkormányzati vállalkozói és civil szektor
együttműködését.
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Közösségépítés: A város erejét nemcsak gazdaságának mértéke és infrastrukturális ellátottsága
határozza meg, hanem a lakosság összetartó ereje, lokálpatriotizmus is nagy szereppel bír. Arculatát
nemcsak a természetes és épített kincsei, műemlékei, kulturális élete, intézményrendszere határozza
meg, hanem az itt élők, a helyben működő civil szervezetek, egyesületek. A városlakók, kiemelten a
fiatal korosztály akkor tud és akar a városban maradni, vagy letelepedni, ha biztosított a
munkavállalása, a családalapítása megélhetése, de mellette elér minden olyan szolgáltatást, amely
szükséges a mindennapok során és a komfortérzete is megfelelő. Feladatunk, hogy vonzó városképet
alakítsunk ki a város imázsának építésével, a lakókörnyezet fejlesztésével, a külső-belső kapcsolatok
javításával.
Prioritások részletezése:
1. prioritás: GAZDASÁGFEJLESZTÉS
1.1. Gazdaságélénkítés
1.1.1. Szociális gazdaság kialakítása
1.1.2. Helyi gazdaságfejlesztés
1.1.3. Munkahelymegőrzés és teremtés elősegítése
1.2. Turizmusfejlesztés
1.2.1. Összehangolt turisztikai tevékenység kialakítása
1.2.2. Meglévő turisztikai szolgáltatások fejlesztése
2. Prioritás: SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS ÉS A LAKÓKÖRNYEZET ÉLHETŐBBÉ TÉTELE
2.1. Modern kisvárosi környezet kialakítása
2.1.1. Infrastruktúrafejlesztés
2.1.2. Biztonságos környezet kialakítása
2.2. A városi intézmények fejlesztése
2.2.1. Közösségi, oktatási intézmények fejlesztése
2.2.2. Egészségügyi és szociális intézmények fejlesztése
3. prioritás KAPCSOLATFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
3.1. A város megítélésének javítása
3.1.1. A településen belüli kapcsolatrendszer fejlesztése
3.1.2. A település külső kapcsolatrendszerének erősítése
3.1.3. A civil szervezetek és a közösségi élet erősítése
3.2. A lakosság komfortérzetének növelése
3.2.1. A szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása
3.2.2. Közterület fejlesztés, élhető környezet feltételeinek biztosítása
Megállapítható, hogy Edelény Integrált Településfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott
középtávú célok szorosan illeszkednek a város gazdasági programjához, annak célrendszeréhez. Az
ITS és a gazdasági program céljai közötti kapcsolatokat, koherenciát az alábbi ábra szemlélteti.
ITS célja

Gazdasági program célja

Foglalkoztatás
bővítése

Turizmusfejlesztés a
Bódva-völgyének
kulturális és
természeti
örökségére alapozva

Humán
közszolgáltatások
kapacitásbővítése,
korszerűsítése

Gazdaságfejlesztés
Szolgáltatásfejlesztés és
a lakókörnyezet
élhetőbbé tétele
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Városi
életterek
minőségi
fejlesztése

Környezetfejlesztés,
környezetvédelem

Kapcsolatfejlesztés és
közösségépítés

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területfejlesztési koncepciója
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2014-ben elfogadott területfejlesztési koncepciója 5 átfogó és 6
stratégiai célt jelöl ki.
Az átfogó célok között szerepel:
1. A foglalkoztatás bővítése
2. A gazdaság teljesítő képességének javítása
3. A társadalom alkalmazkodó képességének javítása
4. A térségi együttműködések ösztönzése
5. A természeti és kulturális erőforrások hatékonyabb és fenntartható hasznosítása
Mivel a koherencia vizsgálatot elsősorban a stratégiai célok szintjén érdemes vizsgálni, a megyei
fejlesztési koncepció stratégiai céljainak részletesebben ismertetjük.


Borsod-Abaúj-Zemplén megye területfejlesztési koncepciójának stratégiai céljai:
Gazdasági versenyképesség javítása, munkahelyteremtés és innovációs tevékenységek
ösztönzése: technológiai park, high-tech zóna létrehozása. A megye három kiemelt, jelentős
foglalkoztatási potenciált magában foglaló térségében szükséges a térségi gazdasági
versenyelőnyök kihasználásnak ösztönzése (Borsodi tengely térsége: MezőkövesdTiszaújváros-Miskolc-Kazincbarcika-Ózd térsége, Zemplén és Tokaj-hegyalja, Abaúj-Cserhát
térség). Gazdaságfejlesztés finanszírozási rendszerének megújítása, a megyében a gazdaság
fejlődése szempontjából preferált térségekben és ágazatokban összehangolt különféle
pénzügyi ösztönzők nyújtása. Gazdaságfejlesztést ösztönző intézményrendszer kialakítása, a
gazdaságfejlesztést támogató megyei intézményrendszernek a vállalkozások igényeit jobban
kiszolgáló és stabil működés megteremtése a megye egész területén. Gazdaságfejlesztés
finanszírozási rendszerének megújítása (A kormány a leghátrányosabb helyzetű kistérségek
fejlesztésére vállalkozási övezet program részeként beruházások, illetve új munkaerő
foglalkoztatása esetén adókedvezményeket határozott meg. Edelényi térségben is.)
Vidéki térségek fejlesztése. Logisztikai bázis fejlesztése. A transznacionális áruforgalom
kiszolgálására építő logisztikai centrumok kialakítása. A vállalkozások versenyképességét
támogató információs technológiai fejlesztések megvalósításához szükséges informatikai
infrastruktúra szűk keresztmetszeteinek feloldása. A szlovák-magyar gazdasági
együttműködés fejlesztése.



Helyi társadalom munkaerőpiaci igényekhez történő alkalmazkodó képességének javítása: A
gazdaság igényeire, piaci kihívásokra rugalmasan reagáló képzési, szakképzési rendszer
működtetése. Leszakadó csoportok felzárkóztatása. Egészségi állapot javítást szolgáló
programok és intézményrendszeri fejlesztések. Szociális ellátási kapacitás bővítése és újszerű
megoldások alkalmazása. Határ menti társadalmi kapcsolatok javítása.



A munkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása: Miskolc vasúti elérhetőségének
javítása. A megyén belüli, elővárosi jellegű közösségi közlekedés fejlesztése. A munkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása.
Ózdon és Mezőkövesden intermodális személyszállítási központ kialakítása, Szerencs és
Sátoraljaújhely között a vasútvonal villamosítása, az állomások és megállóhelyek, valamint az
utas-kiszolgáló rendszerek korszerűsítése. Sátoraljaújhelyen a vasúti közlekedés fejlesztése,
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valamint a mezőzombori deltaág helyreállítása a térség kelet-nyugati vasúti elérhetőségének
javítása érdekében. Rugalmasan működő integrált (helyközi és helyi) közösségi közlekedési
megoldások alkalmazása a kistelepülések és a munkaerő-piaci központok elérhetőségének
javítása érdekében. A határon átnyúló közlekedési útvonalak fejlesztése. A megyei főutak
hálózatának továbbfejlesztése: a települések belterületeinek elkerülése, szolgálva a települési
környezeti állapot javítását az alábbi főutak mentén: (27. sz. főút: Edelény elkerülése)
A megyei mellékutak karbantartása, fejlesztése és korszerűsítése. Új térségi jelentőségű
közúti közlekedési kapcsolatok (mellékutak) létesítése Szlovákia irányába. A kerékpáros
közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése.


Az egyedi természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása: Természeti és
kulturális örökségértékek turisztikai célú fenntartható hasznosítása. Zöldség- és
gyümölcstermesztés, állattenyésztés, valamint a helyi, tájjellegű élelmiszeripari termékek
kisipari előállítása, hűtőházak és elsődleges feldolgozók létesítése, öntözés támogatása.
Felszín alatt található nyersanyagok energetikai célú fenntartható hasznosítása.



Az energia megújuló forrásokból történő előállításának és helyi felhasználásának ösztönzése:
A megújuló energiaforrások hasznosítása a térségi decentralizált energiatermelő, tároló,
elosztó és integráló rendszerek létrehozásával, amely egyszerre segíti a nagyobb
intézmények, ipari területeken koncentrálódó vállalkozások, illetve távfűtőművek
energiaköltségeinek csökkentését, valamint - különösen a biomassza alapú fűtési célú
energiatermelés esetén - a helyi foglalkoztatás bővítését és az energiára fordított jövedelmek
helyben tartását. A kiemelten fontos gazdasági központokban a hatékony és olcsó energia
eléréséhez szükséges energetikai beruházások megvalósítása. Az energiafogyasztás
csökkentésének és a megújuló energiaforrások alkalmazásának ösztönzése a lakosság, az
intézmények és a vállalkozások körében, illetve az energiaveszteség minimalizálása a
fogyasztó és termelő rendszereknél.



Környezeti állapot és környezetbiztonság javítása: A megyében keletkezett, elsősorban ipari
hulladék újrahasznosítási arányának növelése érdekében az érintett szereplők
együttműködésével a hulladék-hasznosítási és az ipari ökoszisztéma rendszerek (pl. szelektív
gyűjtés) fejlesztése (minden termékkörre, pl. üveg), illetve célszerűen a lerakók és
hulladékkezelők közelben lévő energetikai és vegyipari (metanol) célú hasznosítása. A
megyén átfolyó jelentősebb folyók mentén (Tisza, Hernád, Sajó, Takta, Bodrog), valamint a
hegyvidéki vízfolyásoknál ár- és belvízvédelemi beavatkozások megvalósítása együttműködve
a szomszédos térségek hatóságaival, kiemelten a Tisza mentén. A települési környezet
minőségének javítása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok által
lakott lakókörnyezeti területeken. Miskolcon és a nagyobb városokban (Ózd, Kazincbarcika,
Mezőköved, Sátoraljaújhely, Szerencs, Sárospatak, Encs, Sajószentpéter) a szén-dioxid
kibocsátás csökkentése és a biztonságos közlekedés érdekében a kerékpáros közlekedésrendszerek további fejlesztése. Kistelepülések természet-közeli szennyvízkezelési
programjának folytatása, az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében az ivóvízbázisok
védelme, vízminőség javítása. Táj-rehabilitáció, természetvédelem és a szennyezett területek
kármentesítése a megye iparosodott vidékein. A szennyezett területek kármentesítése
elsősorban Miskolc ipari telepein, Kazincbarcika, Tiszaújváros, Ózd térségében kiemelt
feladat. Illegális hulladéklerakók teljes körű felszámolása, kialakulásuk megakadályozása. Tájrehabilitáció megvalósítása a bányászat és az ipar által létrehozott tájsebekkel sújtott
térségekben (Miskolc - Kazincbarcika – Edelény - Rudabánya térségében, illetve Ózd
környezetében és Bükkábrány térségében). A megye biológiai sokféleségének, így ritka
növényfajai és állatfajai életterének, élőhelyének megóvása. Tokaj-hegyalján a világörökségi
kultúrtáj magterületének kibővítése.
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Területi célok az alábbi térségekre kerültek megfogalmazásra:
- Borsodi tengely: Miskolc, Tiszaújváros, 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
Az ITS célrendszere összhangban áll a megyei koncepció átfogó és stratégiai céljaival. A két stratégiai
dokumentum célrendszerének kapcsolódási pontjait az alábbi ábra szemlélteti. Az ITS célrendszere a
fenti célon túl összhangban áll a megyei koncepció átfogó és stratégiai céljaival is.
ITS célja

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Területfejlesztési koncepció
céljai

Foglalkoztatás
bővítése

Turizmusfejlesztés a
Bódva-völgyének
kulturális és
természeti
örökségére
alapozva

Humán
közszolgáltatások
kapacitásbővítése,
korszerűsítése

Városi
életterek
minőségi
fejlesztése

Környezetfejlesztés,
környezetvédelem

Gazdasági versenyképesség
javítása, munkahelyteremtés és
innovációs tevékenységek
ösztönzése
Helyi társadalom
munkaerőpiaci igényekhez
történő alkalmazkodó
képességének javítása
A munkaerőpiaci központok
elérhetőségének javítása
Az egyedi természeti és
kulturális erőforrások
fenntartható hasznosítása
Az energia megújuló
forrásokból történő
előállításának és helyi
felhasználásának ösztönzése
Környezeti állapot és
környezetbiztonság javítása

Illeszkedés az országos területfejlesztési tervdokumentumokhoz Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) az ország társadalmi, gazdasági,
valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva egy 2014-2020 közötti időszakra
vonatkozóan határozza meg Magyarország legfontosabb fejlesztéspolitikai céljait és elveit. A
Koncepció a nemzeti fejlesztéspolitika és azzal egyenrangúan a területfejlesztési politika egészét
foglalja keretbe. Két fő tematikai részből áll, amelyek egymással összhangban vannak:
-

ágazati fejlesztéspolitikai koncepció: a szakpolitikai fejlesztési irányokat, prioritásokat rögzíti,
megalapozva a 2014-2020 közötti szakterületi operatív programokat, országos fejlesztési
szempontokat adva az ágazati stratégiák számára.
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-

területi fejlesztéspolitikai koncepció: az átfogó területpolitikai és területfejlesztési,
vidékfejlesztési célkitűzéseket, prioritásokat, a beavatkozási térségtípusokat és azok
fejlesztési irányait rögzíti, megalapozva a 2014-2020 közötti operatív programok térségi
beavatkozásait és tartalmát, a területi fejlesztésekre irányuló operatív programokat, illetve a
területi stratégiákat.

A Koncepció kialakítása nemzetstratégiai céljainkból indul ki, de mozgásterét a forrásokon és az EU
szintű célokon keresztül meghatározzák az Európai Unió fejlesztés- és támogatáspolitikai keretét
jelentő közösségi politikák. Ennek EU szintű stratégiai keretét az Európa 2020 stratégia képezi. A
Koncepció jövőképében és célrendszerében illeszkedik a kiemelt nemzeti és nemzetgazdasági
stratégiai tervdokumentumokhoz és kapcsolódik a szakpolitikai stratégiai tervdokumentumokhoz. Az
OFTK országos célrendszerét és fejlesztéspolitikai feladatait szervesen kiegészítik a megyék
területfejlesztési koncepciói és területfejlesztési programjai, melyeket az OFTK célkitűzéseihez
igazodva, a helyi, térségi fejlesztési igényeket és specifikumokat megjelenítve a megyei
önkormányzatok állítanak össze.
Az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt fogalmaz meg.





Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdaság és növekedés
Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom
Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezettünk
védelme
Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet

Az átfogó célok elérése érdekében az OFTK tizenkét, az átfogó célokénál egyenként jóval szűkebb
tárgykörű specifikus célt tűz ki. E specifikus célok nemzeti jelentőségű ágazati és területi
tématerületeket ölelnek fel.


Gazdasági növekedés, versenyképes, exportorientált, innovatív gazdaság: A magyar gazdaság
újra-pozicionálása, külpiaci és belpiaci pozícióinak visszaszerzése, erősítése. A
nemzetstratégiai ágazatokra és erőforrásaink, értékeink fenntartható használatára alapozva
gazdasági versenyképességünk növelése. Az importkiváltó gazdasági termelés ösztönzése.



Gyógyuló és gyógyító Magyarország, egészséges társadalom (egészség- és sportgazdaság): A
gyógyító és gyógyuló Magyarország megteremtése az egészségügyi szolgáltatások és ellátás,
egészséges életmód, kiemelten a sport és az egészséges táplálkozás, valamint a rekreáció
ösztönzésével



Élhető és életképes vidék, egészséges élelmiszer-termelés és ellátás: A vidéki térségek
népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása, ennek érdekében tájaink
természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése, a sokszínű és életképes agrártermelés, az
élelmezési és élelmiszerbiztonság, a vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki
foglalkoztatás növelése, a vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség
életminőségének javítása.



Kreatív tudástársadalom, korszerű gyakorlati tudás, K+F+I: A nemzeti kreatív képességeinkre,
tudástőkénkre és tudáserőforrásainkra építő értékteremtés. Ennek érdekében az infókommunikációs háttér javítása, a gazdasági és társadalmi megújulást és a megélhetést
biztosító képzési rendszer kialakítása, a fejlesztéseknek kedvező szellemi, innovációs
környezet biztosítása, piacképes, szükség esetén mobil, egész életen át tartó tanulásra képes,
kreatív, kezdeményező, fejlett munkakultúrájú munkaerő-piaci kínálat megteremtése.
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Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom, romaintegráció: a
gyarapodó, szolidáris, felelős és összetartó, értékeit ismerő, értéktudatos társadalom és helyi
közösségek kialakítása.



Jó állam: nemzeti közművek és közszolgáltatások, szolgáltató állam és biztonság: A magyar
közszféra hatékonyabb szerepvállalása a közjó, a munka, a rend, a biztonság, a tudás és a
munka szolgálatában.



Nemzeti stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk
védelme: A természeti erőforrásokkal való takarékos és hatékony gazdálkodás, a
fenntartható energiagazdálkodás, a zöldgazdaság-fejlesztés. A stratégiai természeti
erőforrások, a víz, a talaj, az ásványkincsek fenntartható használata. A biodiverzitás
megőrzése, a természeti értékek védelme, a környezetminőség javítása, környezetbiztonság
erősítése, a fenntartható életmód, fogyasztás és termelés elterjesztése, a
környezettudatosság erősítése.



Az ország makroregionális gazdasági és térszerkezeti csomópont: Az ország központi
fekvéséből (Európa közepe) adódó fejlesztési potenciál kibontakoztatása, makroregionális
csomóponti funkcióinak erősítése, a fenntarthatóság figyelembevételével.



Többközpontú növekedésünk motorjai: városok és gazdasági térségek: A településhálózat
egységes elvek alapján történő fejlesztése, a többszintű településhálózati kapcsolatok
kiegyensúlyozott működtetése, korszerű várospolitika és városfejlesztés, városhálózati
kapcsolatrendszer javítása, a térszerkezet funkcionális fejlesztése



Vidéki térségek értékalapú felemelése: A vidéki térségek táji és közösségi értékeire,
természeti erőforrásaira, épített örökségi értékeire alapozott fejlesztése, a speciális térségi
vidékfejlesztési problémák kezelése, az elmaradott vidéki térségek felzárkóztatása, a
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, a foglalkoztatás növelése a hátrányos
helyzetű vidéki térségekben.



Egységes és integrálódó társadalom és gazdaság és egyenlő létfeltételek az ország egész
területén: A leszakadó, hátrányos helyzetű térségek, külső és belső perifériák fejlesztése, az
eddigieknél sokszínűbb eszközök alkalmazásával, például speciális gazdaságpolitikai
eszközökkel, saját meglévő társadalmi és gazdasági erőforrásaik kibontakoztatásával,
valamint a közszolgáltatásokhoz, a tudáshoz, a közművelődéshez, az értékekhez való
hozzáférés biztosítása, elérhetővé tételével



Elérhetőség és mobilitás megújuló rendszere: Helyi szinten a hatékony és fenntartható
városon belüli, illetve a város és vonzáskörzete közötti mobilitás biztosítása, térségi szinten a
foglalkoztatási központok elérhetőségének biztosítása, országos szinten a többközpontú
fejlődés elve alapján a centralizáltság oldása, a transzverzális kapcsolatok erősítése, hazánk
erősen differenciált településhálózatának figyelembe vétele a hagyományostól eltérő
megoldások alkalmazásával.

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció és Edelény Integrált Településfejlesztési
Stratégiája az alábbi célok esetében mutat erőteljes kapcsolódásokat.
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ITS célja

Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepció
specifikus céljai

Foglalkoztatás
bővítése

Turizmusfejlesztés a
Bódva-völgyének
kulturális és
természeti
örökségére
alapozva

Humán
közszolgáltatások
kapacitásbővítése,
korszerűsítése

Városi
életterek
minőségi
fejlesztése

Környezetfejlesztés,
környezetvédelem

Gazdasági növekedés,
versenyképes,
exportorientált, innovatív
gazdaság
Gyógyuló és gyógyító
Magyarország, egészséges
társadalom
Élhető és életképes vidék,
egészséges élelmiszertermelés és ellátás
Kreatív tudástársadalom,
korszerű gyakorlati tudás,
K+F+I
Közösségi megújulás,
értéktudatos és szolidáris
öngondoskodó társadalom,
romaintegráció
Jó állam
Nemzeti stratégiai
erőforrások megőrzése,
fenntartható használata, és
környezetünk védelme
Az ország makroregionális
gazdasági és térszerkezeti
csomópont
Többközpontú
növekedésünk motorjai:
városok és gazdasági
térségek
Vidéki térségek értékalapú
felemelése
Egységes és integrálódó
társadalom és gazdaság és
egyenlő létfeltételek az
ország egész területén
Elérhetőség és mobilitás
megújuló rendszere

Illeszkedés az EU tematikus célkitűzéseihez
Az EU 2020 stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő szerep jut. A jövőbeni
kohéziós politika célul tűzi ki az integrált várospolitika ösztönzését, amely elősegíti a fenntartható
városfejlesztést, s ezzel erősíti a városok kohéziós politikában betöltött szerepét. Alapelvként
fogalmazódik meg, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak olyan integrált stratégiákat kell
támogatnia a fenntartható városfejlődés érdekében, amely célul tűzi ki a várostérségeket érintő
gazdasági, környezeti, éghajlattal összefüggő és társadalmi problémák kezelését.
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Az elv jelentése kétszeres: egyrészt kimondja, hogy a forrásokat integrált módon kell koncentrálni a
városfejlesztési kihívásokkal küzdő területekre, másrészt, hogy az ERFA által támogatott
városfejlesztési projekteket integrálni kell az operatív programok tágabb céljai közé.
Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó EU stratégiához, illetve az egyes
alapok célkitűzéseihez, többek között a gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz történő
hozzájárulás érdekében minden egyes európai strukturális és beruházási alap a következő tematikus
célkitűzéseket támogatja:
(1)
(2)
(3)

a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése;
az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása;
a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és
aqvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése;
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden
ágazatban;
(5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és - kezelés előmozdítása;
(6) a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának
előmozdítása;
(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban;
(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása;
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos
megkülönböztetés elleni küzdelem;
(10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek
fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében;
(11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony
közigazgatáshoz történő hozzájárulás.
Az ITS célrendszere összhangban áll az EU 2020 céljaival. A két stratégiai dokumentum
célrendszerének kapcsolódási pontjait az alábbi ábra szemlélteti.
ITS célja

Az Európai Unió tematikus
célkitűzései:

Foglalkoztatás
bővítése

Turizmusfejlesztés
a Bódvavölgyének
kulturális és
természeti
örökségére
alapozva

A kutatás, a technológiai
fejlesztés és az innováció
erősítése
Az IKT-hoz való
hozzáférésnek, azok
használatának és
minőségének a javítása
A kkv-k, a mezőgazdasági,
illetve a halászati és
aqvakultúra-ágazat
versenyképességének a
növelése
Az alacsony szén-dioxidkibocsátású gazdaság felé
történő elmozdulás
támogatása minden
ágazatban
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Humán
közszolgáltatások
kapacitásbővítése,
korszerűsítése

Városi
életterek
minőségi
fejlesztése

Környezetfejlesztés,
környezetvédelem

ITS célja

Foglalkoztatás
bővítése

Az Európai Unió tematikus
célkitűzései:

Turizmusfejlesztés
a Bódvavölgyének
kulturális és
természeti
örökségére
alapozva

Humán
közszolgáltatások
kapacitásbővítése,
korszerűsítése

Városi
életterek
minőségi
fejlesztése

Környezetfejlesztés,
környezetvédelem

Az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és - kezelés
előmozdítása
A környezet megóvása és
védelme és az erőforrásfelhasználás
hatékonyságának
előmozdítása
A fenntartható közlekedés
előmozdítása és szűk
keresztmetszetek
megszüntetése a
kulcsfontosságú hálózati
infrastruktúrákban
A fenntartható és minőségi
foglalkoztatás, valamint a
munkavállalói mobilitás
támogatása
A társadalmi befogadás
előmozdítása és a
szegénység, valamint a
hátrányos
megkülönböztetés elleni
küzdelem
Az oktatásba, és a
képzésbe, többek között a
szakképzésbe történő
beruházás a készségek
fejlesztése és az egész
életen át tartó tanulás
érdekében
A hatóságok és az érdekelt
felek intézményi
kapacitásának javítása és
hatékony közigazgatáshoz
történő hozzájárulás

5.1. Belső összefüggések
Edelény Integrált településfejlesztési Stratégiájának belső összefüggéseit az alábbi ábra mutatja be.
Az ábrán a középtávú városi célok és a fejlesztési prioritások közötti kapcsolatok láthatóak.
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Foglalkoztatás bővítése

Turizmusfejlesztés a
Bódva-völgyének
kulturális és természeti
örökségére alapozva

Humán
közszolgáltatások
kapacitásbővítése,
korszerűsítése

Városi életterek
minőségi fejlesztése

Környezetfejlesztés ,
környezetvédelem

Ipartelepítés
ösztönzése

A városi vonzerők
fejlesztése, turisztikai
termékfejlesztés

Humán
közszolgáltatásokban
jelentkező
kapacitásproblémák
felszámolása és a
közszolgáltatások
minőségi fejlesztése

Városközpont
közösségi célú
megújítása,
funkcióerősítő
fejlesztése

Ár- és belvízvédelem
korszerűsítése

Értékteremtő szociális
gazdaság fejlesztése

Turizmust kiszolgáló
szolgáltatások
fejlesztése

Humán
közszolgáltatások
energetikai
korszerűsítése

Városi rekreációs
övezetek fejlesztése

Városi közlekedési
rendszerek fejlesztése

Turizmust kiszolgáló
infrastruktúra
fejlesztése

Lakókörnyezet
fejlesztése

Kommunális
infrastruktúra
rekonstrukciója

Turisztikai
szervezetrendszer
fejlesztése

Alacsony presztízsű
lakóterületek
fejlesztése

Környezeti
infrastruktúra
fejlesztése

Bódva-völgye
turisztikai desztináció
kialakításának
ösztönzése

72

6. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI
A kockázatok azonosítása azok időben történő felismerését és kezelését egyaránt segítik. Az
érdekellentétek kezelését, az érdekek harmonizálását, a hatékonyság növelését és a
forrásfelhasználás optimalizálását a partnerség - mint horizontális elv – mentén célszerű kezelni
elsődlegesen.
A stratégia megvalósíthatóságát veszélyeztető fő kockázatok feltárására a kockázatelemzés
módszerét használjuk. A kockázatelemzés célja a kockázatok beazonosítása, elkerülése, hatásainak
mérséklése. A fejezet azokat a kockázatokat, történéseket, eseményeket tartalmazza, melyek
esetleges bekövetkezte a stratégia céljainak elérését, megvalósulását veszélyezteti. Annak érdekében
azonban, hogy a kockázatok elemzése a stratégia megvalósítását ténylegesen, hatékonyan segítse, a
megvalósulást esetlegesen akadályozó tényezők mellett a bekövetkezésük valószínűségét csökkentő
intézkedésekkel, valamint a potenciális bekövetkeztük esetére tervezett intézkedésekkel is
kalkulálunk.
A monitoring folyamatnak fontos szerepe van a kockázatok felismerése és a kezelése kapcsán. Az
alábbiakban elsősorban azokat a kockázatokat ismertetjük, melyek stratégiai szinten, illetve több
projekt vonatkozásában, a projektek életciklusa alatt jelentkezhetnek. Az Integrált
Településfejlesztési Stratégia megvalósíthatóságának kockázatait három fő csoportba soroltuk:


Előkészítéshez kapcsolódó kockázatok: a legfontosabb előkészítéshez kapcsolódó kockázatot
az jelenti, hogy az ITS kidolgozása a 2014-2020-as operatív programok elfogadásával
párhuzamosan zajlik, így a tervezési környezet folyamatosan változik. A kockázat
kiküszöbölése érdekében folyamatos egyeztetések, szakértői konzultációk szükségesek az
előkészítés fázisában, az OP elfogadását követően pedig aktualizálni szükséges a
dokumentumokat.



Megvalósításhoz kapcsolódó kockázatok: a megvalósítás legfőbb kockázatait a tervezett
projektek megvalósításával kapcsolatos pénzügyi, jogi, műszaki, társadalmi nehézségek
jelenthetik, amelyek megfelelő előkészítési, tervezési tevékenységgel jelentősen
csökkenthetőek.



Fenntartáshoz kapcsolódó kockázatok: a tervezés és megvalósítás mellett kiemelt figyelmet
kell fordítani az elért eredmények fenntartására, amelynek a kockázatait a monitoring
tevékenység egyértelműen csökkentheti.
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Kockázat megnevezése

Bekövetkezés
valószínűsége

Folyamatosan változó tervezési
környezet (OP változása)

magas

Intézményrendszer, szervezeti
keretek változása

magas

Projektek előkészítésének
elhúzódása

közepes

Projekteknél közbeszereztetés
elhúzódása miatt a határidők
tarthatóságának kockázata

közepes

Projektek ütemezésének
csúszása kivitelező hibájából

közepes

Hatása

A hatás szöveges
leírása
Előkészítéshez kapcsolódó kockázatok
jelentős
A TOP már elfogadásra került, azonban a
hozzá kapcsolódó pályázati feltételrendszer
még nem ismert. Egyes OP-k még egyeztetés
és elfogadás alatt állnak.
jelentős
Az intézményrendszer szervezeti struktúrája
kialakulóban van. A megfelelő szaktudással és
tapasztalattal rendelkező munkatársak híján a
tervezett fejlesztések megvalósítása jelentős
csúszást eredményezhet.
Megvalósításhoz kapcsolódó kockázatok
közepes
Projektek jelentős részénél az előkészítési
költségek részben vagy teljes egészében
támogathatóak. A pályázatok beadásának
rövid határideje nem mindig teszi lehetővé az
előkészítések átgondolását, pontos
tervezését.
közepes
A közbeszerzési eljárások nemcsak jelentős
időcsúszást eredményezhetnek a
kivitelezésben, hanem problémát
jelenthetnek a fejlesztéseket finanszírozó
pályázati források lehívása során is.
közepes
A projektek-elsősorban az építési jellegű
projektelemek-gyakran csúszást szenvednek a
kivitelezés során, amely a további ráépülő
elemek időbeli ütemezését is befolyásolhatja.
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Kockázatkezelés módja

Módosítások folyamatos nyomon
követése, az illeszkedés vizsgálata az
elfogadott dokumentumok
ismeretében.
Változások nyomon követése, a hazai
tervezési intézményrendszer végleges
kereteinek kialakulását követően a helyi
menedzsment rendszer megerősítése.

Projekttervek előkészítése még a
pályázati kiírások megjelenése előtt
(előzetes megvalósíthatósági
tanulmányok, engedélyes tervek
elkészítése)
Jól előkészített közbeszerezési
folyamatok – kiszámítható időbeli
ütemezés

Kivitelező körültekintő kiválasztása,
szerződésekben megfelelő jogi eszközök
(biztosítékok, garancia-vállalás, stb.)
beépítése; Műszaki ellenőrzésre
vonatkozó közbeszerezések
körültekintő lefolytatása - megfelelő

referenciák.
Hatósági engedélyek
megszerzésének esetleges
elhúzódása

közepes

közepes

Az engedélyezési eljárások változása és az
érintett hatóságok változása miatt az egyes
engedélyek kiadása csúszhat.

A tervezett projektek
megvalósítási költsége jóval
meghaladja a tervezett mértéket

közepes

közepes

A fejlesztések költségei a tervezés fázisában Részletes műszaki tervek alapján valós
még nem ismertek, számos esetben nem tervezői költségvetések készítése
részletes projekt elképzelések alapján
készültek. Az alultervezett költségek a
fejlesztések elmaradásához, csökkentett
műszaki tartalommal való megvalósításához
vezethetnek.

A kivitelezés során előre nem
látható műszaki problémák
jelentkezése

közepes

közepes

„Havaria” minden jelentős elsősorban építési
jellegű fejlesztés esetén felmerülhet

Az indikátorok teljesítése nem
lehetséges

alacsony

Fenntartáshoz kapcsolódó kockázatok
jelentős
A megvalósulást mérő indikátor vállalások
nem teljesülnek.

Alacsony szintű lakossági
elégedettség

alacsony

közepes

Az elkészült fejlesztés a lakosság részéről nem
elfogadható.

Fenntartási költségek jelentős
növekedése

közepes

közepes

A fejlesztés megvalósítása támogatásból
finanszírozott, de a fenntartás jelentős
költségeket jelent a kedvezményezett
számára
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A tervezés során megfelelő szintű és
gyakoriságú egyeztetés, projektek
tervezésénél a szükséges hatósági
engedélyeztetéshez szükséges idő
megfelelő megtervezése.

A tervek elkészítésekor az érintett
épületek és közterületek állapotának
alapos felmérése
Teljesíthető és mérhető indikátorok
meghatározása a projekt tervezése
során illetve a folyamatos kontroll.
Lakosság bevonása és folyamatos
tájékoztatása az előkészítés és
megvalósítási folyamat valamennyi
szakaszában.
Kalkuláció a projekt tervezésekor a
reális fenntartási költségekre, korszerű,
energetikailag hatékony technológiák
alkalmazása, környezettudatos,
szemléletformálás.

7. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMONKÖVETÉSE

7.1. A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem fejlesztési beruházási jellegű
önkormányzati tevékenységek

Humán erőforrás fejlesztése
A helyi gazdaságot és a potenciális befektetői igényeket kiszolgáló humánerőforrás biztosítása
kiemelt célja az önkormányzat gazdaságfejlesztési tevékenységének. A szakképzettség növelésére a
speciális munkaerőpiaci csoportok esetében (pályakezdők, fiatalok, anyák, idősek, hátrányos
helyzetűek) különös figyelmet szükséges fordítani. Lényeges továbbá olyan képzéseknek a
támogatása (szakmai képzés, továbbképzés, készségfejlesztés, felkésztés a munka világára), amely a
városi humánerőforrás tartós munkaerőpiaci integrációját segíti, illetve a helyi gazdasági igényeket
kiszolgálja. Ezen belül a munkavállalói képzések támogatása, a munkaerőpiaci kulcskompetenciák
fejlesztése (pl. idegen nyelvi, informatikai, vállalkozói ismeretek stb.), átképzési, felnőttképzési és
szakképzési programok indítására kerül sor, amely háttere a társadalmi versenyképesség javításának.
Szintén kulcsterület a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának érdekében, a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok alap- és kulcskompetenciáik fejlesztése. Ebben lényeges szerepe van a
képzéssel egybekötött közfoglalkoztatási programok indításának. A hátrányos helyzetű csoportok
körében szükséges a munkába álláshoz szükséges kompetenciák elsajátításának támogatása,
mentális problémáiknak koncentrált kezelése, a szocializációs háttér stabilizálása, a tehetséges
gyerekek kiemelése.

Városmarketing
A városmarketing a piacorientáció sajátos megjelenése a települések működésében, amely egy
egységes arculat, imázs formájában jeleníti meg és kommunikálja a várost. A városmarketing
terméke maga a város, az általa kínált adottságok, értékek, lehetőségek, élmények, szolgáltatások,
produktumok mindazok, amelyek sajátos célcsoportjai számára bizonyos igények, szükségletek
kielégítését lehetővé teszik. A városmarketing alkalmazásával célunk bizonyos „fogyasztói csoportok”
számára megjeleníteni a várost és fokozni elégedettségüket. A városmarketing szemléletben a
legmarkánsabb célcsoportok a következők:
 Azokat, akik lakóhelyül választják, illetve választhatják az adott területet – azaz mind a
jelenlegi lakosok, mind pedig a potenciális betelepülő lakosok.
 A területet ideiglenesen használók csoportját – gondolván itt az üdülési, kikapcsolódási,
munkavégzési, tanulási célból érkezőkre.
 A várost telep-, illetve működési helyül választó szervezeteket – gazdasági és nem gazdasági
szervezetek, a már jelenlévők, valamint a potenciális befektetők egyaránt.
Edelény esetében különösen lényeges, hogy egy tudatos és komplex városmarketing szemlélet
bontakozzon ki, amely gerjesztheti a város pozicionálását. A komplex városmarketing program
legfőbb célcsoportjai Edelény esetében a potenciális befektetők, a turisták és a helyi lakosok. A
komplex városmarketing folyamatok elindításának előfeltételei a következők:
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Egységes Városmarketing stratégia kialakítása
Szervezeti keretek felállítása és működési feltételeik biztosítása
Települési brand építés, amely magában foglalja a területtermék kialakítását és a szükséges
arculatfejlesztési elemeket

A komplex városmarketing program legfőbb beavatkozási területei a következők:
a.) Városmarketing stratégia készítése, települési brand építése: A komplex városmarketing
program elindításának előfeltétele egy egységes városmarketing stratégia kialakítása, amely
összeköti és egységes mederbe tereli a város különböző szereplőinek marketing
tevékenységét.
A városmarketing stratégia egyik eredménye a települési brand
megszületése, illetve a hozzá kapcsolódó arculattervezés. Mindez előfeltétele, hogy a város
kommunikációs tevékenysége egységes szemlélet és szerkezet mellett haladjon.
b.) Befektetés-ösztönzési program: A befektetés-ösztönzési program célja, hogy potenciális
hazai és nemzetközi befektetőket szólítson meg a város. Ehhez megfelelő kommunikációs
felületekre, anyagokra és promóciós aktivitásra van szükség. A befektetés-ösztönzési
program a város aktív nyitását erősíti. Olyan városmarketing kampányok szervezése,
amelynek célcsoportját a potenciális befektetők adják. A szükséges információk és
adatbázisok birtokában lehetséges elindítani egy promóciós eszközrendszer lefektetését,
amely a befektetőkkel folytatott kommunikációt hivatott biztosítani. A promóciós
eszközrendszer ebben a tekintetben kifejezetten az információk megosztását és az
ingatlanállomány hasznosítását segíti, a befektetők letelepítését támogatja. Szükséges egy
olyan koncentrált marketing tevékenység permanens gyakorlása, amely megfelelő piac
szegmentáció alapján feltárja a kínálati lehetőségeit a keresleti oldalnak.
c.) Turizmusmarketing program: Edelény számára ez tekinthető az egyik kulcsterületnek. Mivel a
városban már lezajlottak a főbb turisztikai termékfejlesztések, a legfontosabb feladat egy
turizmusmarketing program indítása, amely a kereslet generálását célozza. A
turizmusmarketing program keretében a legfontosabb cél a promóciós eszközrendszer
kialakítása, információs felületek létrehozása. Másrészt rendkívül nagy figyelmet kell
koncentrálni a promóciós tevékenységre, a városnak jelen kell lennie első lépésként a belföldi
piacokon. A legnagyobb költségeket és a legtöbb energiát erre a tevékenységre szükséges
fordítani. A városi turizmusmarketing programot szinkronizáltan, az önkormányzat, a város
turisztikai vonzerői és szolgáltatóival közösen, együttműködve kell végeznie. Ennek az
együttműködési rendszernek a kialakítására komoly figyelmet kell fordítani.
d.) Helyi identitást erősítő közösségfejlesztő program: Lényeges kérdés, hogy Edelény a
városmarketing programjában önálló célcsoportként kezelje a helyi lakosságot. A helyi
kötődés erősítése, a lakossági identitás pozitív irányú orientálása egy tudatosabb, értékőrző
közösségi modell alapja. A helyi identitás erősítésére tett erőfeszítések a globalizáció és a
gazdasági folyamatok által teremtett társadalmi kihívásokra adott válaszreakciója a
városmarketing stratégiának. Tudatában annak, hogy ez egy rendkívül komplex emocionális
és szociológiai kérdés az individuum szintjén, amelyet a családi, oktatási, kulturális, vallási
tényezők egyszerre alakítanak, a városnak alapvetően ezt a területet kommunikációs,
marketing eszközökkel lehet kezelni, de emellett több területen szükséges párhuzamosan
beavatkozni (oktatás, kultúra, civil szféra).
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Környezettudatosság erősítése
A város környezeti állapotának javítsa nem csak infrastrukturális beruházásokon keresztül
realizálható. Szükséges olyan térségi és települési klímastratégiák kialakítása, melyek hozzájárulnak a
településen jelentkező környezeti problémák fenntartható megoldásához. A lakosság tájékoztatása
és szerepvállalása kulcsfontosságú, melyet szemléletformálással és figyelemfelkeltő akciók
szervezésével lehet megvalósítani.
Beavatkozási területek:
a) Elő kell segíteni a település egészében a szelektív hulladékgyűjtést és környezetbarát
hulladékgazdálkodást: felhívni a lakosság figyelmét a szelektív hulladékgyűjtés előnyeire és
fontosságára. Olyan akciók szervezésére van szükség, amely növeli a hulladékot szelektíven
gyűjtők arányát a lakosságon belül.
b) Rendkívül fontos a lakosság szemléletformálása a környezettudatosság területén:
figyelemfelkeltő kampányok szervezése, melyek által a lakosság információt kaphat a
lehetőségekről és elérni, hogy az embereknek érdekük legyen a környezettudatos életvitel.
Kampányok szervezése a kerékpárral, tömegközlekedéssel vagy gyalog történő munkába,
iskolába járás ösztönzésére, ezáltal is csökkentve az üvegházhatású gázok kibocsátását.
c) Állapotrögzítő és megfigyelő rendszerek üzemeltetése, adatbázisok létrehozása: Monitoring
rendszerek kialakítása, melyeken keresztül a szakhatóságok naprakész információkat
kaphatnak a város és a térség környezetvédelmi állapotáról és az esetleg felmerülő
problémákról. Ennek segítségével a kompetens szervek gyorsabban tudnak reagálni a
környezetet fenyegető veszélyekre.

Településképi véleményezés
Javasolt megoldani a folyamatos szakmai kontroll és fejleszthetősége érdekében a településképi
véleményezés rendeleti hátterének kialakítását. Az előbbiekkel összefüggésben célszerű esetileg
építészeti tervkoncepciót létrehozni. A településképi véleményezés lehetősége megfelelő jogi
hátteret nyújt a város önkormányzatának a kezébe a településkép formálásához, a nem kívánatos és
településképet rontó állapotok létrejöttének megakadályozásához és felszámolásához.
Tervalku
Az ITS és a településrendezési terv harmonizációjáról a szükséges módosításokról a város
Önkormányzata saját hatáskörben dönt. Beruházói indíttatású, településrendezési eszközök
módosítását szükségessé tevő további igény illetve szándék nem ismert. Amennyiben ilyen
jelentkezik, és az ITS keretébe illeszkedik, úgy a településrendezési eszközök szükségessé váló
módosítása során a város önkormányzata élni kíván a tervalku lehetőségével és az elvégzendő
feladatok finanszírozásához ez úton megszerezhető források bevonásával.
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7.2. Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításának szervezeti kereteinek
meghatározása
Edelény Integrált Településfejlesztésii Stratégiájának megvalósulásának folyamatát, a stratégiában
felvázolt célok realizálódást alapvetően Edelény Város Önkormányzata követi nyomon, amely
rendelkezik társadalmi felhatalmazással. Az Önkormányzat a fent megnevezett célok érdekében az
alábbi feladatokat látja el:
-

Az ITS megvalósításának folyamatos nyomon követése és értékelése.
A városfejlesztés társadalmi, gazdasági és szabályozási környezete változásának figyelemmel
kísérése.
A külső változások hatásainak elemzése és értékelése az ITS megvalósíthatóságára nézve.
Szükség esetén az ITS módosításának kezdeményezése.
A társadalmi és gazdasági igények, lehetőségek feltárása és azok változásainak beépítése az
ITS-be.
Partnerségi hálózat fenntartása.
Támogató Csoport működtetése.
Érdekegyesítés.
Döntéshozatal (a döntéshozatalért Edelény Város Önkormányzatának képviselőtestülete
felelős).

A településfejlesztéshez kapcsolódó feladatokat Edelényben a jegyzői titkársághoz tartozó
városfejlesztési csoport látja el. Az ITS-ben szereplő projektek megvalósításához kapcsolódó operatív
folyamatok ellátása szintén a városfejlesztési csoport feladata lesz. A városfejlesztési csoport az
alábbi feladatokat látja el:











Feladatköréhez kapcsolódó fejlesztési, felújítási pályázatok előkészítésében és a
közbeszerzési eljárások lefolytatásában részt vesz.
Kapcsolattartás és együttműködés, műszaki felügyelet a pályázat útján megvalósuló
beruházásokban.
Építési beruházásnál közreműködik a használatba vételi, üzemeltetési engedélyek kiadásánál.
az ingatlanok felújításához szükséges engedélyezési tervek elkészítése, építési engedélyek
beszerzése, kivitelezési munkálatok lebonyolíttatása (pályáztatás, stb.).
Önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyon rövid- és középtávú felújítási tervek készítése
(ütemezése).
A településfejlesztéssel, településrendezéssel, az épített és természeti környezet védelmével
kapcsolatos feladatok ellátása (települési főépítésszel).
Részt vesz a településfejlesztési koncepció összeállításában, módosításában adatokat
szolgáltat a településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat elkészítéséhez.
Védi a helyi építészeti örökséget, javasolja a településrendezési feladatok megvalósítása,
továbbá a természeti, környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében az érintett
területre a változtatási, telekalakítási és építési tilalom elrendelését (települési főépítésszel),
A településrendezési feladatok megvalósítása érdekében javasolja az elővásárlási jog
bejegyeztetését olyan területekre, illetve beépítetlen telkekre, ahol a településrendezési
tervintézkedéseket tervez.
Feltárja, számba veszi, fenntartja, fejleszti, őrzi és védi a helyi építészeti örökség értékeit,
javasolja a védetté nyilvánítást. Korlátozásokat, kötelezettségeket, támogatást javasol a helyi
építészeti örökség védelmével összefüggésben. Kiemelt figyelmet fordít a település, a
területrendezés és fejlesztés, különösen a terület-felhasználás, a telekalakítás, az építés, a
használat során a természeti értékek és rendszerek tájképi adottságok és az egyedi tájértékek
megőrzésére.
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Amennyiben a megvalósuló projektek nagy száma miatt a rendelkezésre álló humán erőforrás
kapacitások nem lennének elegendőek, akkor a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet lehetőséget
biztosít arra, hogy külső forrásokat is igénybe vegyen az önkormányzat, a rendeletben
meghatározott feltételek figyelembe vételével.
Közszféra szervezetek igénybe vehetnek külső szakértői szolgáltatást, azzal a feltétellel, hogy ha a
szakértői szolgáltatást állami vagy önkormányzati költségvetési szerv, vagy 100%-ban állami vagy
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, egyéb szervezet látja el. Mindezek mellett a megyei
jogú várost, a megyei önkormányzatot vagy egyes esetekben a területileg illetékes kormányhivatalt
kérheti fel az adott projekt előkészítésére és/vagy megvalósítására. A közreműködés történhet
konzorcium alakításával vagy a megyei jogú város, megyei önkormányzat és a kormányhivatal által
nyújtott szolgáltatásnyújtással.
Az ITS megvalósulásának hatékony nyomon követése érdekében Edelény Város Önkormányzata
felállít egy Támogatói Csoportot is. A Támogatói Csoport egy olyan kezdeményezés a város életében,
amely elsősorban azokat a meghatározó társadalompolitikai, gazdasági szervezeteket,
intézményeket, civil szervezeteket integrálja, amelyek rálátnak a város és bizonyos városrészek
társadalmi problémáira, közvetlenül ismerik a városfejlesztés által érintett célcsoportok egy bizonyos
részét. A Támogatói Csoport integrálja a város legfontosabb közintézményeit. A Támogatói
Csoporton keresztül tudnak bekapcsolódni az Önkormányzat munkájába a városi intézmények a
gazdasági és a civil szervezetek.
A monitoring feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatok gyűjtéséért és a megvalósulás
előrehaladásának méréséért szintén az Önkormányzat egyes osztályai a felelősek, amelyet a
Városfejlesztési Osztály összesít. Fontos kiemelni, hogy a fejlesztések végrehajtását a stratégia
fejlesztésében szerepet vállaló önkormányzati alkalmazottak végzik, így elkerülhető a stratégia
hiányos ismeretéből fakadó nem teljes értékű végrehajtása.
A monitoring tevékenység során keletkező adatokat a település rendszeresen megjelenteti saját
honlapjának azon részén, amelyet a településfejlesztéssel kapcsolatos információk számára tart fenn.
Emellett, a monitoring adatokat célzottan megküldi az ITS kialakításában aktívan közreműködő
partnerek részére és számukra negyedéves rendszerességgel konzultációs lehetőséget biztosít az ITS
előrehaladása tárgyában. A képviselőtestület évi egy alkalommal nyilvános közmeghallgatást tart az
ITS megvalósításának előrehaladásáról.

7.3. Településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok

Edelény vonzáskörzetének az Edelényi járást tekinthetjük. A járásban összesen 45 település található,
ezekre a településekre vannak hatással az Edelényben megvalósítani kívánt bizonyos fejlesztések,
valamint a stratégiai projektekben szereplő bizonyos jövőbeli elképzelések. Ebből eredően szükséges,
hogy
Edelény
a
fejlesztési
stratégiájának
célrendszerét
egyeztesse
a
város
környékébe/vonzáskörzetébe tartozó településekkel, ezzel is elősegítve a gazdasági és társadalmi
folyamatok elmélyülését. Fontos, hogy ezen települések fejlesztési elképzelése, céljai illeszkedjenek
Edelény jövőbeli terveihez, ezzel elősegítve, hogy a környező települések saját fejlesztései
harmonizáljanak a „nagyváros”, jelen esetben a járásszékhely stratégiájával. Az aktív párbeszédekkel
és konzultációkkal elérhető továbbá, hogy a város fejlesztései a lehető legnagyobb mértékben
építsenek a környéken található kihasználatlan gazdaság- és társadalom-fejlesztési potenciálokra. A
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tervezési időszakban történő egyeztetésekkel elősegíthető, hogy az egy „környékhez” tartozó
települések közösen alakítsanak ki speciálisan fejlesztendő tevékenységeket, kiemelt súlypontokat.
Edelény Integrált Városfejlesztési Stratégiájának a város vonzáskörzetét érintő fejlesztési
elképzelések az alábbiak. Ezek a projektek közvetlen hatással vannak a vonzáskörzetben élők éltére
is. Öt olyan terület azonosítható, ahol kimutathatóak a vonzáskörzetre gyakorolt hatások. Ebből
eredően ezeken a területeken szükséges az aktív párbeszédet és a szoros településközi koordináció
mechanizmusait kialakítani.
Gazdaságfejlesztés: Edelény város gazdaságfejlesztési céljai közül az ipartelepítés ösztönzése
tekinthető olyan fejlesztési iránynak, amely közvetlen hatást gyakorol a város vonzáskörzetére. Az
ipar terület kialakításával megteremtődnek az infrastrukturális feltételei az ipartelepítésének. Ehhez
kapcsolódóan egyetlen projektet szükséges szorosabb településközi egyeztetés alá vonni, az ipari
terület bővítése, kialakítása.
Turisztikai és kulturális fejlesztések: Edelény stratégiai célként tűzte ki a város turizmusának
fejlesztését, de ezt szoros együttműködésben tervezi a Bódva-menti településekkel, amelyeknek a
nagy része hozzá tartozik a járáshoz. A Bódva-völgyének egységes turisztikai desztinációvá
fejlesztésében Edelény töltheti be a katalizátor szerepet. Az ITS-ben szereplő projektek közül az
alábbi fejlesztéseknek van térségi jelentősége: Edelényi kastély rekonstrukciójának III. üteme; Földvár
és kapcsolódó fejlesztések; Császta szőlőhegy fejlesztése; Arculatfejlesztés, imázsépítés. A turisztikai
vonzerőfejlesztések hatása elsősorban abban jelentkezik, hogy keresletet generál a térség több
települése számára is (azokon a falvakban, ahol van turisztikai vonzerő), az imázsépítés pedig
kifejezetten a turisztikai kereslet generálását célozza a Bódva-menti desztináció számára. Szükséges
felülvizsgálni, hogy a vonzáskörzet települései mennyire állnak készen a turistaérkezések
növekedésére, mennyire tudják kielégíteni a turisták igényeit, milyen szolgáltatás kapacitásokkal és
koncentrációval rendelkeznek.
Környezeti infrastruktúra fejlesztése: Az árvízvédelmi kockázatok mérséklését szolgáló
beruházásoknak szintén erőteljes térségi hatása van, tekintve, hogy egész Bódva-völgyben jelentős az
árvízi kockázat. Ezeket a projekteknek a térségre gyakorolt hatásait részletes környezeti
hatástanulmányok keretében szükséges megvizsgálni.
Kisléptékű közlekedésfejlesztések: Ezen a területen elsősorban a kerékpárút fejlesztések
emelhetőek ki.
Városi és Humán köz és közösségi szolgáltatások fejlesztés: A város fejlesztési stratégiájában
megjelennek olyan közszolgáltatás fejlesztési elemek, amelynek térségi hatóköre van. Elsősorban az
oktatási intézmények fejlesztése, a bölcsődefejlesztés (a nők munkaerő piaci integrációja kapcsán), az
emelt szintű, szakosított szociális intézmények fejlesztése és sportolási infrastruktúra fejlesztése
emelhető ki. Ezeknek a projekteknek ugyanis közvetlen célcsoportja a térség lakossága is.
Térségi szintű közösségfejlesztő programok: Önálló projektként jelenik meg Edelény Integrált
Településfejlesztési Stratégiájában a közösségfejlesztési programok generálása térségi szinten. Mint
járásközpont Edelény a közösségfejlesztést térségi szinten szeretné generálni. Elsősorban olyan
kulturális, közösségi programok, rendezvények tartoznak ide, amelyek célcsoportja a környezető
települések lakossága. Ezeknek a projekteknek a megvalósításában a szomszédos települések
szervezetei is partneri szerepet tölthetnek be.
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A környező településekkel közösen megvalósítandó projekteket csak a társadalmasítást követően van
lehetőség részletesen bemutatni, amennyiben a társadalmasítása folyamatok felszínre hoznak ilyen
típusú konkrét projekteket.

7.4. Monitoring rendszer kialakítása

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra vonatkozó közös rendelkezések
megállapításáról elnevezésű rendelet figyelembe vételével az alábbi indikátorok kerültek
meghatározásra a konkrét intézkedések tekintetében:
A monitoring és értékelési rendszer, így a bázis- és célértékek végleges meghatározása akkor
lehetséges, ha a stratégiában megfogalmazott projektek műszaki és tartalmi előkészítettsége eljut
abba a fázisban, hogy a hozzájuk kapcsolódó eredmények, hatások és outputok azonosíthatóak és
számszerűsíthetőek lesznek. Ennek ismeretében az ITS első éves felülvizsgálata során szükséges az
indikátorok bázis és célértékeit pontosan meghatározni. Az egyes indikátorok számszerűsített értékei
az indikátor típusától függően növekedést, csökkenést esetlegesen stagnálást mutathatnak.
Minden indikátor esetében: a beszámolás gyakorisága évente történik, a bázisév a 2012.év illetve
2013. év adatait jelenti, adatforrásként a Központi Statisztikai Hivatal adatai az irányadóak.
Terület- és Településfejlesztési Operatív program
Prioritás: 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére
Program specifikus eredménymutató:
 KMR és a kevésbé fejlett régiók közszféra adatai nélkül számított foglalkoztatási rátáinak (2064 évesek) különbsége (%)
Intézkedésenként:
1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése:
 Fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)
 Felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza (km)
 Elégedettség a települési környezet minőségével (pontozás1-10)
1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés:
 Természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott
helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése (látogatás/év)
1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével:
 Fejlesztett 0 - 3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (db)
 Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (db)
 Fejlesztéssel érintett óvodai intézmények száma (db)
Prioritás: 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés
Program specifikus eredménymutató:
 Elégedettség a települési környezet minőségével (pontérték 1-10)
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Intézkedésenként:
2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés:
 Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (m2)
 Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (db)
 Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (m2)
Prioritás: 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi
területeken
Program specifikus eredménymutató:
 Napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi
közlekedési módot választók részaránya (%)
Intézkedésenként:
3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának
növelése:
 Középületek éves primer energiafogyasztásának csökkentése (kwh/év)
 Megújuló energiatermelés további kapacitása (Mw)
 Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)
Prioritás: 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése
Program specifikus eredménymutató:
 A betegek közül a várólista hossza miatt kórházba nem kerültek aránya ELEF mérés alapján
Intézkedésenként:
4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése:
 A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma (db)
4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja:
 Városfejlesztés: városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek
(m2)
 városi területeken létrehozott vagy helyre állított nyitott terek (m2)
 rehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma (fő)
4.4 Helyi szintű társadalmi párbeszéd és helyi identitás erősödése
 Szociális partnerek vagy nem kormányzati szervezetek (NGO-k) által részben vagy teljesen
végrehajtott projektek száma (db)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program



A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott
helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése (fő)
Hazai és nemzetközi turisták költésének növekedése (MdFt)
Emberi Erőforrás fejlesztési Operatív Program



A projekt befejezése után 6 hónappal működő szociális vállalatok száma (db)
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív program



A felújított vagy korszerűsített nem TEN-T utak teljes hossza (km)
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Környezet és Energiahatékonysági operatív program




Megfelelő minőségű közműves ivóvízzel ellátott lakosok száma
Javított szennyvíz-kezelésben részesülő további lakosság
Árvíz ellen az előírásoknak megfelelően védett lakosok száma

Az alábbi táblázat tartalmazza az ITS-ben megjelenő projektek indikátorait, amelyet a projektet
finanszírozó operatív programok alapján határoztuk meg.

Projekt neve

Indikátor

Közvilágítás fejlesztése

A természeti és kulturális
örökségnek, illetve
látványosságnak minősülő
támogatott helyszíneken tett
látogatások várható számának
növekedése
A felújított vagy korszerűsített
utak teljes hossza
Elégedettség a települési
környezet minőségével
-

Kerékpárút hálózat fejlesztése

Megépített kerékpárút hossza

Földvár és kapcsolódó fejlesztések

Panziófejlesztés
Belterületi utak és járdák fejlesztése
Parkolók kialakítása

Ivóvíz hálózatrekonstrukció
Szennyvíz hálózat fejlesztése
Térfigyelő rendszer fejlesztése
Csapadékvíz elvezető rendszer
fejlesztése

Megfelelő minőségű közműves
ivóvízzel ellátott lakosok száma
Javított szennyvíz-kezelésben
részesülő további lakosság
Külön kiírás lehet
Bel- és csapadék-vízvédelmi
létesítmények hossza

Árvízvédelem depóniaerősítéssel

Árvíz ellen az előírásoknak
megfelelően védett lakosok
száma

Hídfejlesztés az árvízi kockázatok
mérséklése érdekében

Árvíz ellen az előírásoknak
megfelelően védett lakosok
száma

Művelődési központ energetikai
felújítása
Játszóház kialakítása a magtár
épületéből

A középületek éves
primerenergia-fogyasztásának
csökkenése (kWh/év)
A közösségi, szabadidős,
közszolgáltatást nyújtó terekkel
és létesítményekkel való
lakossági elégedettség
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Mérés
módja/adatszolgáltató
önkormányzat

kedvezményezett
önkormányzat
önkormányzat

önkormányzat
Borsodvíz Közüzemi
Szolgáltató Zrt.
Borsodvíz Közüzemi
Szolgáltató Zrt.
önkormányzat
önkormányzat
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
önkormányzat

kedvezményezett

Projekt neve
Funkció nélküli volt Bányász Klub
felújítása
Városi könyvtár fejlesztése
Borsodi iskola bővítése
Óvodafejlesztés

Bölcsődefejlesztés

Idősek otthonának kapacitásbővítése
Uszoda létrehozása
Közösségi terek kialakítása
Öltözőfejlesztés
Játszótér, fitness park kialakítása
Parkosítás, parkrekonstrukció
Eszközbeszerzés
Temetőrekonstrukció
Ipari terület bővítés, kialakítása

Szociális GAZDASÁG kialakítása

Császta szőlőhegy fejlesztése

Szociális városrehabilitáció

Komplex telepprogram
Zarándokszálláshely kialakítása

Indikátor
Városi területeken épített vagy
renovált köz- vagy kereskedelmi
épületek
Városi területeken létrehozott
vagy helyreállított nyitott terek
(m2)
Újonnan létrehozott, 3-6 éves
gyermekek elhelyezését biztosító
férőhelyek száma (db)
Támogatott 0-3 éves gyermekek
elhelyezését biztosító férőhelyek
száma (db)
A fejlesztés révén létrejövő,
megújuló szociális
alapszolgáltatások száma (db)
A közösségi, szabadidős,
közszolgáltatást nyújtó terekkel
és létesítményekkel való
lakossági elégedettség
Városi területeken létrehozott
vagy helyreállított nyitott terek
Elégedettség a települési
környezet minőségével
A fejlesztett vagy újonnan
létesített iparterületek és ipari
parkok területe (ha)
A projekt befejezése után 6
hónappal működő szociális
vállalatok száma (db)
A szociális gazdasághoz
kapcsolódó képzésekbe,
programokba bevont hátrányos
helyzetű személyek száma (fő)
A közösségi, szabadidős,
közszolgáltatást nyújtó terekkel
és létesítményekkel való
lakossági elégedettség
Szociális célú
városrehabilitációval érintett
akcióterületen élő lakosság
száma (fő)
Helyreállított lakóegységek
városi területeken
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Mérés
módja/adatszolgáltató
kedvezményezett

könyvtár

KLIK
önkormányzat

önkormányzat

kedvezményezett

önkormányzat

kedvezményezett
önkormányzat

önkormányzat

önkormányzat

kedvezményezett

önkormányzat

kedvezményezett

Projekt neve

Indikátor

Üzleti célú szálláshely fejlesztése,
pincefejlesztés

Mérés
módja/adatszolgáltató

-

0-3 évesek elhelyezését biztosító
férőhelyek száma
Városi TV fejlesztése
Szociális partnerek vagy nem
kormányzati szervezetek (NGOArculatfejlesztés, imázsépítés
k) által részben vagy teljesen
végrehajtott projektek száma
(db)
Térségi szintű közösségfejlesztő
Helyi társadalmi akciókban
programok
résztvevők száma (fő)
A természeti és kulturális
örökségnek, illetve
Edelényi kastélysziget felújításának III.
látványosságnak minősülő
üteme
támogatott helyszíneken tett
látogatások várható számának
növekedése
Bölcsődefejlesztés
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önkormányzat

önkormányzat

kedvezményezett
Forster Gyula Nemzeti
Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási
Központ.

