
Alsózsolca város 2010-2014 évekre szóló gazdasági programja 
 
 
     A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (6) bekezdése értelmében 
a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra 
meghatározza gazdasági programját, amelyet az alakuló ülését követő 6 hónapon belül kell 
elfogadnia. 
     Alsózsolca Város Önkormányzatának gazdasági programja a város feladatcentrikus 
működtetésének és fejlesztésének stratégiai terve. Program, melynek célja, hogy Alsózsolca 
fejlődésének üteme fenntartható, életének komfortja biztosítható, de inkább javítható legyen.   
       A gazdasági program elsőséget ad a dinamikus, személyes boldogulásra is esélyt adó, az 
Alsózsolcán élők komfortérzetét javító, identitásának, érzelmi azonosulásának kialakulását 
elősegítő programoknak. 
  

Az önkormányzati gazdálkodás prioritásai 
 
     A biztonságos gazdálkodás előfeltételeinek megteremtése, a kibocsátott kötvény 
visszafizetése a szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően. A kötvény meglévő részét 
elsősorban pályázati önrészként kell felhasználni a települési fejlesztési elképzelések 
megvalósítása érdekében. 
     A város működőképességének biztosítása, a kötelező intézmények működtetése, a 
városfenntartási feladatok ellátása. Ennek érdekében az intézményhálózat további 
racionalizálása oly módon, hogy az a város hosszú távú érdekében álljon. 
     A város infrastrukturális fejlesztése. Ezen belül is kiemelten fejlesztendő: 

- a város teljes körű belterületi és az Ipari Park csapadékvíz rendezése (a közel 600 
millió Ft-os beruházást pályázati forrás segítségével kívánjuk megvalósítani), 
 - a közúthálózat fejlesztése, ennek kapcsán az utak teljes felújításának folytatása 
(jelenleg nincs pályázati forrás, önerőből kell folytatni), 
- járdaépítés, 
- a meglévő intézményhálózat folyamatos felújítása, korszerűsítése  
- az egészséges ivóvízellátás biztosítása, az elavult, elhasználódott elsősorban AC 
csővezetékek kicserélése (a szolgáltatóval közösen benyújtott svájci projekt keretében 
a választási ciklusban megvalósulhat) 
- az intézményi feladatellátásnak a város igényeinek megfelelő korszerűsítése, 
racionalizálása a finanszírozási feltételek figyelembevételével. 

 
     Biztosítani kell a kötvénykibocsátás visszafizetését. A jelenlegi hitelállomány tovább nem 
növelhető. 
 
Az önkormányzat a munkanélküliség csökkentése, a munkába való visszatérés elősegítése, 
nem utolsó sorban az önkormányzati feladatellátás biztosítása érdekében számol a 
közfoglalkoztatással. Költségei kímélése érdekében lehetőség szerint foglalkoztat pályakezdő 
munkanélkülieket. 
 
 
 
 
 
 
 



A településrendezés és városfejlesztés feladatai 
 
 
Városszerkezet 
     Alsózsolca rendelkezik érvényes településrendezési és szabályozási tervvel. Amennyiben 
lakossági vagy vállalkozói igény merül fel a módosításra, úgy a helyi közösségi érdekek 
figyelembevételével a képviselőtestület dönt a változtatásról. 
     Alsózsolca településközpont kialakításához szükséges Előzetes Akcióterületi Terv 
elkészült. Ennek folytatásaként a település Integrált Városfejlesztési stratégiáját el kell 
készíttetni, mely a településszerkezet további alakítását hosszú távon meghatározza majd. 
     A Sajó-part szabadidős célra történő hasznosítása. A Sajó parti kompház bővítése, 
fejlesztése (a benyújtott LEADER pályázatunk eredményes bírálata nyújthat rá lehetőséget). 
     A 3/1979. (Ép.Ért.11.) ÉVM. utasítás értelmében minden önkormányzatnak naprakész 
közmű-, illetve alaptérképi nyilvántartással kell rendelkeznie a saját közigazgatási területéről. 
A friss, közműveket is tartalmazó digitális összközmű térkép elkészítése szükséges, mely 
támogatja majd az önkormányzat településüzemeltetési, beruházási feladatainak ellátását. Az 
érintett szolgáltatókkal egyeztetést kell kezdeményezni a költségek közös viseléséről. 
 
Tömegközlekedés 
     Az autóbusz közlekedés helyi feltételeinek javítása.  A helyi járatok számának bővítése 
érdekében tárgyalni kell a VOLÁN szakembereivel.  
     Új autóbusz megálló építése nem szükséges, viszont a meglévőkön a buszvárók 
megépítését kell szorgalmazni. A Kossuth úti buszmegállók felújítása, fellépők kiépítése 
szükség szerint. 
 
Utak, közművek, zöldfelületek 
     Kiemelt jelentőséggel bír a közlekedésben a Kossuth út, melynek a forgalma az utóbbi 
években számottevően megnőtt. El kell érni, hogy az M3-as ill. M30-as autópálya 
Nyékládháza és Miskolc-Kelet közötti szakasza teljesen ingyenessé váljon. Ezáltal jelentős 
teherforgalomtól mentesülne a település. 
     Újra tárgyalásokat kell kezdeményezni a 37-es főutat az M3-as autópályával összekötő ún. 
„elkerülő út” megépítését. Ez egyrészt mentesíteni a fent említett autópálya egy szakaszát ill. 
a jobb elérhetőséggel új lehetőséget nyitna az Ipari Park üzemei részére. A város 
szempontjából pedig kiemelkedő jelentőséggel bírna, mert a Kossuth és Kassai utak forgalma 
ezáltal lényegesen csökkenhetne. 
     El kell indítani az évekkel ezelőtt megépített, mára balesetveszélyessé vált járdák 
felújítását, a közmunkaerő bevonásával. 
     Folytatni kell az utak felújítását, új aszfaltréteggel történő borítását. 
     A város területén lévő eltömődött átereszeinek folyamatos kitisztíttatása a csapadékvíz 
elvezető árokrendszerrel együtt elengedhetetlen.  
     Meg kell vizsgálni a parkolási rend szigorítását a városban. Az útjaink állagának 
megóvása érdekében az idegen tehergépjárművek belterületen történő parkolását szabályozni 
kell. 
     A közvilágítást a meglévő lámpatestek folyamatos korszerűsítésével, cseréjével kell 
gazdaságosabbá tenni. Emellett indokolt esetben az utcai világítás bővítése szükséges újabb 
lámpatestek felszerelésével. 
     A vezetékes jó minőségű ivóvíz ellátás a város közigazgatási területén biztosított. A 
szennyvízhálózat kiépülésével megoldott a szennyvízelvezetés. A talajterhelési díj fizetési 
kötelezettség növekedésének következtében a lakosság egyre nagyobb része köt rá a 
hálózatra, ezzel is csökkentve a környezeti terhelést.  



    A szennyvízhálózat egyre nagyobb terheléséből adódó üzemeltetési problémákra megoldást 
kell biztosítani a szolgáltatóval közösen. 
     A település belterületén nagyon vegyes képet mutat a zöldterület.  A lakosság egy része 
szabálytalanul, környezetbe nem illő, a közúti közlekedést akadályozó növényeket ültet az 
útpadkára. Ezt az állapotot meg kell szüntetni. Parkosítási, zöldfelület fejlesztési koncepciót 
indokolt készíteni. és azt érvényesíteni. 
     A parlagfű elleni védekezést – megelőzés – hatékonnyá kell tenni. Az iskolai óvodai 
nevelés során fokozott figyelmet kell fordítani a gyermekek környezettudatos nevelésére. 
    Jelenleg nincs közterületi játszóterünk, mert a régi, az előírásoknak nem megfelelő 
játékokat leszereltük. Új játszótér megépítését tervezzük, de erre jelenleg csak pályázati 
támogatás útján látunk lehetőséget. Az óvodáinkban szabványnak megfelelő játékok állnak a 
gyermekek rendelkezésére. 
  
Hulladékgazdálkodás 
      A Miskolc Térségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium tagjaként társtulajdonosai vagyunk 
a Hejőpapi Regionális Hulladéklerakónak. Ez a létesítmény – melynek bővítésére a 
közelmúltban nyújtottunk be pályázatot – hosszú távon biztosítja a településünkön keletkezett 
kommunális hulladékok megfelelő elhelyezését. 
  
Városfenntartás 
     A Városgondnokság által ellátott folyamatos feladatokon túlmenően indokolt a jövőben 
nagyobb hangsúlyt helyezni a kátyúzásra. 
     Fontos feladat az illegális szemét-lerakóhelyek kialakulásának a megelőzése, illetve 
felszámolása.  Ennek érdekében figyelőszolgálatot hozunk létre a Városgondnokságon belül, 
így azonnali beavatkozásra nyílik lehetőségünk. 
     A közterületek rendjének és tisztaságának a megőrzése érdekében szoros együttműködésre 
kell törekedni a civil szervezetekkel és az iskolákkal. 
     A tervezett – pályázat alatt lévő – bioerőmű segíti majd a lakóingatlanokon keletkező 
zöldhulladék elhelyezését, hasznosítását. Ez az erőmű alkalmas lesz a háztartásokban 
keletkező zöldhulladék feldolgozására és a lakosságnak térítést is nyújt majd a beszállított 
anyagért cserébe. 
     A szelektív hulladékgyűjtés elterjedését, a lakosság környezettudatos szemléletének 
alakítását újabb gyűjtősziget kialakításával kell elősegíteni. Ezt a település 
hulladékgazdálkodási szolgáltatójával az AVE Kft-vel közösen kell megvalósítani. 
     Az eddigi hagyományoknak megfelelően – évente legalább egyszer – takarítási, 
lomtalanítási akciókat kell szervezni a lakosság bevonásával. A begyűjtött anyagok körét – a 
környezetvédelmi előírások betartása mellett – bővíteni kívánjuk. 
 

A humánszolgáltatások és az intézményhálózat fejlesztési feladatai 
 
Oktatás 
     Alsózsolca önkormányzatának következő évekre szólóan legfontosabb célja az alsózsolcai 
közoktatás értékeinek  megőrzése, az értékközvetítés szerepének erősítése (pl.: 
környezetvédelem, egészségvédelem, lokálpatriotizmus területén). 
     Továbbra is biztosítani kell a nevelés-oktatás jogszabályi feltételeit, a helyi igények 
érvényesülését is figyelembe véve.  
     Várospolitikai szempontból kiemelt fontosságú az idegen nyelv, a számítástechnikai 
ismeretek elsajátítása, az ehhez szükséges feltételek biztosítása.  
      A szeptemberben beinduló felnőttképzést fenn kell tartanunk, mert ezáltal hosszú távon 
biztosítható lesz a nyolc általános iskolai végzettség megszerzése mindenki számára. 



     A településünkön szeptemberben beinduló középiskolai képzés mellett a későbbiekben a 
szakoktatás beindítása, az első szakma megszerzése lehetőségének biztosítása a célunk.  Ily 
módon növelhetjük a településen élők munkaerő piaci esélyeit. 
     Az EU normák követelményeinek elérésére a közeljövőben esedékes pedagógiai program-
módosításoknál, illetve az önkormányzat közoktatási intézkedési tervének hatályosulása 
kapcsán kivételes figyelmet kell szentelni.  
     Folytatni kell az intézményi felújításokat, korszerűsítéseket. 
 
Kultúra 
     Alsózsolca gazdag szellemi múltja szorosan kapcsolódik jelenéhez. A város lakossága 
képes volt újra felismerni és újra megteremteni a múlt értékeinek ápolását. A hagyományok 
tisztelete, felelevenítése mellett, mindent meg kell tenni, hogy a város szellemi élete, kultúrája 
egyre gazdagodjon, kötődjenek a városhoz alkotók, alkotó közösségek, szellemi műhelyek. 
     A kulturális élet intézményi kereteit kialakultnak tartjuk. Közösségi teret biztosítunk 
mindazon civil kezdeményezéseknek, önszerveződő közösségeknek, amelyek a helyi 
kulturális igények kielégítését, kulturális értékeink gyarapítását szolgálják. 
     A kialakítandó helytörténeti gyűjteményben – többek között - helyet kapnak Alsózsolca 
szellemi, kulturális értékei, melyeket meg kell ismertetni Alsózsolca minden lakójával, 
különösképpen a fiatalokkal. 
     Támogatni kell a fiatalok aktívabb bekapcsolódását a helyi kulturális programokba. Az 
igények még jobb megismerése érdekében a Közösségi Ház által időről-időre elvégzett 
közvélemény-kutatásokat, felméréseket folytatni kívánjuk. 
     A Könyvtárban a Miskolci Egyetemmel közösen elnyert Uniós támogatás révén 
megvalósult fejlesztés magas szakmai színvonalú szolgáltatást tesz lehetővé. Ezt a lakosság 
minél szélesebb körével megismertetve segítjük a közművelődési igények kielégítését.  
 
Sport 
     A testedzés szerepe jelentős az egészségmegőrzésben, de a sport - mint a testedzés 
gyakorlásának intézményesült formája - számos egyéb, a társadalom és az egyén 
szempontjából hasznos funkciót is betölt. 
     Szorgalmazni kell a diáksport, verseny- és szabadidősport, utánpótlás nevelés fejlesztését. 
A Sportcsarnokban továbbra is lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára szabadidős 
programokon, nyári sporttáborokon való részvételre. 
     A Sportcsarnok és a sporttelep révén biztosítjuk a sportolási lehetőséget a település lakosai 
részére.  
     Biztosítjuk a meglévő önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenntartását, 
programjainak bővítését. 
     Továbbra is támogatjuk a meglévő helyi egyesületek működését (kézilabda, asztalitenisz) 
és szorgalmazzuk újabb közösségek önszerveződését. 
 
Civil szervezetek 
     A civil szervezetek támogatása az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint 
történik.  Az elkövetkező időben is támogatni kívánjuk a valós közösségformáló 
tevékenységet folytató civil szervezeteket. 
     Meg kell vizsgálnunk, hogy melyek azok az önként vállalt önkormányzati feladatok, 
melyeket a civil szféra partnerként átvállalhat, természetesen meghatározott erőforrások 
biztosítása esetén és megfelelő szerződés keretében. 
 
 



     Fentiek érdekében szükséges egy átfogó civil stratégia, mely meghatározza, hogy az 
önkormányzat milyen célok elérése érdekében, mely közszolgáltatási, illetve 
problématerületeken, milyen céllal, feltételekkel és garanciákkal számít a társadalmi 
öntevékenységre, milyen formákat (típusokat) preferál egyes területeken. 
  
Egészségügy 
     Az egészségügyi alapellátás biztosításához szükséges feltételek (egészségház) fenntartása a 
tulajdonostárs háziorvosokkal közösen. 
     A labor működésének biztosítása és a fizikoterápiás kezelések bővítése.  
     A közelmúltban megalakult helyi Vöröskereszt Szervezettel közösen egészségügyi szűrő-, 
felvilágosító, egészségmegőrző programok szervezése. 
  

A szociális gondoskodás feladatai 
 
     Alsózsolca széles szociális intézményi hálózattal rendelkezik, amely megfelel a szociális 
törvényben foglalt előírásoknak. 
      A felújított Idősek Napközi Otthonában biztosítottak az ellátás megfelelő feltételei. 
     A házi segítségnyújtás ellátásába a jogszabályi változások következtében civil szervezetek 
is bekapcsolódtak. Egyre több egyedülálló idős ember él településünkön, ezért ezt a 
tevékenységet bővíteni kell, amennyiben erre igény mutatkozik. 
     Önkormányzatunk a Miskolci Kistérség Többcélú Társulásának tagjaként fenntartója a 
miskolci Őszi Napsugár Otthonnak, így javult az alsózsolcai időskorú emberek bennlakásos 
otthonba való bekerülésének aránya. 
 
     A már meglévő és működtetett szociális ellátó rendszer további fenntartását indokolja a 
lakosság korösszetételének alakulása, miszerint az időskorú népesség száma és aránya 
növekszik. 
     A szociális ellátórendszer keretében az önkormányzati feladatkörbe tartozóan a szociális 
biztonság megteremtése és megőrzése érdekében, ismerve a lakosság szociális körülményeit, 
jövedelmi viszonyait a foglalkoztatás lehetőségeit valamint az e területen jelentkező 
igényeket, továbbra is számolunk a szociális támogatások fenntartásával.  
A szociális törvényben meghatározott ellátásokat kötelező feladatként, mérlegelési jogkör 
nélkül biztosítanunk kell mindazok részére, akik a törvényi, jogszabályi feltételeknek 
megfelelnek. 
     A rendkívüli segélyek odaítélése szigorú feltételek mellett zajlik, mely döntést továbbra is 
a Szociális Bizottság jogkörében kívánjuk tartani. 
  
 
Gyermekvédelem 
     A gyermekvédelem körében kiemelt feladat a felnövekvő generáció egészséges testi, 
szellemi fejlődésének elősegítése. 
     A veszélyeztetett gyermekek családban történő nevelkedésének biztosítása érdekében a 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal eddiginél szorosabban együttműködve szükséges a 
veszélyeztető körülmények feltárása, elhárítása. 
     A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat jó körülmények között – a pályázat útján 
létrehozott modern épületben – a jogszabályi feltételeknek megfelelő létszámmal látja el 
tevékenységét. Amennyiben a helyi igények úgy kívánják, munkájuk segítésére 
közfoglalkoztatás keretében kell többlet létszámot biztosítani 
     Az óvodai és iskolai napközis gyermekek után a szülők által fizetett étkeztetési térítési díj 
csökkentését a továbbiakban is önkormányzati támogatás biztosításával kívánjuk fenntartani. 



     Gyermek és ifjúságvédelmi ellenőrzések rendszeres szervezése az érintett oktatási, 
nevelési intézmények képviselői valamint a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, a 
Rendőrség munkatársainak bevonásával. 
     A hátrányos helyzetű rászorult családok hatékonyabb, célirányosabb támogatásának 
elősegítése érdekében – együttműködve a szociális tevékenységet végző civil szervezetekkel, 
Cigány Kisebbségi Önkormányzattal – szükséges az önkormányzati pénzeszközök bővítése a 
pályázati lehetőségek kihasználása által. 
 

A Polgármesteri Hivatalt érintő fejlesztések 
 
      Az ÁROP  és  CÉDE pályázatok által elnyert támogatások segítségével a Polgármesteri 
Hivatalban szervezetkorszerűsítést hajtunk végre. Az újonnan kialakított ügyfélszolgálaton 
még ebben az évben megindul az eddiginél korszerűbb, jobb színvonalú, ügyfélbarát 
szolgáltatás, mely a lakossági igények megfelelő kielégítését célozza. 
     A kialakításra kerülő új informatikai háttér nemcsak az alkalmazottak munkáját, hanem az 
ügyfelek gyorsabb, pontosabb ügyintézését is segíti majd.  
     A feladatellátáshoz szükséges létszámot belső átcsoportosítással és közfoglalkoztatással 
biztosítjuk. 
     Az új rendszer során a lakosság részletesebb tájékoztatást kaphat ügyeinek jogszabályi 
hátteréről, lehetőségeiről. 
     Folyamatosan biztosítani kívánjuk a munkavégzéshez szükséges jó színvonalú technikai 
hátteret, melyek nem öncélú beruházások, hanem a munka hatékonyságát növelik. 
     A Felsőzsolcai Okmányirodával való kapcsolattartásunk színvonalának javítása 
érdekében folyamatos kapcsolatban vagyunk annak fenntartójával. Arra törekszünk, hogy a 
lakosság minél rövidebb várakozási idővel, rugalmasan intézhesse ügyeit.  
     A nyilvánosságot továbbra is a testületi ülések, közmeghallgatások, önkormányzati 
rendezvények kábeltévé közvetítésével, a honlap fenntartásával valamint az önkormányzat 
helyi lapjával biztosítjuk.   
 

Vállalkozásfejlesztés és munkahelyteremtés 
     Folyamatosan növeljük a közfoglalkozásba bevont segélyezettek számát.  
     Folytatjuk – ezután is a törvény által biztosított keretek szigorú betartása mellett – azt 
a gyakorlatot, mely szerint kizárjuk a segélyezésből azokat a személyeket, akik nem vállalják 
el a részükre felajánlott munkát.  
     Továbbiakban is megszüntetjük a munkaviszonyát azoknak a dolgozóknak, akiket a 
munkahelyen alkoholos állapotban találunk illetve súlyos munkafegyelem sértést követnek el.  
     Segítjük a helyi kis – és középvállalkozásokat a támogatási, pályázati lehetőségek 
megismerésében. A BÜKK-MAK LEADER Vidékfejlesztési Közösség tagjaként a 
településünk vállalkozásait, civil szervezeteit tájékoztatjuk az aktuális pályázatokról. 
      Törekedni fogunk a hatósági engedélyezéseknél az eddigi gyakorlatnak megfelelően a 
gyorsított, soron kívüli ügyintézés biztosítására.  
     Fontos célkitűzésünk a következő négy évre a város általános vonzerejének, 
versenyképességének a növelése annak érdekében, hogy minél vonzóbbá tegyük a befektetők 
számára. Ezért kihasználjuk az internetes megjelenési lehetőségeket a 
vállalkozásfejlesztési portálokon. 
     Találkozókat szervezünk  a helyi vállalkozókkal, a vállalkozásaik dinamikus 
fejlesztéséhez szükséges helyi segítségnyújtás lehetőségeiről.   
 
 
 



Közrend, közbiztonság 
 
     Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása 
érdekében támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, 
lakossági fórumok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél. 
     Támogatni kívánjuk a polgárőrség működtetését (szorgalmazzuk a polgárőr szervezet aktív 
tevékenységét, az önkéntes szervezet taglétszámának növelését) Segítjük a működésükhöz  
szükséges eszközbeszerzéseket . 
     A rendőrség helyi vezetőivel való kapcsolattartás során továbbra is javaslatokat, 
észrevételeket teszünk a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére. Felhívjuk a 
rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető körülményekre. 
Támogatjuk az általános iskolai tanulók bűnmegelőzési felvilágosító, tájékoztató oktatását. 
     Anyagilag támogatjuk a rendőrőrs és a helyi KMB Iroda működtetését, biztosítjuk 
számukra a helyiséget. 
     A Rendőrség fenntartóinál kezdeményezzük egy önálló Rendőrőrs létrehozását. 
Amennyiben ez a jelenlegi szabályozás miatt nem lehetséges, úgy kezdeményezzük a helyi 
KMB csoport létszámának növelését. 
     A vagyon elleni bűncselekmények, a betöréses lopások visszaszorítása és megelőzése 
érdekében szükségesnek tartjuk a térfigyelő rendszer kiépítését. Az elmúlt évben a Rendőrség 
szakembereinek segítségével a felmérés megtörtént, kijelölésre kerültek a településen belül 
azok a pontok, ahová célszerű lesz elhelyezni a kamerákat. A jogszabályi feltételeknek 
megfelelően kiépített és üzemeltetett rendszer megvalósításához jelenleg nem áll 
rendelkezésünkre a pénzügyi fedezet. Kistérségi összefogással – ahogyan azt terveztük – 
pályázati forrásból tudjuk majd megvalósítani és működtetni. 
      A közbiztonság fokozása érdekében megteremtjük „A lakók egymás házát őrzik” 
programot.  
 
     A lakosság széles körű tájékoztatásával segítjük a lakásbetörések megelőzését. A 
Rendőrség által havonta kiadott Lakossági Hírleveleket tájékoztatásképpen továbbra is 
eljuttatjuk a lakosság felé – kivonatos formában a helyi újságban, teljes terjedelemben 
Alsózsolca város honlapján és hirdető táblákon. 
 
Kisebbség 
     A településünkön élő cigány lakosság életkörülményeinek javítása és ezzel együtt a 
társadalmi beilleszkedésük elősegítése érdekében nem halogathatjuk tovább egy átfogó helyi 
kisebbségi stratégia kialakítását. A stratégia készítéséhez igénybe vesszük a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségének segítségét. A szakemberek bevonásával komplex 
cselekvési programot készítünk, mely középpontjában az érintett célcsoport konkrét 
tevékenysége, feladat- és felelősségvállalása áll majd, az eddigi szociális- és pénzbeli juttatás 
alapú mesterséges segítő szándék mellett. A stratégia kidolgozásába, az előkészítésbe és a 
feladat végrehajtásába be kívánjuk vonni a helyi egyházakat, önkormányzati intézményeket és 
a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot.   Önkormányzatunknak támogatni kell a 
kezdeményezéseiket, és lehetőséget kell biztosítani az őket érintő döntéseknél a 
véleménynyilvánításra. Csak együttműködéssel tudunk előre haladni és változást elérni.    
 
 
 
 
 
 



ÖSSZEGZÉS 
 
     Alsózsolca Város Gazdasági Programja a város középtávú jövőképének a felvázolását 
tűzte ki célul azzal a megszorítással, hogy számos részterület vonatkozásában az elmúlt évek 
során már elkezdődtek a fejlesztések, melyek befejezésére kell törekednünk. 
     A program nem tekinti feladatának, hogy a város – mint egy komplex módon fejlesztendő 
egység  – esetében az eltérő részletességű és időben eltérő megvalósíthatósági realitású 
célkitűzések között értékrangsort állítson fel, vagy határidőket ütemezzen. 
 
     Alsózsolca jövőképét a város „élhetőbbé” tételében, egy nyílt, befogadó,  aktív, 
kezdeményező,   megújulni képes és végül egy együttműködő, belső és térségi 
partnerségre egyaránt képes, vagyis sikeres város imázsának és élő gyakorlatának a 
megteremtésével lehet jellemezni. 
 
     Ennek a ciklusokon túlmutató feladatnak a megvalósításához kérjük és igényeljük a 
városban működő szervezetek, intézmények, vállalkozások és minden tenni akaró alsózsolcai 
lakos segítségét, egyúttal megköszönjük a program kidolgozásához beérkezett javaslatokat és 
észrevételeket. 
 
 
   

 
 
  
 
 
  


