Alsózsolca Város Önkormányzatának

GAZDASÁGI
PROGRAMJA
2014-től 2019-ig terjedő időszakra

BEVEZETŐ
Alsózsolca város Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Miskolci járáshoz tartozó, Miskolctól 10
km-re található település, mely az ország harmadik legnagyobb városának agglomerációjában, a
Sajó folyó bal partján helyezkedik el.
A város a település történetét feldolgozó írásos emlékek alapján 734 éves múltra tekint vissza.
A település a megyeszékhelyhez való közelsége miatt nem rendelkezik karakteres
vonzáskörzettel.

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

A település a honfoglalás után keletkezett. Első írott emléke 1281-ből származik. Kezdetben
Ernye bán fia István birtokának része, majd 1396-tól a Barius família,1668-tól pedig a Vay
család birtokolja. Alsózsolca évszázadokon keresztül jobbágyfalu volt.
A II. világháború utáni időszak jelentős iparosodást hozott a település életében.
Alsózsolca határában hatalmas mennyiségű kavics és homok található, melynek kitermelése,
osztályozása és értékesítése az 1950-es évektől meghatározója a település iparának,
fejlődésének. Sorra épültek az üzemek, gyárak: Kavicsbánya Vállalat, Beton- és
Vasbetonipari Művek Alsózsolcai Gyára, Borsodi megyei Állami Építőipari Vállalat
Alsózsolcai Házgyára, Építőipari Termelőeszköz kereskedelmi Vállalat 5. számú telepe. Ezek
évtizedeken át a munkások ezreinek, főként alsózsolcaiaknak és a közeli falvak lakóinak
biztosítottak rendes megélhetést.
A beruházások a munkaerő bevándorlását indították el. A BVM Vállalat 62 lakásos,
kétszintes lakóházakból álló lakótelepet épített, ezzel segítve a vállalatnál dolgozók
Alsózsolcára települését. A lakosságszám növekedéséhez hozzájárult továbbá Miskolc
közelsége, hisz sok család kitelepül a városból a nyugodtabb, csendesebb környezetbe.
Mindezek alapján a település lakossága a XX. század végére megduplázódott.
A növekedés magával hozta a feladatokat is. Második óvoda, második iskola, kisegítő iskola,
új egészségház, gondozási központ, stb.
A rendszerváltás utáni átmeneti időszak nagyon rossz hatással volt a település
foglalkoztatására. A sorra megszűnő üzemek jelentős munkanélküliséget idéztek elő, nemcsak
a térségben, hanem Alsózsolcán is. Így főként az építőiparban foglalkoztatott szak- és
betanított munkások váltak munkanélkülivé.
Mára a település hazánk azon régiói közzé tartozik ahol a roma kisebbség aránya igen magas.
A roma közösség alacsony társadalmi státusza és integrációja következtében, szegregátumot
alkot a településen. A város kiegyensúlyozott fejlődése szempontjából nagyon fontos e
településrész a város szövetének egészébe való integrálása, a fejlettségi különbségek
megszüntetése.
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A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága

A város közigazgatási területe a Sajó és a Hernád folyók között található síkság, melynek Nyi részén helyezkedik el maga a település.
A település alatt 1500-2000 m mélységben található triász és jura korú kőzetekre a
harmadidőszak során vastag üledéktakaró került, ennek felső rétegeit az e területet feltöltő
Sajó és Hernád folyók üledékei képezik. A sziliciumklasztos üledék rétegek fontos ivóvíz
bázis képeznek, valamint jól használható építőipari alapanyagok.
Az észak-magyarországi hordalékkúp-síkságok sorának borsodi részének alkotója a Sajó
Hernád-sík elnevezésű kistáj. Megjelenése enyhén hullámos síkság, melyet a folyók munkája
alakított ki.
Éghajlata mérsékelten meleg száraz, 9,5°C-os átlaghőmérsékletével és évi 550 mm-es
csapadékmennyisége már a hegységelőtéri elhelyezkedésére utal hűvösebb és csapadékosabb
jellege, amely a mezőgazdasági kultúrákra is kihat. Legjellemzőbb szélirány az É-ÉNy-i.
Rétegvizei a hordalékkúp rétegeiből táplálkoznak, és megfelelő minőségűek, a vízhálózatba
fúrt kutakból jut kiváló minőségű ivóvíz. A Sajó, mint a felszíni vizek befogadója, a Hernád
mellet vízenergia potenciállal is bír. A település közvetlen közelében folyó Sajó korábban az
ország legrosszabb állapotú folyói közé tartozott, amely a szennyező források megszűnésével
gyorsan revitalizálódott. A folyó és a környezete adta lehetőségeket a település még csak
kevéssé használja.
A város levegőminőségét korábban a folyót megmérgező iparterületek szennyezték. A nagy
légszennyezést okozó gyárak megszűnésével a levegőminőség veszélyeztetettsége csökkent,
de a település továbbra is veszélyeztetett a légszennyezéstől.
A település földterületei döntő részben fiatal öntéstalajok, amelyek mezőgazdasági
alkalmazhatósága jónak mondható mechanikai összetételük függvényében. A talajminőségi
viszonyokat nagyban befolyásolja a domborzat, és az esetleges vízhatás. Minőségük a
közepes és a jó kategóriába esik, ettől függően alkalmasak erdő-, vagy szántóföldi művelésre.
Jelentősebb természetvédelmi értékkel a Sajó és Hernád folyó medrét övező természet közeli
területek bírnak, melyek Natura 2000-es besorolással rendelkeznek.
Főbb demográfiai jellemzők

A település lakosság számának változása 1870-től
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Születések, halálozások számának alakulása (az elmúlt 5 évben)
Év

Születések száma (fő)

2010.
2011.
2012.
2013.
2014.

Halálozások száma (fő)

74
71
74
88
93

54
81
60
92
69

Népesség kor szerinti megoszlása 2014. év január 1-jén
Kor szerinti
csoportosítás
0-3
4-6
7-14
15-18
19-60
61-

Fő

Korcsoport

Fő

285
234
669
375
3341
999

Gyermek és
Fiatalkorú
(0-17év)
Munkaképes
Korú (18-60 év)
Időskorú (65 év
felett)

1485

Megoszlás
%-a
25,16

3690

62,51

728

12,33

Összesen:

5903

Összesen:

5903

100

Infrastruktúra helyzete
A település elérhetősége (közút, vasút kiépítettsége)
Alsózsolca város Budapesttől 180 km-re fekszik. Közúton az M3-M30 autópályán vagy az
azzal párhuzamos 3-as főúton, Felsőzsolcán át közelíthető meg.
A városon a 3606-os számú közút halad át. A város közúton nagyon jól megközelíthetőn
minősül.
A város belterületének közvetlen szomszédságában fekszik Felsőzsolca, a 80-as villamosított
vasúti fővonal menti vasútállomása, amely Miskolc és Nyíregyháza között teremt
összeköttetést, valamint az itt leágazó 90-es vonal Hidasnémetinél lépi át a határt Kassa felé.
Alsózsolca Miskolcról közvetlenül távolsági busszal is könnyen, gyorsan elérhető.
Ivóvízellátás
A szükséges ivóvizet a Borsodvíz Zrt. biztosítja. A közüzemi vízvezeték-hálózat hossza 41,8
km, a közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások száma 2011-ben összesen: 1.742db volt. A
településen az ivóvízhálózat 98,85%-ban kiépített.
Szennyvízelvezetés
Alsózsolca rendelkezik közüzemi szennyvízelvezető rendszerrel. A településen kiépült
csatornahálózat hossza 48,3 km, korábbi felmérések alapján a teljes 100%-os a
csatornázottság, de a hálózatba bekötve csak 1514 lakás van.
Csapadékvíz-elvezetés
A belterületi csapadékvíz-elvezető hálózat a településen kb. 70 %-ban kiépített, nyílt
földmedrű, és burkolt, valamint zárt csatornák üzemelnek.
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Villamosenergia-ellátás és közvilágítás
Az elektromos energia hálózati ellátás 100 %-ban biztosított. 2011-ben 2159 db háztartási
fogyasztót tartottak nyilván, amelyek 4.003 ezer kWh villamos energiát fogyasztottak, míg az
összes villamosenergia-fogyasztót száma 2302 db volt, számukra a szolgáltatott összes
villamos energia mennyisége 19.797 ezer kWh volt 2011-ben.
Vezetékes földgázellátás
A gázellátás a településen közel teljes kiépítettségű (99 %-os). Jelenleg a településen 43,6 km
hosszú az összes gázcsőhálózat. A csőhálózat kiépítése a 1990-es évek elején történt. Az
összes gázfogyasztó száma (2011.) 1583 db, amelyből 1509 db a háztartási fogyasztók száma,
a háztartási fogyasztók arány tehát 95%-os (2011-ban).
Telekommunikációs szolgáltatások és kábeltévé-hálózatok
Mobiltelefon szolgáltatás az egész településen mindenhol elérhető, mindhárom szolgáltató
lefedettsége 100 %-nak tekinthető. Kábeltelevízió hálózat a település 100 %-án van kiépítve,
de a működése korlátozott. Üzemeltetője az Oláh és Társa Kft. Arnót. A településen digitális
műholdas televízió, telefon és internet egyaránt elérhető.
Szilárd hulladék kezelése
Alsózsolca városban a hulladékszállítási közszolgáltatást 2014. január 2-től a MiReHuKöz
Nonprofit Kft. végzi. A hulladékgyűjtés és szállítás szelektíven történik a lakosok, és az
önkormányzati intézmények körében is, külön-külön megoldott a kommunális hulladék, a
zöldhulladék és a szelektív hulladék szállítása.
Vállalkozási tevékenységet végzők száma, összetétele
A településen vállalkozási tevékenységet végző vállalkozások
száma és összetétele 2014-ben
Ágazat

Vállalkozások száma

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás,
halászat
Bányászat,
kőfejtés
Feldolgozóipar
Villamos energia-, gáz-, gőzellátás,
légkondicionálás,
Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés
Építőipar
Kereskedelem, gépjárműjavítás
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Szállítás, raktározás
Közigazgatás, védelem, kötelező
társadalombiztosítás
Egyéb

224

Összesen:

530
forrás: www.teir.hu
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66
2
37
0
2

74
82
32
11
0
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Az önkormányzat által ellátott feladatok és működtetett intézmények, humán
erőforrások alakulása
A helyi közügyek és a helyben biztosítandó közfeladatok körében ellátandó feladatok:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Oktatási és nevelési intézmények,
Egészségügy,
Szociális ellátás,
Kultúra,
Sport,
Civil szervezetek

Oktatási és nevelési intézmények
Alsózsolca oktatási intézményrendszere fejlettnek mondható.
Alsózsolca településen 2010. szeptember 13.-től működik bölcsődei csoport 12 férőhellyel, a
férőhelyek kihasználtsága 100%-os
A településen két óvoda működik, összesen 260 férőhellyel, 21 óvodapedagógus 247
beiratkozott gyerekkel foglalkozik. Az óvodában nagyon magas a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek száma.
Alsózsolca városában jelenleg két iskola biztosítja az alapfokú oktatást a gyermekek számára.
A korábbi 3. sz. tagiskola, 2012/2013-as tanévtől a képviselő testület döntése alapján a
Benedek Elek Tagiskolába integrálódott. A két általános iskola három telephelyen összesen
34 osztályteremmel rendelkezik, ahol az idei tanévben. Az egyik tagiskolájában
művészetoktatás (zene-, tánc-, kézművesség-, dramatikus játék, médiaoktatás) is folyik.
ÓVODÁK
2014/2015. év
Csoportok száma
Óvodába járó gyermekek
száma
Hátrányos helyzetű
gyermekek száma
Halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek száma
Bölcsődébe járó gyermek
Intézményvezető
Óvodapedagógus
Gyógypedagógiai asszisztens
Dajka
Óvodatitkár
Bölcsődei gondozónő

Fekete István Óvoda és Alsózsolcai 2. sz. Óvoda
Bölcsőde
5 db
5 db
125 fő
122 fő
36 fő

109 fő

31 fő

92 fő

12 fő
1 fő
10 fő
1 fő
5 fő
1 fő
2 fő

1 fő
11 fő
1 fő
5 fő
1 fő
-
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ISKOLÁK
Benedek Elek
Tagiskola

Tanulói létszám

Herman Ottó Általános
Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
255fő

Hátrányos helyzetű

18 fő

14 fő

Halmozottan hátrányos helyzetű

71 fő

242 fő

Fizikai elhanyagolás

2 fő

15 fő

Mentális elhanyagolás

7 fő

150 fő

Veszélyeztetettek száma

19 fő

148 fő

Beilleszkedési, magatartászavarral küzdő

36 fő

41 fő

Sajátos nevelési igényű gyermek

13 fő

25 fő

Magántanuló

1 fő

10 fő

Túlkoros gyermek

0 fő

70 fő

Intézményvezető, helyettes

2 fő

2 fő

főállású pedagógus

27 fő

31 fő

pedagógiai asszisztens

1 fő

1 fő

gyógypedagógus

-

6 fő

Gyógypedagógiai asszisztens

-

1 fő

2014/2015. év

283 fő

Egészségügy

Egészségügyi alapellátás keretében 3 felnőtt háziorvos biztosítja az ellátást. Az egészségügyi
komplexum korszerű rendelői, laborja és fizikoterápiájának eszközállománya biztosítanak
helyben lehetőséget a betegellátásra. A településen két fogorvos is várja a lakosokat
korszerűen felszerelt rendelőikben. Védőnői szolgálat és gyermekorvosi ellátás keretében
közel 2000 gyermek és fiatalkorú részére biztosított az alapellátás. A tanulók a 2012. évtől
kezdődően már az iskolában felszerelt orvosi szobában részesülhetnek szűrővizsgálatokban.
Az elmúlt években a korházi ágyszám csökkentések, a várólisták hosszabbodása a település
betegeire is hátrányosan hat. A finanszírozási hiányok miatt a helyi egészségügyi
szolgáltatások üzemeltetése az önkormányzat számára igen nagy tehertétel.
A településen a védőnői feladatok kiemelt hangsúlyt kaptak, mivel a lakosság összetételében
több mint 30 % a roma etnikumhoz tartozók aránya. A születendő gyermekeknél 60 % feletti
a roma születések száma. Magas a veszélyeztetett gyermekek száma. A Védőnői Szolgálattal
és a házi gyermekorvossal, rendszeres és jó az együttműködés. Az előző évekhez hasonlóan
problémát jelen a kiskorúak várandóssága.
Továbbra is folytatni kívánjuk a helyi Vöröskereszt szervezettel az egészségügyi szűrő- és
egészségmegőrző programok szervezését.
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Közigazgatás

A jelenlegi képviselőtestület megalakulásakor 18 fő köztisztviselő és 2 fő
munkatörvénykönyve alá tartozó hivatalsegéd dolgozott a Polgármesteri Hivatalban, valamint
folyamatosan 1-3 fő közhasznú-közcélú munkás is segítette munkát.
A város polgármesteri hivatala, mind a polgárok mind a gazdálkodók felé magas szintű
közigazgatási, szociális szolgáltatás nyújtására törekszik, teljes intézményrendszerén
keresztül.
A minél szélesebb körű nyilvánosságot a munkarend szerinti testületi ülések Közösségi
Házban történő lebonyolításával, rendszeres közmeghallgatások megtartásával, a testületi
ülések és más rendezvények kábeltévén keresztül történő megtekintésének biztosítása révén,
valamint egy színvonalas önkormányzati honlap és helyi újság biztosításával kívánjuk
biztosítani.
Szociális ellátás

Családsegítés és idősek ellátása
Az idős emberek ellátásáról a Gondozási Központ gondoskodik, ebben az intézményben
működik a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat.
Az intézményi telephelyeken a foglalkoztatottak képesítése a törvényben meghatározott
előírásoknak megfelel.
A város szociális ellátórendszere a törvényileg előírt valamennyi szolgáltatást eljutatja a
rászorulóknak, többet térségi összefogásban:
Feladat
1.
Idősek Klubja
(nappali ellátás)

Ellátás formája

Ellátó intézmény

Önkormányzati intézmény

Gondozási Központ, Alsózsolca

Önkormányzati intézmény

Gondozási Központ, Alsózsolca

3.
Házi
segítségnyújtás

Társulási formában

Szociális Szolgáltató Központ, Onga

4.
Jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás

Társulási formában

Szociális Szolgáltató Központ, Onga

5.
Támogató
szolgálat

Társulási formában

Szociális Szolgáltató Központ, Onga

6.
Családsegítő
szolgáltatás

Önkormányzati intézmény

Gondozási Központ, Alsózsolca

7.
Gyermekjóléti
szolgáltatás

Önkormányzati intézmény

2.

Étkeztetés

Gondozási Központ-gyermekjóléti
Szolgálat, Alsózsolca

Idősek nappali ellátása
A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idős emberek
napközbeni támogatására szolgál az idősek nappali segítése.
Az elmúlt években a szolgáltatást igénybe vevők száma némi emelkedést mutat, mely
jelentheti azt, hogy az „öregek otthonával” szembeni előítélet csökkent, a nyitottságnak
köszönhetően többen megismerték az itt folyó tevékenységeket, valamint azt, hogy az ide járó
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ellátottak jól érzik itt magukat. A megromlott egészségi állapotban lévő idős ember
családtagjainak egyfajta megoldást jelent a hétköznapokra a Klub által nyújtott ellátás.
Az is megfigyelhető, hogy egyre nagyobb számban van a klubban demenciában szenvedő
ellátott, illetve ellátást igénylők, akik otthoni körülmények között, felügyelet nélkül nem
maradhatnak. A 2013. évben megvalósuló, Európai Uniós támogatásból finanszírozott sikeres
pályázatnak köszönhetően a szolgáltatások köre bővült a demens nappali ellátással, valamint
az elavult épület is átalakításra került, nagy hangsúlyt fektetve a teljes körű
akadálymentesítésre és a különböző energiatakarékossági szempontokra.
Szociális étkeztetés
Szociális étkeztetés keretében azon szociálisan rászorulók részesülnek ellátásban, akik
legalább napi egyszeri meleg étkezést önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem tudnak biztosítani. Étkeztetésben részesülhet az is, aki kora, egészségi
állapota miatt nem képes az étkezéséről gondoskodni. Az igénybevételre jogosító szociális
rászorultság feltételeit a mindenkor hatályos önkormányzati rendelet, valamint a szociális
törvény szabályozza.
A szolgáltatást igénybevevők száma folyamatos jelleggel növekszik. Az étkezés térítési
díjának – önköltség számítás alapján történő – megállapítása kedvezően hat a szolgáltatás
szélesebb körben történő igénybevételére, a rászorult emberek egyre nagyobb arányban élnek
a segítség e lehetőségével.
Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében
biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Ez lehet alapvető
gondozási-ápolási feladat; az ellátást igénylő és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közreműködés; veszélyhelyzetek elhárításában való segítségnyújtás. Nagy
hangsúlyt kell fektetni az idős ember meglévő képességeinek fenntartására, felhasználására és
fejlesztésére.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
E rendszer segítségével fenntarthatóak a biztonságos életvitel feltételei. Krízishelyzetben
lehetőséget nyújt az ellátott igénybevevő személynél történő gyors megjelenésre és
segítségnyújtásra. Alsózsolca településén 9 db jelzőkészülék van. A szolgáltatást azok a
rászorultak kérhetik, akik egyedül élnek, idősek, betegek, vagy valamilyen fogyatékossággal
élnek. Havonta általában 3-4 jelzés érkezik a diszpécser szolgálathoz, ahonnan értesítik a
gondozónőket. Legtöbbször a késő esti vagy a hajnali órában fordulnak elő a jelzések,
amelyek nagy többségét a gondozónők megoldják, de előfordult már olyan is, hogy orvost
illetve mentőt kellett hívni.
Támogató szolgálat
Speciális alapellátási folyamat mely a fogyatékos személyek önrendelkezésén alapuló, önálló
életvitelének megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének
segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítség
biztosítása. Alsózsolcán ezt a szolgáltatást jelenleg 3 fő veszi igénybe.
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Családsegítő szolgálat
A családsegítő szolgálat a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával
hozzájárul az egyén, család, valamint különböző közösségi csoportok, jólétéhez, fejlődéséhez
valamint szociális környezetükhöz való alkalmazkodásához. A családsegítő szolgálat az
egyén és a család számára nyújtott térítésmentes szolgáltatás. A szolgáltatás igénybevételének
módja többnyire önkéntes. A Szolgálat elsődleges feladata, hogy a klienseink foglalkoztatható
állapotba kerüljenek (iratok beszerzése, lakhatás megoldása, a gyermekek napközbeni
elhelyezése, mentális állapot stabilizálása – egyéni beszélgetés, esetkezelés, munkába kerülés
akadályainak elkerülése). További feladat a számukra megfelelő munkahely megtalálása
(önértékelő eljárás, önismeret, egyéni tanácsadás, jövőképtervezés, stb.), munkaadók
felkeresése (információgyűjtés, kapcsolatépítés, telefonos megkeresés, stb.). Rendkívül
megszaporodtak az olyan esetek, amelyeknél a bajok forrása az alkohol, a munkanélküliség,
az iskolázatlanság, a lopás, vagy más bűncselekmény.
Gyermekjóléti alapellátások
Gyermekek napközbeni ellátása
A gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekek napközbeni ellátása keretében, az óvodai
nevelést, valamint az általános iskolai napközi ellátást, nevelési oktatási intézmény útján
biztosítja az önkormányzat.
Alsózsolca településen 2010. szeptember 13.-től működik bölcsődei csoport 12 férőhellyel, a
férőhelyek kihasználtsága 100%-os. A bölcsőde foglalkoztatási létszáma a dolgozók
képesítése a törvényi előírásoknak megfelelő. A bölcsődék a családban nevelkedő, a szülők
munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermekek nappali felügyeletét,
szakszerű gondozását – nevelését biztosítják. A szolgáltató intézmények, melyek az
alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújtanak a 3 éven aluli
gyermekek számára. A bölcsőde szakmai működésének általános szakmai szabályzatát a
bölcsőde házirendje tartalmazza. A bölcsődék szakmai felügyeletét, ellenőrzését a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala végzi. A bölcsődék
egészségügyi tevékenysége feletti szakfelügyeletet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve gyakorolja. A gyermekvédelmi
törvény határozza meg azon gyermekek körét, akik részére a települési önkormányzatok
kötelessége megszervezni a nappali gondozást - nevelést, illetve annak feltételeit
megteremteni.
Gyermekjóléti Szolgálat
A gyermekjóléti szolgálat elsődleges feladata a gyermek családban történő nevelkedésének
elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult veszélyeztetés megszüntetése, illetve
a családból kiemelt gyermek családjába történő visszahelyezésének elősegítése. Egyre több
jelzés érkezik a szolgálathoz iskolai hiányzás, szülői elhanyagolás miatt, de nem ritka az
iskolai agresszió és a magatartási probléma sem. Ennek oka egyrészt a család összetartó
erejének és funkciójának gyengeségében rejlik, másrészt pedig a közösségek hiányában, mely
hasznos időtöltést és pozitív mintát adna az élet számos területén.
Az önkormányzati feladatok közül ez az a terület, amely a legtöbb változáson ment keresztül.
Lakosságszámhoz igazítottan a családgondozók száma megfelelő, mindannyian rendelkeznek
a munkavégzéshez szükséges szakképzettséggel. Sajnos a munkanélküliség egy sor olyan
problémát vetít előre, amely a családok egyre nehezebb megélhetését eredményezi, szinte
lehetetlenné téve az egészséges családmodell működését. Azonban nem csak a
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problémamegoldás fontos, hanem a prevencióra is nagy hangsúlyt szükséges fektetni. Ennek
érdekében a családsegítő szolgálattal együtt létrehozásra és működtetésre került a Biztos
Kezdet Klub, valamint különböző szabadidős programok szervezése is megvalósul.
A településen regisztrált álláskeresők és szociális ellátásban részesülők legfőbb adatait egy
meghatározott időpontra vonatkozóan a következők szerint ajánlott bemutatni:

Megnevezés

Mutatószám

Regisztrált munkanélküliek száma (fő, 2014.12. hó)
180 napnál hosszabb ideig regisztrált munkanélküliek száma
(fő, 2014.12 hó)
Járadékra jogosultak száma (fő, 2014.12. hó)
Rendszeres szociális ellátásban részesülők száma
(fő, 2014.12. hó)
Aktív korú lakosság száma 15-59 évesek (fő, 2015.01 hó)
Munkanélküliségi ráta (%)

532
124
22
197
3350
6,3 %

Kultúra
A város kulturális életének központja az 1997-ben átadott Közösségi Ház, ami csaknem
minden kulturális rendezvény megtartását lehetővé teszi. Nagyterme alkalmas színházi
előadások, táncbemutatók, kórustalálkozók, értekezletek, előadói estek, bálok megtartására.
Előtere és galériája képzőművészeti kiállítások rendezésére nyújt lehetőséget. Az intézmény
ad otthont a községi könyvtárnak is.
Az elmúlt időszakhoz hasonlóan továbbra is teret és lehetőséget biztosítunk azon
önszerveződő szervezeteknek és civil kezdeményezéseknek, melyek gyarapítják és
minőségében is hozzáadnak a helyi kultúra értékeihez.
Sport
A város sportlétesítményei megfelelő sportolási lehetőséget biztosítanak. Az iskolák
tornatermei, és az 1020 m2 alapterületű küzdőtérrel rendelkező Sportcsarnok, valamint
szabadtéri pályái mind a helybeli, mind a környező települések (Sajólád, Bőcs, Felsőzsolca,
Miskolc) számára lehetővé teszik a sportolást. A térségben a Fekete István Óvoda az egyetlen
óvodai intézmény, mely saját tornateremmel és kisméretű, műfüves focipályával is
rendelkezik.
A város sportpályájának felújítása jelenleg folyamatban van, mely jelentősen bővíteni fogja a
szabadidő értékes eltöltésének lehetőségeit a város lakói körében.
Rendkívül fontos számunkra a helyi sportéletet támogatása és fejlesztése, gyermekeink
egészséges életmódra nevelése és testi fejlődése. Ezért szorosan együtt kívánunk működni az
Alsózsolcai KSC vezetésével, támogatni kívánjuk minél több szakosztály megalakulását.
A Sportcsarnok üzemeltetésének átszervezésével javítani kívánjuk annak kihasználtságát,
lehetővé téve, hogy minél több alsózsolcai tölthesse itt tartalmasan szabadidejét.
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Civil szervezetek
A civil szervezetek biztosítják a társadalmi önszerveződés és érdekérvényesítés kereteit,
lehetővé teszik bizonyos társadalmi problémák közösségi kezelését. Lényegükből adódóan
ismerik a helyi igényeket, így olyan szolgáltatásokat is képesek létrehozni és működtetni,
amelyek nem tartoznak az önkormányzat érdekeltségi körébe.
Szerepvállalásuk többféle módon valósulhat meg – önmaguk vállalhatják meghatározott
feladatok ellátását, munkájukkal az önkormányzat szolgáltatásait egészíthetik ki, alternatív
szolgáltatásokat kínálhatnak, vagy teljesen átvehetik bizonyos önkormányzati feladatok
ellátását.
A pénzügyi segítség mellett különösen fontos, hogy élő kapcsolatban legyen az önkormányzat
a különböző civil szervezetekkel, mivel olyan információkkal, tanácsokkal tudják egymást
ellátni, amely mindkét fél számára hasznos lehet bizonyos helyzetek, problémák átlátásában,
megoldásában.
Alsózsolca város önkormányzata az intézményein és a Polgármesteri Hivatalon keresztül
folyamatosan kezdeményezi a kapcsolattartást a helyi kötődésű civil szervezetekkel, hogy
kölcsönösen, egymást támogatva legyenek képesek a lakosság, illetve az érintett célcsoportok
érdekeit biztosítani, tudjanak számukra segítséget nyújtani.
Környezeti állapot
A település határát átszelő Sajó folyó vize évtizedeken keresztül – főként a környező üzemek
és a szomszédos Csehszlovákia vegyiparának köszönhetően – rendkívül szennyezett volt, a
vízi növény- és állatvilág szinte teljesen kipusztult benne. Mára a helyzet nagyon sokat javult,
a Sajóban újra megjelentek a halak, a vízinövények.
A város levegőminőségét korábban a folyót megmérgező iparterületek szennyezték. A nagy
légszennyezést okozó gyárak megszűnésével a levegőminőség veszélyeztetettsége csökkent,
mára az egyre növekvő gépjárműforgalom és a lakások fűtésén kívül számottevő mértékű
szennyező forrás a településen nincs.
A település élhetősége szempontjából a legfontosabb tényező az azon keresztülhaladó főutca
forgalma, a zaj- és rezgésterhelés e forgalomból származtatható.
A település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere
A helyi kapcsolatok erősítése a választókerülethez tartozó és a szomszédos településekkel
alapvető érdekünk. Rendszeresek a választókerületi találkozók, a települések polgármesterei
és az országgyűlési képviselő között.
A kezdeti TÖOSZ képzésre felhívással éltünk e települések felé, a közös felkészítés,
kapcsolaterősítés céljából.
Alsózsolca két testvér települési kapcsolattal rendelkezik. 2006 július 25-től a szlovákiai
PELSŐC (PLESIVEC) és 2012 január 12-től a romániai SZENTMÁTÉ (MATEI)
településekkel. Az elmúlt időszakban mindkét településsel rendkívül jó kapcsolat alakult ki,
melyek ösztönzőleg hathatnak közös társadalmi, de akár gazdasági pályázatok, elképzelések
megvalósításához.
A meglévő kapcsolatok erősítése illetve új kapcsolatok teremtése érdekében nagyobb hangsúlyt
fektetünk „A Sajó vize összeköt” elnevezésű kulturális találkozó szervezésére.
Mindkét településsel a kapcsolat élő, főként a gyermekeink csere táboroztatást végezzük.
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FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
Fejlesztési alapelvek

A működtetés és a fejlesztés területén prioritás a település alapfeladatainak jó színvonalon
történő ellátása mellett a biztonságos gazdálkodás megvalósítása.
Az 1999-ben létrejövő Miskolc-Alsózsolca Ipari Park tulajdonosa jó üzletpolitikájának
eredményeképpen sorra létesültek az új üzemek, amelyek a foglalkoztatásban, a helyi
adóbevételekben, a lakosság életkörülményeinek javulásában, a település fejlődésében
meghatározott szerepet töltöttek be. Sajnos a 2008-as gazdasági válság, máig érezteti hatását.
A felszámolásra került cégek helyébe újak nem érkeztek. Az Ipari Park vezetőivel közös
célkitűzésünk, feladatunk, új befektetők letelepítése.
Alsózsolca város lakosságának legnagyobb problémája a munkanélküliség. A szakképzetlen
emberek elhelyezkedési lehetőségei minimálisak. Ennek megváltoztatására az alábbi
feladatokat tűzzük ki célul.
– A Megyei munkaügyi központtal és annak kirendeltségével történő együttműködés
és kapcsolattartás erősítése.
– Az álláskereső lakosok továbbképzési lehetőségeinek a segítése és összehangolása.
– A település és annak környéke munkaerő-piaci és munkahely kínálati helyzetének a
felmérése, annak kívánalmaihoz történő illeszkedés elősegítése.
– A képzésben résztvevő intézményekkel történő kapcsolatkialakítás és
kapcsolattartás rendszerének a biztosítása.
– A településen működő vállalkozások önkormányzattal történő együttműködési
lehetőségének a megteremtése.
A természeti környezet megőrzése a település hosszú távú fejlesztései stratégiájának egyik
alapköve. Alsózsolca, természeti adottságait és elhelyezkedését illetően kedvező
lehetőségekkel rendelkezik. A természeti értékekre épülő fejlesztések alapja, hogy az
önkormányzat és a település lakossága belássa, hogy környezetünk értékei megóvandóak,
azok védelme a település fenntarthatóságának és fenntartható fejlődésének egyik kulcs eleme.
Az elkövetkező évek prioritása kell, hogy legyen, a település jelenlegi arculatának
továbbfejlesztése, kisvárosiassá tétele. Ennek egyik fő eleme az egyedi jellegzetességek
megtartása mellett az utcaképek lehetőség szerinti egységessé tétele, az utcai csapadékvíz
elvezetés rendszerének kiépítése. A megváltozott közlekedési szokások, a településen átmenő
gépjármű forgalom növekedése indokolja, a főúton kialakítandó biztonságos kerékpáros
közlekedés feltételeinek megteremtését. Ehhez az alapelvhez járul hozzá kultúrált közösségi
terek kialakítása a település több pontján, melyek a közösségformáláson, az emberi
kapcsolatok ápolásán túl, a település lakosságmegtartó feladatát is hivatottak betölteni.
Ezekhez a célokhoz járul hozzá, a település kisgyermekes családjainak, illetve
gyermekvállalásban gondolkodó fiataljainak igényeit kielégítő játszóterek kialakítása.
Alsózsolca jövőjének, jelenlegi gazdasági lehetőségei kiaknázásának egyik fontos eleme lesz
a következő időszakban a természeti adottságokra épülő turizmus kiépítése, az ezt szolgáló
fejlesztések és beruházások kiemelten történő kezelése. Meglévő természeti adottságaink, a
Sajó folyónak a településhez való közelsége, a folyópart és a két kisebb tavat is magában
foglaló terület rekultivációja, majd ezt követő környezettudatos, célzott kiépítése, fejlesztése
lehetőséget nyújt egy pihenésre és sportolásra alkalmas ökocentrum kialakítására.
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Ennek életképességét biztosítja a településnek Miskolchoz, a nagyvároshoz lévő közelsége.
Így gazdasági lehetőségeinket számba véve, hosszú távon potenciális tervezési alapelv kell,
hogy legyen természeti adottságaink kihasználása. Megfelelő marketingtevékenység
végzésével a helyi vállalkozásokat, szolgáltatásokat élénkítő, gazdasági szempontból jól
működő turisztikai céllá válhat Alsózsolca.
A jövőre nézve az alapcélok közé tartoznak az önkormányzat kötelező feladatellátásához
kapcsolódó fejlesztések. Folytatni kell az eddigi gyakorlattal megegyezően önkormányzati
kezelésben lévő intézményeink, épületeink állagmegóvását. A felújítások, bővítések, során
kiemelt hangsúlyt kell fektetni az energiahatékonyság növelésére, elsősorban a
hőszigetelések, a fűtés és világítás korszerűsítése által. Ezen beruházások során, korunk
elvárásainak megfelelően folyamatosan fejleszteni, növelni kell a megújuló, zöld energia
felhasználási arányát településünkön.
A fejlesztési célok közé tartozik a település meglévő intézménystruktúrájában rejlő
lehetőségek folyamatos kiaknázása, a létesítmények kihasználtságának javítása. A közösségi
ház és a sportcsarnok bevételt jelentő igénybevételének növelése, az önkormányzat és a helyi
civil szervezetek közös szervezésében nívós, nagy érdeklődésre számot tartható rendezvények
lebonyolítása, az ezeket támogató pályázatok kihasználása szolgálhatják ezeket a kitűzött
célokat.
Fejlesztési célok, elképzelések

Elsődleges feladatnak tekintjük, Alsózsolca belterületi zárt csapadékvíz elvezetési
rendszerének kiépítését. A 2010. évi árvíz Alsózsolcát is érintette, ám az utólagos védmű - és
belvízelvezetésre alkalmas csatornarendszer kialakítások nem érintették településünket, így
ennek hiánya beláthatatlan következményekkel járhat egy esetleges hasonló méretű árvíz
esetén.
Településünk 734 éves múltjából adódóan, az idők folyamán kialakult szűk főutca, a
járművek számának növekedése és az Ipari Park megközelítése miatt hatalmas forgalmat
bonyolít le. Az út keskenysége miatt a kerékpárral közlekedőket érintő balesetveszély
kialakulásának lehetősége rendkívül magas.
A zárt rendszerű csapadékvíz elvezetésének megvalósulása révén, a vízelvezető árkok
lefedésével nemcsak a járda válhatna szélesebbé, hanem lehetőséget is teremtene a
biztonságos kerékpár forgalomra is.
Az előzetes tervek alapján 2015-ben sor kerülhet az AC ivóvíz vezetékek cseréjének egy
részére. Célszerű mindenképpen megvárni ennek végrehajtását.
Megvizsgáljuk a csere kiterjesztésének a lehetőségét, előzetes számítások alapján a becsült
költsége 32.844 HUF/m. A célkitűzés megvalósítását pályázati forrásból tervezzük, készek
vagyunk azt saját forrással kiegészíteni.
Biztosítani kell a Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt. által az
önkormányzatnak fizetett használati díj elkülönítését, szabályos felhasználását.
A tervek között szerepel a hátrányos helyzetű gyermekeket jelentős számban gondozó 2. sz.
Óvoda felújítása és bővítése, valamint a Központi Konyha bővítése. A konyha kapacitásának
bővítésével további munkahelyeket teremtenénk, valamint lehetőség nyílna nemcsak a helyi,
hanem a környező települések diabéteszes ellátását igénylő gyermekeinek ellátására is. Ezáltal
további bevételek származnának a konyha működéséből.
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Komplex, több fejlesztési pontot is magába foglal a Sajó melletti önkormányzati területen egy
szabadidős Öko-park kialakítása. A fejlesztést kizárólag pályázati úton kívánjuk
megvalósítani, melyre Európai Uniós, a megyei TOP program és az erre irányuló
vidékfejlesztési minisztérium által biztosított források kihasználásával. A pályázathoz
szükséges önrészt saját forrásból tudjuk biztosítani.
Az ebben a tervben meghatározott célkitűzések megvalósításának alapfeltétele az
önkormányzat képviselő-testületének egyetértése a kijelölt fejlesztési pontok elérése
érdekében. Folyamatos, rendszeres egyeztetések és konzultációk szükségesek a település
országgyűlési képviselőjével és a megyei önkormányzat vezetésével.
Településünk rendelkezik kidolgozott Integrált Városfejlesztési Stratégiával és Akció Területi
Tervvel, melyek megléte elengedhetetlen feltételei a kitűzött fejlesztéseknek. Egyes
programpontokat tekintve már rendelkezésre állnak kidolgozott tervek, melyek felülvizsgálata
szükséges lehet az új igények és az elkészülésük óta eltelt időszak változásainak figyelembe
vételével. Szintén felülvizsgálatra szorul a település területrendezési terve is, az új
településkép szempontjainak és a tervezett fejlesztések igényeinek figyelembe vétele mellett.
Alsózsolca Város 2014-től 2019-ig tartó időszakra szóló ezen gazdasági programja azon
megvalósítandó célokat rögzítette, melyek megvalósítása között értékrangsor nem állítható
fel, azt a mindenkori gazdasági és társadalmi környezet befolyásolhatja.
Az eddig elért változások és a program által kitűzött célok egy fejlődő, nyílt és sikeres, de
legfőképpen élhető kisváros jövőképét vetítik előre.
Ennek, egyes megvalósulási pontjait tekintve akár ciklusokon átnyúló tervnek a
végrehajtásához nemcsak az önkormányzat, hanem minden, a lakóhelyét Alsózsolcát
magáénak valló magánszemélynek és itt tevékenykedő szervezetnek, vállalkozásnak a
közreműködő segítségére szükség van.
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