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1. Vezetői összefoglaló
Alsózsolca Város Képviselő testülete - a település lakóitól kapott felhatalmazás felelősségét
szemelőt tartva – a hatályos jogszabályokat, és magasabb területi dimenziójú terveket
figyelembe véve, a saját hivatali testülete és külső szakértői munka igénybevételével
létrehozta Alsózsolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját.
A tanulmány a város középtávú településfejlesztési stratégiáját és operatív programjait
tartalmazza, mely átnyúlik a jelenlegi Európai Uniós programozási időszakon, de elsősorban a
jelenleg futó Új Széchenyi Terv céljait tartja szemelőt.
Az Európai Közösség, mint alapvetően gazdasági, társadalmi, humanista eszmék mentén
létrejött Unió, törekszik polgárainak minél magasabb életszínvonalat, és hosszú egészséges
élettartamot biztosítani. Ennek mentén működik támogatási rendszere, amely a nemzeti
rendszereket kiegészítve, a programközpontúság prioritása mellett, törekszik eltérő állapotú
területeinek fejlesztésére.
A véges erőforrások nyomán a lehetséges támogatási összegek lehetőségeit, nemzeti,
regionális, ágazati és kisebb területi egységekre vonatkozó, esetünkben városi fejlesztési
stratégiába való foglalását várja el. Jelen tanulmány követi az ilyen típusú dokumentumok
formai és tematikai követelményeit meghatározó irányelveket, tartalmában, stratégiájában
illeszkedik magasabb szintű programokhoz, és a város korábbi fejlesztési koncepcióihoz.
A tanulmány születésének éve – 2013 - egy időszak végét jelenti, de egyben egy újabb
kezdetét is. A város fejlődésének XX. századi története, az utolsó évtizedekben nem volt
mentes traumáktól, visszaesésektől. A jövőben a város továbbra is a fejlődés útját kívánja
járni, nem megfeledkezve egyetlen lakójáról sem. A stratégia célja, hogy a jelen viszonyainak
tényszerű ismerete és a feltáruló tendenciák alapján, kiválassza a legvonzóbb és reálisan
leginkább megvalósítható jövőképet, és az eléréséhez szükséges munkát olyan egységekre,
programokra bontsa, melyek nyomán elérhetővé válik.
A város szerepének meghatározása és helyzetértékelése, valamint a célok, feladatok
meghatározását követően a stratégiai program megjelöli a megvalósításban résztvevők körét,
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a lehetséges szereplőket és közreműködőket. Bemutatásra kerül az a mechanizmus, amely a
megvalósításba képes bevonni a résztvevők minél szélesebb körét, és amely ösztönzően hat a
különböző lakossági csoportokra az elfogadott program realizálása érdekében.
A stratégia sikeres megvalósíthatóságának további biztosítéka a fejlesztésekhez szükséges
erőforrások feltárása, bemutatása. A fejlesztések eredményes megvalósításának feltételei az
anyagi erőforrások, a humánerőforrások, valamint a fejlesztések környezeti és társadalmi
fenntarthatóságát

biztosító

erőforrások.

A

program

mindezekkel

összefüggésben

előrejelzéseket tartalmaz a tervezett fejlesztések társadalmi, gazdasági és környezeti hatásaira
vonatkozóan. Mindezek mellett a városfejlesztési stratégia várospolitikai dokumentum,
városfejlesztési koncepcionális és stratégiai anyag, amely a város fejlődésének közép- és
hosszú távú keretét és irányát jelöli meg. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy e program
megvalósítása az érintettek kölcsönös érdekeltségén alapuló – a pályázati kereteken átívelő tartós együttműködésre épít.

1.1. A XXI. századi Alsózsolca
Alsózsolca egy igen fiatal és roppant dinamikus átalakuláson átesett város, igen gazdag
történelemmel bíró Sajó menti település.
A város XX. század elején még lényegesen kisebb volt. Szerencsés természeti adottságai és
földrajzi elhelyezkedése nyomán alapvető változásokon ment keresztül. Miskolc ipari
agglomerációjának közelsége is indokolta a település lélekszámának dinamikus emelkedését.
Az ipari termelés kiszélesedése üzemek telepítését hozta magával. A település a dinamikus
helyi ipari foglalkoztatás mellett is jelentősen kötődött Miskolchoz. Az 1960-1990 közötti
időszak virágzása alapvetően határozta meg a város mai állapotát.
A rendszerváltás a település, mind pedig a régió életében jelentős változásokat hozott. A
tervgazdálkodás elvetésével, a gazdasági racionalizálás programjával számos korábban
virágzó üzem zárt be, vagy alakult át alapvetően.
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Ám a visszaesés a város regionális központhoz való közelsége miatt nem volt tartós, a
megmaradt és új tevékenységek, új fejlődési pályára állították a települést melynek
bizonyítéka a 2007-ben elnyert városi cím.
A jövőben a város a Miskolci agglomeráció meghatározó települése lehet, amely nem csak
alárendelt funkciókkal bír, hanem erőforrásai és gazdasági - társadalmi szerkezete nyomán a
régió igazi erősége lehet.
Az igen jelentős fejlődést a települési funkciók nem ritkán csak követni tudták, a város
társadalmi összetételének változása sem került rendezésre. Így napjainkban Alsózsolca, mind
a funkcionális, mind a szociális városrehabilitáció tipikus célterülete. A város vetetői alapvető
célként fogalmazták meg a város élhetőségének javítását, a korábbi időszakok káros
folyamatainak felszámolását.
A sikeres rehabilitációs programok nyomán a város remélhetően leküzdi a borsodi
iparvárosokra jellemző tipikus problémákat, és a térségben, mint egy igazán kedvező képet
mutató település fejlődhet tovább.

2.

Bevezető

Az Európai Unió irányelvei szerint (Lipcsei Charta) a 2007-2013 közötti támogatási periódus
alatt kiemelt hangsúlyt kap a területfejlesztés, azon belül a fenntartható városfejlesztés, a
vidéki területek támogatása és a hátrányokkal küzdő térségek problémáinak kezelése.
A 2007-2013-as időszakban a régiók önálló regionális operatív programok keretében
ösztönzik a városrehabilitációs programokat, melynek irányelvei alapvetően azonosak minden
régióban.
Az Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program keretében a funkcióbővítő
városrehabilitációs akciók célja akcióterületek által érintett településrészek fizikai megújítása
és a társadalmi kohézió együttes erősítése, új, települési és kistérségi szintű, gazdasági,
közösségi, közigazgatási és szociális funkciók megjelenése, a meglévő funkciók
megerősítése, ezáltal a leromlott vagy leszakadó városrészek bekapcsolása a város
fejlődésébe.
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Az Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program keretében a szociális célú
városrehabilitációs akciók célja a városok leromlott vagy leszakadó városrészeinek
leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása. A szociális városrehabilitáció
olyan városrészeket érint, amelyek társadalmi és többnyire ebből adódóan fizikai állapota is
lényegesen rosszabb, mint az települési, regionális szinten elfogadható lenne. A rehabilitáció
célja az, hogy a helyi hátrányos helyzetű lakosság életminősége és esélyei javuljanak.
A városrehabilitációs akciókat az Integrált Városfejlesztési Stratégiára alapozva szükséges
megvalósítani, emellett a program által érintett központi területekre Akcióterületi Terveket
is ki szükséges dolgozni.

2.1. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia fogalma
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia középtávú, stratégiai szemléletű, de megvalósítás
orientált tervezési dokumentum, amely meghatározza a városok középtávú (7-8 évre szóló)
városfejlesztési tevékenységeit. Az integrált városfejlesztési stratégia tematikus szempontokat
integráló, területi alapú tervezési szemlélettel készül.
Lényeges eleme, hogy a helyzetértékelésre alapozó fejlesztési célok és irányok
meghatározásán túl megvalósítási elemeket is magába foglal, ennek keretében a lehetőségek
figyelembevételével a lehető legpontosabb becslését adja a városfejlesztés céljaira igénybe
vehető forrásoknak és azok lehetséges eredetének. Területi alapon hangolja össze a különböző
szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett partnerek céljait, elvárásait
az önkormányzat városfejlesztésben meghatározó és döntéshozó szerepe mellett. Az integrált
megközelítés további eleme, hogy a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját,
megvalósítási és fenntartási módját is összefüggéseiben kezeli.
Meghatározásra került a stratégiai cél, a hozzárendelt irányvonalak, valamint, hogy milyen
településen kívánunk élni:

-

ahol biztosított a lakosok városi szintű szolgáltatásokkal való ellátása, megszűnnek az ipar

környezeti kártételei, feltárásra kerül a város folyójának környezete, fejlődik az úthálózat.
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-

ahol helyben elérhetővé válik a magas színvonalú egészségügyi és szociális ellátás.

-

amelyben megvalósul az alternatív energiaforrások helyi iparba történő integrálása, ahol

erősek a kis és középvállalkozások, ahol befektetővonzó környezet van, ahol az önkormányzat
partnerségben dolgozik a gazdasági szektorral.
-

ahol megfelelő sportolási, szabadidős infrastrukturális háttér biztosított a lakosság

számára
-

ahol a város társadalmi problémáinak jelentős részét képező hátrányos helyzetű társadalmi

rétegek integrálódnak
-

amely erős térségszervező erővel bírva a szomszédos óriás centrum mellett, jó

kapcsolatban van a térség településivel és részükre biztosítja a közszolgáltatásokhoz való
egyenlő hozzáférést.
Az Európai Unió irányelvei szerint (Lipcsei Charta) a 2007-2013 közötti támogatási periódus
alatt kiemelt hangsúlyt kap a területfejlesztés, azon belül a fenntartható városfejlesztés, a
vidéki területek támogatása és a hátrányokkal küzdő térségek problémáinak kezelése.
A 2007-2013-as időszakban a régiók önálló regionális operatív programok keretében
ösztönzik a városrehabilitációs programokat, melynek irányelvei alapvetően azonosak minden
régióban.
Az Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program keretében a funkcióbővítő városrehabilitációs akciók célja akcióterületek által érintett településrészek fizikai megújítása és a
társadalmi kohézió együttes erősítése, új, települési és kistérségi szintű, gazdasági, közösségi,
közigazgatási és szociális funkciók megjelenése, a meglévő funkciók megerősítése, ezáltal a
leromlott vagy leszakadó városrészek bekapcsolása a város fejlődésébe.

2.2. Alkalmazott módszertan
Két különböző típusú városrehabilitációs tevékenységet különböztetünk meg: funkcióbővítő-,
valamint szociális célú városrehabilitációt. A funkcióbővítő rehabilitáció alapvető célja a
városi területek olyan integrált, akcióterületi alapú megújítása, mely érdemben hozzájárul
ahhoz, hogy a város gazdasági és társadalmi aktivitása élénküljön, a város vonzereje
erősödjék, mind a lakosság, mind a betelepülő vállalkozások, illetve intézmények, szervezetek
9
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számára. A szociális célú városrehabilitáció olyan városrészeket érint, amelyek társadalmi, és
többnyire ebből adódóan fizikai állapota is lényegesen rosszabb, mint az települési, regionális
szinten elfogadható lenne. A rehabilitáció célja, a helyi hátrányos helyzetű lakosság
életminőségének és esélyeinek javítása. A program során az adott városrészben valósulnak
meg felzárkóztató programok, mind az épített környezet, mind a társadalmi helyzet
tekintetében.
A városrehabilitációs akciókat a település Integrált Városfejlesztési Stratégiájára alapozva
szükséges megvalósítani, emellett a programok által érintett központokra akcióterületi
terveket is szükséges kidolgozni.
A települések városfejlesztési programjainak alapdokumentuma az Integrált Városfejlesztési
Stratégia, amely egy középtávú, stratégiai szemléletű, de megvalósítás orientált tervezési
dokumentum. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia meghatározza a városok középtávú (7-8
évre szóló) városfejlesztési tevékenységeit, tematikus szempontokat integráló, területi alapú
tervezési szemlélettel készül.
Lényeges eleme, hogy a helyzetértékelésre alapozó fejlesztési célok és irányok
meghatározásán túl megvalósítási elemeket is magába foglal, ennek keretében a lehetőségek
figyelembevételével a lehető legpontosabb becslését adja a városfejlesztés céljaira igénybe
vehető forrásoknak és azok lehetséges eredetének. Területi alapon hangolja össze a különböző
szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett partnerek céljait, elvárásait
az önkormányzat városfejlesztésben meghatározó és döntéshozó szerepe mellett. Az integrált
megközelítés további eleme, hogy a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját,
megvalósítási és fenntartási módját is összefüggéseiben kezeli.

2.3. Középtávú fejlesztési tervek funkciói
Alsózsolca az elmúlt 10 évben számos fejlesztési programot dolgozott ki önállóan, illetve a
kistérségi szereplőkkel együttműködve:
- 2004-ben elkészülő rendezési terv hosszú távú fejlesztési koncepcióra alapozott
- 2007-ben önálló esélyegyenlőségi terv született
10
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- 2008-ban kistérségi szinten készült közoktatási feladat ellátási és esélyegyenlőségi terv
- 2010-ben négyéves gazdasági program született
- szintén 2010-ben került elfogadásra a Környezeti fenntarthatósági terv
- 2012-ben újult meg szolgáltatás szervezési koncepciója
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a fentiekben felsorolt stratégiai anyagokra építve,
valamint a Településszerkezeti Terv figyelembe vételével készült, szem előtt tartva az
Integrált Városfejlesztési Stratégiával szemben megfogalmazott formai és tartalmi
követelményeket.
Alsózsolca Integrált Városfejlesztési Stratégiája a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium által közzétett „Városfejlesztési Kézikönyv” elnevezésű módszertani útmutató
alapján, annak teljes mértékben megfelelve került kidolgozásra. Az Integrált Városfejlesztési
Stratégiával szemben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség olyan szigorú módszertani előírásokat
fogalmazott meg, amelyek biztosítják a stratégiai dokumentum belső koherenciáját, szakmai
megalapozottságát és hosszú távú megvalósíthatóságát.
A tervezés stratégiai alapját a város településfejlesztési koncepciója, településrendezési terve
képezte.

A

településrendezési

tervben

kidolgozott

helyzetértékelés,

valamint

a

stratégiaalkotás, teljesen összhangban van jelen dokumentumban foglaltakkal. Az Integrált
Városfejlesztési

Stratégia

épít

a

településfejlesztési

koncepcióban

meghatározott

helyzetértékelésre, valamint a településrendezési tervekre.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia és a helyi építési szabályzat, valamint a
településrendezési terv összhangban van, a városrészekre kitűzött célok megvalósítását a
rendezési terv lehetővé teszi.
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3.

Városi léptékű fejezetek

3.1. Alsózsolca szerepe a településhálózatban
Alsózsolca város Észak-Magyarországon, 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 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 igen jól megközelíthető.

Alsózsolca elhelyezkedése és megközelíthetősége
Forrás: www.google.hu
A város belterületének közvetlen szomszédságában fekszik Felsőzsolca, a 80-as villamosított
vasúti fővonal menti vasútállomása, amely Miskolc és Nyíregyháza között teremt
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összeköttetést, valamint az itt leágazó 90-es vonal Hidasnémetinél lépi át a határt Kassa felé.
Miskolcról közvetlenül távolsági busszal is gyorsan elérhető.
A város mai központját alkotó egykori falu életét a mezőgazdaság határozta meg, egészen
Miskolc XIX. századi dinamikus nehézipari fejlődéséig. Ekkor a kedvező fekvésű, korábban
központi funkciók nélküli település, a közeli nagyváros hatására megváltozott. A javuló
közlekedési lehetőségek és gazdasági kapcsolatok nyomán gyors fejlődésnek indult.
A II. világháborút követően a térséget a kiemelten fejlesztendő területek közé sorolták. A
nagyléptékű ipari fejlesztések jelentős munkaerőt vonzottak, így gyorsan nőtt Alsózsolca
lélekszáma is.
A növekvő lélekszám és a hozzá kapcsolódó fejlődés 1971-re nagyközségi rangra emelte
Alsózsolcát, ezzel elismerve a tőle DK-re elhelyezkedő települések életében betöltött központi
szerepét.
A városban akkor létrejött jelentős üzemek gazdasági szempontból emelték a település
jelentőségét. A formálódó miskolci agglomeráció kettősen befolyásolta a város életét.
Egyrészt jelentősen segítette fejlődését, de egyben akadályozta is a helyi városi funkciók
kialakulását.
A XX. század végén felerősödő - gazdasági visszaesésekkel szabdalt – szuburbanizációs
folyamatok újabb impulzust adtak a fejlődésnek. Ez párosulva a megváltozott terület és
településfejlesztési szemlélettel a települést a kisvárosias fejlődés útjára állította.
A 2005-ben megszületet OTK Észak-Magyarországi Régióra tett célkitűzései lényegében
találkoznak Alsózsolca saját elképzeléseivel.
A versenyképes gazdaság megteremtésére az ipari park további fejlesztése lehet a biztosíték, a
város gazdasági életében a megújuló energetikai ipar is helyet kaphat, a helyi
hagyományokhoz az építőipar innovatív hőszigetelési megoldásai kapcsolhatók a leginkább.
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A turisztikai fejlesztések a városban csak körvonalazódnak, de a minőségi élet megteremtése
a város vezetésének deklarált célja, sajnos a magas számú roma lakosság problémája itt is
speciális programok végrehajtását igényli, hogy megtörténjen a társadalmi integrálásuk.
Fejlődése elismeréseként 2007-ben városi rangra emelkedhetett, de ez nem járt együtt
településhálózati pozíciójának lényegi átalakulásával. Továbbra is csak a környező
kistelepülések irányában biztosít központi funkciókat, és igen szorosan kötődik az ÉszakMagyarországi régió fejlesztési pólusához, Miskolchoz.
A várossá nyilvánítás indokai között szerepelt az a lakossági igény, mely a helyi
intézményrendszer további fejlesztését, hosszú távú garantált színvonalas működtetését
célozza. A várossá válás szándékának egyik legfontosabb ösztönzője az volt, hogy a várossá
válás folyamata során a település tudatos fejlesztésen megy keresztül és ez által szebbé,
gondozottabbá válik. Fontos cél volt az is, hogy a településnek legyen saját meghatározó
arculata, ahol „Jó élni és dolgozni, a szabadidőt hasznosan lehet eltölteni és mindezekhez
színvonalas helyi szolgáltatások társulnak!”

Fejlesztési pólusok és tengelyek hazánkban
Forrás Országos Területfejlesztési Koncepció (2005)
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A járási rendszer 2013-as újra szervezése nem hozott alapvető fordulatot a város
településhálózati pozíciójában. A város jelenlegi, az agglomerációs központ által ellátott
gazdasági és szociális kapcsolatai továbbra is fennmaradhatnak, kölcsönös viszonossági
alapon. Például a város diákjai a középfokú oktatást Miskolcon veszik igényben, míg a
városban működő gyermekotthon regionális szerepkörű.
A járási közigazgatási rendszer bevezetése mellett a tervezési statisztikai egységként a
kistérség továbbra is megmarad az új járások mellett.
A régiós kezdeményezések korábbi eredményei: a Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki
önkormányzatok, a Terület-és Településfejlesztési Társulás, a Miskolc Kistérség Többcélú
Társulása várhatóan megváltozott funkciókkal működhet tovább a járássá átalakulás után.
A térségi érdekképviselet továbbra is megoldott, a létrejött járás, mely a miskolci
agglomeráció belső, legerősebben a megyeszékhelyhez kötődő települések csoportja, a
gazdasági számok és mutatók tekintetében igen kedvező helyzetű egység képét mutat:

Egy adófizetőre jutó személyi
Járások

jövedelemadó alapot képező
jövedelem, ezer Ft

Miskolci járás

1 843

Regisztrált
vállalkozások
száma ezer

Ebből: társas
vállalkozások száma ezer

lakosra
121

lakosra
53

A Miskolci járás főbb gazdasági mutatói
Forrás: www.jaras.info.hu (2013)
Az egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadó alapot képező jövedelemben csak a
Tiszaújvárosi járás előzi meg, és a társas vállalkozások aránya is igen kedvező.
Miskolci járás a megye és a régió legnépesebb járása lett. Székhelye Miskolc, az itt székelő
járási hivatalhoz tartozó települések: Alsózsolca, Arnót, Berzék, Bőcs, Bükkaranyos,
Bükkszentkereszt, Emőd, Felsőzsolca, Gesztely, Harsány, Hernádkak, Hernádnémeti,
Kisgyőr, Kistokaj, Kondó, Köröm, Mályi, Miskolc, Nyékládháza, Onga, Ónod, Parasznya,
Radostyán, Répáshuta, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóhidvég, Sajókápolna, Sajólászlófalva,
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Sajókeresztúr,

Sajólád,

Sajópálfala,

Sajópetri,

Sajósenye,

Sajóvámos,

Sóstófalva,

Szirmabesenyő, Újcsanálos, Varbó.
Alsózsolca térségi szerepköre csupán a fogorvosi szakrendelés, és sportcsarnoka környező
falvak által való igénybevételében domborodik ki jelenleg (Sajólád, Sajópetri, Bőcs), a térségi
szerepkor ilyen szempontú problémáira a későbbi fejezetekben kitérünk.

Magyarország 2013-tól működő járáshálózata
Forrás: www.jaras.info.hu (2013)
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2013-tól működő járáshálózata
Forrás: www.jaras.info.hu (2013)

3.2. Város szerkezet
A város szerkezetét elsősorban folyó menti fekvése határozta meg. Mivel a folyó nagyon
fontos vízforrás volt a település egykori lakói a vízhez közel, de az árvizektől védett helyen
próbáltak építkezni (szalag falu típus). Erre legalkalmasabbnak a Sajó bal parti folyóháta és
turzásrendszere mutatkozott, amely egykori vonalát a mai Kossuth utca képezi le. Majd a
XVIII.- századig a hát folyóval ellentétes oldalán utcák épültek a kor kevéssé tervszerű építési
módja, vélhetően zárt beépítést nélkülözően.
A XIX. században már tervszerűen történtek a telekosztások. A közösségi, vagy egy helyi
birtokos tulajdonában lévő területeket szabályos négyzethálós szerkezetben osztották ki az
építkezni kívánók számára. A városban három lakótömb formálódott az egyes korok igényei
szerinti méretben. A XX. század első felében még nagyobb gazdálkodási célokat is szolgáló
telekméret volt az elvárt, míg a század végéhez közeledve egyre inkább a kisebb telekméret
válik kedvezővé, hiszen ekkor már csak családi ház építése a cél.
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Az aszimmetrikus elrendeződését É-on a vasút pályavonala és a közigazgatási határ indokolja.
A város legdélebbi utcája, a település egykori legalacsonyabb státuszú cigány lakóinak volt a
táborhelye mely a II. világháború után városrésszé formálódott, és további utcák kapcsolódtak
hozzá.
A város belterületének növekedése során a letelepülni vágyók olyan házakat-telkeket
kerestek, melyről hamar elérhető a város központja, valamint a közlekedési kiszolgálópont, a
Felsőzsolca vasútállomás. Ezek a város északi területei, míg a kedvezőtlen fekvésű telkek a
déli városrészben vannak.
A város külterületén elhelyezkedő ipari park és gyártelepek gazdasági-műszaki tervezőmunka
eredményei, a lakott területektől való távolságuk kedvező.
A város főutcája egyben a Sajó bal parti közlekedési meridiánja, így az azon megjelenő
forgalom kedvezőtlen a városközpontra nézve. Ez az M30 autópályát és a 37-es főutat
összekötő új út megépítésével változhat meg, amely nagy része Alsózsolca közigazgatási
területén megy majd keresztül. Ez egyrészt segíti az Ipari Park üzemeinek tevékenységét,
másrészt nagymértékben mentesíti a város belterületét az átmenő gépjármű forgalomtól.
A

város

déli

utcái

rossz

műszaki

állapotuk,

a

városközpontból

való

nehéz

megközelíthetőségük, és apró telekméreteik miatt problémásak.

3.3. Gazdaság
A város fejlett gazdasági állapotára utal, hogy a 2011-ben működő 421 vállalkozás közül 225
társas típusú volt. A vállalkozások kimagaslóan nagy része 30% az építőiparban működik, az
összes vállalkozás 68%-léka tartozik a szolgáltató szektorba.
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Regisztrált vállalkozások száma Alsózsolcán
Forrás: https://teir.vati.hu/ivs/
A város mezőgazdasági profilja a XIX. században még meghatározó volt. A XIX. század
végén a település határában komoly tőkés mezőgazdasági vállalkozás működött, ahol nem
csak termesztéssel, hanem mezőgazdasági termékek feldolgozásával is foglalkoztak. Jelenleg
a község külterülete: 2602,2 ha. Ebből a mezőgazdasági termelésre alkalmas terület: 1665,4
ha. Jelenleg csak 5 db mezőgazdasági profilú vállalkozás működik a városban.
Megnevezés

Terület nagysága (ha)

Legelő
206,1
Rét
32,8
Szőlő
4,3
Gyümölcsös
3,6
Kert
10,2
Szántóterület
1408.4
Összes terület:
1665.4
A mezőgazdasági művelésre alkalmas területek megoszlása Alsózsolcán
Forrás: www.alsozsolca.hu
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, Észak-magyarországi Betonelemgyártó
Vállalat Alsózsolcai Épületelemgyára, Házgyár – melyek révén a környék legtöbb
munkalehetőséget biztosító községévé vált.
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A foglalkoztatottak gazdasági ágak szerinti összetételét a következő ábra mutatja be:

A gazdasági ágak súlyának változása Alsózsolcán
Forrás: www.alsozsolca.hu
A rendszerváltozás óta az üzemek privatizációja is megtörtént. A Házgyár működése
megszűnt, helyén létrejött a Csavar- és Húzottárú Rt. Az épületelemgyárat átszervezték,
profilja részlegesen megváltozott: ma már StrongRocla Kft. néven kisebb kapacitással és
kevesebb dolgozóval működik. A KÖKA Kavicsbánya Kft. létrejötte óta folyamatosa termel.
A rendszerváltozás után megszűnt az Észak-magyarországi Anyagellátó és Készletező
Vállalat, valamint az ERDÉRT Vállalat Alsózsolcai telepe és bezárt az Észak-magyarországi
Vízügyi Igazgatóság Alsózsolcai Betonelemgyártó Üzeme is. A rendszerváltás utáni átmeneti
időszak tehát nagyon rossz hatással volt a település foglalkoztatására, iparára. A sorra
megszűnő és átalakuló üzemek jelentős munkanélküliséget idéztek elő a térségben. A
népesség gazdasági aktivitását következő ábra mutatja be:
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A város lakóinak gazdasági aktivitás arányainak változása
Forrás: www.alsozsolca.hu
A település életében jelentős változást hozott az 1999-es esztendő. Ekkor jött létre a volt
BÁÉV Házgyár területén és környékén a Miskolc-Alsózsolca Ipari Park. A tulajdonos jó
üzletpolitikájának

eredményeképpen

sorra

létesültek

az

új

üzemek,

amelyek

a

foglalkoztatásban, a helyi adóbevételekben, a lakosság életkörülményeinek javulásában, a
település fejlődésében meghatározó szerepet töltenek be.
A Csavar- és Húzottárú Rt. és érdekeltségei a legmodernebb CNC technológiával különböző
csavarokat, rúgókat, húzott vas és acéltermékeket, kötőelemeket gyártanak.
A SANMINA Kft. elektronikai alkatrész összeszereléssel, főleg híradástechnikai és telefonalközpontok szerelésével, gyártásával foglalkozik. A gyártelep vámszabad területként is
funkcionál. Terveik szerint az üzem az anyacég Közép-Kelet-Európai Központjaként
működik majd.
A CEC Kft. Műanyag feldolgozó Üzemében különböző műanyag termékek gyártása folyik.
A Baumit Rt. nemesvakolat gyárat épített a területen, és várhatóan egész Kelet-Európa
térségét ellátja majd a korszerű építőanyaggal.
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A SW Umwelttechnik Magyarország Kft. a 100 éves múltra visszatekintő, ausztriai
székhelyű SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG magyarországi leányvállalata. Az
alsózsolcai telephely 240.000 m2 összterületével és 16.000 m2-en elhelyezkedő
gyártócsarnokaival Magyarország legnagyobb

betonelemgyártó vállalata és

egyben

kompetens központja a távvezeték oszlopok gyártásának. A gyáregység fő profilja a
hálózatépítési-, szerkezeti-, valamint a mélyépítési elemek gyártása.

Az iparűzési adó bevételek alakulása Alsózsolcán
Forrás: https://teir.vati.hu/ivs/
Szerencsés módon a város lakó övezetei közé nem ékelődtek ipari zónák, néhány mikro
vállalkozástól eltekintve a gazdasági tevékenység a külterületen és azon is belül az ipari
parkba koncentrálódik.
A fentekben felsorolt multi cégek középvállalat méretűek, míg a hozzájuk kapcsolódó helyi
tulajdonú társaságok rendszerint csak mikro vállalkozások. A jövőben a mainál intenzívebb
beszállítói szerepkört ellátó kisvállalkozásoknak kell léte jönniük a helyi mikro
vállalkozásokból, ezzel javítva a város gazdasági szerkezetét.
A város ipari létesítményei döntő részben férfiak számára adtak munkát a múltban.

A

foglalkoztatottak nemek szerinti összetételének alakulását a következő ábra mutatja be:
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A férfiak és a nők foglalkoztatásának arányának alakulása Alsózsolcán
Forrás: www.alsozsolca.hu
Alsózsolca Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciójában jelentős
feladatot kapott. A Miskolc-Alsózsolca Ipari Park jelenlegi mintegy 30 hektáros területén
számos közép- és nagyvállalkozásnak ad otthont, melynek további fejlesztése kiemelt célként
fogalmazódik meg.
A rendszerváltást követően új vállalkozási formák – korlátolt felelősségű társaságok, betéti
társaságok, részvénytársaságok – jelentek meg, a kisvállalkozások száma megszaporodott.
A város gazdasága nem elemezhető klasszikusan a nemzetgazdasági ágakat helyi
leképezésével, mivel Alsózsolca gazdasága ebből a szempontból nem „egész”, szolgáltató,
mezőgazdasági szektora szűk, egyes elemei marginálisak vendéglátás, pénzügyi szektor. A
város gazdasági gerincét a nehézipar és azon is belül az építőipar dominálja.
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A működő gazdasági társaságok számának változása Alsózsolcán
Forrás: https://teir.vati.hu/ivs/
2005 év végén Alsózsolcán 372 vállalkozás szerepelt a regisztrációban, ebből 148 volt társas,
a többi egyéni. Legtöbb vállalkozást (94-et) az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás ágban
regisztráltak, ezt követték a kereskedelem, javítás (76), az építőipar (62), és a bányászat,
feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás összevont nemzetgazdasági ágak (29).

Az építőipari vállalkozások száma Alsózsolcán
Forrás: https://teir.vati.hu/ivs/
2005 év végén Alsózsolcán ezer lakosra 60 regisztrált vállalkozás jutott, ami a Miskolci
kistérség átlagának 56%-a, a megyei átlagnak pedig 78%-a.
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A vállalkozások mellett a civil szférát képviselő nonprofit szervezetek is jelen vannak a
városban, 2005. év végén 26-ot tartottak nyilván.
2005. év végén Alsózsolcán 40 kiskereskedelmi üzlet és egy gyógyszertár állt a lakosság
szolgálatában, amely 2011-re 44 darabra emelkedett. Az üzletek fele élelmiszer jellegű üzlet
és áruház, valamint zöldség-gyümölcs szaküzlet volt; a kiskereskedelmi üzletek hattizedét
egyéni vállalkozások működtették.

A kiskereskedelmi hatósági engedélyek számának alakulása Alsózsolcán
Forrás: https://teir.vati.hu/ivs/
A település sem kereskedelmi, sem magán szálláshellyel nem rendelkezik.2005-ben
Alsózsolcán 21 vendéglátóhely működött, ebből 8 étterem, cukrászda, 1 munkahelyi étkeztető
hely és 12 bár, borozó.
A város gazdaságáról elmondható, hogy kellelő erejű a város szociális város rehabilitációs
programjának segítéséhez is. A működő vállalkozások és a reménybeli új cégek számos
munkavállalót szívhatnak fel a jövőben. A cégek adói egyensúlyban tarthatják a város
költségvetését, a számos jó munkahely pedig a városi környezet szlummosodását is
megakadályozhatja a jövőben.
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3.4. Társadalom
3.4.1. Demográfia
Korabeli történeti adatok alapján, Alsózsolcán a XV. században 15-20 portán mintegy 60-100
fő élt. Ez a szám az 1860. évek elején 150-200 főre tehető. Az első hivatalos népszámláláskor
(1870-ben) 1013 főt írtak össze, azóta a népesség 6,1-szeresére növekedett, melynek
eredményeként 2005. év végén a lakónépesség 6191 fő volt.

Alsózsolca lakosság számának gyarapodása 1870 és 2005 között
Forrás: www.alsozsolca.hu
A település öregedési mutatója az elmúlt években növekvő tendenciát mutat.

Alsózsolca öregedési mutatójának változása
Forrás: https://teir.vati.hu/ivs/
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A város lakónépessége 2011. év január 1-én 5929 fő, amely a kisvárosok alsó, az óriásfalvak
csoportjának felső határára helyezi a települést, ha önmagában vizsgáljuk. A lakosság
összetétele a 2001-es népszámlálás idején még a következő volt:

A lakosság korcsoport, korcsoport, és fogyatékosság szerinti megoszlása
Forrás: www.alsozsolca.hu
A fiatalok száma félszeresen meghaladja az időskorúakét, így a város elöregedési indexét
(~85%) igen kedvezővé, fiatalossá teszi, mely az agglomerációs településeknek jellemzője.
A 2005. év végi adatok szerint a népesség nemek szerinti összetétele – a megyeihez hasonlóan
– nőtöbbletet mutatott, ezer férfira 1040 nő jutott, a megyei átlagnál 60-nal kevesebb. A
népsűrűség 2005-ben 238 fő/km2 volt, 4,4-szerese a megyei községek (54 fő/km2), és 2,4szerese a megye átlagának (100 fő/km2), a városok átlagának (291 fő/km2) pedig 82%-a.
Az élve születések és halálozások egyenlege 1970-1979 között 661 fős, 1980-1989 között 308
fős, 1990-2001 között 355 fős növekedést mutatott. A népességszám változását befolyásoló
másik tényező a lakóhely-változtatás. Az oda- és elvándorlások egyenlegeként az említett
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időszakokban 187, illetve 175, majd 34 fővel csökkent a lakónépesség. Mely jelenség a 2007
és 2011 közötti időszakban is megmaradt, bár mértéke kissé változott.

Oda és elvándorlások alakulása 2007-2011 között a városban
Forrás: https://teir.vati.hu/ivs/
A népesség korösszetétele a legutóbbi két népszámlálás között némileg változott: a 14 évesek
és fiatalabbak aránya 25,1%-ról 24%-ra, a 15-39 éveseké 38,2%-ról 35,5%-ra mérséklődött, a
40-59 éves felnőtteké 23,4%-ról 25%-ra, az 59 éven felüli időskorúaké pedig 13,2%-ról
15,5%-ra növekedett. 1990-ben száz gyermekkorúra 53 öregkorú jutott, 2001-re a mutató
értéke 65-re emelkedett.
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3.4.2. Képzettség
2001-ben Alsózsolca 15 éves és idősebb népességének 87%-a általános iskolai, a 18 éves és
idősebb korosztály 30,9%-a befejezett középiskolai, a 25 éves és idősebb népesség 7,6%-a
felsőfokú végzettséggel rendelkezett, ami – az általános iskolát kivéve – alacsonyabb a
megyei átlagnál (86,8; 34,0; illetve 9,5%).
A város lakosságának képzettségi mutatói a roma lakosság kiemelésével a következőek voltak
2001-ben:

Alsózsolca lakosainak képzettségi mutatói 2001-ben
Forrás: www.alsozsolca.hu

3.4.3.

Foglalkoztatottság

Az 1990-es évek elejétől kezdődően Alsózsolcán is számolni kellett a munkanélküliséggel.
2005. december végén 348 álláskeresőt tartottak nyilván, 61%-uk férfi. A tartósan, 180 napon
túl regisztrációban lévők aránya megközelítette az 57%-ot. A nyilvántartott álláskeresők
12,6%-a nem végezte el az általános iskolát, 44,5%-a 8 osztályt végzett, 42,2%-a középfokú,
0,6%-a pedig felsőfokú végzettséggel rendelkezett. A munkanélküliek több mint 93%-a
fizikai munkakörből került ki.
A munkanélküliségi ráta a 2005-ös szintről 2011-re megduplázódott. A jelenség mögött
kevésbé helyi okokat, mintsem országos gazdasági visszaesést, és a város foglalkoztatási
mutatóit különösen meghatározó építőipar befagyását kell keresnünk. A munkanélküliek
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száma 2012 évégére kissé csökkent, de a jelentős számú csökkenést csak gazdasági
növekedés beindulásával várható.

Munkanélküliek és a segélyezettek számának változása 2000 és 2012 között
Forrás: http://www.afsz.hu/

A munkaképes korú népesség számának változása
Forrás: http://www.afsz.hu/
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A lakosság általános öregedési indexével a munkaképes korúak száma is nő a településen,
amely trendet gyermekszám 1990 években bekövetkezett csökkenése, és a munkaképes
korúak bevándorlásának elmaradása okoz.
A 2001. évi népszámlálás idején Alsózsolcára több mint 700 fő járt dolgozni, míg a
településről közel ezer fő ingázott munkavállalás céljából.
A településen a regisztrált álláskeresők aránya az összlakossághoz viszonyítva 8,54 %-os. A
regisztrált munkanélküliek foglalkoztatása a települést érintő közmunkaprogram formájában
történik, amelyre az önkormányzat intézményeiben nyílik lehetőség.

A jogszabályi

változások miatt a jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A jogosultság feltétele hogy
évente legalább 30 napot a munkanélküli dolgozzon, vagy valamilyen képzésben vegyen
részt. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők részére azért, hogy a
jogosultsági feltételeik továbbra is megmaradjanak, az önkormányzat minden pályázati
lehetőséget kihasznál, így az elmúlt évben senkinek nem kellett megszüntetni a rendelkezésre
állási támogatását.
Sajnos a társadalom a keresleti mutatói mentén is szegregált, a több keresős kvalifikált
munkát végző családok országos átlag körüli életszínvonala, több száz állástalan mély
szegénységben élővel áll szemben Alsózsolcán.
Év

Támogatásban részesülők

Támogatás ezer forintban

száma
2008

306fő

110.000 Ft

2009

282fő

97.417ft

2010

259fő

82.044Ft

2011

256 fő

80.857Ft

2012 ápr. 30-ig

350 fő

29.799Ft

Alsózsolcán Foglalkoztatás helyettesítő támogatásokban részesülők száma és számukra utalt
összeg
Forrás: www.alsozsolca.hu
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A társadalmi összetétel jelen állapotában még nem terhelt olyan tényezőkkel, amelyeket
egy jól felépített szociális városrehabilitációs program ne tudna orvosolni. A fiatalos
korszerkezet a képzetségi szint emelésével a jövőben folyamatosan emelkedő
foglalkoztatási adatokat hozhat magával, amely állapot segítheti a jelenleg a helyi
társadalom perifériáján élők a többségi társadalomhoz való közeledését, a jelenleg
tapasztalható problémák feloldódását.

3.5. Települési környezet
3.5.1. Természeti környezet
A város közigazgatási területe a Sajó és a Hernád folyók

között található síkság, melynek

Ny-i részén helyezkedik el maga a település.
A település alatt 1500-2000m 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 sziliciklasztos 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 város még csak kevéssé
használja.
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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.
Jelentős természetvédelmi értékkel a Sajó és Hernád folyó medrét övező természet közeli
területek bírnak Natura 2000-es területek ma is részben..

3.5.2. Épített környezet
Alsózsolca múltjából több értékes műemlék maradt fenn. Közülük kiemelendő a Vay
családnak a város fő utcájára épített kastélya, és annak udvarán található víztorony.
Megtalálható még a Haller-kastély épülete is. A város temetőjében van a ravatalozóvá bővített
Vay családi kripta.
Említést érdemel a református gyülekezet 1786-1795 között épített copf stílusú temploma,
valamint a város központjában és a temetőben emelt emlékművek.

3.5.3. Lakásállomány, infrastruktúra
A település fejlődésében és várossá alakulásának folyamatában a lakásállomány
gyarapodásának is nagy szerepe volt, a növekedés üteme meghaladta a megyei átlagot. 1949
és 2005 között a megyében 80%-kal, míg Alsózsolcán 2,8-szeresére nőtt a lakások száma.
Ebben szerepet játszott, hogy a megyeszékhelyről sokan költöztek a településre.
Jelentősen javult egy másik mutató is: míg 1949-ben 468, 2005-ben már csak 339 lakos jutott
száz lakásra.
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Az utóbbi években bár erősen a gazdasági körülmények miatt erősen megtorpant, a lakás
számok alakulása folyamatos emelkedést mutat.

A lakások számának növekedése 2007-2011 között a városban
Forrás: https://teir.vati.hu/ivs/
A lakásállomány összetételében is lényeges változások mutatkoznak: 1949-ben a lakások
68,8%-a, 2001-ben már csak 8%-a volt egyszobás, a 3 és több szobások aránya közben 1,8%ról 67,3%-ra emelkedett. 1960-ban száz lakásból még csak 5, négy évtized múlva már 88
rendelkezett fürdőszobával. Az életkörülményeket nemcsak a lakások mérete, szobaszáma,
hanem a közművekkel való ellátottsága is meghatározza. Az infrastruktúra kialakításában
legalapvetőbb a villamos áram bevezetése. 1949-ben a lakások 35%-a volt felszerelve
villannyal, 1960-ban 78%-a, 1970-ben 92,3%-a, és 1980-ban már csak 19 lakásban nem volt
áram.

Alsózsolca lakás állományának építés évtizede szerinti megoszlása
Forrás: www.ksh.hu
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A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 2005-ben meghaladta a 93%-ot, ami
magasabb volt mind a községi (77,2%), mind pedig a megyei átlagnál (87,3%).
A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat hossza 48,3 km, 2005-ben 1452 lakás (a lakások
79,4%-a) amely 2011-re 84%-ra emelkedett.
A város építőanyag szempontjából igen jól el volt látva az elmúlt 50 évben, így a lakások
76%-a1960 után tégla falazattal legalább két szobával épült, komfortos tetszetős kivitelben.
A vezetékes gázhálózat túlnyomó része 1991-1993 között épült ki, 1993-ban 939 háztartás,
2005-ben már 1435 háztartás használt vezetékes gázt.
Alsózsolcán 2005 év végén 1268 személygépkocsit tartottak nyilván, ami ezer lakosra
átlagosan 205 gépkocsit jelent, 36-tal kevesebbet, mint a kistérségi, és 12-velkevesebbet, mint
a megyei átlag. Az 1394 távbeszélő fővonalból adódóan ezer lakosra 225 fővonal jutott,
ugyanez a mutató a Miskolci kistérségben 329, a megyében pedig 284 volt. Kevéssé kedvező
adat, hogy a városban az aszfaltozott úthálózata még nem teljes, csak 21 km-nyi út került
leburkolásra.
A helyi közlekedést nagyban segíti a város főútcáján csúcsidőben 10 perces követessel
közlekedő autóbuszjáratok, melyek Miskolc-búzatérig közlekednek.
A helyközi közlekedést segíti a város belterületének közvetlen határán elhelyezkedő, de már
Felsőzsolcához tartozó vasútállomás ahonnan, Miskolc-Tiszai pályaudvar közvetlenül
elérhető.
A város életét a Városüzemeltetés 28 fős apparátussal látja el mely által központi konyha,
karbantartó egységek, és mezőőri szolgálat van integrálva. A 100%-os önkormányzati
tulajdonú cég valamennyi helyi városüzemeltetési feladatot ellát.
A települési környezet állapota semmilyen szempontból nem támasztja alá a város déli
és többi városrésze közötti jelenleg tapasztalható éles ellentétet. Ennek feltétele, hogy az
infrastrukturális ellátottság a város minden részén legyen megfelelő, és teljes, a település
egyetlen része se mutasson elhanyagolt képet.
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3.6. Közszolgáltatások
A város polgármesteri hivatala, mind a polgárok mind a gazdálkodók felé magas szintű
közigazgatási, szociális szolgáltatás nyújtására törekszik, teljes intézményrendszerén
keresztül.

3.6.1. Oktatási és nevelési intézmények
Alsózsolca oktatási intézményrendszere fejlettnek mondható. A településen két óvoda
működik a Fekete István Óvoda és Bölcsőde, mely bölcsődei feladatokat is ellát, valamint a 2.
sz. Napközi Otthonos Óvoda.
Az általános iskolában és annak egyik tagiskolájában művészetoktatás (zene-, tánc-,
kézművesség-, dramatikus játék, médiaoktatás), míg a másik tagiskolában gyógypedagógiai
nevelés és oktatás is folyik.

3.6.1.1.

Óvodák

Fekete István Óvoda és Bölcsőde
Az óvodába járó gyermekek száma 2010/2011. évben 129 fő volt, ebből hátrányos helyzetű
gyermekek száma 57 fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 28 fő, míg
beilleszkedési, magatartászavarral küzdő gyermekek száma 4 fő volt.
Az intézmény óvodai feladatait, 10 fő óvodapedagógus, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens, 5
fő dajka, és 1 fő óvodatitkár látja el, 2 fő kisgyermeknevelő, gondozó, őket segíti 2 fő
segédgondozó. A bölcsődébe felvett gyermekek száma 2011. évben 16 fő volt. A bölcsődei
feladatok ellátását 2 fő kisgyermeknevelő, gondozó látja el, munkájukat 2 fő segédgondozó
támogatja. Emellett az intézmény vezetését 1 fő intézményvezető biztosítja.
Az intézmény legfontosabb mutatói táblázatos formában a következőek:
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Az óvoda adatai
Az óvoda nyilvántartott férőhelye:

125 fő

Felvett gyermekek száma:

129 fő
Ebből

Roma származású gyermekek száma:

53 fő

Hátrányos helyzetű gyermekek száma:

57 fő

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
száma:
Logopédiai foglalkozáson részt vett

28 fő
13 fő

gyermekek száma:
Fejlesztő foglalkozáson részt vett gyermekek
száma:
Gyógypedagógiai ellátásban részt vett

8 fő
1 fő

gyermekek száma:
Gyógytestnevelés foglalkozáson részt vett

22 fő

gyermekek száma:
Tanköteles korú gyermekek száma:

31 fő
Ebből

Iskolába megy:

29 fő

Még egy évet marad óvodában:

2 fő

A bölcsőde adatai
A bölcsőde engedélyezett férőhelye:
A bölcsődébe beírt gyermeklétszám
/folyamatos beérkezéssel/:

12 fő
16 fő

Fekete István Óvoda és Bölcsőde adatai
Forrás: www.alsozsolca.hu
Mint ahogy az a fenti adatokból is kiderül, az óvodába járó gyermekek 44%-a hátrányos
helyzetű, 22%-a halmozottan hátrányos helyzetű, 41%-a roma származású.
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2. sz. Napközi Otthonos Óvoda
Az óvodába járó gyermekek száma 2010/2011. évben 134 fő volt, ebből halmozottan
hátrányos gyermekek száma 83 fő volt, a roma gyerekek száma 97 fő volt. Az intézményben a
napi szintű feladatok 12 fő óvodapedagógus, 5 fő dajka, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens és
1 fő óvodatitkár látja el.
Az intézmény legfontosabb mutatói táblázatos formában a következőek:
Óvodánk összlétszáma:

134 fő

Kossuth u. 168:

96 fő

Johanna u. 9-11:

38 fő

Roma gyerekek száma:

97 fő

HHH gyermekek száma:

83 fő

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma:

0 fő

2 főnek számít:

10 fő

Óvodáztatási támogatásban részesülő
gyerekek száma:

15 fő

Tanköteles korú gyerekek száma:

53 fő

Ebből iskolát kezd:

36 fő

2. sz. Napközi Otthonos Óvoda adatai
Forrás: www.alsozsolca.hu
Az adatokból jól látható, hogy óvodában nagyon magas a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek száma (az óvodába járó gyermekek 62%-a), akik óriási lemaradással
kerülnek be az óvodába. Emellett jelentős az intézményben a roma gyermeke száma is,
arányuk eléri a 72%-ot. Azokkal az alapvető normákkal sem rendelkeznek, amely egy 3 éves
gyermektől elvárható. Az óvoda környezetében élő családokból kikerülő gyermekek számára
elsősorban a családi nevelés kiegészítését biztosítja, azonban a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű családoknál hangsúlyozottabbá vált az óvó-, védő,- gondozó funkció és
előtérbe kerül az egészségmegőrzés érdekében a prevenciós tevékenység is.
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3.6.1.2.

Iskolák

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.
Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Az intézményben 2010/2011. évben 298 gyermek tanult, 15 osztályban. Az első három
évfolyam iskolaotthonos, a negyedikben egy napközis csoport működik 29 fővel. A
magántanulók száma 6 fő volt, ők szülői vagy a gyám kérésére váltak azzá. Az intézményben
146 fő hátrányos helyzetű, valamint 72 fő halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. Az
iskolában 29 főállású pedagógus látja el feladatait, a munkát 1 fő pedagógiai asszisztens
segíti. Az intézmény legfontosabb mutatói táblázatos formában a következőek:
Tanulói létszám

298 fő

Hátrányos helyzetű

146 fő

Halmozottan hátrányos helyzetű

72 fő

Fizikai elhanyagolás

17 fő

Mentális elhanyagolás

25 fő

Veszélyeztetettek száma

42 fő

Beilleszkedési, magatartászavarral küzdő

6 fő

Sajátos nevelési igényű gyermek

12 fő

Magántanuló

6 fő

Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz adatai
Forrás: www.alsozsolca.hu
Az iskola művészetoktatással kapcsolatos feladatait 4 fő főállású és 3 fő részmunkaidős
pedagógus biztosítja.
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Benedek Elek Tagiskola
A tagintézményben 277 gyermek tanult 2010/2011. évben, a magántanulók száma 8 fő volt,
ebből magatartási és beilleszkedési problémák miatt 3 fő, várandósság miatt 2 fő, egyéb ok
miatt (gyermekotthoni elhelyezett) 3 fő vált magántanulóvá. A tagintézményben a hátrányos
helyzetű tanulók száma 247 fő, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 161 fő volt.
A tagintézményben a feladatokat 15 fő tanító, 11 fő tanár, 1 fő gyermekfelügyelő, 2 fő
hivatalsegéd, és 8 fő közmunkás látja el.
Az intézmény legfontosabb mutatói táblázatos formában a következőek:
Tanulói létszám

277 fő

Hátrányos helyzetű tanuló

247 fő

Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló

161 fő

Veszélyeztetettek száma

25 fő

Magántanuló

8 fő

Fizikai elhanyagolás

30 fő

Mentális elhanyagolás

100 fő

Beilleszkedési magatartászavarokkal küzdő

50 fő

Túlkoros gyermek

28 fő

Benedek Elek Tagiskola adatai
Forrás: www.alsozsolca.hu
3. számú Tagiskola
A tagintézményben 2010/2011. évben 133 gyermek tanul, a magántanulók száma 18 fő, ebből
magatartási és beilleszkedési problémák miatt 1 fő, várandósság miatt 6 fő lett magántanuló,
míg 11 fő a helyi gyermekotthon speciális részlegének lett a tanulója.
Az oktatási feladatokat 18 fő tanár látta el, ebből tanító 5 fő, gyógypedagógus 7 fő, szaktanár
6 fő volt. Emellett az intézményben foglalkoztatásra került 1 fő technikai dolgozó,
iskolatitkár, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens, 1 fő 8 órás és 1 fő 6 órás takarítónő, valamint a
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közmunkások közül 1 fő pedagógiai asszisztens 6 órás, 6 fő takarítónő 4 órás napi
beosztással. A 3. számú Tagiskola a 2012/2013-as tanévtől a Képviselő-testület döntése
alapján a Benedek Elek Tagiskolába integrálódott.
Az intézmény legfontosabb mutatói táblázatos formában a következőek:
Tanulói létszám

133 fő

Túlkoros gyermek

120 fő

Beilleszkedési, magatartászavarral küzdő

6 fő

Fizikai elhanyagolás

8 fő

Mentális elhanyagolás

43 fő

Veszélyeztetettként nyilvántartott tanuló

32 fő

Hátrányos helyzetű

133 fő

Halmozottan hátrányos helyzetű

94 fő

Benedek Elek Tagiskola adatai
Forrás: www.alsozsolca.hu
A következő oldalon szereplő táblázat a 2010/2011-es tanév részletes gyermek létszámadatait
mutatja be:
iskolai

Osztályszervezés módja

gyermek-, tanulólétszám az osztályban, csoportban

osztál
y

Normál
Összesen

HH

HH%

HHH

HHH%

SN

tanterv

I

Emelt
szintű
oktatás

Gyógyped
. tagozat

Benedek Elek Tagiskola
1a

23

22

95,65%

12

52,17%

0

X

1b

18

18

100,00%

8

44,44%

0

X

2a

21

20

95,24%

11

52,38%

2

X

2b

19

19

100,00%

14

73,68%

0

X

3a

19

18

94,74%

8

42,11%

1

X

3b

19

18

94,74%

14

73,68%

1

X

4a

22

17

77,27%

11

50,00%

1

X

4b

18

17

94,44%

11

61,11%

3

X

5a

22

12

54,55%

5

22,73%

1

X

5b

23

21

91,30%

12

52,17%

1

X

6o

19

17

89,47%

8

42,11%

1

X
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7a

19

13

68,42%

2

10,53%

1

X

7b

19

16

84,21%

8

42,11%

1

X

8o

27

15

55,56%

6

22,22%

0

X

288

243

84,38%

130

45,14%

13

Össze
sen

X

Herman központi iskola
1. a,

24

16

66,67%

9

37,50%

1

X

1. b,

23

16

69,57%

7

30,43%

2

X

2. a,

21

14

66,67%

5

23,81%

0

X

2. b,

21

10

47,62%

5

23,81%

0

X

3. a,

18

14

77,78%

9

50,00%

0

X

3. b,

20

12

60,00%

5

25,00%

1

X

4.a,

21

10

47,62%

6

28,57%

1

X

4. b,

19

11

57,89%

3

15,79%

0

X

5. a,

18

9

50,00%

2

11,11%

1

X

5. b,

19

11

57,89%

5

26,32%

0

X

6. a,

20

10

50,00%

2

10,00%

1

X

6. b,

19

10

52,63%

5

26,32%

0

X

7. o.

27

11

40,74%

4

14,81%

0

X

8. o.

30

13

43,33%

9

30,00%

0

X

3.

sz. Tagiskola

1

6

6

100,00%

5

83,33%

5

X

2

8

8

100,00%

7

87,50%

7

X

3

14

14

100,00%

8

57,14%

8

X

4

17

17

100,00%

8

47,06%

8

X

5

14

14

100,00%

13

92,86%

2

X

6

28

28

100,00%

19

67,86%

1

X

5

15

15

100,00%

8

53,33%

8

X

6

16

16

100,00%

11

68,75%

11

X

7

17

17

100,00%

12

70,59%

12

X

8

17

17

100,00%

9

52,94%

9

X

Alsózsolca általános iskoláinak részletes beiskolázási adatai
Forrás: www.alsozsolca.hu
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3.6.2. 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.

1.

számú háziorvosi praxis:

2115 személy ellátásáról gondoskodik az 1. számú háziorvos praxis, mind a 15 év felett
korcsoportba tartozik. Ellátásuk érdekében 2 fő körzeti ápolónő kerül alkalmazásra. Az
ápolónők végzettsége: körzeti szakápolónő. A rendelő a törvényben foglalt minimum
felszereltséggel rendelkezik. A napi rendelési idő 4,5 óra, a nap további szakában, a
rendelkezésre állás telefonon biztosított (reggel 7 órától, este 19 óráig).

Az 1. számú háziorvosi praxishoz tartozók korcsoport analízise
Forrás: www.alsozsolca.hu
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A korcsoport analízis szerint a praxisba bejelentkezettek korfája hasonlatos az ország
lakossága korfájához. A körzet betegeinél a következő betegségek kerültek megállapításra és
kerültek nyilvántartásba 2011-ben:
Rosszindulatú betegséggel

41 fő ( 23 ffi-18 nő)

nyilvántartott
Pajzsmirigy rendellenességgel

83 fő ( 11 ffi-72 nő)

Lipidanyagcsere zavarral

462 fő (197 ffi-265 nő)

Magasvérnyomás betegséggel

926 fő ( 406 ffi-520 nő)

Agy ér katasztrófa utáni állapottal

96 fő ( 37 ffi-59 nő)

Gyomor-bél rendszer betegségei miatt

137 fő (73 ffi-64 nő)

Csontritkulás betegséggel

53 fő ( 9ffi – 44 nő)

Az 1. számú háziorvosi praxishoz tartozók korcsoport analízise
Forrás: www.alsózsolca.hu

2.

számú háziorvosi praxis

A 2. számú házi orvosi körzetet Dr. Székely Aranka látja el, körzetéhez 1053 személy
tartozik. Betegeinek korcsoportonkénti megoszlása a következő:

A 2. számú háziorvosi praxishoz tartozók korcsoport analízise
Forrás: www.alsozsolca.hu
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3.

számú háziorvosi praxis

A 3. számú házi orvosi körzetet Dr. Kese Melinda látja el, körzetéhez 1440 személy tartozik.
Fogorvosi ellátás
A város két fogorvosi körzetér Dr. Péterffy Lajos és Dr. Péterffy Pál látja el. Heti 50 órás
rendelésük során 2700 beteg jelent meg 2011-ben, akiken 15200 kezelést hajtottak végre.
Védőnői szolgálat, házi gyermekorvos
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 ellátási terület születésszámai:
Év

Születések száma

1998

104

2006

75

2007

86

2008

70

2009

63

2010

68

2011

64
A születésszámok alakulása a védőnői körrzetben
Forrás: www.alsozsolca.hu

Tájékoztatásuk alapján 2011 évben a 0-6 éves korú gyermekek száma: 419 fő, ebből
veszélyeztetett 139 fő.
2011 évben újonnan gondozásba vett várandós anyák száma 81 fő volt. A 81 főből 41
várandós dohányzott. Az említett várandósok a legszükségesebb vitaminokat sem szedik a
várandósság ideje alatt, illetve helytelenül, hiányosan táplálkoznak.
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A Védőnői Szolgálattal és a házi gyermekorvossal, rendszeres és jó az együttműködés,
tájékoztatásuk alapján 2011 évben a 0-6 éves korú gyermekek száma: 478 fő.
Egészségügyi veszélyeztetést 85 esetben tapasztaltak, szociálisan veszélyeztetett gyermek 73
fő. A védőnők a magzatra káros veszélyeztető magatartásról, és a szűrővizsgálatról, való
távolmaradásról, minden esetben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé. 2011-ben ez 73 főt
érintett. Az előző évhez hasonlóan 2011-ben is problémát jelen a kiskorúak várandóssága ez
6 főt érint. Fizikai állapotromlást 2 gyermek esetében tapasztaltak.

3.6.3. Közigazgatás
Jelen tanulmány készítésekor Alsózsolca Önkormányzati Képviselőtestületét Zsiros Sándorné
polgármester asszony irányította a testület tagjai: Csöbör Katalin alpolgármester, Szilágyi
László, Ráki István, Dr. Majoros Géza, Fodor Ákos, Fáklya Tiborné, Brünner István, Tóth J.
Sándor voltak. A testület munkáját három bizottság a pénzügyi, az ügyrendi, és a
humánpolitikai és jóléti segítette. A város jegyzője és Urbánné Lengyel Zsuzsanna.
A

jelenlegi

képviselőtestület

megalakulásakor

18

fő

köztisztviselő

és

2

fő

munkatörvénykönyve alá tartozó hivatalsegéd dolgozott a Polgármesteri Hivatalban. Az
átszervezés következtében a köztisztviselők száma 25 főre emelkedett 2011.január 1-jével. Az
informatikus állásbetöltésével ez 26 főre, majd május 1-jével a belső ellenőr alkalmazásával
27 fő köztisztviselő végzi munkáját a Hivatalban és 2 fő munkatörvénykönyve alá tartozó
hivatalsegéd. A beszámolási időszakban folyamatosan 1-3 fő közhasznú-közcélú munkás is
segítette munkát.

3.6.4. Szociális ellátás
3.6.4.1.

Regionális jelentőségű intézmény

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartása alatt álló intézmény 1968.
október 1-jén kezdte meg működését a Kossuth Lajos utcában található, volt „Haller-kastély”
épületében. Az intézmény ekkor 65 általános iskolás fiúnak adott otthont. Az intézmény a
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megye, de az ország más területeiről ide kerülő fiatalkorú rászoruló gyermekek nevelését
végzi. Jelenleg az intézményforma átalakult, lakásotthonokban nevelkednek a gyermekek. A
gyermekotthon két, speciális szükségletű gyermekek fogadására létesített csoportnak is helyet
ad, ahol a gyermekek 100%-a deviáns.

3.6.4.2.

Helyi intézmények

Az idős emberek ellátásáról a Gondozási Központ gondoskodik, ebben az intézményben
működik a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. A Családsegítő Szolgálat 2006. július
01.-től a Felsőzsolcai Családsegítő Központ gesztorsága alatt bővített létszámmal működik.
Az intézményi telephelyeken a foglalkoztatottak képesítése a törvényben meghatározott
előírásoknak

megfelel.

Az

ideiglenes

engedélyekkel

kapcsolatos

hiányosságok

megszüntetésére tett intézkedések folyamatosak.
A város szociális ellátórendszere a törvényileg előírt valamennyi szolgáltatást eljutatja a
rászorulóknak, többet térségi összefogásban:

Ellátás formája

Feladat
1.

Idősek Klubja

(nappali ellátás)
2.

Étkeztetés

3.

Házi

segítségnyújtás
4.

Jelzőrendszeres

házi segítségnyújtás
5.

Támogató

szolgálat
6.

Családsegítő

szolgáltatás

Ellátó intézmény

Önkormányzati intézmény

Gondozási Központ, Alsózsolca

Önkormányzati intézmény

Gondozási Központ, Alsózsolca

Társulási formában

Szociális Szolgáltató Központ, Onga

Társulási formában

Szociális Szolgáltató Központ, Onga

Társulási formában

Szociális Szolgáltató Központ, Onga
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Társulási formában

és Családgondozó Központ,
Felsőzsolca
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7.

Gyermekjóléti

Önkormányzati intézmény

szolgáltatás

Gondozási Központ-gyermekjóléti
Szolgálat, Alsózsolca

A szociális ellátórendszer felépítése Alsózsolcán
Forrás: www.alsozsolca.hu
Idősek nappali ellátása
A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idős emberek
napközbeni támogatására szolgál az idősek nappali segítése. A szolgáltatást igénybevevők
száma a következőképpen alakult az elmúlt években:
Év

Tagok száma fő/hó

Ellátottak száma fő/hó

Ellátott/nap

2008

497

362

18

2009

550

421

21

2010

565

436

21

2011

532

441

21

2012.I.félév

504

449

21

A nappali ellátást igénybe vevők adatai
Forrás: www.alsozsolca.hu
Az elmúlt két évben 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
ellátottak jól érzik itt magukat. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról a tényről sem,
hogy a megromlott egészségi állapotban lévő idős ember családtagjainak egyfajta megoldást
jelent a hétköznapokra a Klub által nyújtott ellátás.
Ezt látszik alátámasztani az ellátottak összetétele is. A korábbi évekhez képest sajnos
kevesebb az aktív, viszonylag jó egészségi állapotnak örvendő tag. Nagyobb számban vannak
azok, akik több gondoskodást igényelnek, akik egyedül maradtak. A gyerekek még aktív
korúak, és a családtagoknak biztonságérzetet jelent a tudat, hogy a szülő felügyelet alatt van
és gondoskodnak róla. Az is megfigyelhető, hogy egyre nagyobb számban van a klubban
demenciában szenvedő ellátott, illetve ellátást igénylők, akik otthoni körülmények között,
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felügyelet nélkül nem maradhatnak. Az önkormányzat megfontolta azt a felmerülő igényt,
hogy az idősek nappali ellátásán belül egy demens nappali ellátást hozzon létre, mely
hiánypótló szolgáltatásként merült fel.
Egy sikeres pályázatnak köszönhetően ez a terv megvalósulni látszik. A nyertes pályázatnak
köszönhetően az elavult épület is átalakításra kerül, 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.
Az igénybevétel mutatói:
Év

Helyben fogyasztott

Napi adagszám

Kiszállított fő/hó

Napi adagszám

fő/hó
2008

362

18

770

38

2009

421

21

830

41

2010

436

21

877

41

2011

420

20

850

40

2012.I.félév

364

17

862

41

A szociális étkeztetés adatai
Forrás: www.alsozsolca.hu
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.
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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.
A településen az ellátottak száma az elmúlt években az alábbiak szerint alakult:

Tagok száma

Gondozási látogatások száma

Ellátottak átlagszáma

fő/hó

fő/hó

fő/hó

2008

6

99

5

2009

8

125

6

2010

10

175

8

2011

10

177

8

2012.09.hó

15

136

15

Év

A házi segítségnyújtás mutatói Alsózsolcán
Forrás: www.alsozsolca.hu
Egy ellátott kivételével mindenkihez minden nap kell mennie a gondozónőnek, amit csak
megfeszített munkatempóban tud teljesíteni. Szükség van tehát civil szervezetekre is ebben az
ellátási formában annak érdekében, hogy a szolgáltatás minden rászorulóhoz eljusson. A civil
szervezetek a 2012. évtől meg is jelentek.
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
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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. A szolgáltatás igénybe vételéért minimális térítési díjat kell
fizetni.

Év

Kihelyezett készülékek száma

Hívások száma

2010

9

35

2011

9

38

A jelzőrendszer kiépítettsége és kihasználtsága Alsózsolcán
Forrás: www.alsozsolca.hu
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.
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 településen az ellátottak száma az elmúlt években az alábbiak szerint alakult:

Év

Forgalom

Igénybevevők

2008

2237

539

2009

1927

529
51

Alsózsolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

2010

1919

446

2011

2754

604

2012.I.félév

1789

113

A családsegítő szolgálat terheltsége
Forrás: www.alsozsolca.hu
A Családsegítő Szolgálat területi irodája működik a Gyermekjóléti Szolgálat épületében. A
dolgozók szakképzettsége megfelel az 1/2000. SzCsM. rendelet előírásainak. Alsózsolca
településen egy főállású, és egy részmunkaidős szociálpedagógus végzettségű családgondozó
végzi munkáját, heti 40, illetve heti 20 órában.
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
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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 Megyei
Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala végzi. A bölcsődék egészségügyi
tevékenysége feletti szakfelügyeletet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
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.
A településen az ellátottak száma az elmúlt években az alábbiak szerint alakult:
Év

Alapellátás

Forgalom

Védelembe vétel

2008

445

52

66

2009

420

183

84

2010

339

207

81

2011

388

248

113

A Gyermekjóléti Szolgálat munkájának eredményei
Forrás: www.alsozsolca.hu
A számadatokból kitűnik, hogy mind az alapellátásban részesülő, mind a védelembe vett
gyermekek száma növekszik. 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.
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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
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.
Pénzbeli támogatások, ellátások
Bizony esetekben a munkanélküli több gyermekes hátrányos helyzetű családok élethelyzetét
segítik közvetlen anyagi támogatás folyósításával. A támogatások jelentős része normatív
alapú, de lehetőségeihez mérten az önkormányzat is kiegészíti őket.
Közgyógyellátás
Közgyógyellátásra

Méltányossági alapon Önkormányzati

jogosultak száma

megállapított fő

támogatás mértéke

(alanyi, normatív)
2008

283 fő

13 fő

423.000

2009

274 fő

13 fő

412.000

2010

251 fő

9 fő

242.000

2011

172 fő

8 fő

240.000

2012 ápr. 30

84 fő

1 fő

24.000

Időskorúak járadéka
Támogatásban részesülők

Támogatás ezer forintban

száma
2008

5 fő

1.980 Ft

2009

5 fő

1.983 Ft

2010

3 fő

1.094 Ft

2011

2 fő

807 Ft

2012 ápr. 30

2 fő

256 Ft
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Rendszeres szociális segély
Támogatásban részesülők száma

Támogatás ezer forintban

2008

17fő

4.417 Ft

2009

31fő

7.0107ft

2010

39fő

11.004Ft

2011

38 fő

11.708Ft

2012 ápr. 30

35 fő

3.612Ft

Különböző pénzbeli juttatások alakulásának adatai Alsózsolcán
Forrás: www.alsozsolca.hu
Közfoglalkoztatás
Különösen

sok

feladattal

jár

az

aktív

korúak

ellátásában

részesülő

személyek

közfoglalkoztatásban történő foglalkoztatása. Minden foglalkoztatást végző önkormányzati
intézmény jelentős szerepet vállal a segélyesek munka világába való visszavezetésébe. A
közfoglalkoztatásra történő felvételeket minden esetben pályázatok elkészítése előzte meg.
Közfoglalkoztatásban

Kifizetett

résztvevők száma

forintban

2008

89

20.541

2009

132

69.224

2010

198

88.817

2011

400

58.187

2012.09.hó

204

53.850

munkabér

ezer

A közfoglalkoztatásban résztvevők száma és munkabérük alakulása
Forrás: www.alsozsolca.hu
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Az egy évre megállapított gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság alapján az érintett
gyermekek ingyenesen étkezhetnek, illetve ingyenes tankönyvellátásra jogosultak. Fentieken
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túl, évente 1-1 alkalommal augusztus és november hónapban a jogosultak részére pénzbeli
támogatásra kerül sor a hiányzó iskolai felszerelések beszerzésére.
Gyermekvédelmi

Egyszeri

Támogatás ezer

kedvezményre jogosultak

támogatásban

forintban

száma

részesülők száma

2008.

984

984

10. 824 Ft

2009.

1028

1028

11. 925Ft

2010.

1003

1003

11. 600FT

2011 .

944 fő

962

11.159Ft

2012.08.hó

960 fő

960

5.568 Ft

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alakulása Alsózsolcán
Forrás: www.alsozsolca.hu
Óvodáztatási támogatás
Évente két alkalommal kerül kifizetésre az arra jogosultak részére.
Támogatásban részesülők száma

Támogatás ezer forintban

2008.

-

-

2009.

12

190,00 Ft

2010.

23

320,00 Ft

2011.

59

680,00 Ft

2012. június

30

310,00 Ft
Az óvodáztatási támogatás alakulása Alsózsolcán
Forrás: www.alsozsolca.hu

Normatív lakásfenntartási támogatás
A képviselő testület döntése alapján természetben nyújtott ellátásként kell a fizetendő
szemétszállítási díjat megállapítani. E támogatás megállapítása esetén vizsgálják a kérelmező
lakhatási körülményeire előírt feltételek meglétét.
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Támogatásban részesülők

Támogatás

Átlagos havi létszáma

Ezer forintban

2008

248

20. 628

2009

285

18. 258

2010

280

23.074

2011

318

19.241

2012 04 hó

320

7.349

A normatív lakásfenntartási támogatás alakulása Alsózsolcán
Forrás: www.alsozsolca.hu

3.6.5. Társadalmi önszerveződés
3.6.5.1.

A kultúra és közművelődés hálózatai

A város kulturális életének központja az 1997-ben átadott modern 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.
Egyik kistermében Teleház működik. Az intézmény ad otthont a községi könyvtárnak is.

3.6.5.2.

Sport- és szabadidő

Sportlétesítményei jó sportolási lehetőséget biztosítanak. Tornatermei, és az 5 éve épült
sportcsarnoka, 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 rendelkezik.
A város sportpályájának felújítása és funkcióbővítése jelentősen bővítené a szabadidő értékes
eltöltésének lehetőségeit a város lakói körében.
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3.6.5.3.

Civilek

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.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat tevékenysége különösen fontos szerepet játszik a
település életében, mivel Alsózsolcán a magukat roma kisebbségűnek valló lakosok száma
megközelítőleg 2000 fő. Ez a szám a település lakosságának több mint 30 %-a.
Nagy szerepük van a roma lakosság kulturális és sporttevékenységének szervezésében is.
Évről évre a Közösségi Ház és a Települési Önkormányzat közösen Roma Kulturális Napokat
szervez. A rendezvény fő célja, hogy a magyar lakosság megismerkedjen a roma kultúra
sajátosságaival és a kisebbség, pedig ápolja hagyományait. A roma lakosság igényeit bálok,
karácsonyi műsorok és egyéb programok megvalósításával igyekszik kielégíteni.
Az egyházak közötti kapcsolat nagyon jó, közös ökumenikus istentiszteletek szervezésével,
egymás vallási eseményein való részvételükkel erősítik a település közösségi életét.
58

Alsózsolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Részarány (%)

Felekezet
Római katolikus

43,6

Görög katolikus

5,4

Református

32,1

Evangélikus

0,4

Egyéb egyház, felekezet

4,6

Nem tartozik egyházhoz, felekezethez

4,7

Nem válaszolt

9,2
Alsózsolca vallási felekezeteinek megoszlása 2001-ben
Forrás: www.alsozsolca.hu

A hivatalos népszámlálások alkalmával a válaszadók vallási kérdésekkel kapcsolatos
válaszaikat mindig fenntartásokkal kell kezelni. Alsózsolca esetén például a metodista
közösséghez kötődő személyek magukat nem metodistának, hanem eredeti keresztelkedés
szerinti felekezetüket jelölték meg, így az amúgy jelentős több száz tagot számláló élő és
aktív metodista közösség nem jelenik meg a statisztikában.
E rejtőzködést más szempontból a metodista roma misszió azon alapelve is okozhatja, hogy a
lelkészek célja nem a korábbi felekezeti identitás eltörlése, sokkal inkább az emberek
közösségi integrálása, mentálhigiéniás segítése.
Alsózsolcán működő szervezetek, alapítványok, csoportok
A Közösségi Házban működő csoportok:


Ritmus Táncegyesület



Szivárvány Vegyeskórus



Nyugdíjas Klub



Képzőművészeti Alkotóműhely

Civil Szervezetek:


Metodista Kórus



Roma Hagyományőrző Egyesület
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Herman Ottó Általános Iskola és AMI Baráti Egyesülete



Polgárőrség

Civil Kisebbségi Szervezetek


Borsodi Cigány Független Szervezet



Lungo Drom Szervezet



Baráti Kör



Roma Polgárjogi Mozgalom

Alsózsolcán Működő Alapítványok


Alsózsolcai Herman Alapítvány



Benedek Elek Alapítvány



Humán Emberbarát Alapítvány



Lurkó Alapítvány



Segítő Kéz Alapítvány



Szemünk Fénye Alapítvány



Talentum Alapítvány



Faluházért Alapítvány Alsózsolca



Alsózsolcáért Alapítvány



Alsózsolcai Faluszépítő Alapítvány



Gyermeksorsok Alapítvány

A városban 40 tagot számláló polgárőrség működik, szolgálati közterületi jelenlétük 4185 óra
volt 2011-ben, mely idő alatt több mint 209 esetben intézkedtek.
A város erőforrásai és lehetőségei határáig és azon túlis törekszik minden
közszolgáltatást városi szinten biztosítani polgárainak, a törvényi előírások és korlátok
figyelembevételével. A fejlett oktatási, egészségügyi és szociális rendszer biztos támasza
lehet

a

város

lecsúszó

rétegeinek

megtartásának,

általános

életkörülményeik

javításának.
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A város közszolgáltatásainak állapota nem indokolja, hogy a város lakóinak egy része
sokkal rosszabb körülmények között éljenek. A rendszer a folyamatos fejlesztéseivel
képes a jelenlegi szegregációs hatások okozta problémák kezelésére.

3.7. Korábbi időszak fejlesztései
A városban korábban is nagy hangsúly került az oktatási és szociális intézmények
fejlesztésére, a város igazgatási funkcióinak megalapozása mellett.
Az elmúlt öt év Európai Uniós segítséggel megvalósult fejlesztései közül kiemelkedik a város
óvodáinak és iskoláinak megújítása, mely nagyban emelte a települési közoktatás feltételeinek
színvonalát.
Ezek közül kiemelendő a Fekete István óvoda bővítése, a Napköziotthonos óvoda felújítása,
vagy a Herman Ottó Általános Iskola fejlesztése.
Megtörtént a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének bővítésére, korszerűsítésére,
akadálymentesítésére, konferencia-központ, foglalkoztató helyiségek kialakítására. Az idősek
nappali ellátását segítő Gondozási Központ is megújulhatott.
Jelentős arányú önerő befektetésével történtek közútfejlesztések, és bioenergetikai beruházás
is zajlik a városban.
A város közösséginek fejlesztése is több programon keresztül valósult meg, és a helyi
egészségügy kisebb modernizálására is sikerült forrást találni.
Végül meg kell említeni, hogy a város polgármesteri hivatalának épületei több ütemben újult
meg.

3.8. Összegzés
A város közlekedési helyzetének problémás eleme a nagy átmenő forgalom, és az ipari park
forgalmának a várost érintő része, melynek mérséklésére az önkormányzat törekszik. A
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településen belüli közlekedést az úthálózat további fejlesztésével, valamint a közösségi
közlekedés feltételinek javításával történik.
A város környezetvédelmi problémái közül a helyi szinten jelentkezők közül mind a
szennyvíz ártalmatlanítás, mint a települési hulladék elszállítása megoldott. A város közmű
ellátottsága teljesnek mondható a továbbiakban a rákötések számának növelése és a térítési
díjak rendszeres fizetésének elérése a cél.
A jövőben a települési környezet szépítése, a település képet rontó tényezők, szemetesség,
rendezetlenség mérséklése a cél.
A város polgármesteri hivatala, mind a polgárok, mind a gazdálkodók felé magas szintű
közigazgatási, szociális szolgáltatás nyújtására törekszik, teljes intézményrendszerén
keresztül.
A városban két óvoda működik, összesen 260 férőhellyel, 24 óvodapedagógus 292
beiratkozott gyermekkel foglalkozott. A település két általános iskolája három telephelyen
összesen 34 osztályteremmel rendelkezik, ahol az elmúlt tanévben 750 diák tanult 78 főállású
pedagógus irányításával.
A város valamennyi iskolájában magas HH és HHH gyerekek aránya, melyek egy része az
iskola befejezése előtt kikerül az intézményből.
Az egészségügyi alapellátást három háziorvos és egy házi gyermekorvos, valamint három
körzeti ápolónő biztosítja. A védőnői szolgálat igen leterhelt és roma lakosság körében igen
intenzív munkát kell végeznie.
Az időskorúakat egy 25 férőhelyes nappali intézmény segíti, kiegészülve számos más
ellátással, amely a demens állapotúak nappali ellátását segíti.
A

város

korábbi

erőfeszítéseinek

és

a

várossá

válásakor

lefektetet

szándékok

megvalósításának következő lépcsőfoka a szociális város rehabilitáció kell, hogy legyen.
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A múlt század második felének dinamikus fejlődése úgy folytatható tovább a városban
kialakult problémákat leküzdjük. A programnak a város alacsony társadalmi státuszú
polgáraira kell koncentrálnia.
A döntő részben a város déli részén élő roma lakosság életkörülményeinek és környezetének
javítását jelenleg is segíti a város teljes oktatási szociális és egészségügyi rendszere, de áttörő
eredményeket csakis a lakó környezetükre és az ahhoz kapcsolódó területekre kiható több
elemű integrált fejlesztésekkel érhetnek el.
A város egészének fejlődése csak a leszakadó problémás területek javításával képzelhető
el. A rehabilitációt segítő potenciális elemek lehetnek a terület infrastruktúrájának
javítása, a közösségi terek fejlesztése, és a szabadidő kulturált eltöltését biztosító
egységek fejlesztése.

3.9. A települési IVS illeszkedése a helyi és regionális fejlesztési
koncepciókhoz
Alsózsolca város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési Terve 2004-ben 9
évvel ezelőtt készült, eléggé rendhagyó módon, egy munka keretében. Az igen részletes munka
sajnos még nem vehette figyelembe a 2005-ben megszülető OTK, majd annak regionális
származékainak tartalmát.
Borsod Abaúj Zemplén megye 2012-ben a Miskolci Többcélú Kistérség Társulás pedig még
2005-ben alkotott Fejlesztési koncepciót.
A város 2010-ben készített 4 éves gazdasági terve pedig konkrét problémákat és feladatokat,
és definiált célokat határoz meg.
E felsorolt dokumentumokat a Stratégia elkészítésével megelőzően áttekintésre kerültek és a
jelen IVS-be beépülnek, mivel Alsózsolca részben tipikus részben atipikus, városa az őt
magába foglaló különböző tervezési statisztikai és földrajzi egységeknek, a regionális
koncepciók egyes elemei illenek, míg más elemei nem illeszkednek a városra.
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Az IVS elkészítése során az évtizedes szakmai tapasztalatokat összegző koncepciókból,
valamennyi olyan elemet átvettünk, amelyet a helyzetelemzés alapján igaznak találtunk, míg a
helyi adottságoknak ellentmondó célokat elvetettük. Azaz a várost nem akartuk alaptalan
fejlesztési irányokba vinni, ugyanakkor minden reális lehetőséget próbáltunk megfogalmazni,
megvalósítható formába önteni.
Jó példa erre a térség nehézipai hagyományai, amelyre a koncepció is regionális tervekkel
párhuzamosan koncentrál, ugyanakkor a turizmust, csak mint új, a helyi gazdasági
sokszínűséget szolgáló elem került beépítésre.
A helyi tervek korrelációjában az a helyzet állt elő, hogy a város gyors átalakulásai okán
atipikus szerkezet mutat, amelyet a területrendezési terv is leképez. A rövidtávú gazdasági terv
ugyanakkor fókuszál a napi, helyi vezetők által felismerhető problémákra, mely a város
tipikus

tulajdonságai

mentén

indirekt

felel

meg

a

regionális

koncepciókban

megfogalmazottaknak (pl: foglalkoztatás növelés, kisebbség jelenléte, infrastrukturális
hiányosságok) A helyi állapotok ismerete nyomán elhagy máshol még létező problémákat,
vagy fókuszba állít máshol nem ismerteket, majd ezeket rendszeresen átalakítja, a város
folyamatos fejlődése mentén.
Így nyilvánvalóvá válik, hogy a város IVS-e magába olvasztja, integrálja a regionális és a
helyi tervdokumentációk összes releváns elemét, nem hagy ki fontos, ugyanakkor nem
fogalmaz meg irreleváns elemeket, és ezzel válik jelen tanulmány megfelelő tartalmúvá.
Illeszkedik valamennyi releváns tervdokumentumhoz, azok legfrissebb összegzése, melyben
az ellentmondások kiküszöbölése teljesen megvalósult, ugyanakkor egyetlen meghatározó a
stratégia legmagasabb szintű sikerét elősegítő elem sem maradt ki belőle.
E szempontrendszert az IVS készítése alatt következetesen megtartottuk, irracionális,
szubjektív elemektől mentes terv került lefektetésre. Az egyes fejlesztési elemek mindegyike
illeszkedik magasabb területi szintű célkitűzéshez, ugyan akkor nem mond ellent azoknak,
így a terv dokumentumokhoz illeszkedik, bár ezen összefüggésekre a következő részekben
külön nem utalunk, annak feltételezése, hogy az IVS tartalmi elvárásainak ellentmondó
elemet tartalmaz nem lehetséges.
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3.10. Alsózsolca SWOT analízise
A SWOT analízis célja hogy a város jellemzőit áttekinthető táblázatos formában tárja elénk.
A város életét meghatározó tényezőket belső és külső tényezőkre bontsa. A helyi jellemzőket
Erősségek és Gyengeségek formájában összegezze. A külső tényezőket pedig a Veszélyek és
Lehetőségek fogalomkörében azonosítsa.
A módszer által elkészített elemzés igen szemléletes, lehetőséget nyújt a pozitív és a negatív
tényezők összevetésére.
Belső tényezők
Erősségek

Gyengeségek

Jó elérhetőség
Kedvező korösszetétel

Kedvezőtlen társadalmi folyamatok

Pályázati tapasztalatok

Foglalkoztatási lehetőségek csökkenése,

Fejlett oktatási, szociális, egészségügyi

magas munkanélküliség

rendszer

Munkavállalók nem megfelelő képzettsége

Kedvező állapotú lakásállomány

Megfelelő városmarketing hiánya

Ipari hagyományok, bányászat;

Kevés a saját tőke a fejlesztésekhez

Értékes épületek

A gazdasági szerkezet nem kellően sokszínű

Jól kiépített infrastruktúra

Nincs rendezett településképi megjelenés;

Megtörtént az ipari profil kiszélesedése,

Lakosság, családok motiválatlansága

racionalizálása

A közintézmények nem mindegyike

Magas színvonalú orvosi ellátás

akadálymentes

Természeti erőforrások
Szociális ellátás kiépítettsége, jó színvonala
Külső tényezők
Lehetőségek

Veszélyek

Együttműködési programok folytatása a

A város iparát meghatározó cégek elhagyják a

szomszédos településekkel

térséget

Környezet-rehabilitációs, környezeti kárel-

Gazdasági erőforrások csökkenése, az egyen-

hárítási programok kihasználása;

súly hiánya;

Testvérvárosi kapcsolatban rejlő lehetőségek

Nem sikerül kialakítani és elfogadtatni egy
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kiaknázása

egységes, konszenzuson alapuló település-

Tranzitforgalom mérséklése, elterelése

fejlesztési koncepciót;

Személyre

szabott

oktatás,

képzés, Nem

sikerül

az

M30-ashoz

kapcsolódó

felnőttképzési lehetőségek

elkerülő forgalmi utat rövid időn belül

Élethosszig tartó tanulás, új ismeretek

megépíteni.

megszerzése iránti igény

A településen nő a munkanélküliek száma
Születésszám csökkenése
Elöregedés

4.

Városrészek területi megközelítésű elemzése

A városrészek lehatárolása a KSH által készített módszertan alapján készült, melynek fő
szempontjai a területrendezési kapcsolódó fogalmak alapján, a beépítettség és a városrész
meghatározó funkciói voltak.
A város Önkormányzata három szignifikánsan különböző városrészt ismer, a város déli részén
főként romák lakta utcákat, és a város többi részét, mely a városközpontot is magában
foglalja.
Az IVS három városrészt különböztet meg:
-

városközpont

-

városközponton kívüli beépített területek

-

külterületek

4.1. Városközpont
A település központja a Baross Gábor út – Rózsa u. – Tanács u. - Ilona u. – Kossuth Lajos u.
határolta terület, amely a város elődjét képező falu központja is volt, számos önkormányzati
intézménynek és közszolgáltatásnak ad helyet. Formája kissé megnyúlt, és több nem tipikus
városközponti elemet is magában foglal.
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Forrás: www.maps.google.hu, saját szerkesztés

4.1.1. Városközpont funkciói
A városközpontban található a település Önkormányzati Hivatala. Az oktatási intézmények
közül 2. számú napközis óvoda, és Benedek Elek Általános Iskola. A városi Gondozási
központ is itt található, a város hagyományos központját képező református templommal
együtt.
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Rendhagyó módon a település központi részét képezi a városi köztemető. E funkciók és
közösségi terek városközponti fellelhetősége a város gyors XX. századi növekedésével
magyarázhatók.
A városközpont területéről kiszorult, de annak közvetlen közelében található a posta, az
egészségház, a gyógyszertár, és a közösségi ház épülete. Előbbi intézmények még
funkcionálisan szintén a városközpont részét képezi, ami ugye ellentmondás, ha szigorúan
vesszük, de Alsózsolca nem tipikus város. Sajátos morfológiai fejlődése okán, bizonyos
városközponti funkciók a város statisztikai értelemben vett határán kívül rekedtek. De mivel e
funkciót ellátó döntő részben épületek, intézmények a központ határát képező utcák túloldalán
találhatók, funkcionális szempontból a központhoz tartoznak. És így így a tipizálásnál nem
kényszerültünk a tömbök megbontására.
Így a városközpont a temetővel együtt, melynek bővítését tervezik, képezi a város központját,
amely nem ideális a XXI. századi várostervezési szempontok szerint való, de megfelelő
módosításokkal, a forgalmi rend átalakításával, új közösségi terek kialakításaával, a modern
igényekhez formálható.

4.1.2. Társadalmi-gazdasági helyzet
A városközpont lakossága és a lakó ingatlanok száma igen kis 5-7% százalékát képezi a város
egészének, ugyanakkor a közösségi funkciók többsége ide koncentrálódik. Társadalmigazdasági szempontból kiemelt terület, bár a város életét meghatározó gazdasági
tevékenységek a város külterületein, az ipari körzetben zajlanak.
A kiskereskedelmi és vendéglátói funkciók koncentráltságával együtt a település igazi
társadalmi központja. Mely terület alapvetőn fontos egy város megítélése szempontjából,
hiszen a település egészének a tükre. A település csupán öt éve kapta meg rangját, a korábbi
időkben nem történtek olyan beruházások, és nem települtek le olyan társadalmi funkciók,
mely a város központját városiasabbá alakította volna a múltban.
A terület lakóinak gazdasági aktivitása és lakásaik színvonala nem tér el meghatározó módon
a város többi részétől. A városközpont nem képezi a település magasabb státuszú polgárainak
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koncentrált lakóhelyét. A városban számos panelház anyagát állították elő, ugyanakkor itt
nem épültek ilyen épületek. A város lakói a már meglévő és a feltárt lakónegyedekben
építkeztek, nem került sor olyan átalakításra mint például a temető külterületre való
költöztetése és ezzel egységes magas műszaki színvonalú házak építése elmaradt, és ma nincs
is tervben ilyen erőszakos funkcióváltó átalakítás.

4.1.3.

Környezeti helyzet, problémák

A városközpont élhetősége szempontjából a legfontosabb tényező az azon keresztülhaladó
főutca forgalmának zavaró volta, és a még fejlesztést, rendezést kívánó közösségi funkciói.
A városközpont részét képező köztemető jelentősen javítja a zöldfelületek arányát. A központ
közvetlen közelében folyó Sajó kedvező klimatikus hatással van a területre, de egyben gátolja
is annak nyugati irányú terjeszkedését.
A város főutcájának jellemzésére zaj és rezgés térkép nem áll rendelkezésünkre, de a modern
városoktól elvárható, hogy fő utcájuk ne a fő közlekedési út is kegyen egyben a térségben. A
szoros beépítés korábbi évtizedek hagyatéka mikor még a társadalmi berendezkedés nem
kívánta a nagy nyitott tereket. Ma viszont már ezek elengedhetetlenek, kialakításuk a
közeljövő feladata.

4.2. A városközponton kívüli területek
A városközponton kívüli belterület, a város funkcionális szerkezeti vizsgálatában egy
egységbe sorolódtak. A terület a város lakóinak és lakásainak 95-93%-át foglalja magába.
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Forrás: www.maps.google.hu, saját szerkesztés

4.2.1. Városrész funkciói
A városrész funkcióit tekintve főként a településen élők lakhatását biztosítja. Hagyományos
családi házas beépítésű részek nem alkotnak egy tömböt, több részben helyezkednek el.
Fejlődésüket a XX. század második felében a településre áramló nagyszámú új lakosság
lakásigényei határozták meg. A számos beköltöző és a helyi lakosok egyaránt részt vettek a
négyzethálós szerkezetű új városrészek benépesítésében.
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A település szigorúan vett városközpontjába a gyorsan növekvő település több új oktatási
intézménye már nem volt bezsúfolható. Szerencsés módon a kor döntéshozói már felismerték
a közösségi funkciójú intézmények lakóövezetekbe való telepítésének előnyeit ezzel
szélesítve azok funkcióit. Így került a vizsgált zónába a Fekete István Óvoda vagy a Herman
Ottó Általános Iskola. A városrész utcáit jelentős teherforgalom terheli, amely ellen a város
vezetése forgalomszabályozási eszközökkel lép fel. A városrész lakóinak nyugalma és
kényelme a város élhetősége szempontjából elsődleges.
A település egyedi fejlődést behatároló eleme a Sajó és a 80-as vasútvonal fekvése. Így a
település lakó telkei kitöltenek egy háromszög alakú területet, két nyúlvánnyal, melytől az
ipari területek kellően elszeparálva a vasútion túl ÉK-re kapnak helyet.

4.2.2. Társadalmi-gazdasági helyzet
A városrész méretbeli túlsúlya azt idézi elő, hogy statisztikai mutatói csupán néhány tized
százalékkal térnek el a város átlagától. A városközponttal összevetve érzékelhető, hogy a
központ mutatói kevéssel jobbak, de ezek nem meghatározó eltérések.

Gazdasági

társadalmi

mutatatói

lényegében

megegyeznek

a

korábbi

fejezetekben

tárgyaltakkal, a város egészére vonatkoztatottal, azzal a lényegi eltéréssel nyílván hogy a
város központ és a külterület külön kezelendő, de kijelenthető hogy ez az egység a város
vitathatatlan súlyponti része.

4.2.3. Városrészi problémák
Az előző alfejezet zárómondataihoz kapcsolódva tehát, a város e részének bemutatásánál a
különbségekre és sajnos a bajokra kell koncentrálni.
A városrész D-i eleme tekinthető problémás területnek, ahol a város 2000 fős roma közössége
koncentrálódik. A város többi részétől szerkezetileg is elkülönült terület infrastruktúrája
hiányos, és közösségi funkciókat ellátó terekben is szegény.
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A város többi része mind rendezett, teljes infrastrukturális ellátottságú terület, lényegesen
kevesebb problémával bír, míg itt sajnos igazi „Észak-Magyarországi helyzet” van. Vagyis
mint azt a régió fejlesztési koncepciója is boncolgatja jellemző a nagy számú roma közösség
országos átlagot (6-8%) meghaladó megjelenése a település egészén vagy egy részében.
Alsózsolca esetén ez a megjelenés egy pontban telepszerűen koncentrálódik, míg a város
többi részén csak kis létszámú roma közösség fordul elő. Így a város rendezett, a magyar
városok kertvárosias utcaképét mutató lakóövezetek rendszere, eltekintve a déli romák lakta
területről.
A déli szegregátum részben egykori cigánytelepre épült, az ott élő romák lakás és
környezetkultúrája eltér a városi átlagtól, de nem menthetetlen, csupán az infrastrukturális
feltételeket kell biztosítani a jelenleg leromlott állapotú utcákban és a települész rész lakóit
kel a többségi társadalom normarendszeréhez felemelni.
Szerencsés kezdeményezés a metodista egyház helyi cigány missziója, mely a lakók
mentálhigiéniás gondozásában és új közösségi tér templom építésében is élen jár a
városrészben.

4.2.4. Szegregált

vagy

szegregációval

veszélyeztetett

területek

helyzetértékelése
Alsózsolca városában szegregátumnak azokat a területeket nevezzük, ahol az aktív korú
népességen belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya mindkét mutató tekintetében magasabb, mint
50%, és a terület lakossága legalább 50 főt elér.
A KSH által, a 2001-es népszámlálási adatokat figyelembe véve előállított és az
Önkormányzatnak megküldött térkép alapján egy szegregátum azonosítható a városban.
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Alsózsolca szegregátuma a KSH adatbázis alapján azonosítva
Forrás: KSH, szerkesztve
A szegregátum a város D-i városrészében a Dankó P. u.- Arany J. u. – Kossuth L. u. - Bartók
B. u.- Johanna út és belterületi határ által közrefogott városrész, amelyhez kapcsolódik több
háztömbnyi szegregációval veszélyeztetett terület is.

4.2.5. Statisztikai adatok elemzése a KSH 2001. évi népszámlálási adatai
alapján
A térképi ábrán egy nagyobb valódi szegregátum és egy kisebb szegregátum jellegű tömb
látható. A nagy egység lesz jelen fejezetünk vizsgálódásának a tárgya, míg a kis egysége nem
éri el egy valódi szegregátum kategóriáját, mivel ott nem él 50 ember sem. Ugyanakkor
jelegénél fogva indokolt a későbbi akcióterületek kijelölésénél, kellő figyelmet fordítani rá és
a lehetőség szerint bevonni egy szociális város rehabilitáció akcióterületébe.
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4.2.5.1.

Demográfiai mutatók a szegregátumban

A szegregátum területén a KSH 2001-es adatai szerint 1294 fő élt a mely a város
lakosságának több mint 20%-a, tehát igen jelentős rész. A szegregátum 14 éven aluli lakói a
teljes lakosság 46,1%-át tették ki, amely a települési átlag duplája, míg a 60 éven felüliek
3,1% ázalékos aránya csupán a városi átlag ötöde.
A két leírt százalékos adat aránya önmagában egy igen fiatalos korstuktúrát mutatna, ha nem
tudnánk, hogy ezt sajnos a szegregátumot lakó roma közösség sajátja. A romákra jellemző
korai gyermek vállalás, amely miatt többen a város általános iskoláiból is kimaradnak, és az
50 év feletti romák hirtelen romló egészségi állapota együtt idézi elő ezt a városi átlagtól
messze eltérő demográfiai mutatószámokat.
Szegregátum
Mutató megnevezése

(Dankó P.- Arany J. -

Alsózsolca összesen

Kossuth- Bartók B. - Johanna
út- belterületi határ)

Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14
évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59
évesek aránya
Lakónépességen belül 60- x
évesek aránya

6 044

1 294

24,0

46,1

60,5

50,8

15,5

3,1

Alsózsolca és a szegregátum demográfiai adatai
Forrás: KSH

4.2.5.2.

Iskolai végzettség szerinti megoszlás

Ha a szegregátum lakóinak képzettségét tekintjük, akkor a vizsgált korcsoportok tekintetében
arra a következtetésre juthatunk, hogy a szakképzetlenek aránya a városi átlag duplája (37%
és 77,8%), míg a diplomások tekintetében az eltérés négyszeres (7,8% és 1,9%).
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Az alacsony képzettségűek részaránya országos és helyi viszonylatban is igen magasnak
mondható

a

szegregátumban,

jelen

helyzetük

alapvetően

gátolja

munkaerő-piaci

integrálódásukat.
Alsózsolca szegregátumban élő családok szociális-kulturális és anyagi helyzete egymástól
nagymértékben

eltér.

A

szociális

város

rehabilitáció

akcióterületével

lefedett

településrészeken magas a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családok száma,
szemben a megújuló városrészek iskolázottabb, jobb társadalmi státuszú lakosságával.
Alapelv, hogy minden gyermeknek joga van a játékra, képességei kifejlesztésére,
intellektuális és kreatív adottságainak kibontakoztatására. Mindez úgy valósítható meg, ha
összekapcsolódik olyan nevelési kultúrával, mely lehetőséget teremt a családi eredetű,
szociális hátrányok részbeni enyhítésére éppúgy, mint a tehetségek felismerésére és
fejlesztésére.

4.2.5.3.

Foglalkoztatottság a szegregátumban

A szegregátum lakóinak foglalkoztatási mutatói a városi átlaggal összevetve a következőek:
Szegregátum
Mutató megnevezése

Alsózsolca összesen

(Dankó P.- Arany J. Kossuth- Bartók B. Johanna út- belterületi határ)

Lakónépesség száma

6 044

1 294

55,0

82,2

29,0

71,2

41,9

17,3

Rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64
éves népességen belül
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Foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya

44,9

68,5

42,8

52,1

66,1

83,8

18,7

44,3

8,7

14,3

17,0

25,1

Alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban foglalkoztatottak
aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség
aránya az akcióterületi
lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya az
akcióterületen (munkanélküliségi
ráta)
Tartós munkanélküliek (legalább
360 napig) aránya. (Számítás: tartós
munkanélküliek száma/
munkanélküliek+foglalkoztatottak
száma)
Azon aktív korúak (15-59 éves)
aránya, akiknek 2001-ben a
jövedelemforrásuk kizárólag állami
vagy helyi támogatás volt
Alsózsolca és a szegregátum foglalkoztatási mutatói
Forrás: KSH
A táblázat számaiból kitűnik, hogy egyedül az alacsony presztízsű munkát végzők aránya
nem tér el jelentősen a városi átlagtól, amire a város gazdasági szerkezete adhat választ,
hiszen a helyi gyárakban jelentős a kevéssé képzett munkavállalók aránya.
Igazán sokat mondó az egy keresővel sem rendelkező háztartások 70%-ot megközelítő
aránya, amely családok, a szociológiai kutatások szerint elvesztik a munkavállalással járó
szociális képességeket, munkaerő piaci integrálásuk különösen nehéz.
Az építőipar 2001, a számok feltárása óta eltelt időben, a mutatók tovább romlottak a
városban, így a szegregátum lakói között is tovább eshettek a foglalkoztatási mutatószámok.
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2009-ban a munkanélküliség elérte Alsózsolcán a 12%-ot, több mint 600 fő érint jelenleg. Az
Önkormányzat

a

foglalkoztatási

szint

javítására

csatlakozott

a

2011-ben

a

Belügyminisztérium START minta munkaprogramjához. Cél: a jelenleg munkanélküli,
rendszeres szociális segélyből élők minél nagyobb arányú bevonása a START minta
munkaprogramba, melyben a dolgozók 10-12 hónapon keresztül dolgozhatnak a
mezőgazdaságban, belvízvédelemben, biomassza programban, vagy szociális segítőként. A
potenciális

munkavállalók

tájékoztatásában

és

toborzásában

a

CKÖ

segíti

az

Önkormányzatot.

4.2.5.4.

Lakáskörülmények a szegregátumban

A szegregátum ingatlanainak állapotát a következő táblázat foglalja össze:
Szegregátum
Mutató megnevezése

Alsózsolca összesen

(Dankó P.- Arany J. Kossuth- Bartók B. - Johanna
út- belterületi határ)

Lakónépesség száma

6 044

1 294

Lakásállomány (db)

1 765

230

23,6

56,5

22,5

57,1

7,8

13,8

Alacsony komfort fokozatú
lakások aránya
A komfort nélküli,
félkomfortos és
szükséglakások aránya a
lakott lakásokon belül
Az egyszobás lakások aránya
a lakott lakásokon belül

Alsózsolca és a szegregetátum lakhatási körülményei
Forrás: www.alsozsolca.hu
Igen szembetűnő a városrész lakosságszám arányához képest mutatott alacsony lakás száma.
Az eltérésből arra következtethetünk, hogy az egy háztartásban élők száma jóval nagyobb a
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szegregátumban a városi átlaghoz képest. Az alacsonyabb komfortfokozatú és egy szobás
lakások aránya ugyanakkor a városi átlag duplája (23,6%-56,5%).
A korábbi két megállapítás összevetése arra mutat, hogy a szegregátumban lakók
lakáskörülményei sokkalta rosszabbak a települési átlagnál. A rossz lakáskörülmények igen
nagy mértékben rontják a vizsgált településrészen élők életszínvonalát.
A szegregátumokban kiemelt önkormányzati feladat a pormentes út és járda kialakítása az
egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében, mivel jelenleg ez még hiányos:
- A közeljövőben a város szegregátumát magába foglaló szociális város rehabilitációs
akcióterületén a Dankó és Ifjúság utcák kerülhetnek leburkolásra.
- A szegregátum további részein is, a szűkös saját források, és pályázati források
bekapcsolásával kívánja javítani a város az utak és járdák állapotát.

4.3. Külterületek
Alsózsolca városának külterületi részei az alábbiak: Cinegés tanya, Kavicsos-tó (Csavargyári
u., Tóközép utca), Ipari park út, Kemely erdő, Kemely tanya.
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Forrás: www.maps.google.hu, saját szerkesztés

4.3.1. Külterület funkciói
A külterületek nagyrészt az ipari, valamint mezőgazdasági területeknek adnak helyet. Az
érintett településrész lakosságszáma igen alacsony a teljes lakosság 1%-t sem éri el.

4.3.2. Társadalmi-gazdasági helyzet
A településrészen a lakosság száma 21 fő, a lakásállomány száma csupán 10 fő.
Mutató megnevezése
Lakónépesség száma
Rendszeres munkajövedelemmel

Alsózsolca összesen

Külterület

6 044

21

55,0

63,6
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nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel

29,0

9,1

41,9

28,6

44,9

55,6

42,8

25,0

66,1

76,2

18,7

20

8,7

20

17,0

18,2

nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64
éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya
Alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban foglalkoztatottak
aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség
aránya az akcióterületi
lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya az
akcióterületen (munkanélküliségi
ráta)
Tartós munkanélküliek (legalább
360 napig) aránya. (Számítás: tartós
munkanélküliek száma/
munkanélküliek+foglalkoztatottak
száma)
Azon aktív korúak (15-59 éves)
aránya, akiknek 2001-ben a
jövedelemforrásuk kizárólag állami
vagy helyi támogatás volt
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5. STRATÉGIA
Alsózsolca városának fejlesztési céljait a hosszú távra vonatkozó fejlesztési dokumentumai
határozzák meg, melyekben a város, a városrészek fejlesztési elképzelései összegzésre
kerülnek. Alsózsolca Integrált Városfejlesztési Stratégiája egyrészről épít a város már
meglévő stratégiai dokumentumaira, fejlesztési koncepcióira, másrészt az egyes korábbi
elképzelések integrálása érdekében egy olyan új alaprendszer került meghatározásra, mely
egységes szerkezetben építi össze a korábban említett dokumentumokat, valamint területi
szemlélettel gazdagítja a célrendszert.
Alsózsolca település fejlesztési elképzeléseit tekintve kiforrott, szakmailag megalapozott és
társadalmilag elfogadott célrendszerrel rendelkezik. Ennek megfelelően a település Integrált
Városfejlesztési Stratégiájának kialakítása során nem cél egy teljesen új stratégia létrehozása,
hanem a jelenleg is érvényben lévő fejlesztési dokumentumokkal összhangban a fejlesztési
irányvonalak

összegezésre

kerüljenek,

azok

súlyponti

elemei,

főbb

irányvonalai

meghatározásra kerüljenek.
Ennek megfelelően jelen dokumentum célja, hogy stratégiai keretbe foglalja a középtávú
városfejlesztési elképzeléseket úgy, hogy azok a helyi lakosság igényeivel összhangban
legyenek, ösztönözzék a magántőke beruházásait és az önkormányzat hosszú távú
városfejlesztési politikájának szerves részét alkossák. Cél továbbá a területi alapú,
meghatározott városrészekre építő, de komplex szemléletű várostervezés és –fejlesztés
megvalósítása.
Az település főbb célkitűzésinek meghatározása, kialakítása során cél volt a település
jövőképét,

fejlesztési

irányvonalait

meghatározó

dokumentumokkal

való

összhang

megteremtése az alábbiak szerint:


a fejlesztési dokumentumokban megfogalmazott hosszú távú városfejlesztési célok
középtávú programokká való lebontása



a terület szemléletű tervezés biztosítása, a pontos problémafeltárás alapján a
beazonosított városrészre vonatkozó célok kitűzése, és annak középtávon való
érvényesítése.
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Mindezek mellett a tervezés során meghatározó, kulcsfontosságú szerepet játszott a helyi
lakosság, a helyi társadalom, a gazdaság szereplőinek bevonása a projekttervezésbe, a célok
meghatározásába. Hiszen a partnerségi tervezésnek alapvetően meghatározó szerepe van a
település által kijelölt célrendszer helyi társadalmi szövet általi támogatottságában,
létjogosultságában, ily módon pedig megvalósíthatóságában.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia összhangban van a település fejlesztési programjaival,
mind a város településhálózatban elfoglalt helye, mind a helyzetértékelés vonatkozásában,
valamint a stratégiai célok megfogalmazásában. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia és a
város Építési Szabályzata összhangban van, a városrészekre kitűzött célok és az
akcióterületek projektelemeinek megvalósítását a rendezési terv lehetővé teszi. A város
meglévő fejlesztési irányaival összhangban, új alaprendszerre történő ráépítéssel, a város
gazdasági és természeti, táji adottságaira, térségi szerepkörére támaszkodva, ezek egy
összefüggő viszonyrendszerben való újragondolása által rajzolódik ki Alsózsolca városának
mottója és hosszú távú jövőképe.
A stratégia és a célrendszer elkészítésében a megadott módszertani sablont Alsózsolcaspecifikusan alkalmazva, a város helyzetének elemzését két részre bontva, egyrészt
megtörtént a város analízise, az objektív összetevők elemzése, másrészt elemzés készült a
város helyzetét meghatározó szubjektív elemeket illetően.
Az objektív elemek analízise a város egészére, és területi szemléletben a városrészekre
vonatkozó demográfiai, gazdasági, környezeti és ágazati elemzés keretében határozta meg a
beavatkozásokat igénylő egyes területeket. A szubjektív elemek elemzése keretében
személyes beszélgetések, auditok során, valamint a lakosság körében végzett 2012-ben
készült lakossági felmérésre támaszkodva és a korábbi stratégiákat összevetve kialakult egy
kép Alsózsolca városát illetően.
A két terület közös diagnózisaként kerültek lehatárolásra azok a stratégiailag beavatkozást
igénylő területek és célok, melyek a várost dinamizálva a további fejlődés kulcsát jelentik
Alsózsolca városának számára.
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A szubjektív elemek diagnózisa alapján megállapítható, hogy a lakosság kapcsolata a
városban zajló fejlesztésekkel közösségi szempontból pozitív, támogatják ezen fejlesztések
megvalósítást. A stratégia elkészítése során éppen ezért jelentős szerepet kapott a
lakosság aktivizálására irányuló, a fejlesztési beavatkozásokat előkészítő közösségi célú
stratégiai elemek kidolgozása és beillesztése.
Az elemzések eredményeképpen feltárt problématérképre adott válaszként megfogalmazott
pozitív mottó adja a város jövőbeni fejlesztési irányát és egy vezérelvet, melynek mentén
levezethetőek a stratégia elemei és az egyes fejlesztési területek.
A pozitív mottó alapján megfogalmazott jövőképből levezethető az Integrált Városfejlesztési
Stratégia stratégiája, azaz a városfejlesztés átfogó, tematikus és városrészi céljai, valamint az
ezeket megvalósító indikatív akcióterületek. A városfejlesztés integráltságát biztosítja, hogy a
két terület (objektív és szubjektív elemek) kezelése egy integrált rendszerre épül.
Alsózsolca városának stratégia célrendszere az alábbiakban kerül bemutatásra.
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STRATÉGIAI CÉLOK ÉS KÖZÉPTÁVÚ CÉLKITŰZÉSEK

A VÁROS HOSSZÚ TÁVÚ JÖVŐKÉPE:

Egy jelentős ipari hagyományokkal rendelkező település, a sikeres és élhetőbb
kisvárossá fejlődése
Időtáv: 15-20 év

A VÁROS KÖZÉPTÁVÚ TEMATIKUS CÉLJAI:
I. Városi
funkciók
megerősítése,
környezet és
infrastruktúra

II. Gazdasági
potenciál
erősítése

III. Humán
erőforrások
fejlesztése és
megóvása

IV. A település
térségi
szerepének
erősítése

V. Helyi
identitástudat
erősítése,
közösségformálás

Időtáv: 7-8 év

Időtáv: 7-8 év

Időtáv: 7-8 év

Időtáv: 7-8 év

Időtáv: 7-8 év
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A VÁROS KÖZÉPTÁVÚ CÉLJAI RÉSZLETESEN – INDIKATÍV FEJLESZTÉSI CÉLOK – TEMATIKUS RÉSZCÉLOK:
1. Városi intézmények
rekonstrukciója

1. Vállalkozás élénkítő
programok

1. Oktatási programok
(szakmai)

2. Valódi településközpont
megteremtése

2.Helyi vállalkozási kedv
élénkítése

2. Informatikai oktató
programok

3. Lakókörnyezeti minőség javítása

3. Ipari park fejlesztése

3. Idegennyelv-ismereti
program

4. Helyi értékvédelem
5. Egyedi települési arculat
kialakítása
6. Infrastrukturális fejlesztések
7. Közbiztonsági programok
8.Városmarketing kialakítása

4. Idegenforgalomi profil
megteremtésének
lehetséges lépései

4.Munkaprogramok
folytatása, bővítése

5.Új munkahelyek
teremtésének ösztönzése

5. Egészségügyi
szűrőprogramok

6.Befektetés ösztönzés
erősítése

1. Járási
együttműködési
programok
2. Meglévő kistérségi
kapcsolatok megtartása
3. Járási kistérségi és
megyei intézményi
kapcsolatok
4. Agglomerációs
szerepkör erősítése
5. A térségi
közlekedési hálózat
újra gondolása (M3037 összekötő)

1. Közösségi terek
fejlesztése
2. Helyi intézmények
együttműködése
3.Helyi kulturális élet
gazdagítása
4.Sportegyesületek
támogatása
5.Civil egyesületi
kapcsolatok növelés
6.Helyi civilek segítése
7.Sajó-part szabadidős
célú feltárása
8.Aktív kisebbség
politika
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VÁROSRÉSZEK KITŰZÖTT CÉLJAI:

VÁROSKÖZPONT

A VÁROSKÖZPONTON KÍVÜLI BELTERÜLETEK

1. Városközpont városképi fejlesztése közösségi
épületek külső, belső megújításával, közterek
felújításával

1. Közcélú és közösségi létesítmények létrehozása
a városközponton kívül
2. Képzési programok lebonyolítása

2. Közcélú és közösségi létesítmények
korszerűsítése, fejlesztése (oktatási, nevelési,
szociális, egészségügyi intézmények)

KÜLTERÜLETEK
1. Úthálózat fejlesztése
2. Ipari park fejlesztése

3. Közmunkaprogramokban való részvétel
4. Zöldövezeti pihenőhelyek, parkok kialakítása

3. Közszolgálati funkciókat ellátó
fejlesztése (polgármesteri hivatal)
4.
Zöldövezeti
kialakítása

pihenőhelyek,

épületek
5. Sportcélú szolgáltatások bővítése, felújítása
játszóterek

6. Szegregációs terület infrastrukturális fejlesztése
7. Bűnmegelőzési programok megvalósítása

5. Infrastrukturális fejlesztés (meglévő utak
felújítása, valamint a hiányzó részek megépítése,
parkolás kérdésének megoldás)
6. Képzési programok lebonyolítása
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5.1. Alsózsolca hosszú távú jövőképe
A város jövőképe területileg és szellemiségében is lefedi a teljes várost, a benne rejlő
dinamizáló erő képes a megfogalmazott célok elérésén túl a folyamatos lendület biztosítására.
Ez a kulcs a hosszú távú fejlesztést igénylő aktivitás állandó jelenlétére.
A város hosszú távú jövőképe, mely 15-20 évre távlatában került meghatározásra az alábbi:
” Egy jelentős ipari hagyományokkal rendelkező település, a sikeres és élhetőbb
kisvárossá fejlődése”
Alsózsolca a tervezett fejlesztések hatására olyan sikeres kisvárossá válik, amely a helyi
lakosság számára vonzó (egészséges környezetet, biztonságos társadalmi háttért, aktív
közösségi életet, megfelelő megélhetést, fejlett egészségügyi, üzleti és közszolgáltatási
környezetet biztosít), valamint a gazdálkodó szervezetek számára is ideális befektetési
környezetet jelent.
A város hosszú távú fejlesztési célja számszerűsített értékekkel is kifejezhető, a
helyzetelemzés tendenciáira támaszkodva reálisan megvalósítható, összhangban van az egyes
városrészek (akcióterületek) fejlesztési céljaival.
A stratégiai program átfogó célja, hogy – a megjelölt stratégiai fejlesztések és feladatokhoz
igazodóan – Alsózsolca településszerkezetének, területhasználatának, települési természeti és
épített öröksége védelmének érdekében szükséges fejlesztések, építészeti beavatkozások
megtörténjenek, azok eredményeként Alsózsolca mentes legyen a szegregátumoktól, a
jelenleginél komfortosabb, egészségesebb esztétikusabb és szebb város legyen. Cél, hogy a
város szerkezete úgy változzon, hogy javuljon a gazdasági-, tőkevonzó képessége,
népességmegtartó ereje javuljon.
A működő gazdaság és a foglalkoztatás növelése biztosítja az alapfeltételt a megélhetéshez, a
város

további

fejlődéséhez.

A

megélhetés

minőségét

színvonalas

szolgáltatások

kialakításával, és környezet megóvásával, attraktivitásának fokozásával lehet javítani. A
programok megvalósítása csak akkor lehet sikeres, ha olyan társadalmi közegben valósulnak
meg, amely összetartó közösség képét tárja a külvilág elé.
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A város erősségeit (aktív közösségi élet, történelmi hagyományok, képezhető és átképezhető
aktív korú lakosság nagy száma) és lehetőségeit (civil szféra tovább erősítése, a közösségi
élet színtereinek megteremtése, foglalkoztatására bevonható jelenleg inaktív lakosság,
infrastrukturális fejlesztések) kihasználva az erőfeszítéseket a városi funkciók erősítésére, új
funkciók betelepítésére, ehhez kapcsolódóan a térségi kapcsolatok fejlesztése, a helyi
identitástudat erősítésére, a gazdasági

potenciál minél nagyobb mértékben történő

kihasználására kell összpontosítani.
A gyengeségek felszámolásának, és a veszélyek okozta kockázatok csökkentésének
érdekében fontos szerepet kap a közszféra. Az áhított jövőkép elérésének érdekében az
önkormányzatnak, minden forrást ki kell használnia annak érdekében, hogy a helyi társadalmi
szövet között jelenleg meglévő szakadékok tovább ne mélyüljenek, a társadalmi feszültségek
oldódjanak, a jelenlegi szegregátumok társadalmi integrációja megtörténjen, hiszen a
társadalmi egység megteremtése előfeltétele a város további fejlődésének, az élhetőbb
kisváros létrejöttének.
A közszféra fő feladata továbbá a szegregált településrészeken a kedvezőtlen folyamatok
megállítása, és megfordítása infrastrukturális fejlesztésekkel, illetve humán téren célorientált
oktatási programok indításával.
Mind a közszféra, mind a magánszféra közös programját kell, hogy képezze a
vállalkozásösztönzés, és ezzel összefüggésben a vállalkozási ismeretek oktatása, az alternatív
jövedelemszerzéshez szakmai tapasztalatok átadása. A vállalkozásösztönzésben fontos
szerepet kap a ipari park.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia célkitűzésrendszere az itt felvetett problémákra kíván
megoldást találni és kínálni.
A fejlesztéseket a városrészek céljainak összehangolásával kell megoldani, figyelembe véve
azonban, hogy a szűkösen rendelkezésre álló erőforrások mellett először a legnagyobb
hozzáadott értékkel bíró fejlesztéseket kell megvalósítani. A prioritást élvező városrész a
városközpont, ahol a legtöbb városi intézmény található, és az itt megvalósítandó fejlesztések
biztosítják a legnagyobb hatást a város fejlődése szempontjából.
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A városközpontban és a városközponton kívüli városrészeken a közösségi épületek
megújításával, esetenként új funkcióval történő ellátásával, a sportcélú létesítmények
építésével, a közterültek fejlesztésével, zöldfelületek képzésével, infrastrukturális feltételeinek
javításával lehet a stratégiai célokhoz hozzájárulni.
A városközponton kívüli városrészben a stratégia célok elérését a vállalkozásösztönzést
szolgáló ipari park fejlesztésével, a szegregált területen anti-szegregációs programok
lebonyolításával lehet segíteni.
A város középtávú stratégiájának teljesüléséhez – városrészektől függetlenül – feltétlenül
szükséges lesz a célorientált oktatási tevékenység megvalósítása, az alacsony képzettségű
nagyszámú lakosság felzárkóztatása.
A középtávú stratégiai program megvalósítása segítheti elő, hogy növekedési pályára álljon a
város, növekedjen a foglalkoztatás és végső soron megálljon az elvándorlási folyamat a
városban.

5.2. A jövőbeni fejlesztési irányok
Alsózsolca városának eddig fejlődése egy igazi sikertörténet. Az apró mezőgazdasági falu
viharos gyorsasággal alakult várossá, növelte gazdaságát, iparát, és népességét. A fejlődés
eredményeképpen elnyert városi címmel a birtokában új kihívásoknak kell megfelelnie, hogy
tovább folytassa fejlődését, és kiteljesítse városi szerepkörét.
A további fejlődés sikerének feltétele a pontos helyzetfeltárás, a problémák megismerése, és
olyan fejlesztési célok és lépések azonosítása, amely az új támogatási rendszerekhez igazodva
biztosítja a célok elérését.
A jövőkép elérésével a település az alábbi kihívásokra kíván választ adni:
 A korábbi dinamikus népességnövekedés szinte önmagában is biztosította a település
funkcióinak bővülését, mely folyamat az elmúlt években megállt. A jövőben továbbra
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is törekedni kell a népességszám növelésére, új beköltözők vonzására. Ennek forrásait
a környező településeken szükséges keresni úgymint Miskolc, ennek elérése
érdekében a városnak biztosítani szükséges a megfelelő alapinfrastruktúrát, és az
élhető kisvárosias, természet közeli környezetet. A város gyors fejélődése számos
településszerkezeti problémát hozott magával, a jövőben ezek feloldása, a város
egységes, rendezett fejlesztése fontos feltétele a település élhetőségének további
javítására. A városkép javításával, a kisvárosi funkciók erősítésével és a
lakófeltételek javításával kell elejét venni a további népességcsökkenésnek, vagy
legalábbis lassítani kell azt, növelni kell a város népességmegtartó erejét.
 A település hazánk azon régiói közzé tartozik ahol a roma kisebbség aránya igen
magas. A roma közösség alacsony társadalmi státusza és integrációja következtében,
rendszerint az alsózsolcaihoz hasonló szegregátumokat alkotnak a településeken. A
város kiegyensúlyozott fejlődése szempontjából nagyon fontos e településrész a város
szövetének egészébe való integrálása, a fejlettségi különbségek megszüntetése. A
város peremein tartósan szegregálódó területek körvonalazódnak, a folyamat
visszafordítására van szükség a térségek és a lakosság integrálásával.
 A város ipari hagyományai igen széles sprektumúak, a bányakincsektől a magasan
képzett helyi szakemberekig számos lehetőséget rejtenek magukban. Az egykori
szocialista ipar nem kellő körültekintéssel történt átalakítása sok negatív fejleményt
hozott, de a már több mint egy évtizede tartó újbóli fellendülés új távlatokat nyit a
település előtt. Az ipari szektor szerencsés módon egyre több ágazata képviselteti
magát a város ipari parkjában és azon kívül. A még máig fő profilnak tekinthető
építőipar fellendülésével a fejlődés újra felgyorsulhat. A dinamikusan fejlődő Miskolci
térségi agglomeráció szerves részeként az ipari park teljes kihasználtságával fog a
város hozzájárulni a térség ipari teljesítményéhez.
 A város lakóinak képzettségi szintje nem elégíti ki az újonnan betelepülő ipari
vállalkozások szakemberigényét, mely jelentős problémát jelent a településen az
egyébként igen magas munkanélküliségi ráta miatt. Ezzel összefüggésben, a helyi
munkaerő versenyképességének javítása érdekében, komplex képzési programokat
szükséges megvalósítani a településen.
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 A helyi identitástudat erősítése, a közösségformálás, a helyi társadalmi egység
létrehozása alapfeltétele, a település fejlődésének. A város rekreációs és szabadidős
adottságai mindenképpen fejlesztendők. Egyrészt a már létező sportlétesítményekre,
valamint új játszó- és közösségi terek létesítésére szükséges a hangsúlyt fektetni.
Másrészt a város jelentős, de nem eléggé kihasznált erőforrásait, úgymint a Sajó városi
szakaszát is szükséges bevonni a fejlesztésekbe, melyhez kapcsolódóan újabb
közösségi terek és zöld területek hozhatók létre. Ezen fejlesztések megvalósítása a
város megítélésre pozitív hatást gyakorol, ezzel is erősítve a település élhető,
természet közeli kisvárosias jellegét.


A

település

térségi

szerepkörének

erősítésére

van

szükség

az

éleződő

városversenyben betöltött pozíció javítása érdekében.
Cél tehát a helyi természeti, társadalmi és gazdasági adottságokra építve diverzifikált,
versenyképes és fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődés megteremtése. Alsózsolca 2007ben kapott városi címe egyrészt egy sikeres múlt elismerése, másrészt egy kihívás a jövőre
nézve, hogy a település továbbra is megtartsa dinamizmusát és megújulási képességét: „Egy
jelentős ipari hagyományokkal rendelkező település, a sikeres és élhetőbb kisvárossá
fejlődése”.
A jövőkép elérésével a városi funkciók megerősödnek, a környezet és az infrastruktúra
megújul, a település térségi szerepköre bővül:
 Alsózsolca térségi szerepe a Városközpont jelentőségének növekedésén keresztül
növekszik
 A város peremein is javul a szolgáltatások színvonala, új funkciók jelennek meg
elsősorban a helyi lakosság ellátására
 A társadalom különböző rétegei közötti szakadékok megszűnnek, megvalósul a
társadalmi integráció, mely a fejlődés előfeltétele, központi bázisa
A jövőkép elérésével a városban gazdasági erősítése és fenntartható gazdasági fejlődése
valósul meg:
 a település gazdasági potenciája erősödik
 a helyi vállalkozások versenyképessége javul
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A fentiek megvalósulásával a lakosság életminősége javul:
 megvalósul a szegregált területek integrálása
 javul a szociális és egészségügyi ellátórendszer
 az oktatási lehetőségek bővülnek
 sportterületek és kulturális, közösségi intézmények fejlesztésének megvalósulásával
élhető környezet jön létre

6.Átfogó, tematikus célok, középtávú fejlesztési célok
városi szinten
Alsózsolca középtávú városi szintű célkitűzései, amellyel a kitűzött jövőkép megvalósulását
el kívánja érni az alábbiak:

I.

Városi funkciók megerősítése, környezet és infrastruktúra

II.

Gazdasági potenciál erősítése

III.

Humán erőforrások fejlesztése és megóvása

IV.

A település térségi szerepének erősítése

V.

Helyi identitástudat erősítése, közösségformálás

A város középtávú tematikus céljai alapvetően meghatározzák, hogy a településen élők
életkörülményei, így a megélhetési viszonyok, a települési komfortosság, az esztétikai
minőségi és környezeti feltételek az erőforrások megőrzése mellett jelentősen és tartósan
javuljanak, biztosítva Alsózsolca gazdaságilag, környezetileg, társadalmilag egyaránt
fenntartható fejlődését, sikeres és élhetőbb településsé válását.
A fejlesztéseknek azt kell szolgálniuk, hogy Alsózsolca olyan modern kisvárossá fejlődjön,
ahol a lakosság települési komfort érzete magas, és emelkedik a helyiek településhez való
kötődésének szintje, a társadalom különböző rétegei közötti különbségek csökkennek, mely
társadalmi bázisra támaszkodva beindulhat a város gazdasági fejlődése is.
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Az Integrált Városfejlesztési Stratégia az egyes beavatkozási területek teljes körű
bemutatására a következő 7 év vonatkozásban nem alkalmas. A beavatkozási területekhez
kapcsolódó konkrét projektek meghatározása az operatív tervezés feladata, az egyes
projektekre vagy projektcsoportokra elkészülő akcióterületi tervek elkészítése során.
A következőkben a középtávú tematikus célkitűzések kerülnek részletezésre az előbb
megfogalmazott bontásnak megfelelően, melyek nemcsak a városrészekre vonatkoznak,
hanem a teljes városra egyaránt hatással lesznek. A célok mellett meghatározásra kerülnek az
elérésüket szolgáló legfontosabb fejlesztési elképzelések, valamint a várható eredmények
hatások is.
A városnak le kell vetkőznie maradék infrastrukturális elmaradottságát, vonzó kisvárosi miliőt
kell teremtenie szerkezetének rehabilitációjával és új területek városszövetbe való
integrálásával. Le kell küzdenie a jelentős méretű szegregátuma okozta visszahúzó erőt,
társadalmát kiegyenlítettebb gazdasági helyzetbe kell hoznia.
Ez előbbieknek párosulnia kell egy dinamikus fejlődést jelentő regionális centrummal való
hatékony és gyümölcsöző együttműködéssel. Tovább kell támogatni a város ipari
teljesítményét, így a város igazi erőségévé válhat a térségnek.
Az elmúlt évtizedek gazdaságot és társadalmat megrázó átalakulása meg fellebbezhetetlenül a
fenntartható fejlődés, és egy élhetőbb kisváros kialakulása felé mutat.
A stratégiai program átfogó célja, hogy – a megjelölt stratégiai fejlesztések és feladatokhoz
igazodóan – Alsózsolca településszerkezetének, területhasználatának, települési, természeti és
épített öröksége védelmének érdekében a szükséges fejlesztések, építészeti beavatkozások
megtörténjenek, azok eredményeként Alsózsolca a jelenleginél komfortosabb, egészségesebb,
esztétikusabb és szebb város legyen. Cél, hogy a város szerkezete úgy változzon, hogy
javuljon a gazdasági-, tőkevonzó képessége, turisztikai vonzereje, népességmegtartó ereje,
valamint mind a működése, mind az üzemeltetése gazdaságosabb legyen úgy, hogy közben a
fenntartható fejlődés elve érvényre juthasson, a táji, természeti adottságok ne sérüljenek.
A működő gazdaság és a foglalkoztatás növelése biztosítja az alapfeltételt a megélhetéshez, a
város

további

fejlődéséhez.

A

megélhetés

minőségét

színvonalas

szolgáltatások
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kialakításával, és a környezet megóvásával, attraktivitásának fokozásával lehet javítani. A
programok megvalósítása csak akkor lehet sikeres, ha olyan társadalmi közegben valósulnak
meg, amely összetartó közösség képét tárja a külvilág elé.
A város a múltban is szem előtt tartotta a program-központúságot és a fejlesztési célok
összehangolását. Ennek lapja a város 2005-ben született Településfejlesztési Koncepciója, a
város Környezeti Terve a mely 2010-ben íródott. Kisebb időtávban tervez a város négy éves
Gazdasági Programja. A dokumentumokat a város vezetése időszakosan felülvizsgálja. A
folyamatosan változó körülményekre, és a megvalósult fejlesztésekre, megoldódott
problémákra reagálva módosítja őket.
A gazdasági kibontakozást sokoldalú együttműködési program alapozhatja meg, mely egyben
szolgálja a működő tőke városba való vonzását és az égető szociális gondok oldását.
A gyengeségek felszámolásában, és a veszélyek okozta kockázatok csökkentésében a
közszférára hárul a városkép megújítása, a város imázs újrapozícionálása, az építészeti
műemlékek, illetve közösségi funkciót betöltő épületek felújítása, korszerűsítése, a városi
forgalom újragondolása és szabályozása.
A közszféra fő feladata továbbá a szegregátumot képező településrészen a kedvezőtlen
folyamatok megállítása, és megfordítása infrastrukturális fejlesztésekkel, illetve humán téren
célorientált oktatási programok indításával.
Mind a közszféra, mind a magánszféra közös programját kell, hogy képezze a
vállalkozásösztönzés, és ezzel összefüggésben a vállalkozási ismeretek oktatása, az alternatív
jövedelemszerzéshez szakmai tapasztalatok átadása. A vállalkozásösztönzésben fontos
szerepet kap a város ipari parkjának fejlesztése, funkcionális bővítése.
A város különböző problémákkal és lehetőségekkel bíró egységei között a fejlesztések során
prioritási sorrend felállítása szükséges. A szűkösen rendelkezésre álló erőforrások mellett
először a legnagyobb hozzáadott értékkel bíró fejlesztéseket kell megvalósítani, majd ügyelve
a fejlesztések folyamatos pénzügyi megalapozottságára, a további területekre is kellő
figyelmet kell fordítani. Alsózsolcán ez a jelentős méretű szegregátum városi súlyának való
csökkentését jelentheti.
94

Alsózsolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

6.1. Városi funkciók megerősítése, környezet és infrastruktúra
A kulturális örökség megőrzése, a teremtett emberi, társadalmi értékek gondozása minden
önkormányzat feladata, ezért a város vonzerejét, települési arculatát, karakterét javító
fejlesztéseknek a város Önkormányzata prioritást ad.
A város jelenleg is tesz erőfeszítéseket a városszépítés terén. A város számos helyére helynek
ki utca bútorokat, padokat, számos virágágyás lett kialakítva a város arra alkalmas
közterületein, évenként történik fásítás. Az ünnepi időszakban díszkivilágítás kerül
elhelyezése a város főutcája mentén. A település törekszik az egységes utcakép kialakítására.
Új, egységes utcatáblák elhelyezésével, a központban információs táblák kihelyezésével járul
hozzá a város a tájékozódás megkönnyítéséhez.
A közterek és parkok, önkormányzati intézmények, iskolák korszerűsítése folyamatos
szükségszerűség azok funkcióinak maradéktalan betöltése érdekében. De a városközpont
jelenlegi formájában nem igazi XXI. századi városközpont, átalakítása az elkövetkező évek
feladata.
A város lakosságának közérzetét nagyban befolyásolja a közbiztonság helyzete. Bár ezen a
téren kedvező a helyzet, a közterületek felújítása, a közvilágítás korszerűsítése a közbiztonság
fokozását segíti, melynek jelentős javítását egy térfigyelő kamerarendszer telepítése
mozdítaná elő.
A kisgyermekes családok számára játszóterek kialakítása történik, mely parkokhoz
kapcsolódva kamaszok számára is kialakítunk több generációs játszótereket.
Másik figyelemreméltó közérzet-befolyásoló tényező a belvízelvezetés problémájának
megoldása, amely mind az utak, mind az épületek állagára kedvezőtlen hatással van, és
jelentős többletkiadásokra kényszeríti mind a közszférát, mind a lakosságot az okozott károk
helyreállítása következtében.

95

Alsózsolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája
A településen áthaladó jelentős tranzit és helyi forgalom erősen zavarja és szennyezi a
települési környezetet, a településen áthaladó buszok számára nem áll rendelkezésre
kellőszámú kiépített buszváró. Ezen problémák megoldása szintén kiemelkedő cél.
A település a jövőben is növekedni szeretne így a helyi fiatal családoknak, és a beköltözőknek
építési telkek kijelölésére van szüksége.
A település valóban ki kíván tűnni környezetéből és ezt átgondolt, következetes
városmarketing segítségével teheti ezt meg. A városnak törekedni kell a minél pozitívabb
imázs és egyéni karakter kialakítására, amellyel kikerülhet a közeli nagyváros árnyékából, és
letörölheti az elmúlt évtizedek válságainak nyomát. Üzeneteit polgárai és a környezete felé a
rendelkezésre álló médiafelületek maximális kihasználásával érheti el.
Városi funkciók szélesítését, a környezet és infrastruktúra fejlesztését segítő programok:
1. Városi intézmények rekonstrukciója
2. Valódi településközpont megteremtése
3. Lakókörnyezeti minőség javítása
4. Helyi értékvédelem
5. Egyedi települési arculat kialakítása
6. Infrastrukturális fejlesztések
7. Közbiztonsági programok
8. Városmarketing kialakítása
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6.2. Gazdasági potenciál erősítése
Alsózsolca jelentős nehézipari szektora és építőipari profilja biztos alapot biztosít a város
gazdasági jövőjének a megalapozásához.
A jövőben az Önkormányzatnak az új vállalkozások településen történő befektetésein kívül a
helyiek vállalkozásának beindítását is segíteni kell. Az iparfejlesztés központjául a
dinamikusan fejlődő ipari park adva adja a helyszínt. A helyi gazdaság erősítése és
egyensúlya szempontjából elsődleges a KKV-k szerepének az erősítése, így számukra az ipari
parkban is megfelelő helyet kell biztosítani.
A teleülésnek a jövőben arra kell további hangsúlyt fektetnie, hogy a befektetőkhöz
egyértelmű, karakteres üzenetek jussanak el Alsózsolcáról, hogy milyen jók itt a befektetési
lehetőségek, és a vállalkozók ne a környező hasonló profilú településeken fektessenek be.
A jövőben a település gazdasági profilját szerencsésen bővíthetné a helyi idegenforgalom
megteremtése, de ez csak hosszabb távon realizálódhat. Az idegenforgalom lehetséges
attrakciói lehetnek a helyi kastélyok, a Sajóra épülő vízi sport fejlődése, vagy a helyi
horgásztó jelentheti a természetvédelmi területek mellett.
A város lakóinak jelenleg túl nagy része nem dolgozik, így a városnak törekednie kell a
munkanélküliség helyi programokkal, kezdeményezésekkel való csökkentésére.
Gazdasági potenciál erősítését elősegítő programok
1. Vállalkozás élénkítő programok
2. Helyi vállalkozási kedv élénkítése
3. Ipari park fejlesztése
4. Idegenforgalomi profil megteremtésének lehetséges lépései
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5. Új munkahelyek teremtésének ösztönzése
6. Befektetés ösztönzés erősítése

6.3. Humán erőforrások fejlesztése és megóvása
A város humán erőforrás helyzetének javítása két fő prioritás mellett fejlődik, egyrészt
figyelmet kell fordítani a képzetségi szint és az ismeretek bővítésére, a napi munka
kultúrájának megismertetésére, majd ezen túl a város képzett szakembereinek helyben
tartására, az egészségi állapotuk aktív és aktív koron túli megőrzésére.
A város oktatási intézményei helyet adhatnak a helyi tanfolyamoknak, míg a közeli
megyeszékhely szakképző intézetei a szakmai oktatás helyszíneiként szolgálhatnak, ahhoz,
hogy a város aktív korú lakosságának képzettségi szintjében minőségi javulás álljon be. A
képzésekhez munkaprogramok is kell, hogy kapcsolódjanak, hogy a munkapiacról korábban
kiesett vagy oda korábban nem is integrálódott személyek friss munkatapasztalatokat
szerezzenek.
A városnak kapcsolódnia kell a diplomásoknak, magasabban képzett szakembereknek
munkahelyet biztosító programokhoz, az ilyen fiatalok minél nagyobb arányú helyben tartása
érdekében.
A helyiek egészségügyi ellátását nagyban könnyíti, ha minél több szakellátáshoz jutnak hozzá
helyben, és rendszeres szűrővizsgálatokon is könnyen részt vehetnek.
Humán erőforrások fejlesztését és megóvását segítő programok
1. Oktatási programok (szakmai)
2. Informatikai oktató programok

3. Idegennyelv-ismereti program

98

Alsózsolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája
4. Munkaprogramok folytatása, bővítése
5. Egészségügyi szűrőprogramok

6.4. A település térségi szerepének erősítése
A település Miskolchoz való közelsége miatt nem rendelkezik karakteres vonzáskörzettel,
központi funkciókat csak a tőle délre elhelyezkedő falvak számára nyújt.
Az agglomeráció viszont feladatmegosztást is jelent így a város jelentős gazdasági erőt és
lakóhelyi funkciót szerezhet meg az agglomeráción belül. Ennek feltétele a megyei, járási
szervekkel való élő kapcsolattartás, a fejlesztési programok egyeztetése, és összeillesztése.
A város közlekedési hálózatát szerencsétlenül érinti a rajta áramló tranzitforgalom, melyet
egy a várost K-ről elkerülő az M30-as és a 37-es út között közvetlen összeköttetést teremtő
úttal lehetne kiterelni a város belterületéről.
A település térségi szerepének erősítését célzó programok
1. Járási együttműködési programok
2. Meglévő kistérségi kapcsolatok megtartása
3. Járási kistérségi és megyei intézményi kapcsolatok
4. Agglomerációs szerepkör erősítése
5. A térségi közlekedési hálózat újra gondolása (M30-37 összekötő)

6.5. Helyi identitástudat erősítése, közösségformálás
A város lakóinak a szabadidős és sport tevékenységekhez minél nagyobb számú és minél több
funkcióval bíró helyszíneket kell tudni felajánlani, gondolva itt multi funkciós közösségi
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terekre, sportlétesítményekre. A város helyi, civil kezdeményezéseihez az Önkormányzat
koordinátori és az infrastrukturális feltételek biztosításán keresztül adhat segítséget.
A település belterülete mentén elhaladó Sajó folyónak, mint élő vízfolyásnak és
környezetének a mainál sokkal intenzívebben kell kihasználni a pozitív adottságait.
A város aktív kisebbségi politikája és a helyi civil szervezetekkel, egyházakkal való
együttműködésre szerencsés helyi alkalmat ad a Metodista Egyház cigány missziójának a
város szegregátumában való sikeres működése. Az összefogás megteremtésével több a város
roma és nem roma lakossággát segítő program és fejlesztés valósulhat meg.
Helyi identitástudat erősítését, közösségformálást elősegítő programok
1. Közösségi terek fejlesztése
2. Helyi intézmények együttműködése
3. Helyi kulturális élet gazdagítása
4. Sportegyesületek támogatása
5. Civil egyesületi kapcsolatok növelés
6. Helyi civilek segítése
7. Sajó-part szabadidős célú feltárása
8. Aktív kisebbség politika
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6.6. A tematikus célok számszerűsítése
A fejlesztési célok számszerűsítése a 2020-ben elérendő állapot tükrében

CÉLOK

Átfogó cél:

INDIKÁTOR

Foglalkoztatási ráta

Versenyképes

Munkanélküliségi

vidéki központ

ráta

MÉRTÉK-

ELVÁRT

EGYSÉG

TENDENCIA

5

%

növekvő

5

%

csökkenő

VÁLTOZÁS

reálértékű SZJA
SZJA növekedés

4

(1000 Ft/fő)

növekvő

változás %
Kerékpárút hálózat
1. Tematikus cél:

hossza

5

km

növekvő

30

db

növekvő

8

%

csökkenő

5.000

m2

növekvő

15

db

növekvő

15

db

növekvő

20

%

növekvő

10

%

csökkenő

Városi funkciók
szélesítése,
környezet és
infrastruktúra

Parkolóhelyek
száma

fejlesztése
Közműolló
Zöldfelületek
nagysága
Új vállalkozások
2. Tematikus cél:

száma

Gazdasági

Egyéni vállalkozók

potenciál erősítése

száma
Ipari park
kihasználtsága
Legfeljebb
általános iskolai

3. Tematikus cél:

végzettséggel

Humán erőforrások rendelkezők aránya
fejlesztése és

az aktívkorúakon

megóvása

(15-59 évesek)
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belül

Legalább kistérségi
szintű
rendezvények
4. Tematikus cél:

száma

A település térségi

Kulturális

szerepének

rendezvények

erősítése

látogatottsága

5. Tematikus cél:
Helyi identitástudat
erősítése,
közösségformálás

7.

4

db/év

növekvő

20000

fő

növekvő

400

lakás

növekvő

Közösségfejlesztő
programba bevont
lakosok száma

A városrészek kitűzött céljai

A különböző adottságú városrészekre a városi célrendszer nem ugyanúgy vonatkozik, de
vannak célok, melyek minden városrész esetében érvényesek.
A városfejlesztési projektek megvalósításánál törekedni kell arra, hogy a városi funkciók ne
keveredjenek, a kifejezetten városközponti funkció ne kerülhessen a városközponton kívüli
területre, ugyanakkor a szűk funkcionális spektrumú, periférikus, esetleg szegregált egységek
se maradjanak fejlett infrastruktúra és közösségi funkciók nélkül.
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JÖVŐKÉP: Egy jelentős ipari hagyományokkal rendelkező település, a sikeres és élhetőbb kisvárossá
fejlődése

Tematikus cél I.
Városi funkciók
megerősítése,
környezet és
infrastruktúra

Tematikus cél II.
Gazdasági potenciál
erősítése

VÁROSKÖZPONT CÉLJAI

Tematikus cél III.
Humán erőforrások
fejlesztése és
megóvása

A VÁROSKÖZPONTON KÍVÜLI BELTERÜLETEK

Tematikus cél IV. A
település térségi
szerepének erősítése

Tematikus cél V. Helyi
identitástudat
erősítése,
közösségformálás

KÜLTERÜLETEK CÉLJAI

CÉLJAI

1. Városközpont városképi fejlesztése közösségi
épületek külső, belső megújításával, közterek
felújításával

1. Közcélú és közösségi létesítmények létrehozása
a városközponton kívül

2. Közcélú és közösségi létesítmények
korszerűsítése, fejlesztése (oktatási, nevelési,
szociális, egészségügyi intézmények)

2. Képzési programok lebonyolítása

3. Közszolgálati funkciókat ellátó
fejlesztése (polgármesteri hivatal)

4. Zöldövezeti pihenőhelyek, parkok kialakítása

épületek

1. Úthálózat fejlesztése
2. Ipari park fejlesztése

3. Közmunkaprogramokban való részvétel

5. Sportcélú szolgáltatások bővítése, felújítása
4.
Zöldövezeti
kialakítása

pihenőhelyek,

játszóterek

5. Infrastrukturális fejlesztés (meglévő utak
felújítása, valamint a hiányzó részek megépítése,
parkolás kérdésének megoldás)
6. Képzési programok lebonyolítása

6. Szegregációs terület infrastrukturális fejlesztése
7. Bűnmegelőzési programok megvalósítása
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7.1. Városközpont
A település városközpontja a település legfőbb reprezentációs arca. A településkép
megjelenése, és a települési jó komfortérzet megteremtése nagyban múlik a városközpont
kialakításán és használhatóságán. Az ott elhelyezkedő közfunkciók, építészeti emlékek és
zöldfelületek révén a lakosság és az ide látogatók számára is hangsúlyos szerepet képvisel, a
településről alkotott vélemény fontos meghatározója, fokozott használatú és látogatottságú
településrész. Megjelenésének, használhatóságának javítása, a zavaró hatások mérséklése
ezért fokozottan szükséges feladat. A város imázsa elsősorban a belvárosi területek
fejlesztésével javítható.
A belvárosban a közösségi, találkozási terek kialakítása, zöldterületek bővítése, aktív
használata, a lakosság kényelmét, a városhasználatot javító infrastrukturális fejlesztések
megvalósulása segíti az imázs növelését.
Tervezett fejlesztések
- Városközpont városképi fejlesztése közösségi épületek külső, belső megújítása, közterek
felújításával
A város magja egykor, mint egy folyóparti szalagtelepülés magja működött, ma pedig egy
kisváros kiszolgálását kell biztosítania. Az érezhető ellentétet csak komoly építkezések,
komplex funkcióbővítő városrehabilitáció oldhat fel. A programnak újra kell szervezni a
városközpont közlekedési rendszerét, városiassá kell formálnia a közterületeket, ki kell tudni
szolgálnia az új XXI. századi igényeket. A város múltjából több épület komplexum maradt az
utókorra. E a város képét alapvetően meghatározó épületekre mindenképpen kiemelt
figyelmet kell fordítani. A városi műemlékek (református templom, Vay-kastély, Hartmankastély), további védelemre érdemes épületek gondozásánál, felújításánál ügyelni kell
karakterük megőrzésére, múltjukhoz méltatlan állapotba kerülésük elkerülendő.

-

Közcélú és közösségi létesítmények korszerűsítése, fejlesztése

A város intézményi struktúrája szinte teljesnek mondható, az elmúlt évtizedek kitartó
településfejlesztői munkáját dicséri. Az elmúlt évtizedekben épült épületek közül némely már
nem felel meg a kor elvárásainak, költséghatékonyabb műköttetésük értekében energetikai
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átalakításokra szorul. Így a természetesen változó igények és funkciók kiszolgálása mentén
megőrizhetik állagukat, bővülhetnek. Energia hatékony megoldásaikkal hozzájárulhat a város
fenntartásukra szánt költségvetésének csökkentéséhez.

-

Közszolgálati funkciókat ellátó épületek fejlesztése

A közszolgáltatások színvonalának fejlesztése, a barátságos, ügyfélbarát közszolgálati
funkciókat ellátó épületek fejlesztése, annak érdekében, hogy a város ki tudja szolgálni a helyi
társadalom, a gazdaság szereplőinek igényeit.

-

Zöldövezeti pihenőhelyek kialakítása, játszóterek építése

Zöldterületek kialakítása, játszóterek építése támogatja a település kisvárosias, élhető jellegét.

-

Infrastrukturális fejlesztések

A település meglévő utjainak felújítása, a hiányzó részek megépítése, parkolás kérdésének
megoldása.

-

Képzési programok lebonyolítása

Humánerőforrás fejlesztése. A helyi lakosság képzettségi szintjének emelése annak
érdekében, hogy az ipari parkba betelepülő potenciális vállalkozások igényeit a helyi
munkaerőpiac ki tudja szolgálni.

7.2. Városközponton kívüli területek
Alsózsolcán a város viharos sebességű fejlődése, és a fejlődés irányinak behatároltsága okán
nem tipikus városszerkezet jött létre.
A település központi funkciókat ellátó intézményeinek jelentős része kiszorult a szűken vett
belvárosból, annak közelében kaptak csak helyet, míg más tipikusan külső területeken helyet
kapó funkciók (kegyeleti park, sportpálya) centrális helyzetet foglalnak el. E tulajdonsága a
városnak néhol szerencsétlen, a város külsőbb területeire nézve viszont szerencsés.
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A városközponton kívüli területek fő funkciója a lakóhely biztosítása a város lakói számára. E
funkcióját jól ellátja, a város lakóinak nyugalmát nem zavarják a lakóövezetbe ékelődött ipari
területek.
A jövőben a városnak növelni kell lakóterületét, és megoldást kell találni egy, a település
testétől elkülönülő egységnek az integrálására. A város D-i részén az egykori cigánytelep
helyén kiterjedt szegregátum jött létre, amely hosszú távon a város fejlődésének akadálya
lehet, ha nem kerül felszámolásra.
Tervezett fejlesztések:

-

Közcélú és közösségi létesítmények létrehozása a városközponton kívül

A város agglomerációs településként a jövőben számíthat a nagyvárosi túlzsúfoltságból
kisvárosias környezetbe vágyók beköltözésére. Számukra a nagyvárosban megszokott
minőségű környezetet kell tudni nyújtani, hogy az új lakók valóban itt vegyenek házat, esetleg
építkezzenek, melyhez új építési telkek kiosztására van szükség a jövőben. A kisváros
hagyományos közösségi tere a közösségi ház mellett a városi sportpálya. Alapvető funkciója a
futballpálya befogadása, mely mellett számos más sportágnak és helyet tud biztosítani. A
fiatalok hagyományos találkozóhelye, amely ha megfelelő épületekkel van kibővítve, az egész
év során szolgálhat közösségi térként valamennyi korosztály számára. A város
peremterületein is indokolt még létrehozni speciális funkciójú közösségi teret a város roma
kissebsége számára, amelyben szabadon élhetik meg kultúrájukat, hagyományaikat,
erősíthetik közösségüket. E funkció Alsózsolca esetén az egyházi intézménnyel is
összefonódhat a helyi népes és aktív metodista közösség nyomán. A kisváros hagyományos
közösségi tere a közösségi ház mellett a városi sportpálya. Alapvető funkciója a futballpálya
befogadása, mely mellett számos más sportágnak és helyet tud biztosítani. A fiatalok
hagyományos találkozóhelye, amely ha megfelelő épületekkel van kibővítve, az egész év
során szolgálhat közösségi térként valamennyi korosztály számára. A város külső területén
indokolt még létrehozni speciális funkciójú közösségi teret a város roma kissebsége számára,
amelyben szabadon élhetik meg kultúrájukat, hagyományaikat, erősíthetik közösségüket. E
funkció Alsózsolca esetén az egyházi intézménnyel is összefonódhat a helyi népes és aktív
metodista közösség nyomán.

106

Alsózsolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája
-

Képzési programok lebonyolítása

Humánerőforrás fejlesztése. A helyi lakosság képzettségi szintjének emelése annak
érdekében, hogy az ipari parkba betelepülő potenciális vállalkozások igényeit a helyi
munkaerőpiac ki tudja szolgálni.

-

Közmunkaprogramokban való részvétel

-

Szegregációs terület infrastrukturális fejlesztése

o

Buszmegállók építése

A város helyi tömegközlekedését is szolgálja a városon keresztül haladó és 10 helyen megálló
Borsod Volán járatok rendszere. A jövőben törekedni kell a busszal történő közösségi
közlekedés feltételeinek javítására, a buszmegállók bővítésére, a város lakóinak kényelme
érdekében.
o

Gyűjtőút hálózat kiépítése; Közút és járda rekonstrukció

A város dinamikus fejlődése nem kidolgozott városszerkezeti tervek, hanem a szükségletek és
lehetőségek, rendszerint parancsoló és szűkös keretei között zajlott.
A városban nem minden utca került burkolásra eddig, nincs mindenütt megfelelő járda, de
ezek még a könnyebben megoldható problémák. Összetettebb feladat a város gyűjtőúthálózatának létrehozása, melynek a város helyi és jelentős tranzit forgalmának levezetését kell
szolgálnia, fejlesztésekor a helyhiánnyal is meg kell birkózni a szűk utcaszakaszokon.
o

Játszótérfejlesztések

A város gyermek és fiatalkorú lakosságának szüksége van közösségi terekre a homokozótól a
gördeszka parkokig. A város fejlesztése során az arra alkalmas területeken figyelmet kell
fordítani a játszótérépítésekre is.
A játszóterek nem csak a gyerekek, ha nem szüleik és a kamasz fiatalok számára is fontos
közösségi funkciókkal bírnak.

-

Zöldövezeti pihenőhelyek kialakítása, játszóterek építése

Zöldterületek kialakítása, játszóterek építése támogatja a település kisvárosias, élhető jellegét.

-

Sportcélú szolgáltatások bővítése, felújítása
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A város rejtett tartaléka a város mellett folyó Sajó, a jövőben partjának rendezése, a már ma is
szabadidős célokat szolgáló részeinek kiterjesztése jelentősen javítaná a város rekreációs
potenciálját. A településen működő sportterület fejlesztése igen fontos a település életében,
hiszen Alsózsolca lakosságszámához viszonyítva aktív sportélet folyik. A teleülés kisvárosias
jellegét, a szolgáltatások bővülését szolgálja ezen tevékenységek fejlesztése.

-

Bűnmegelőzési programok megvalósítása

A város közbiztonsági szempontból nem tartozik az ország legrosszabb térségei közé, ennek
ellenére a kisebb, főleg vagyon ellenes bűncselekmények igen nagy számban fordulnak elő a
városban. A városban szolgáló rendőrök állományát hatékonyan segíti egy jól működő
polgárőr szervezet. A város polgárait a modern technika eszközeivel, térfigyelő
kamerahálózattal is hatékonyan lehet védeni. A zárt rendszerű kamerahálózat készítette
felvételekkel az esetleges jogsértő cselekedetek körülményeiről, elkövetőiről szerezhetnek
képi információt, ami a későbbi rendőri felderítőmunka alapja lehet.

7.3. Külterületek
A város külterületeit nagyobb részben mezőgazdasági célra hasznosítják, esetünkben
mégis a területileg kisebb használat a jelentősebb. A város közelében létesült kavicsbányák,
és a mellettük kialakult gyárak helyén ma már egy jelentős ipari park működik. Az új, modern
technológiákat meghonosító betelepülőkkel kiegészülve, a hagyományos bányaipari
tevékenységet végző cégek számos helybelinek adhatnak munkát.

Az

Ipari

Park

fejlődése alapvetően határozza meg a település életét is a jövőben így annak fejlődét kell
elősegíteni.
Tervezett fejlesztések:

-

Ipari park fejlesztése

A város Ipari parkjának fejlődését a területi bővülés feltételeinek megteremtésével, az ipari
tevékenységeket nem korlátozó helyi szabályozással lehet biztosítani. Az Önkormányzatnak
aktívan kell dolgozni további befektetők vonzásán és ami talán még fontosabb, helyi
vállalkozások létesítésén, mivel a helyi tulajdonú, rendszerint helyi munkaerőt foglalkoztató
cégek nem hagyják el a várost a jövőben, profitjuk pedig a helyi gazdaságot élénkíti tovább.
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Úthálózat fejlesztése

-

Az ipari parkhoz kapcsolódóan a megközelíthetőséget javító úthálózat fejlesztés szükséges,
mely támogatja a vállalkozások ipari parkba való betelepülését.

8. A stratégiai célok reagálása a SWOT elemzésben
feltárt gyengeségekre és veszélyekre
A helyzetelemzés során feltárt városi szintű gyengeségek, azok a tényezők, melyeket az
önkormányzat célzott tevékenységével képes befolyásolni, ezáltal megakadályozva, hogy
meghiúsuljon a stratégiai célok megvalósítása, az áhított jövőkép elérés. A veszélyek azok a
tényezőket, melyeket nem tudunk befolyásolni viszont célzott intézkedésekkel ezen veszélyek
bekövetkezésének valószínűsége minimálisra csökkenthető, valamint elkerülhetőek.
A VÁROS CÉLRENDSZERÉNEK REAGÁLÁSA A SWOT ELEMZÉS SORÁN FELTÁRT
GYENGESÉGEK KEZELÉSÉRE

Gyengeségek
Kedvezőtlen társadalmi
folyamatok

Tematikus célok reagálása

Tematikus célokon belüli
konkrét intézkedések a
gyengeségek kezelésére

V. Helyi identitástudat erősítése, 1. Közösségi terek fejlesztése
közösségformálás

2. Helyi intézmények együttműködése
3.Helyi kulturális élet gazdagítása
4.Sportegyesületek támogatása
5.Civil egyesületi kapcsolatok növelés
6.Helyi civilek segítése
7.Sajó-part szabadidős célú feltárása
8.Aktív kisebbség politika

Foglalkoztatási
lehetőségek csökkenése,
magas munkanélküliség

II. Gazdasági potenciál erősítése

1. Oktatási programok (szakmai)
2. Informatikai oktató programok

III. Humán erőforrások fejlesztése
és megóvása
3. Idegennyelv-ismereti program

4.Munkaprogramok folytatása, bővítése
5. Egészségügyi szűrőprogramok

Munkavállalók nem

III. Humán erőforrások fejlesztése 1. Oktatási programok (szakmai)
és megóvása

2. Informatikai oktató programok
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megfelelő képzettsége
3. Idegennyelv-ismereti program
4.Munkaprogramok folytatása, bővítése
5. Egészségügyi szűrőprogramok

Megfelelő városmarketing
hiánya

I. Városi funkciók megerősítése, 1. Vállalkozás élénkítő programok
környezet és infrastruktúra

2.Helyi vállalkozási kedv élénkítése
3. Ipari park fejlesztése
4. Idegenforgalomi profil
megteremtésének lehetséges lépései
5.Új munkahelyek teremtésének
ösztönzése
6.Befektetés ösztönzés erősítése

Kevés a saját tőke a
fejlesztésekhez

I. Városi funkciók megerősítése, 1. Vállalkozás élénkítő programok
környezet és infrastruktúra

2.Helyi vállalkozási kedv élénkítése

II. Gazdasági potenciál erősítése

3. Ipari park fejlesztése
4. Idegenforgalomi profil
megteremtésének lehetséges lépései
5.Új munkahelyek teremtésének
ösztönzése
6.Befektetés ösztönzés erősítése

Nincs rendezett
településképi megjelenés

I. Városi funkciók megerősítése, 1. Vállalkozás élénkítő programok
környezet és infrastruktúra

2.Helyi vállalkozási kedv élénkítése
3. Ipari park fejlesztése
4. Idegenforgalomi profil
megteremtésének lehetséges lépései
5.Új munkahelyek teremtésének
ösztönzése
6.Befektetés ösztönzés erősítése

A gazdasági szerkezet nem
kellően sokszínű

II. Gazdasági potenciál erősítése

1. Járási együttműködési programok
2. Meglévő kistérségi kapcsolatok

IV. A település térségi szerepének megtartása
erősítése

3. Járási kistérségi és megyei
intézményi kapcsolatok
4. Agglomerációs szerepkör erősítése
5. A térségi közlekedési hálózat újra
gondolása (M30-37 összekötő)
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1. Vállalkozás élénkítő programok
2.Helyi vállalkozási kedv élénkítése
3. Ipari park fejlesztése
4. Idegenforgalomi profil
megteremtésének lehetséges lépései
5.Új munkahelyek teremtésének
ösztönzése
6.Befektetés ösztönzés erősítése

Lakosság,
motiválatlansága

családok V. Helyi identitástudat erősítése, 1. Közösségi terek fejlesztése
közösségformálás

2. Helyi intézmények együttműködése
3.Helyi kulturális élet gazdagítása
4.Sportegyesületek támogatása
5.Civil egyesületi kapcsolatok növelés
6.Helyi civilek segítése
7.Sajó-part szabadidős célú feltárása

A közintézmények nem
mindegyike akadálymentes

I. Városi funkciók megerősítése,
környezet és infrastruktúra

8.Aktív kisebbség politika
1. Vállalkozás élénkítő programok
2.Helyi vállalkozási kedv élénkítése
3. Ipari park fejlesztése
4. Idegenforgalomi profil
megteremtésének lehetséges lépései
5.Új munkahelyek teremtésének
ösztönzése
6.Befektetés ösztönzés erősítése

Ahogyan azt a fenti táblázat is szemlélteti a kialakításra került stratégia a helyzetértékelésből
levezett SWOT analízis során meghatározásra került városi szintű gyengeségek mindegyikére
reagál. Cél, hogy a megfelelő intézkedések végrehajtásának köszönhetően a település a
gyengeségeiből erőséget kovácsolhasson.
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A VÁROS CÉLRENDSZERÉNEK REAGÁLÁSA A SWOT ELEMZÉS SORÁN FELTÁRT VESZÉLYEK
KEZELÉSÉRE

Veszélyek

Tematikus célok reagálása

Tematikus célokon belüli
konkrét intézkedések a veszélyek
kezelésére

A
város
iparát IV. A település térségi szerepének 1. Járási együttműködési programok
meghatározó
cégek erősítése
2. Meglévő kistérségi kapcsolatok
elhagyják a térséget
megtartása
3. Járási kistérségi és megyei
intézményi kapcsolatok
4. Agglomerációs szerepkör erősítése
5. A térségi közlekedési hálózat újra
gondolása (M30-37 összekötő)

Gazdasági

erőforrások II. Gazdasági potenciál erősítése

csökkenése, az egyensúly
hiánya;
Nem sikerül kialakítani és I. Városi funkciók megerősítése,
környezet és infrastruktúra
elfogadtatni egy egységes,
konszenzuson

alapuló

településfejlesztési
koncepciót;
Nem sikerül az M30-ashoz I. Városi funkciók megerősítése,
környezet és infrastruktúra
kapcsolódó
elkerülő
forgalmi utat rövid időn
belül megépíteni.
A

településen

nő

a II. Gazdasági potenciál erősítése

munkanélküliek száma
Születésszám csökkenése

V. Helyi identitástudat erősítése, 1. Közösségi terek fejlesztése
közösségformálás

2. Helyi intézmények együttműködése
3.Helyi kulturális élet gazdagítása
4.Sportegyesületek támogatása
5.Civil egyesületi kapcsolatok növelés
6.Helyi civilek segítése
7.Sajó-part szabadidős célú feltárása
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8.Aktív kisebbség politika

Elöregedés

V. Helyi identitástudat erősítése, 1. Közösségi terek fejlesztése
közösségformálás

2. Helyi intézmények együttműködése
3.Helyi kulturális élet gazdagítása
4.Sportegyesületek támogatása
5.Civil egyesületi kapcsolatok növelés
6.Helyi civilek segítése
7.Sajó-part szabadidős célú feltárása
8.Aktív kisebbség politika

Ahogyan azt a fenti táblázat is szemlélteti a kialakításra került stratégia, a helyzetértékelésből
levezett SWOT analízis során meghatározásra került városi szintű veszélyek mindegyikére
reagál. Cél, hogy a megfelelő intézkedések végrehajtásának köszönhetően a település a
veszélyeket elkerülve valósítsa meg fejlesztéseit.

9.

Beavatkozások – az akcióterületek kijelölése

Alsózsolca funkcióbővítő és szociális városfejlesztési programjai keretében a belvárosban,
illetve a belvároson kívüli belterületen kíván akcióprogramokat megvalósítani a 2007-2013,
és a 2014-2020 közötti tervezési időszakban. A város középtávon meghatározott céljainak
elérését elsősorban e területek fejlesztése szolgálja. A külterületi fejlesztések Alsózsolcán
kevéssé

illeszkednek

funkcióbővítő

és

szociális

város

rehabilitációs

programok

akcióterületeibe.
Az akcióterületek kialakításánál figyelembe vettük, hogy az akcióterületnek teljesítenie kell
alapvető kritériumokat:


a városfejlesztési stratégiájában meghatározott problémára megoldást adjon



az akcióterületeken megvalósítandó hiánypótló fejlesztések érdemi változást

hozzanak a város egésze vagy a városrész szempontjából


az akcióterületek a komplex és koncentrált beavatkozások színterei



a fejlesztések minőségi javulást eredményeznek



a tervezett fejlesztések reálisan megvalósíthatóak az adott idő és forráskeret

figyelembe vételével
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az akcióterületi fejlesztésnek gazdaságélénkítő hatása is legyen



érvényesüljön a magánbefektetők és a közszféra fejlesztési forrásainak egymást

kiegészítő jellege az akcióterületi cél megvalósulása érdekében


hatékony beavatkozás lehetősége a lakókörnyezet fizikai leromlásának megállítása és

a társadalmi problémák kezelésére


a megvalósuló fejlesztések eredménye hatással van az akcióterülethez kapcsolódó

területekre is
Az akcióterültek lehatárolásánál további elvárás volt, hogy minden településrészben
kijelölésre kerüljön legalább egy akcióterület, és az akcióterületek lehetőleg ne lépjék át a
városrészek határait, amennyiben nem szükséges mindenképpen.
A lehatárolás eredményeképpen a két akcióterületet határoztunk meg, melyeken az
önkormányzat középtávon fejlesztéseket kíván megvalósítani.
Alsózsolca belterületén lehatárolt városrészek különböző célrendszere mentén más-más
fejlesztési feladatok adódnak. Míg a városközpontban elsősorban a központi, közszolgáltatási,
közigazgatási és közösségi funkció erősítése a cél, addig más városrészek esetében a tervezett
beavatkozások a szegregáció oldása, és a lakókörnyezet fejlesztése jelenik meg prioritásként.
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Alsózsolca akcióterületeinek elhelyezkedése
Forrás: www.alsozsolca.hu, szerkesztve
A fenti ábrában kék színnel került jelölésre a funkcióbővítő városrehabilitációval érintett
Városközponti akcióterület. Piros színnel a szociális célú városrehabilitációval érintett
akcióterület került jelölésre.
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9.1. A városközpont akcióterület
Alsózsolca városközpont – mint már leírtuk – erősen atipikus. Így a városközponti
akcióterület csupán a város központi funkcióit ellátó helyszíneinek csak egy részét foglalja
magában.
Viszonylag kis mérete ellenére a területen megvalósuló sikeres fejlesztések az egész
településre pozitív hatással lehetnek.
Az akcióterület lehatárolása:
Baross G. u. – Rózsa u. – Tanács u. – Ilona u. – Kossuth u.

ábra Alsózsolca városközponti akcióterülete
Forrás: www.alsozsolca.hu, szerkesztve
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Beavatkozások
Városközpont I. ütem
A Városközpont fejlesztése például a ÉAOP-5.1.1/D, „Funkcióbővítő települési fejlesztések”
pályázathoz hasonló konstrukciók segítségével valósulhat meg. A projekt eléri a város
intézményeinek korszerűsítését, a városi közterületek megújítását.
- a közintézmények energiahatékonyság növelő és funkcióbővítő átalakítása
- a kevéssé városias központi terek helyén új, modern közterületek kialakítása
Városközpont II. ütem
A jövőben a városközpont jelenlegi problémáinak megoldása után a város akkori
anyagi helyzete és a pályázati lehetőségek átalakulása mellett a következő projektek válhatnak
megvalósíthatóvá:

-

fedett uszoda építése az oktatási intézményekben

-

a köztemető bővítés és kegyeleti parkká alakítása

9.2. Városközponton kívüli akcióterület
A városközponton kívüli területeken egy akcióterület kialakítása vált indokolttá. A fejlesztési
szükségletek és lehetőségek mérlegelésénél a fejlesztések leghatékonyabb végrehajtását szem
előtt tartva a város egy része akcióterület kijelölését tette lehetővé.
Az akcióterület lehatárolása:
Kossuth u. (a megyei levéltártól) – Ilona u. – Tanács u. – Jókai u. – Széchenyi u. – Bem u. belterülethatár
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Alsózsolca városközponton kívüli akcióterülete
Forrás: www.alsozsolca.hu, szerkesztve
A város testének D-i nyúlványa bizonyos szempontból tényleg a város belső rendszerein kívül
eső allakton egység, a város többi részével történő összehasonlításkor kapott számok a sürgős
beavatkozás szükségét bizonyítják.
A XIX században a romák népes közösségei vándoroltak a Kárpát-medencébe. A
kereskedéssel, különböző mesterségekkel foglalkozó önfenntartó, szabad csapatok a
települések közelében, a közös használatú legelőkön, folyópartokon ütöttek tanyákat. Ilyen
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vándor cigányok lehettek azok, akik először megálltak szekereikkel a mai Dankó utca
környékén.
A XX. század elején már állandó faluszéli telepekben élő cigányok még mindig munkából,
kovács, bádogos, fafaragó mesterségekből éltek, majd a század közepén bekövetkezett
átalakulásokkal mesterségeik feledésbe merültek, a viharosan fejlődő ipar, mint kétkezű
képzetlen munkásokat szívta fel tömegeiket, és a munkaalkalmak közelébe nagy számban
költöztek.
A rendszerváltást követően munkájuk feleslegessé vált és már senki nem kívánta alkalmazni
őket. Így jöttek létre súlyos előítéletektől terhelt, a társadalom perifériájára sodródott
csoportjaik, melyekkel kapcsolatos attitűdünket meg kell változtatnunk.
Az akcióterület D-i részén tömörülő közösség felemelését a Metodista egyház cigány
missziója már elkezdte. A jövőben hozzájuk is kapcsolódva kell olyan programokat
végrehajtani a területen, amely oldja a cigány közösség többségi társadalomtól való
elzártságát. Lakóhelyük környezetét a város rendezett részévé tenni. Nem csak az akcióterület
többi, nem romák lakta részéhez, nem csak a város egészéhez, hanem egy szebb jövőhöz is
közelebb hozza őket.
Beavatkozások
A város D-i déli része a fejlesztésekre leginkább rászoruló, komplex problémákkal bíró része.
A terület a város többi részéhez hasonló jó állapotba emelése sokrétű beavatkozást kíván.
Akcióterület I. ütem

-

A területen a tervek szerint egy komplex telepprogram keretében új

humánszolgáltatások kerülnek kialakításra.
-

A szerény közösségi funkciók bővülhetnek a metodista templom méretének

jelentős növelésével.
-

A város sportpályájának rekonstrukciója és új épületek létesítésével még

hasznosabb közösségi térré válhat, szolgálhatja az akcióterület lakóinak rekreációját, a
fiatalok számára fontos sportolási és közösségi térré válhat.
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-

A gyerekek és szüleik számára fontos az akcióterület közterein játszóterek

létesítése, amely a szegényes utcaképet nagyban szépíti, és a városrész kisgyermekes
szülőinek és gyermekeinek is nagy hasznára válna, segítené közösségi kapcsolataik
erősödését, a gyerekek szabadidejének hasznos és egészséges környezetben való eltöltését.
-

Az akcióterület közbiztonsága is nagyban javítható volna, ha megvalósul a

közterületi térfigyelő rendszer. A frekventált pontokon elhelyezett kamerák felvételei az
esetleges jogellenes cselekedetek körülményeit rögzítik, felvételeik elemzése nagyban segíti a
bűnüldöző szervek munkáját.
-

A városrész útjainak állapota elmarad a települési átlagtól, két utcán, a Dankó és

Ifjúság utcákon útépítés, a Kastély közben, és az Arany János utcán az útburkolat cseréje
sürgető feladat.
Akcióterület II. ütem

-

A jövőben a szegregátum további növekedését a város Önkormányzatának minden

rendelkezésére álló eszközével akadályoznia kell.
-

A roma lakosság területi koncentrációját oldandó, a családok egy részét a

szegregátumon kívüli integrált környezetbe kell átköltöztetni.

9.3. Minden területegységre vonatkozó beavatkozás
Az Önkormányzat tervez az akcióterületektől függetlenül minden területegységre vonatkozó
fejlesztéseket. Ezek egyrészt a humán erőforrás fejlesztésére, másrészt az infrastruktúra
kiépítésére vonatkoznak.

Beavatkozások

-

a város gyűjtőút-hálózata a város valamennyi területének elérhetőségét javítja, mellyel

párhuzamosan a kiszolgáló utak is megújulhatnak, járdák és kerékpárutak épülhetnek.
-

a szennyvíz hálózat kiterjesztése a város egészére, a közműolló zárása, a város

környezeti állapotának javítása.
-

humánerőforrás-fejlesztések a képzetlen, tartós munkanélküliekre külön koncentrálva,

a város lakóinak képzetségi szintjének átfogó emelése
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-

vállalkozások betelepülésének ösztönzése a Ipar parkba és az azon kívüli gazdasági

területekre
-

városmarketing kialakítása a város pozitív imázsának minél szélesebb közönséghez

való eljuttatásával
-

egészségvédelmi programok megvalósítása a település lakóinak egészségi állapotának

javítása érdekében
-

az állami úthálózat fejlesztésének ösztönzése, ebben teljes körű partnerség kialakítása

a Magyar Közút Zrt-vel
-

energetikai célú fejlesztések a helyben elérhető megújuló és alternatív technológiákra

való koncentrálással.

10. Fenntarthatósági szempontok
10.1. A Fenntartható környezeti fejlődés programja
A program célja, hogy feltárja a városrészi, akcióterületi vagy ágazati szinten, középtávon
tervezett fejlesztések várható környezeti hatásait, felmérje a környezeti állapotban
bekövetkező veszteségeket és alternatívát kínáljon ezek kompenzálására. Alapvetően
kijelenthető, hogy a fejlesztések a település környezeti állapotának javítását szolgálják, nincs
olyan beruházás, amely hátráltatná a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, illetve a
Nemzeti

Éghajlatváltozási

Stratégia

céljainak

megvalósulását.

A

környezettudatos

városfejlesztés fontos Alsózsolca számára.
A városközpontban tervezett fejlesztések a környezeti állapotban alapvetően nem okoznak
veszteséget, sőt növelik a zöldfelületet. A településközpont funkcióbővítő fejlesztése, mely az
első számú fejlesztési tervet jelenti a városban, a már meglévő épületek felújításának
részeként a közintézmények (Közösségi Ház, oktatási intézmények stb.) energiatakarékossá
tételéből és a közterek megújításából áll. A városközpontban a közterek megújítása,
kerékpárút-hálózat bővítése, nem vesz el jelenlegi zöldterületekből. A sportcélú létesítmények
fejlesztése során is csak minimálisan csökkennek a város zöld területei. A forgalom
átszervezése szintén a környezeti állapot javítását célozza, hiszen lényegesen csökkenthető
lesz a gépjárművek által okozott szennyezőanyag kibocsátás a belvárosban, mivel az
akadálytalan haladás megteremtésével kevesebbet kell a gépjárműveknek a várakozni.
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A többi akcióterületen és a város egyéb pontjain tervezett fejlesztések is hasonló szemléletben
valósulnak meg, hiszen az új építéssel járó fejlesztések elhanyagolt, alacsony környezeti és
természeti értéket jelentő területeken valósulnak meg, ugyanakkor a helyi és országos
szabályoknak megfelelő zöldfelület-fejlesztéssel járnak. A település célja, hogy pályázati
pénzek segítségével felújítsa és energiatakarékossá tegye a város közintézményein kívül a
közvilágítási rendszert is.
Az Ipari Park fejlesztése során ügyelni kell arra, hogy csak tiszta BAT technológiákat
alkalmazó vállalatok települjenek.
A lakásépítkezések kezdetben némi zöldterület csökkenést okozhatnak, de minden telken
szintén kötelező a zöld növényzet kialakítása, az építési, illetve a használatbavételi engedély
kiadásának ez feltétele.

10.2. Az Antiszegregációs program
Alsózsolca anti-szegregációs programjában bemutatásra kerül a szegregátumként, vagy
szegregációval veszélyeztetett területként beazonosított városi területen élők elkülönülésének
oldásával, társadalmi integrációjának biztosításával kapcsolatos intézkedéssorozat.

11. A stratégia koherenciája, konzisztenciája
11.1. A stratégia főbb külső összefüggései
11.1.1.

Összhang a Településfejlesztési Koncepcióval

Alsózsolca Város Önkormányzatának Településfejlesztési Koncepciója 2005-ban a városi cím
elnyerését megelőzően két évvel született, már a reménybeli ifjú város fejlődési kilátásának
jegyében. Az elmúlt tíz évben sok változás és fejlődés történt a városban, melyekre a város
vezetése a Koncepció kiegészítéseivel is reagált.
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A Koncepció legtöbb megállapítása ma is helytálló és illeszkedik „Egy jelentős ipari
hagyományokkal rendelkező település, a sikeres és élhetőbb kisvárossá fejlődés útján.”
jelmondat nyomán kidolgozott stratégiához.
A Településfejlesztési Koncepció a következő városfejlesztési célokat, prioritásokat és
városfejlesztési programokat jelöli meg:
■

az iparfejlesztési koncepció, vállalkozásélénkítő program,

■

a humán erőforrás program,

■

az idegenforgalmi-, üdülési koncepció,

■

a vagyongazdálkodási koncepció,

■

a környezetvédelmi koncepció elkészítése és testületi jóváhagyása,

■

a helyi értékvédelmi program kidolgozása az értékvédelmi rendelet alapján,

■

a kistérségi pályázati programok kidolgozása.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a fenti célok megvalósulását támogatja, a benne
megfogalmazott stratégiai beavatkozások minden célterületet komolyan érintenek. A humán
erőforrások az oktatási intézmények felújításával, bővítésével és az anti-szegregációs
programok folytatásával történik. A város közlekedési kapcsolatai jelentősen javultak az M30
autópálya megépítésével, de a város közlekedési rendszerének állapota közel sem ideális, ezt
orvosolja az IVS: a város peremterületein útburkolással, a központban átalakításával, és telje
gyűjtőút hálózat kialakításával, és a várost elkerülő út építésével. A gazdaság
versenyképesség tételét az IVS a benne támogatott oktatási programok (szakmához juttatás)
és az Ipari Park fejlesztésével éri el. Az iparszerkezet bővítéséhez és az innováció
elősegítéséhez az ipari park nyújt helyszint. Az IVS-ben kiemelt helyen szerepel az antiszegregációs terv gyors előrehaladásának segítése. A környezetvédelem hatékonyságát a
természeti területek megóvása, az épületek hőszigetelése és megújuló energiával való ellátása,
valamint a zöldfelületek fejlesztése szolgálja. Az IVS a legnagyobb hangsúlyt a város
központi funkcióinak erősítésére és kisugárzó szerepének növelésére fekteti: a városközpont
akcióterületén megvalósuló fejlesztések mind a település funkcióbővítését szolgálják a
közigazgatás gazdaság intézményeinek fejlesztésével, elérhetőségével és a kulturális
lehetőségek szélesítésével. A város térségi szerepköre a már sikeres együttműködések
folytatásával, bővítésével, a változó jogi környezethez és igényekhez való igazításával
erősödhet. A város megyei és regionális kapcsolatainak erősítése a gazdaság további
fejlesztésével valósulhat meg.
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11.1.2.

Összhang a Szerkezeti Tervvel

Az IVS a Szerkezeti Tervet figyelembe véve készült. A két dokumentum egymáshoz
igazodását a következő tématerületek mentén mutatjuk be részletesen: gazdasági területek
fejlesztése, lakóterületek fejlesztése, településkép, műemlékvédelem és zöldterület fejlesztés.
Gazdasági területek fejlesztése
2005-ben készült tervben megjelenítésre került, hogy a város gazdasági fejlődését megalapozó
bányatelkek szerencsés módon a település belterületétől távolabb, a 80-as vasútvonal pályáján
túl kerültek fektetésre. A bányatelkekhez közvetlenül kapcsolódva létrejött első üzemek után
a már feltárt, alap infrastruktúrával ellátott területre települtek az újabb vállalkozások is. Az
organikus fejlődésen átesett terület így igazi ipari parkká alakult, mely további működésének
területi feltételei adottak.
A város lakótömbjei közé gazdasági terület nem ékelődött, így azok konfliktusával nem kell
számolni.
Lakóterületek fejlesztése
A terv a jelenleg létező lakóterületek megtartása mellett, a város sajátos háromszög alakja
miatt csak D-i irányban terjeszkedhet tovább ésszerű módon. Az ilyen irányú belterületbe
vonás feltétlenül indokolt, hiszen az IVS megjelöli a lakófunkció bővítését, mely cél itt
szerencsés módon találkozik a város D-i részén lévő szegregátum integrálásának szándékával.
Településkép, műemlékvédelem
A Településszerkezeti Terv a városban található műemlékek (Vay kastély, református
templom) védelmét emelik ki a városközpont funkcióbővítő rehabilitációja mellett, amely a
városi ranghoz illeszkedő központi terek kialakítását célozza. Az IVS nagy figyelmet fordít
arra, hogy a műemlékek és azok környezete méltó módon járuljon hozzá a város egységes
arculatának megteremtéséhez. A városközpont fejlesztése eddig is megtalálta az összhangot a
műemlékek védelmével. A speciális sajátosságok figyelembevételével lényegesen javítható a
település megjelenése, élhetőbbé tehető központja is.
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Zöldterületek fejlesztése
A város korábbi történelmi időszakaiban nem került kellő hangsúly a település zöldterületi
indexének javítására. A rendezési tervben megfogalmazott városközponti átalakítások igazi
fordulatot hoztak ebben.
A városközponton kívül a fejlesztéseknek a sportpálya és környéke, valamint a város
különböző

részein

rendelkezésre

álló

telkek

adhatnak

helyet.

A

sportpálya

és

sportsportcsarnok környezetének fejlesztése pozitívan hat a városi zöld területek
használhatóságára.
Helyi sajátosság a városközpont és a Sajó közelsége, melynek partját csak részben, a régi
kompház környezetében használják. A város hasznos zöldfelületi arányában hatalmas
változást hozhat, ha Sajó város szakaszának további területei is feltárásra kerülnek, új
közparkok, sétányok alakulnak ki.
Zöldterületi funkciókat láthat még el a városi kegyeleti parkjának területe is.

11.1.3.

Az

önkormányzat

Gazdasági

Programjába

foglalt

célkitűzésekkel való összhang
A város jelenleg érvényben lévő, 2010 és 2014 közötti időszakra készült Gazdasági
Programjában konkrétan a következő célok lettek nevesítve:
-

A város infrastrukturális fejlesztése.

-

Tömegközlekedés fejlesztése

-

Utak, közművek, zöldfelületek fejlesztése

-

A humánszolgáltatások és az intézményhálózat fejlesztése

-

Közösségi terek fejlesztése, több generációs játszótér kialakítása, sportpálya

létesítményeinek felújítása
-

A civil szervezetek támogatása

-

Egészségügyi szektor fejlesztése

-

A szociális ellátás fejlesztése

-

Vállalkozásfejlesztés és munkahelyteremtés

-

Közrend, közbiztonság fejlesztése

-

Aktív kisebbség politika
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Az IVS összességében a Gazdasági Programmal összhangban készült, a dokumentumban
megjelölt, még meg nem valósult fejlesztések szerepelnek az IVS-ben, illetve az IVS a
következő évekre olyan fejlesztéseket nevesít, melyek céljaikat tekintve illeszkednek a
korábbiakhoz, és beépíthetőek lesznek a következő négy évre vonatkozó Gazdasági
Programba.

11.1.4.

A Települési Környezetvédelmi Tervvel való összhang

A település 2010-es Környezeti Fenntarthatósági Programja a következő intézkedéseket tartja
szükségesnek a város környezetminőségének javítása és a fenntartható fejlődés elérése
érdekében:


Természet és tájvédelem



A zöldfelületek növelése és megóvása



A települési és az épített környezet védelme



Hulladékgazdálkodási program



Zaj és rezgés elleni védelem



Helyi közlekedésszervezés



Energia-racionalizálási program



Egyéb környezetvédelmi problémák kezelése

Az IVS támogatja a fenti beavatkozásokat a környezetvédelmi projektek megvalósításával,
illetve szükséges, hogy az egyéb fejlesztések kapcsán is mindig szem előtt legyenek a
környezeti szempontok. A gazdaságfejlesztéssel kapcsolatban kiemelendő, hogy az ipari
parkba csak a környezetet nem szennyező, BAT eljárásokat alkalmazó betelepülőket vár az
Önkormányzat.

11.1.5.

Összhang Regionális fejlesztési tervdokumentumokkal

Alsózsolca városfejlesztési stratégiájának kialakítása tekintetében a következő területi
tervdokumentumok vizsgálata szükséges:
Országos Területfejlesztési Koncepció
Az Észak-magyarországi Régió Fejlesztési Stratégiája
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Észak-Magyarországi Operatív Program Regionális Akcióterv (2011-2013) (RAT)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területfejlesztési koncepciója és programja
A Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Fejlesztési Koncepciója és programja
Az érintett tervek a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban a következő összefüggéseket
tartalmazzák.

11.1.6.

Országos Területfejlesztési Koncepció

A 1996.évi XXI. a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szövege rögzíti,
hogy az ország távlati fejlesztésének alapját az Országos Területfejlesztési Koncepcióban
megfogalmazott célok és irányelvek jelentik.
Az ország egészére vonatkozó területfejlesztési irányelvek a következők:
-

a szociális piacgazdaság kiépítésének elősegítése,

-

a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a gazdaságfejlesztésben és a

területfejlesztési koncepciókban,
-

az innováció térbeli terjedésének elősegítése

-

a társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása,

-

az erőforrások fenntartható hasznosításának biztosítása.

A területi egyenlőtlenségek mérséklése, további válságterületek kialakulásának megelőzése
érdekében a hátrányos helyzetű kistérségek (társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott
térségek, ipari szerkezetátalakítási térségek, mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei, tartósan
jelentős munkanélküliséggel sújtott térségek) a területfejlesztés kedvezményezett térségei,
melyek besorolásáról az országgyűlés külön határoz.

11.1.7.

Az Észak-magyarországi Régió Fejlesztési Stratégiája

Az Észak-magyarországi Régió Fejlesztési Stratégiája 2007-és 2013 között, egy
adottságai mentén dinamikusan, folyamatosan fejlődő infrastruktúra és javuló környezetben
válik élhetőbb régióvá, miközben megőrzi sokrétű nyitottságát szomszédaival szemben.
A tervezet 3 komplex regionális programja közül az első „A versenyképes gazdaság
megteremtése (techno-régió) program”. A program a hét alprogramja teljes régióban
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gondolkodik, melynek adottságai eltérnek Alsózsolca kereteitől. Fő átfedés a vállalkozás
élénkítésben van, az építőiparban a kreativitás és a környezetvédelmi iparhoz való
kapcsolódás lehetőségei is adottak, és a tervezett logisztikai hálózat is pozitív kihatással lesz
Alsózsolcára. Ugyanakkor a „techno-régió” központjaként a város kevéssé képzelhető el,
amelyet a városfejlesztési tervei sem fogalmaznak meg. Alsózsolca, mint kisváros, és mint
építőipari központ, fejlődő része lehet a XXI. századi Észak-Magyarországnak.
Második pontként a „Regionális turisztikai hálózatok kialakítása az Észak-Alföldi Régióval
közösen” kerül leírásra, mely egy komplex turisztikai fejlesztési program. A város vezetése a
meglévő adottságok mentén a turizmust is fejleszteni kívánja a városban, de az iparral
szemben ez a gazdasági ág Alsózsolcán csak a gazdaság sokszínűségét növelő elem lehet.
Amennyiben valódi komplex hálózatok jönnek létre, akkor abba Alsózsolcának be kell
épülnie, mint a Sajó-Hernád menti Vizi turisztikai desztináció eleme.
Az utolsó programpont „A minőségi élet feltételeinek megteremtése, a településhálózat
integrált fejlesztése”, mely Alsózsolca saját feleresztési elképzelőivel leginkább összevág.
A második alprogramja az „Agglomerációs, szuburbán és korlátozott központi szerepkörrel
rendelkező települések”-re fókuszál, célja a lakosság életminőségének megfelelő szintű
biztosítása.

A

települések

funkcióinak

a

centrumokkal

összehangolt

bővítése,

kiegyensúlyozott növekedésük feltételeinek biztosítása. Alprogram elemei:
Elérhetőség és kommunikáció,
Helyi gazdaságfejlesztés,
Épített környezet minőségének javítása,
Humán szolgáltatások,
Környezetminőség javítása,
Közösségek, társadalmi tőke, társadalmi részvétel
Mely elemek mind megtalálhatók, ha nem is pont ebben a megfogalmazásában Alsózsolca
fejlesztési célkitűzési között. A további alpontok is összevágnak a város jövőjéről
elképzeltekkel, mint szolgáltató város, vagy a régió belső hálózatainak fejlesztése.
Összegzésként elmondható, hogy a Régió szintű fejlesztési stratégia kevéssé fed át, mint
inkább stratégiai irányaiban egyezik a jelen IVS-ben kifejtett helyi tervekkel, de ellentmondás
nem figyelhető meg közöttük, sőt a regionális tervben leírtaknak a város által megfogalmazott
tervek egyfajta helyi adottságokhoz illesztett leképeződése.
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11.1.8. Észak-Magyarországi régió Operatív Program (2007-2013)
A hétéves ciklusra szóló Regionális Operatív Program és az IVS hasonló időléptékben, a
Fejlesztési Stratégiához képest főbb programpontjaiban is szorosabban összevág a jelen IVSsel. Az egyes pontok és a város elképzelései közötti kapcsolatok a következők:
A versenyképes helyi gazdaság megteremtése Alsózsolcának is alapvető célja, az ipari
parkjára és jelentős ipari tapasztalatára építve a versenyképes ipari alközponttá válhat a
régióban.
A turisztikai potenciál erősítése nem teljesen illeszkedik Alsózsolcára, de a turizmus
fejlesztésének lehetőségét eddig kihasználatlan adottságaira építve nem kívánja elvetni a
település vezetése.
Település rehabilitáció, amely mint funkcióbővítő, mint szociális értelemben fontos lehet a
város jövőjét tekintve. Bár a funkcióbővítő városfejlesztésnek is meglennének az alapjai, a
szociális város rehabilitáció sokkal sürgetőbb a város társadalmi problémáinak mérsékléséhez.
Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése különlegesen aktuális ezekben az időkben
Alsózsolcán, mikor is a metodista egyházi közösség cigány missziójának temploma egy új élő
fejlődő közösségnek kíván helyet biztosítani, mely kezdeményezés, mint látható a régiós
szintű szándékokkal is összevág. A város egyéb szociális és oktatási intézményének
fejlesztése is fontos a helyi társadalmi problémák feloldásához, melyet a ROP szintén
támogat.
Térségi közlekedés fejlesztése Alsózsolca esetén már részben meg is valósult, hiszen az
M30-as autópálya igen közel halad el a várostól, ezáltal bekapcsolva a várost az országos
gyorsforgalmi úthálózatba. Ugyanakkor a város átmenő forgalmát kezelő kiegészítő elkerülő
utak máig sem készültek el, amely a város élhetőségének hosszú távú biztosításához a városi
utak fejlesztésével együtt fontos.
A közösségi közlekedés Alsózsolcán is fejlesztésre szorul, melyhez a ROP is támogatást
kíván adni.
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Összegzésként elmondható, hogy Regionális operatív program és a város IVS-ének
illeszkedése meglehetősen erős, amely a programozási időszakban biztosítja, hogy a
városfejlesztés céljai pályázati formákba szerkesztve közösségi pénzügyi forrásokból is
támogatást nyerhessenek a lehető legnagyobb arányban.

11.1.9.

Észak-Magyarországi Operatív Program, Regionális Akcióterv

(2011-2013) (RAT)
Jelen munkában vizsgált regionális akcióterv 2012 szeptemberében lezárt változatát tekintjük
át. Az akcióterv öt fő prioritást definiál melyek a következők:
Versenyképes helyi gazdaság megteremtése
Turisztikai potenciál erősítése
Településfejlesztés, környezetfejlesztés
Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése
Térségi közlekedés fejlesztése
A prioritásokon belül megjelenő konstrukciók minden egyes prioritás bemutatása után az
alsózsolcai tervekhez való illeszkedés tükrében kerülnek elemzésre.
Versenyképes helyi gazdaság megteremtése
„ A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek,
inkubátorházak,

telephelyek

létrehozásához,

fejlesztéséhez.

Támogatásra

kerül

a

vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnan létrejött, és a már működő klaszterek,
együttműködések. „
Alsózsolca számára 1.1.1 Regionális kiegyensúlyozott, térségi és helyi jelentőségű ipari
területek fejlesztése a legideálisabb, hiszen ezen keresztül kaphat segítséget ipari parkjának
fejlesztéséhez.
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Turisztikai potenciál erősítése
„ A természeti és kulturális értékeken alapuló termékek és szolgáltatások, illetve a turisztikai
termékek szervezettségének minőségi javításával, a hálózati együttműködés kialakításával a
program hozzájárul a látogatószám és a vendégéjszakák növekedéséhez, a turisztikai szektor
jövedelemtermelő képességének javításához, új munkahelyek teremtéséhez, valamint az
erőforrások fenntartható hasznosításához.”
A prioritás mind a három konstrukciója feltételezi valamilyen turisztikai potenciál meglétét,
ez Alsózsolcán főleg a Sajó, amely, mint turisztikai attrakció fejleszthető, szükséges lenne
kereskedelmi szálláshely létrehozása, és mind a Sajó-Hernád vízrendszere, mind komplex
turisztikai desztináció megerősítése is a város terveivel egybeeső projekt lenne.
Településfejlesztés, környezetfejlesztés
„ A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált településrehabilitációs akciók végrehajtását, továbbá a városközpontok és barnamezős területek fizikai
megújítását és a városi funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) bővítését, illetve a
kisvárosokban és falvak esetében helyi településfejlesztési akciók végrehajtását, és a
települések környezetbiztonságának növelését.”
A prioritásban kialakított konstrukció közül az első a szociális város rehabilitáció a leginkább
perspektivikus konstrukció, mivel a város társadalmi problémái igen karakteresek. A
funkcióbővítő város rehabilitációnak is megvan a helyi alapja, akár csak a kisebb útépítési
beruházásoknak a környezeti problémák megoldására. A helyi civilek támogatására, mely
szervezetek közül a metodista közösség emelkedik ki Alsózsolcán és aktív tevékenységéhez
jól kapcsolódhat közösségi támogatású projekt.
Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése
„ A prioritás kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt,
hosszú idejű ápolási ellátást, szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást biztosító
intézmények, óvodák, valamint alap- és középfokú oktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztésére, valamint az e-közigazgatás fejlesztésére. „
A prioritás perspektivikusabb konstrukciói az egészségügyi alapellátásra, a szociális ellátásra
és az oktatás fejlesztésére vonatkoznak. Mivel Alsózsolca fejlesztési terveiben e pontok
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karakteresen kiemeltek, és a város jelentős intézmény hálózattal rendelkezik az említett
területen, a reményeink szerint megvalósuló projektekhez kapcsolódó támogatási összegek
igazán hatékonyan használódnának fel.
Térségi közlekedés fejlesztése
„ A jelentős gazdasági potenciállal rendelkező területek és turisztikai attrakciós célpontok, a
kistérségek központi településeinek és a gyorsforgalmi utak elérhetőségének a javítása, ami
hozzájárulhat a munkahelyek és a közszolgáltatások jobb elérhetőségéhez. „
E prioritáson belül az alsóbb rendű település közi összeköttetést biztosító utak fejlesztése is
fontos lehet, Alsózsolca célkitűzéseivel a közösségi közlekedés fejlesztése, vagy a kerékpárút
fejlesztés esik igazán egybe. A város buszmegállóinak a városon áthallató 3606-os út mentén
történő fejlesztése az esetleg hozzá kapcsolódó kerékpárutakkal lényegesen javítaná a város
közösségi és helyi közlekedésének állapotát.
Összegzésként

elmondható

a

város

IVS-ében

lefektetett

fejlesztési

célok

szinte

mindegyikéhez kacsolható a regionális akcióterv egy-egy konstrukciója, mely által a jelen
munkában kijelölt fejlesztések financiális és természetesen a tartalmi oldalról is biztos a
támogatottság.

11.1.10.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területfejlesztési koncepciója és

programja
A 2012 novemberében a megyei Közgyűlés által elfogadott koncepció igen friss. A benne
található részletes tematizált helyzetelemzést a szerzők csupán egy kétoldalas, tömör
pontokba szedet tervvázlattal, programmal zárják le, melyek az Alsózsolca jelen IVS-ét
tekintve nem tartalmaznak annak ellentmondó célokat.
A megyei koncepció a gazdaságot egy, a KKV szektort erősítő intenzív tudásalapú, a múlt
hagyományaira és a meglévő erőforrásaira, köztük a megye bányakincseire építő dinamikus
megyét irányoz elő, amelyben a megújuló energiaforrások alkalmazásának is fontos helye van
akár csak Alsózsolcán a jelenleg is futó projektek nyomán.
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A megye lefekteti turisztikai potenciáljának erősítési szándékát, melyhez Alsózsolca is
kapcsolódhat, de fontosabb ennél a megye közlekedési hálózatainak fejlesztése, hogy ahogy
ezt a város is kívánja, ne a rajta átzúduló tömeg terét viselje, hanem az elérhetősége, és a
kapcsolatrendszere fejlődjön a megyének, és ezen keresztül minden településének is.
A pontok közül kiemelendő még a megye városainak, társadalmi problémáinak gyors
kezelésére tett elhatározás, amely Alsózsolcán is feltétlen üdvözlendő, hiszen itt
kiemelkedően magas a kisebbségiek aránya.
További pontokban, mint a hulladékgazdálkodás, vagy az Alsózsolcát nem érintő elővárosi
közlekedés-fejlesztések, a várossal és saját fejlesztési céljaival való kapcsolata kevéssé
lényeges, de nem mond ellent Alsózsolca céljainak. A város IVS-ben megfogalmazott és a
megyei programomban megfogalmazottak között valódi összhang van.

11.1.11.

A

Miskolc

Kistérség

Többcélú

Társulása

Fejlesztési

Koncepciója és programja
A Fejlesztési Koncepciója 2005-ben került kidolgozásra a 2007-2013 közötti időszakra. A
dokumentum egy igen alapos helyzetelemzést következő összefoglaló célkitűzéssel
folytatódik:
„A miskolci kistérség a helyi tudásbázisra, a térségi szereplők partnerségére építő, a helyi
közösséget fejlesztő, nagyváros és környéke egységében gondolkodó kistérség, amely a helyi
infrastruktúrára, szellemi tőkére és szervezeti háttérre alapozva, képes megállítani a
népességfogyást és vonzó életteret biztosít a lakosságnak és a gazdasági szereplőknek.”
Ezt követően az írók kifejtik, hogy elsődlegesnek tartják a régió népességmegtartó
potenciáljának erősítését. A fejlesztéseket komplex rendszerben kívánják megvalósítani,
amelynek Miskolc a központja, de nem elszívja a forrásokat a többi 39 településtől, hanem
segíti azok hatékony felhasználását. A központ erőfölényével nem él vissza támogatja az
mikro térségi központok létrejöttét. A fejlesztések végrehajtásánál minden település és a
települések helyi civilszervezeteinek együttműködést várja és kívánja segíteni.
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Humánerőforrás fejlesztés alapjául a miskolci oktatási intézményeket jelöli meg. A térség
kisebbségi közösségeinek leszakadását megállítani, és minél intenzívebb integrációját
elsődleges feladatként jelöli meg.
A környezeti problémákat orvosolni, ugyanakkor a természeti értékekre épülő fejlesztéseket
gyorsítani kívánják, ahogy ezt Alsózsolca is meg kívánja tenni. Elmondható, hogy Alsózsolca
és a kistérség fejlesztési céljai között közel teljes az összhang, a jelen IVS-ben megjelölt célok
egyike sem mond ellent a kistérség elképzeléseinek.
A koncepció a következő programpontokat nevesíti külön, azon felül, hogy a fejlesztések
fenntarthatóságát és rendezett voltát kitűzi:
Munkahelyteremtő, versenyképességet javító programok
Mely programok beindítása Alsózsolcán is prioritás, hiszen a lakosság jövedelem szintjének
biztosítása csak ezen keresztül lehetséges.
Befektetés-ösztönzési programok
Szintén deklarált pont, melynek alapja a már működő Ipari Park.
A felsőoktatási, tudományos kapacitások gazdaságvezérelt átalakítása, fejlesztése
E pont Alsózsolca vezetőit közvetlenül nem, csak a város diákjain keresztül érinti.
A KKV szektor támogatása
Igen meghatározó pont, mivel, mint leírtuk, Alsózsolcán szintén alacsony a KKV-k
részaránya, amelyek viszont a legnagyobb helyi hasznot hajtják.
Miskolc regionális központ szerepének erősítése
A város agglomerációs alközponti státuszát nem veszélyezteti, ha Miskolc potenciálja tovább
erősödik, de csak helyi funkciók elvonása nélkül. Ez a pont megint csak része a város saját
stratégiájának.
Interregionális együttműködések elmélyítése
E pont Alsózsolcára gyakorolt hatása csak pozitív lehet, mivel az élénkülő kapcsolatokból,
mind társadalmi, mind gazdasági téren gazdagodhat a város.
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Mikro térségi funkciók megfogalmazása
E pont kifejezetten koncentrálhat a városra, hiszen maga is mikro térségi központ, a járási
rendszer létrejötte erősen hat ez ellen a közigazgatásban, de egyéb téren megvalósítható.
Integrált térségi szakképző rendszer beindítása
A város képzetlen munka vállalói kifejezetten igénylik az ilyen fajta segítséget, hogy
javulhasson munkaerő-piaci helyzetük.
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Mind a várost elkerülő M30-37 összeköttetés megteremtésén, mind a helyi gyűjtőút hálózat
megteremtésén és a rossz állapotú utak javításán keresztül Alsózsolca elképzelései egybe
esnek a térségi célokkal.
A turizmus integrált, hálózat alapú fejlesztése
E pont a város azon szándékával találkozik, miszerint meg kívánja szüntetni turisztikai
potenciáljának hiányát. A Sajó nyújtotta adottságokra alapozva kíván kapcsolódni a térség
turisztikai hálózatába.
Társadalmi felzárkóztatás
A város jelentős roma lakossága igen-igen igényli, hogy a jövőben helyzetük koncentrált
keretek között, esetleg szociális város rehabilitációk keretében is javuljon. Így ezen, és a
megelőző pontok olvasása és az IVS stratégiai fejezetében leírt pontokkal való
összehasonlításából kitűnik, a térségi és a helyi fejlesztési szándékok között ellentmondást
nem lehet felfedezni, koherenciájuk erős.

11.2. A stratégia főbb belső összefüggései
A városrész-fejlesztési célok egymással és városi szintű célokkal összehangoltan és
egymáshoz illeszkedve alakultak ki. A tervezett fejlesztések révén alapvetően nem változik az
egyes városrészek meghatározó funkciója, a már meglévők megerősödnek, és indokolt
mértékben bővülnek.
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Az egyes akcióterületi programokban tervezett fejlesztések - alkalmazkodva a helyi
jellegzetességekhez - következetes rendszert alkotnak, figyelembe veszik az egyes
városrészek eltérő adottságait, lehetőségeit, igényeit.
A közterületek közösségi célú fejlesztések nem csupán a központi, vagy egy peremterület
jobbítását célozzák, hanem kiterjednek a más alapfunkciójú területeken is, ezzel biztosítva a
rekreáció, a szabadidő eltöltés új, az egész városra kiterjedő hatókörű helyszíneit. A
közterület-fejlesztések elősegítik a munkahelyteremtést, a jobb színvonalú, igényesebb
munkahelyek létesítését, a meglévő munkahelyek átalakulását. A javuló környezeti feltételek
új típusú szolgáltatások betelepülését is elősegítik, megteremtik újabb területi egységekben az
idegenforgalom, egyes speciális szolgáltatásokra, lehetőségekre alapozott idegenforgalmi,
tevékenységek beindításának, illetve fellendítésének feltételeit.
A közterület-fejlesztések jól kapcsolódnak a városi gazdaságfejlesztési, vállalkozásösztönzési
célokhoz. Lehetőséget teremt a tevékenységek fizikai kereteit bővítő fejlesztési elképzelések
hátterének. Ez a város környezeti állapotára is kedvező hatással van, ugyanakkor az új típusú,
új minőségszintű tevékenységek elősegítik a környezettudatosság magasabb szintjét.
Mindezt jól szolgálják az egész városra kiterjedő, az alapinfrastruktúrát érintő tervezett
fejlesztések, az új fejlesztésekből következő közlekedési és intézményi fejlesztések.
A városközponti területeken tervezett akciók a városi identitásának elmélyítését, az egész
városra, illetve térségére vonatkozó feladatok ellátását, a városi élet kereteinek, karakterének,
a lakosság városi szintű közösségi tereinek kialakítását célozzák. A városban végzett munka
minőségében megcélzott szintű, más típusú identitást, más területhasználatok, és a korábbitól
eltérő, vagy eltérő intenzitású igényeket jelent.
A város arculatának a megteremteni kívánt új identitásnak megfelelően kell alakulnia, a városi
közigazgatás és a közszolgáltatások működése során ezt az új típusú városi minőséget
közvetítő arculatot kell bevezetni és alkalmazni. Az új identitás nem csak a közszféra
működését hatja át a jövőben, hanem jelentősen megváltoztatja és kiteljesíti a partnerségi
kapcsolatokat, úgy a közszféra és a magánszféra közötti partnerség, mint a magánszféra egyes
elemein belüli partnerségek vonatkozásában.
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Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában meghatározott akcióterületi tervek egymással olyan
összefüggő rendszert alkotnak, melyek lefedik a teljes település fejlesztésére irányuló
stratégiai gondolkodást. Az egyes lehatárolt területek fejlesztési és/vagy probléma gócponthoz
kötődnek, ahol azok az általános, jövőbemutató, a település jövőképét megalapozó akciók
valósíthatók meg, amelyek a teljes település jövőbeni működését és fejlődését vihetik a
stratégiában megkívánt irányba.
A stratégiai célok azonosítása során olyan város jövőbeli képe bontakozik ki, amely
egyértelműen ki kívánja használni kedvező adottságait, potenciális lehetőségeit, el kívánja
mélyíteni, és intézményes formába kívánja terelni azokat a - sok esetben spontán folyamatokat, amelyek a várost jellemzik. A meghatározott célok a városfejlesztés tanulságai
alapján humanizálni kívánja a város működését és rendszereit. A sajátos helyi identitás
erősítésével, az életminőség javításával, és az ahhoz kapcsolódó fejlesztésekkel, a
gazdaságfejlesztés menedzselésével elsősorban a magas hozzáadott értékteremtés komplex
megvalósítását kívánja szolgálni. A minőségi szolgáltatások kialakulása nemcsak a szűk
városi lakókörnyezetben, hanem a térség egyes területeihez is kapcsolódva tölt be domináns
szerepet.
Az egyes részcélok (az infrastruktúrafejlesztések, a differenciált gazdaságfejlesztés és az itt
élők életminőségének javítása) külön-külön és együttesen is a minőség emelését szolgálja a
teljes városi tér összefüggésében.
A kitűzött célok kölcsönösen egymásra épülnek, kiegészítik, erősítik egymást.
A városrészi szintű célok koherens rendszerben, egymást erősítve járulnak hozzá a stratégia
tematikus céljainak és átfogó céljának megvalósításához. A városrészek célrendszere –
melyben részletesen elemzésre kerültek a közlekedés, a közszolgáltatások, a közellátás, az
idegenforgalom, a foglalkoztatás és az oktatás, továbbá az egészségügy és az anti-szegregáció
programja – szorosan egymásra épül, egymást - tekintettel a település méretére – kiegészítik.
A foglalkoztatás és a vállalkozások igényei alapján fejlődik az oktatás. A közlekedési
feltételek, városképi és funkcionális fejlődések hatással vannak a vállalkozói szolgáltatói kör
fejlődésére és viszont, valamint hatással van a meginduló idegenforgalomra. Mint látható, a
közellátás, valamint az idegenforgalom, továbbá a közlekedés egymást kiegészítő célok. Az
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anti-szegregációs célok, az oktatás és a helyi foglalkoztatási célok szintén egymással
koherensek.
A stratégia sikerét jelezné, ha az elkövetkező években egyre erősödő egyedi városi
identitással rendelkező azt környezete felé sugárzó, múltjával tisztában levő, változó jelenét
irányító, sikeres jövőjében hívő Alsózsolcáról születhetne újabb tanulmány.

11.3. A stratégia megvalósíthatósága
A kialakított városfejlesztési stratégia megvalósításában több, belső és külső összefüggést kell
elemezni, gazdasági, intézményi és egyéb hátteret kell vizsgálni.
A város bevételeinek nem hangsúlyos része a helyi bevételek rendszere, működése a
normatív, és azt kiegészítő állami finanszírozási formákon alapszik.
A város működési kiadásainak aránya a teljes kiadásaihoz képest növekvő tendenciát mutat.
Ez a tény az állami támogatások folyamatos reálérték-csökkenésével arányosan nő. Ez a
folyamat

prognosztizálja

a

tervezett

fejlesztések,

beavatkozások

finanszírozási

szükségleteinek esetleges forráshiányát.
Az önkormányzat évek óta tartalék forrásaiból folyamatosan fejleszti intézményeit és
közterületeit. Ezen fejlesztési ütem felgyorsításához a városfejlesztési stratégiában
megfogalmazott célok eléréséhez nélkülözhetetlen a külső források intenzívebb bevonása.
A külső források vizsgálatában két tényező vehető figyelembe. Egyrészt pályázati források,
mely a 2007-2013 majd a 2014-2020 közötti időszakban kiemelten nagy hangsúlyt kapnak,
ezért a lehetőségek hatékony kiaknázáshoz célszerű a külső források igénybevételére az
önkormányzatnak javasolt önálló terv előkészítése. Ehhez kapcsolódóan forrásokat kell
rendelni, nem csak a forrás előkészítésre, de az azok elérését célzó tervezési feladatokra is,
melyből levezetve a megfelelő előzetes költségkalkulációk biztosíthatók. Fel kell készülni
arra, hogy a külső (pályázati, állami, stb.) támogatások, források folyamatos rendelkezésre
állására mellett, a városnak jó viszont kell kialakítania a jelenlévő és a leendő potenciális
partnerekkel, amellyel a források helyhez kötését és fejlesztésekhez való hozzájárulást érhetik
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el. Segíteni és ösztönözni kell a vállalkozói szektor fejlesztéseit, melyek fejlődése szintén
egyik kulcsa a stratégiában megfogalmazott célok elérésének.
E stratégia megszületésekor az önkormányzati rendszer szabadságfokának szűkítése ment
végre, mely a források felhasználhatóságát megszabja, szűkíti (pl.: feladat finanszírozás). A
gazdasági világválságot követő elhúzódó recesszió, növekedésbe fordulása egyelőre várat
magára. A városok adóság rendezési programjának városfejlesztési kihatásai egyelőre
bizonytalanok.
Ugyanakkor a stratégia elkészítésénél a város vezetése a széles közvélemény reakcióira
reagálva olyan terv elkészítésére törekedett, amely a realitások talaján marad.
A fejlesztések időbeli ütemezésével, hosszabb időtávon való megvalósításával számol, és
biztosítotnak látja a város irányítását végző apparátus részéről a kellő szakértelem meglétét,
amely a stratégia végig viteléhez, egy jobb város felépítéséhez szükséges

11.3.1.

A célok érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt

hatásai
A városrész-fejlesztési célok egymással és a városi szintű célokkal összehangoltan és
egymáshoz illeszkedve alakultak ki. A tervezett fejlesztések révén alapvetően nem változik az
egyes városrészek meghatározó funkciója, a már meglévők megerősödnek. A városi
funkcióval jelenleg nem megfelelő szinte rendelkező középső városrész funkcióval való
ellátását, fejlesztését pedig úgy irányozza elő a stratégia, hogy az a szomszédos városrészek
fejlődését is elősegítse.
Az egyes akcióterületi programokban tervezett fejlesztések - alkalmazkodva a helyi
jellegzetességekhez - következetes rendszert alkotnak, figyelembe veszik az egyes
városrészek eltérő adottságait, lehetőségeit, igényeit.
A közterületek közösségi célú fejlesztése nem csupán egy központi terület jobbítását célozza,
hanem kiterjed a más alapfunkciójú területekre is, ezzel biztosítva a rekreáció, a szabadidő
eltöltés új, az egész városra kiterjedő helyszíneit. A közterület-fejlesztések elősegítik a
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munkahelyteremtést, a jobb színvonalú, igényesebb munkahelyek létesítését, a meglévő
munkahelyek átalakulását. A javuló környezeti feltételek új típusú szolgáltatások
betelepülését is elősegítik, megteremtik újabb területi egységekben az idegenforgalom,
beleértve a kistérségen belüli, egyes speciális szolgáltatásokra, lehetőségekre alapozott
idegenforgalmi, tevékenységek beindításának, illetve fellendítésének feltételeit.
A közterület fejlesztések jól kapcsolódnak a városi gazdaságfejlesztési, vállalkozásösztönzési
célokhoz. Lehetőséget teremt a tevékenységek fizikai kereteit bővítő fejlesztési elképzelések
hátterének. Ez a város környezeti állapotára is kedvező hatással van, ugyanakkor az új típusú,
új minőségszintű tevékenységek elősegítik a környezettudatosság magasabb szintjét.
Mindezt jól szolgálják az egész városra kiterjedő, az alapinfrastruktúrát érintő tervezett
fejlesztések, az új fejlesztésekből következő közlekedési és intézményi fejlesztések.
A városközponti területeken tervezett akciók a városi identitás elmélyítését, az egész városra,
illetve térségére vonatkozó feladatok ellátását, a városi élet kereteinek, karakterének, a
lakosság városi szintű közösségi tereinek kialakítását célozzák. A városban végzett munka
minőségében megcélzott szint más típusú identitást, más területhasználatot, és a korábbitól
eltérő, vagy eltérő intenzitású igényeket jelent.
A város arculatának, a megteremteni kívánt új identitásnak megfelelően kell alakulnia, a
városi közigazgatás és a közszolgáltatások működése során ezt az új típusú városi minőséget
közvetítő arculatot kell bevezetni és alkalmazni. Az új identitás nem csak a közszféra
működését hatja át a jövőben, hanem jelentősen megváltoztatja és kiteljesíti a partnerségi
kapcsolatokat úgy a közszféra és a magánszféra közötti partnerség, mint a magánszféra egyes
elemein belüli partnerségek vonatkozásában.

11.3.2.

A stratégia megvalósításának főbb kockázatai

A kockázati tényezők azonosításának célja az Integrált Városfejlesztési Stratégia célkitűzéseit
veszélyeztető fő kockázatok beazonosítása. A beazonosított negatív kockázatokkal szemben a
következő stratégiát alkalmazzuk:
 Elkerülés
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 Áthárítás
 Csökkentés
A pozitív események bekövetkezésének valószínűségét növelni kell.
Az integrált városfejlesztési stratégia megvalósítása kapcsán az alábbi kockázatok foglalhatók
össze. Szeretnénk megjegyezni, hogy a kockázatok azonosítása, elemzése, kezelése egy
iteratív folyamat, teljes életciklusban jelen van, résztvevői, az érintett kör változhat. Eszközei:
Ötletroham, Delphi módszer, interjú, ok-okozati elemzés, SWOT analízis.
1. Általános kockázat beruházási típusú fejlesztéseknél, a beruházási költségek pontatlan
megítélése, illetve a közbeszerzések és a kivitelezés elhúzódása, amely az EU támogatás
esetén a vonatkozó n+3 éves szabály tekintetében jelentős kockázati tényező. A kockázat
elkerülése a mindenre kiterjedő, pontos költség-meghatározás útján és szakszerű
projektmenedzseléssel csökkenthető.
A kockázat bekövetkezésének valószínűsége

kicsi

Hatása a projekt céljaira

közepes

2. Kiemelt kockázat a partnerek hozzáállása a fejlesztési beruházások megvalósítása során.
Gazdasági tevékenység folytatása lévén, a piaci viszonyok örökös kockázati tényezőt
jelentenek a vállalkozásoknak, így részben kiszámíthatatlan a hosszú távú együttműködés
mikéntje. A kölcsönös előnyök ismeretében azonban mindkét fél a kockázat minimalizálására
törekszik,

megfelelő

üzleti

alapokra

helyezett

kapcsolatban.

Ez

a

konzorciumi

megállapodásban is megjelenik.
A kockázat bekövetkezésének valószínűsége
Hatása a projekt céljaira

kicsi
közepes

3. Egyes projektek kapcsán a végrehajtást hátráltathatja az ingatlanon belüli tulajdonosi
érdekek különbözősége. Ezt kiküszöbölendő, az önkormányzat már előzetesen tett
intézkedéseket a magántulajdonosokkal, adás-vétel, illetve kisajátítás
A kockázat bekövetkezésének valószínűsége

kicsi

Hatása a projekt céljaira

nagy
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4. A fejlesztések megvalósulása komplex ingatlanfejlesztési beavatkozásokat (telekrendezés,
bontás) igényelnek. Ez műszaki eredetű problémák kockázatát rejti, amelyek megoldása a
tervezettnél több időt vesz igénybe, vagy költségnövelő hatású lehet. Ennek a kockázatnak a
kezelése előzetes szakági (földtani, statikai) felmérésekkel történhet, amely az engedélyes és
kiviteli tervek során megoldást nyer.
A kockázat bekövetkezésének valószínűsége

kicsi

Hatása a projekt céljaira

közepes

5. A fejlesztések megvalósítása szempontjából kiemelt jelentőségű a közbeszerzések során a
megfelelő kivitelezők határidőn belüli kiválasztása.
A kockázat bekövetkezésének valószínűsége

kicsi

Hatása a projekt céljaira
6. Jogszabály-változásból

nagy
eredő

kockázatok.

Jogszabályok

és

egyéb

szabályok

korlátozhatják a kívánt tevékenységek terjedelmét. A szabályozások nem megfelelő
megkötéseket tartalmazhatnak. Hatásukat a törvényváltozások folyamatos figyelemmelkisérésével lehet csökkenteni.
A kockázat bekövetkezésének valószínűsége

közepes

Hatása a projekt céljaira

nagy

7. Adminisztrációból eredő kockázatok. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló
projekteket szigorú előírásoknak megfelelően kell lebonyolítani. Az átláthatóság, nyomon
követhetőség az egyik legfontosabb alapelv. Az adatok feldolgozására, védelmére, a
dokumentumok kezelésére iratkezelési szabályzatot kell készíteni, ezzel csökkentjük az
adminisztrációs hibából eredő kockázatot.
A kockázat bekövetkezésének valószínűsége

kicsi

Hatása a projekt céljaira

nagy

8. Erőforrásbecslés, finanszírozási, cash-flow kockázat. A csökkenő saját forrás a
finanszírozást, a Cash-flow-t negatívan érinti. Az integrált városfejlesztési stratégia
megvalósítása során az önkormányzatnak a saját forrásai mellett folyamatosan keresnie kell
az egyéb finanszírozási lehetőséget (Európa uniós és hazai támogatás, külső partner bevonása,
hitelek stb.) ezzel megosztja a kockázatot.
A kockázat bekövetkezésének valószínűsége

kicsi
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Hatása a projekt céljaira

nagy

9. A kivitelezés minőségéből eredő kockázat. A fejlesztés lebonyolítása során nagy
tapasztalattal rendelkező műszaki ellenőr foglalkoztatásával tudja csökkenti az esemény
kockázatát.
A kockázat bekövetkezésének valószínűsége

kicsi

Hatása a projekt céljaira

nagy

10. Vállalkozók kockázat vállalási hajlandósága.
Fontos a helyi vállalkozók megnyerése, mert ez tovább erősíti lakosság Alsózsolcához való
kötődését. A régi és új helyi vállalkozóknak segítséget kell nyújtani a fenntartható
működésben.
Ahhoz, hogy a helyi vállalkozások mellett megjelenjenek a tőkeerős befektetők is, az
önkormányzatnak olyan környezetet kell biztosítani, ahol jól érzik magukat. Helyi
adókedvezmények, megfelelő képzettségű helyi szakemberek, jó infrastruktúrai ellátottság
biztosítása. Az új ipar, szolgáltatás megjelenése emelheti a helyi adóbevételeket, ami pozitív
hatással van a további fejlesztésekre.
Vállalkozói kedv erősödése (pozitív hatás)
A kockázat bekövetkezésének valószínűsége

közepes

Hatása a projekt céljaira

nagy

Vállalkozói kedv csökkenése (negatív hatás)
A kockázat bekövetkezésének valószínűsége

kicsi

Hatása a projekt céljaira

nagy

11. Szabálytalanság elkövetéséből származó kockázatok. Jól szabályozott monitoring
rendszert kell működtetni, hogy időben észleljük a hibákat és a megfelelő vizsgálat
lefolytatása után ki tudjuk javítani azokat. A szabálytalansági eljárás megindítása negatívan
befolyásolja

az

finanszírozhatóságát.

egész

integrált

városfejlesztési

startégia

megvalósíthatóságát,

A szabályok betartásáért felelős szakemberek folyamatos képzésével

csökkenthető a kockázat.
A kockázat bekövetkezésének valószínűsége

kicsi

Hatása a projekt céljaira

nagy
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12. A lakosság érdektelensége.
A projekt általános, hosszú távú célja a lakosság életkörülményeinek javítása.
Olyan közérdekű fejlesztéseket kell megvalósítani, amelyek összhangban vannak a lakosság
igényével.
Városmarketing, disszemináció során olyan kommunikációs stratégiai terv készítése, amely
megvalósítása kiváltja a lakosság és célcsoport pozitív érzéseit, növeli az identitást.
A kockázat bekövetkezésének valószínűsége

kicsi

Hatása a projekt céljaira

nagy

13. Elemi kárból, katasztrófából eredő kockázat. Az elemi kár bekövetkezés hatásának
csökkentése érdekében a kockázatot a biztosítóra ruházzuk át.
A kockázat bekövetkezésének valószínűsége

kicsi

Hatása a projekt céljaira

nagy

14. Támogatási szabályok és a támogatás intenzitásának változása
2013-ban megváltozik az Európai Unió támogatási rendszere, új célokat és elvárásokat
fogalmaz meg. A jogszabályváltozások előzetes egyeztetésével, eredményeinek folyamatos
figyelésével lehet a hatásait csökkenteni.
A kockázat bekövetkezésének valószínűsége

nagy

Hatása a projekt céljaira

nagy

15. Nemzetközi és országos gazdasági hatásokból eredő kockázat.
A kockázat bekövetkezésének valószínűsége

nagy

Hatása a projekt céljaira

nagy

16. A gazdaság visszaesése negatívan érinti az egész város régió gazdaságát, társadalmát.
Gazdasági visszaesés önkormányzatra gyakorolt hatása.
Csökken a saját forrásra elkülöníthető összeg, nő a feladat ellátási kötelezettsége.
Folyamatosan keresni kell a forráspótlás lehetőségeit, például kötvény vagy részvény
kibocsájtással.
A kockázat bekövetkezésének valószínűsége

közepes

Hatása a projekt céljaira

nagy
144

Alsózsolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

17. Gazdasági visszaesés hatása a fejlesztésben részvevő vállalkozókra.
A gazdaság negatív hatásainak következtében előfordulhat, hogy likviditási gondjaik
keletkeznek. Az önkormányzat segítséget nyújthat a fejlesztés sikeres megvalósítása
érdekében, kedvezményes hitel lehetőségeket vehet igénybe. Amennyiben nem tudja folytatni
részvételét a projektben, az uniós szabályoknak megfelelően kell eljárni a visszafizetés
elkerülése érdekében.
A kockázat bekövetkezésének valószínűsége

közepes

Hatása a projekt céljaira

nagy

Kockázatok azonosítása 1.
Kockázat

Való-

Hatás

A kockázat kezelésének

Projekt/

megnevezése

színűség

(1-7)

módja

tevékenység,
amire a kockázat

(1-7)

vonatkozik
Általános megvalósítás

2

4

A

elkerülése

kockázat

a Teljes projekt

mindenre kiterjedő, pontos
költség-meghatározás
és

útján

szakszerű

projektmenedzseléssel
csökkenthető.

A

partnerek 2

hozzájárulása

4

a

Az önkormányzat átvállalja a Gazdasági
beruházási

értéket,

az szolgáltatások

fejlesztési beruházások

üzemeltetésbe új partnert von fejlesztése

megvalósításához

be

Ingatlanviszonyok

3

5

rendezetlensége
Előkészítettség

Kisajátítási eljárás keretébeni Fejlesztendő
ingatlanszerzés

2

3

Megfelelő

közterületek

tervezői

és Egész projekt

kivitelezői kör kiválasztása
Közbeszerzés

3

6

Gondos,

körültekintő közbeszerzések

közbeszerzési

tanácsadó

kiválasztása
jogszabályok és egyéb 3
szabályok változása

6

A
megfelelően

jogszabályoknak az egész fejlesztés és
változtatni

a utókövetés

alatt
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törvényesség,

projekt tervet

elszámolások
Adminisztrációból

2

6

iratkezelési szabályzat

Adminisztráció,

eredő kockázatok

projekt

előre

haladási jelentés
Erőforrásbecslés,

2

Finanszírozás,

6

likvid forrás bevonása

Erőforrás

Cash

menedzsment

Flow kockázat
kivitelezésekből

2

6

származó kockázat

megfelelő műszaki ellenőr Műszaki kivitelező
alkalmazása,

aki

folyamatosan

figyelemmel

kíséri a minőségi munkát.
vállalkozók

kockázat 3

4

vállalási hajlandósága

kedvező

befektetési A fejlesztés egész

környezet

ideje alatti partner
kapcsolat

Szabálytalanság

2

7

kezelése

rendszer az

egész

projekt

(hibaészlelése, végrehajtás

idején,

monitoring
alkalmazása

vizsgálat lefolytatása, hiba utókövetési
javítása, jelentés, készítés)

szakaszban
előírások

is

az

betartása,

felelősség
A

lakosság 3

7

érdektelensége

disszemináció

során Partnerség az egész

kommunikációs
terv

készítése

stratégiai fejlesztés
a

és

pozitív fenntartás alatt

érzések, identitás növelése, a
lakosság

folyamatos

tájékoztatása,

civil

szervezetek
Elemi
katasztrófából

kárból, 2

6

eredő

Biztosítások kötése, projekt Biztosítás,a
terv

kockázat

fejlesztés egész ideje
alatt

klímaváltozás

2

2

megújuló energiahasznosítás

Támogatások

és 3

6

folyamatos befektető barát A

intenzitásuk változása

környezet biztosítása.

Környezet
támogathatóság,

finanszírozhatóság
az egész fejlesztés
ideje alatt
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Nemzetközi és országos 5
gazdasági

6

hatásokból

befektetés

ösztönzés, Gazdasági környezet

önkormányzati

eredő kockázat

forrásokkal

belső az egész fejlesztés
a

finanszírozási

kieső ideje alatt
hiány

biztosítása

Kockázatok azonosítása 2.
Bekövetkezés
hatása

Bekövetkezés valószínűsége
a

stratégiai célra
közepes

kicsi

kicsi

közepes

-

-

Klímaváltozás

A partnerek

nagy

-

Járási vállalkozások

-

versenyképességének válság okozta

-

Gazdasági

emelkedése

struktúra változás

-

-

Ingatlanviszonyok

hozzájárulása a fejlesztési

rendezetlensége,

beruházások

-

megvalósításához,

egyéb szabályok változása,
-

Elöregedő

társadalom

jogszabályok és
Támogatások és

-

Pályázati

források elapadása

intenzitásuk csökkenése
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nagy

-

A beruházási

-

Közbeszerzés

-

költségek pontatlansága

és országos
-

-

Tulajdonosi

érdekek különbözősége
Előkészítettség

Jogszabályok és

gazdasági hatásokból

egyéb szabályok változása

eredő kockázat

(pl. ÁFA)

-

-

Nemzetközi

A lakosság

Támogatási

szabályok és a

érdektelensége

támogatás
intenzitásának

-

Szabálytalanságok -

kezelése

-

Vállalkozói kedv

változása

Elemi kárból,

-

Gazdasági visszaesés

katasztrófából eredő

önkormányzatra gyakorolt

kockázat

hatása

-

változása

Vállalkozói kedv

csökkenése

-

Gazdasági visszaesés

hatása a fejlesztésben
részvevő vállalkozókra

-

A lakosság

érdektelenség
-

-

kivitelezésekből

származó kockázat

Gazdasági visszaesés

hatása az egyházak
működésére

11. A megvalósítás eszközei
11.1. A

célok

elérését

szolgáló

nem

beruházási

jellegű

önkormányzati tevékenységek
A városfejlesztési stratégia megvalósulását segítik, egyebek mellett az úgynevezett nem
fejlesztési jellegű önkormányzati támogató tevékenységek.
Alsózsolca esetében kiemelt fontosságú a nagyrészt nem beruházási jellegű önkormányzati
fejlesztésekből (kivéve infrastruktúrafejlesztés) álló anti-szegregációs program. Ennek
részletes kifejtése az Anti-szegregációs terv fejezetben történik.
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Szintén kiemelt jelentőségű - közvetve a fő cél - a foglalkoztatási szint javítása érdekében a
humán erőforrás fejlesztés, ehhez kapcsolódóan nem beruházási jellegű fejlesztések
történnek:

PROGRAMOK
Általános iskolai végzetséggel nem rendelkezők számára program az iskola felnőttként való
befejezéséhez.
Szakképesítéssel nem rendelkezők piacképes szakmához juttatása.
A fiatalok általános és középiskolai lemorzsolódásának megakadályozása mentor programok
segítségével.
Érettségizetteknek segítség a felsőfokú végzetség megszerzéséhez.

A programok csökkentik a városban a szegregációt, azaz növelik a hátrányban lévő gyerekek
felzárkózási esélyeit, a munkaerő piacon pedig a versenyképtelen szakmával rendelkező
felnőtt lakosság munkavállalási esélyeit.
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős
Szakállamtitkársága

által

2009.

január

28-án

kiadott

Második,

javított

kiadású

Városfejlesztési Kézikönyve funkcióbővítő és városrehabilitációs programok esetében a
következő eszközök használatát javasolja:
• Városmarketing
• Tervalku
• Nem pénzügyi ösztönző rendszerek
• Adókedvezmények a magántőke mobilizálása érdekében.
Alsózsolca önkormányzatának még nincs ezen ösztönző tevékenységeket rendszerbe foglaló
stratégiája, az eszközöket folyamatosan használja és tovább kívánja fejleszteni. Az
Önkormányzat fentieken kívüli, kiemelt, nem beruházási jellegű tevékenységei:
Városmarketing
Alsózsolca térsége az utóbbi évtizedekben igen negatív színben jelent meg az ország
köztudatában. Az ipari szerkezetváltás okozta visszaesés, a természeti katasztrófák, rossz
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közbiztonság, és a roma kisebbség felülreprezentáltsága igen taszítólag hat az ország többi
részén élő magánszemélyekre és befektetőkre.
Pedig a valóságban az ipar már újra a fejlődés fázisában van, a környezet állapota
folyamatosan javul, a térség települései élhetőek. Így a városnak és a térségnek törekednie
kell arra, hogy mint a befektetések régi új színtere épüljön be a köztudatba.
Az előzőekhez kapcsolódóan szükséges lenne a város honlapjának fejlesztésére. A város
honlapja nem elég vonzó, informatív, a város nem jelenik meg szisztematikusan az országos,
regionális elektronikus és írott médiában. E hiányok orvoslása a nem fejlesztési típusú
feladatok között kiemelt fontosságú.

Tervalku
Az 1997. évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 30/A. §
(1). értelmében a települési önkormányzat egyes, a településrendezési eszközökben rögzített
célok megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett ingatlan tulajdonosával,
illetve az ingatlanon beruházni szándékozóval.
A fejlesztési projektek volumenének és komplexitásának függvényében az önkormányzat az
egyes fejlesztőkkel, beruházókkal – az érdekeinek megfelelően – a településrendezési
szerződés keretén belül tervalkut köt. Tervalku legtöbbször olyan, a szabályozási tervben tett
engedményeket jelent, amelyekért cserébe a magánfejlesztő önkormányzati fejlesztési
feladatokat vállal át. Az önkormányzat és magánfejlesztő között létrejött megállapodás
igyekszik ösztönözni a magántőke hozzájárulását valamely közösségi cél megvalósulásához
(pl. a befektetés környezetében levő közterületek rendezése, színvonalas kialakítása,
környezetvédelmi beruházásokban való részvétel, több parkoló kapacitás építése és a város
rendelkezésére bocsátása stb.).
Az önkormányzat tehát engedményeket tehet a szabályozási előírásokból vagy más, nem
anyagi jellegű támogatást nyújthat a magánfejlesztőnek, ha az részben vagy egészben
átvállalja a fejlesztés előfeltételeinek megteremtésével illetve esetleges következményeinek
kezelésével kapcsolatos önkormányzati terheket (pl. szabályozási terv készítése, úthálózat
fejlesztés), vagy ha a beruházás városi közcélokat (is) szolgál (pl. városképi szempontok
érvényesülése).
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A tervalku tárgya lehet:
-

a helyi építési szabályzat adott fejlesztési területre vonatkozó kismértékű módosítása

(pl. a telek beépítési százaléka korlátozott mértékben megemelhető, az építménymagasság –
ha a környezet és a városkép megengedi – kismértékben megnövelhető stb.),
-

ingatlancsere az önkormányzat tulajdonában lévő más ingatlannal,

-

kedvezményes bérleti szerződés biztosítása bizonyos önkormányzati ingatlanok

esetében,
-

a megvalósuló ingatlan használatát elősegítő önkormányzati szolgáltatás-ellátási

megállapodások vagy kapcsolódó önkormányzati fejlesztések,
-

önkormányzati garancia nyújtása fejlesztési támogatás vagy hitel igénybevételéhez,

-

egyéb, a fejlesztés érdekében indokolt nem pénzügyi támogatási forma.

A városfejlesztési program megvalósítása során a városvezetés fokozatosan bevezeti, illetve
tovább gondolja az ilyen típusú eszközök használatában rejlő lehetőségeket.

11.2. Az integrált stratégia megvalósításával kapcsolatos szervezeti
elvárások
Az integrált stratégia megvalósítása olyan szervezeti működést kíván meg a városoktól, amely
biztosítja egyrészt a stratégia egészének folyamatos karbantartását, az elért eredmények
visszacsatolását a stratégia tervezési folyamatába („stratégiai menedzsment”), másrészt pedig
biztosítja a stratégia által kijelölt akcióterületi alapú fejlesztések professzionális és hatékony
megvalósítását („operatív menedzsment”). A projektmenedzsment általános kategóriái szerint
csoportosítva tehát: a stratégiai menedzsment a „hatások” érvényesüléséért, míg az operatív
menedzsment az eredményekért (mind a közvetlen, „outputok”, mind a tényleges
eredmények) visel felelősséget.
A stratégiai és operatív menedzsment feladatainak tiszta szétválasztása alapvető fontosságú a
felelősségek egyértelműsítése érdekében.
Operatív menedzsment

151

Alsózsolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája
Az operatív menedzselést végző szervezeti egység adatokat szolgáltat az általa elvégzett
fejlesztésekkel kapcsolatosan, de az ebből levonandó, a stratégiát érintő következtetésekben,
döntésekben csak tanácsadó és véleményező szerepe van. Az operatív menedzsment céljainak
meghatározása és eredményeinek értékelése a stratégiai menedzsment feladatok körébe
tartozik.
A városi önkormányzatok rendelkeznek olyan, a helyi viszonyokkal tökéletesen tisztában
lévő, nem ritkán több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel, akik az
operatív irányítás hatékony megvalósítói lehetnek. Munkájukat pedig a hivatal teljes
apparátusa kell, hogy segítse, az effektív fejlesztői, építői munka zökkenőmentessége
érdekében.
Stratégiai menedzsment
A stratégia menedzsment szervezete nem választható el a város önkormányzatának szervezeti
rendszerétől, tehát a feladatok az önkormányzati hivatal szakapparátusának újszerűen szoros
együttműködését igénylik. Az együttműködés a hivatal szervezetében intézményesítésre
kerül, stratégiai munkacsoport felállításával az érdekelt szakmai szervezeti egységek
részvételével, és erős adminisztratív koordinációs jogosultsággal kerül felruházásra a
városfejlesztési és vagyongazdálkodási egység.
A stratégiai menedzsment fő tevékenységei:


Az IVS megvalósulásának folyamatos nyomon követése, értékelése. Ennek keretében

az elhatározott fejlesztések megvalósulásának nyomon követése, azok elvárt eredményeinek
és hatásainak értékelése, az IVS által kitűzött célok teljesülésének figyelemmel kísérése.


A városfejlesztés társadalmi, gazdasági és szabályozási környezete változásának

figyelemmel kísérése, a külső feltételrendszer változásainak a stratégiai célokra és eszközökre
gyakorolt hatásainak elemzése, értékelése.


A városi társadalom és gazdaság igényeinek és lehetőségeinek feltárása, azok

változásainak beépítése az IVS cél- és eszközrendszerébe.
Alsózsolca 15 fős önkormányzati személyi állománya nem teszi azt lehetővé, hogy külön,
csak városfejlesztés feladataival foglalkozó csoport jöjjön létre. A menedzsment feladatokat
szinte valamennyi dolgozó, és minden osztály munkájába be kell építeni, így téve hatékonnyá
és megvalósíthatóvá azt.
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Ugyanakkor az elkövetkező években a támogatási környezet változásaira reagálva, a
hatékonyságot növelendő megtörténhet, mint ez a múltban is lezajlott, helyi illetve térségi
fejlesztési csoport felalítása, speciális feladatkörrel.

11.3. Településközi koordináció mechanizmusai
Alsózsolca város sorsa igen erősen függ a környező térséget hegemón módon uraló Miskolc,
és a járási megyei szervek attitűdjétől.
A város lakosságszámához képest jelentős gazdasági potenciálja, és a járási alközpont
státusza feljogosítja és kötelezi is egyben a város vezetőit a térségi döntéshozatalban való
érdemi részvételre, hatékony érdekvédelemre.
A város sikere egyben a Miskolci Járás sikere is így, a fejlesztési döntéssekkor Alsózsolca
érdekeinek is meg kell jelennie. A város fejlődése pedig a környező kisebb településekre
(Bőcs, Sajólád, Sajópetri) pozitív kihatással lesz, mint ahogy erre már több példa is van
(sportcsarnok használat, fogorvosi ellátás, stb.).

11.4. Ingatlangazdálkodási koncepció
A város gazdasági programjának összeállításakor figyelembe vették a vagyongazdálkodás
legfontosabb feltételeként, hogy az önkormányzati törvényben meghatározott és részletezett
helyi feladatokat hosszútávon biztosítani tudja a város, ezért az önkormányzat vagyona
tartósan nem csökkenhet. Ezen célkitűzés teljesülésére a gazdasági program egészét átfogó
időszak alatt törekszik az önkormányzat. Az értékesíteni kívánt önkormányzati ingatlanok
(túlnyomórészt

építési

telkek)

mellett

törekszik

a

vagyon

gyarapítására

olyan

ingatlanfejlesztéssel, amelyek a feladatellátást, illetve a gazdálkodás színvonalát növelik.
Az európai források felhasználásának az önkormányzatoknál rendszerint feltétele a
fejlesztésekben résztvevő ingatlanok önkormányzati tulajdona, vagy kötődése. Így a
fejlesztések az önkormányzatok vagyon gyarapodásához járul hozzá, mely eredmények
hosszú távon szolgálják az adott település lakóit.
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A város az önkormányzati rendszer létrejöttét követően született törvények szerint
gazdálkodik vagyonával. A város mérete és története az ingatlan gazdálkodási lehetőségeket
szűkre szabja.
A forgalomképtelen vagyontárgyain kívül, a közintézmények ingatlanjait sem kívánja
értékesíteni az önkormányzat, sőt következetesen bővíti és fejleszti azokat a város mindenkori
vezetése.
A város szabályozási tervében is törekszik a megfelelő kialakítású építési telkek
meghatározására, melyek következetes fektetésével a város jövedelemhez juthat, és a város
gyarapodásán keresztül megjelenését is javíthatja.
Az ipari terület kijelölésénél a környezetvédelmi szempontok mellett a telkek adott
betelepíteni kívánt iparág szükségleteit kell koncentráltan figyelembe venni.

12. Partnerség
Az IVS alapját képező stratégiai anyagok széleskörű partnerségi egyeztetésen mentek
keresztül, amelyeket az Önkormányzati Bizottságok részletesen tárgyaltak és elfogadtak.
A város relatív kis mérete, és a város vezetésének nyitottsága, képviselői munkájukon kívüli
helyi

tevékenységeik

alkalmat

adnak

a

város

közvéleményével

való

intenzív

kommunikációra. A város lakói előtt minden nap nyitva áll az Önkormányzat épülete,
kezdeményezéseikkel, problémáikkal fordulhatnak a választott vezetőik, és köztisztviselőik
felé.
A lakosság az önkormányzat által kiadott újság és az elektronikus médián keresztül is
részletes tájékoztatást kap a város vezetőinek szándékairól, munkájáról, eredményeiről.
E tanulmány elkészítését is széleskörű adatgyűjtés előzte meg a város valamennyi
intézményében, a lakosság különböző csoportjait pedig kérdőíves felmérés keretében
vizsgáltuk. A város vezetőivel lehetőség volt mélyinterjúk elkészítésére is.
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A város lapjában ma is részletesen kerülnek bemutatásra a város fejlesztései. A EU
támogatással megvalósuló projektek a támogatás feltételéül szabott tájékoztatás, és
nyilvánossági követelmények következetesen megvalósulnak.
A város médiáiban egy projekt előkészítő fázisától az utóéletéig rendszeresen történik híradás,
a jelentősebb szerződéskötéseket, és átadásokat rendszerint sajtótájékoztató is követi.

13. Az IVS és a szakpolitikai területek
Az IVS a szakpolitikai területek széleskörű egyeztetésének eredményeként jött létre. Az
egyeztetések folyamán sor került az egyes szakterületek vezető hivatalnokainak, szakértőinek
bevonására,

állásfoglalásaik

megvitatására.

Az

érintett

szakterületekkel

(Irodákkal)

folyamatos volt a kommunikáció.
Látható, hogy a tervezett fejlesztéseket valamennyi érintett csoporttal egyeztette az
önkormányzat, ötleteiket, véleményüket megismerte és valamennyi javaslatukat beépítette.
A partnerség építésének és a partnerekkel való párbeszéd színteréül szolgáló intézményes
keretek, alkalmazott eszközök közé sorolható:


Szakmai egyeztetések, konzultációk



Lakossági fórum



Vállalkozói fórum



Civil fórum

Tájékoztatás és nyilvánosság (fogadóórák, on-line hírek és újságcikk)

13.1. A partnerség jellemzően várható eredményei, azok értékelése
Az IVS csak akkor lehet sikeres, ha tükrözi a lakosság igényeit, így nem elég a lakosság
tájékoztatása, a vélemények összegyűjtése, azokat be is kell építeni a dokumentumba.
A lakosság mellett a civil szféra és a vállalkozói szektor valamint az intézményi szereplők is
tájékoztatásra kerültek, akik megfogalmazták elképzeléseiket.
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Ahogyan a korábbiakban bemutatásra került, valamennyi beérkező észrevétel és hozzászólás
értékelésre került és megtörtént az IVS-ben a figyelembe vétele.

13.2. A partnerség fenntartása
A kialakított partnerségi kapcsolatok 3 intézkedési szinten és idődimenzióban kapcsolódnak a
város integrált stratégiai programjának lebonyolításához:


A partnerszervezetek részt vesznek/vettek a stratégia kialakításában, egyeztetésében,
véleményezésében.



A stratégia elemeiként szolgáló intézkedések és konkrét projektek lebonyolításában
számítunk a kompetens szakpolitikai szereplők, szervezetek, intézmények, cégek és
személyek közreműködésére, támogató együttműködésére.



Az IVS lebonyolításának ellenőrzése, monitoringja megköveteli a nyilvánosság és a
partnerség elveinek való megfelelést. Ennek érdekében a tervezett ellenőrzéseket és
felülvizsgálatokat, illetve azok egy részét az önkormányzattól független szereplőnek
kell elvégezni, míg a városnak gondoskodnia kell az eredményeket folyamatos
társadalmasításáról.

14. Az

IVS

eredményeinek

nyomon

követése

(„monitoring”) és az IVS rendszeres felülvizsgálata,
aktualizálása
A célok teljesülését monitoring rendszer kiépítésével követi nyomon az Önkormányzat,
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendszeres beszámolók keretében kap
tájékoztatást az Integrált Városfejlesztési Stratégia megvalósításáról. A beszámolók
összeállítása és

a stratégiai célok megvalósulásának nyomon

követése

a város

Önkormányzatának, valamennyi dolgozójának szakterületét, feladatkörét érintő tevékeny
hozzájárulásával történik. A Képviselő-testület mellett a városfejlesztési projektek
megvalósulásáról rendszeres tájékoztatásban részesül a lakosság, valamint tájékoztatást
kapnak a település vállalkozói és civil szervezetei is.
A beszámoló kiterjed:
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a

stratégia

tematikus

céljainak

megvalósítása

során

végrehajtott

projektek

bemutatására, az elért eredmények vizsgálatára


az ezek megvalósítása során bevont pénzeszközök mértékére, összetételére, a várható

megtérülésükre


az eredményesség mérésére szolgáló indikátorrendszer ismertetésére



a projekt megvalósulása során figyelembe vett esélyegyenlőségi és fenntarthatósági

szempontokra


a partnerség aktuális helyzetére



az egyes településrészeken, akcióterületeken elért eredményekre (az előrehaladottság

területi szempontú vizsgálata)


az egyes tematikus célok elérésének előrehaladottságára (az előrehaladottság

tematikus szempontú vizsgálata)


az IVS legutóbbi módosítása óta végbement vagy korábban előre nem látott

ingatlanpiaci és gazdasági folyamatokra, a környezeti, társadalmi stb. változásokra és ezeken
keresztül az IVS-ben szükséges módosítások leírására.
A hatékony monitoring rendszer jellemzője a stratégiához kapcsolódó beavatkozások és
tartalmi összefüggések figyelése, különös tekintettel a szinergikus hatások szem előtt tartása.
Emellett szükséges az egyes beavatkozásokhoz kapcsolódó adattartalmak definiálása,
időszakos összegyűjtése, rendszerezése és elemzése.
A képviselőtestület az éves beszámolót véleményezés és közös egyeztetés után határozatban
fogadja el minden év decemberében. A határozat tartalmaz minden lényeges önkormányzati
és társasági feladatot az integrált városfejlesztés következő évi, illetve további
fenntarthatóságához kapcsolódóan, és a megvalósult projekteknek és idő közben felmerülő
igényeknek megfelelően módosítja az IVS -t.
A stratégia céljainak és eredményeinek rendszeres nyomon követése az átfogó és tematikus
célokhoz, valamint a fejlesztési programokhoz rendelt indikátorok használatával lehetséges.
Az évenként ismétlődő beszámolók abban az esetben lehetnek hitelesek, és tükrözik a valós
eredményeket, ha a stratégia megvalósításának kezdetén meghatározott indikátorok az évek
során nem változnak, és az indikátorok meghatározásakor érvényesülnek az adatok
mérhetőségének, elérhetőségének és megfelelőségének a szempontjai.
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Az éves beszámoló összefoglalóját az önkormányzat honlapján hozzáférhetővé, nyilvánossá
teszi a település lakossága számára is.
Az Önkormányzat az évenkénti városgyűlésen vagy közmeghallgatásán rendszeres napirendi
pontként szóban is tájékoztatja a lakosságot az IVS-ben foglalt célok megvalósításának
előrehaladásáról. A projektek előrehaladásával kapcsolatban a lakosság alkalmankénti
tájékoztatása (pl. részcélok megvalósulása, bejárások, átadások) helyi médián (újság, rádió,
televízió stb.) keresztül is megvalósul.
Az IVS-célok megvalósulásának vizsgálatához minden esetben szükség van az alábbi
táblázatban vázolt indikátorok megadására.
Az integrált városfejlesztési stratégia indikátorrendszere

CÉLOK

INDIKÁTOR

MÉRTÉKEGYSÉG ADATGYŰJTŐ GYAKORISÁG

ELVÁRT
TENDENCIA

Foglalkoztatási
Átfogó cél:

ráta

Versenyképes

Munkanélküliségi

vidéki központ

ráta

%

KSH

Éves

növekvő

%

KSH

Éves

csökkenő

APEH

Éves

növekvő

Éves

növekvő

Éves

növekvő

Éves

csökkenő

reálértékű SZJA
SZJA növekedés

(1000 Ft/fő) változás
%

Kerékpárút
1. Tematikus cél:

hálózat hossza

km

Polgármesteri
Hivatal

Városi funkciók
szélesítése,
környezet és
infrastruktúra

Parkolóhelyek
száma

db

Polgármesteri
Hivatal

fejlesztése
Közműolló

%

Polgármesteri
Hivatal
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Zöldfelületek
nagysága
Új vállalkozások
2. Tematikus cél:

száma

Gazdasági

Egyéni

potenciál

vállalkozók

erősítése

száma
Ipari park
kihasználtsága

m2

db

db

%

Polgármesteri
Hivatal
Polgármesteri
Hivatal
KSH
Polgármesteri
Hivatal

Éves

növekvő

Éves

növekvő

Éves

növekvő

Éves

növekvő

Éves

csökkenő

Éves

növekvő

Éves

növekvő

Éves

növekvő

Legfeljebb
általános iskolai
végzettséggel
3. Tematikus cél:

rendelkezők

Humán

aránya az

erőforrások

aktívkorúakon

fejlesztése és

(15-59 évesek)

megóvása

belül

%

KSH

Legalább
kistérségi szintű
rendezvények
4. Tematikus cél:

száma

A település

Kulturális

térségi szerepének

rendezvények

erősítése
5. Tematikus cél:
Helyi
identitástudat
erősítése,
közösségformálás

db/év

fő

látogatottsága

Polgármesteri
Hivatal

Polgármesteri
Hivatal

Közösségfejlesztő
programba
bevont lakosok

fő

Polgármesteri
Hivatal

száma
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15. Anti-szegregációs terv
15.1. Helyzetelemzés
Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek helyzetértékelése:
Alsózsolcán szegregátumnak azt a területet nevezzük, ahol az aktív korú népességen belül
a

legfeljebb

általános

iskolai

végzettséggel

rendelkezők

és

a

rendszeres

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya mindkét mutató tekintetében magasabb,
mint 50%, 2011-ben és 2012-ben a segélyezési adatok alapján ugyanezek a területek
határolhatók le szegregátumként: az önkormányzatnak nincs tudomása egyéb 50, illetve 100
fő feletti lakosságszámú szegregált területről.
Szegregációval veszélyeztetett területnek nevezzük azokat a városi területeket, ahol a fenti
mutató 40-50% közötti értéket vesz fel.
Szegregátum Alsózsolcán

Forrás: KSH 2001.
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A KSH által, a 2001-es népszámlálási adatok alapján, Alsózsolcán egy szegregátum található,
nevezetesen a Dankó P.-Arany J.- Kossuth- Bartók B.- Johanna út- belterületi határ által
lefedett részeken (bekarikázott rész).
Statisztikai adatok elemzése a KSH 2001. évi népszámlálási adatai alapján:
1. Demográfiai mutatók a szegregátumokban
A 2001. évi népszámlálás adatai alapján, Alsózsolcán összesen 6 044 fő a lakónépesség
száma, ebből a szegregátum területén 1 294 fő lakik. A település többi lakónépesség
eloszlását nézve elmondható, hogy 392 fő lakik a városközpontban, 5 631 fő a
városközponton kívüli belterületen és 21 fő a külterületen.
A szegregátum területére jellemző, hogy egyrészt a város többi részéhez viszonyítva
rendkívül magas a 0-14 éves korúak aránya, amely 46,1%-ot tesz ki, másrészt szintén nagy
figyelmet kell szentelni az ezen a területén lévő 15-59 évesek arányára is, amely 50,8%-ot
jelent. Utóbbi korcsoport viszont magas mutatószámot tükröz a település többi területén is.
A 60-x évesek aránya viszont nagyon alacsony a szegregált térségben, mindösszesen 3,1%,
ami megmutatja nekünk, hogy a szegregátum területe nem számít elöregedő résznek
Alsózsolcán. A település többi részén viszont 15,1%, 23,8% és 23,8% közöttire tehető
ugyanez a mutató.
A magas mutatókból kitűnik, hogy Alsózsolca település szegregátumában a 0-14 éves
korosztály, valamint a 15-59 éves korúak azok, akiket igazán meg kell célozni a szociális
város rehabilitáció során. A fiatalabb korosztályt az iskolai lemorzsolódás megakadályozása,
valamint a továbbtanulás fontosságának megteremtése kapcsán szükséges megcélozni, míg a
15-59 éves korosztályt pedig elsősorban a munkaerő piacokon kell elhelyezni, ennek
hiányában pedig képzések, átképzések formájában kell segíteni a szociálisan rászorultakat.
A szegregátum egyébként valódi szegregált területnek minősül, ugyanis a legfeljebb általános
iskolai végzettségűek és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül 71,2%-ot tesz ki, tehát jóval 50% feletti.
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2. Iskolai végzettség szerinti megoszlás
A szegregátum terület lakosai iskolázottságukat tekintve is jelentős hátrányban vannak a
város többi részének lakosságához viszonyítva, ugyanis az aktív korú népesség 77,8 %-a
rendelkezik legfeljebb általános iskolai végzettséggel. A település más részein ennek a
legmagasabb aránya 38,0%.
Fentebbi adatokat támasztják alá a városközpontban és a szegregátumban élő lakosok
felsőfokú végzettségének összehasonlítását. Míg az előbb említett területen 7,7 % a
főiskolával és/vagy egyetemmel rendelkezők aránya, addig a szegregátumban mindösszesen
1,9%.
3. Foglalkoztatottság a szegregátumokban
A megjelölt szegregátum területen az aktív korú népesség 82,2%-a nem rendelkezik
rendszeres munkajövedelemmel, valamint 68,5% a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya.
A KSH kimutatásai alapján azonban azt látjuk, hogy a település többi részén is magas
azoknak az aránya, akiknek szintén nincs rendszeres jövedelme az aktív korúakon belül,
mégpedig kivétel nélkül 50% felett van.
Ez az elkeserítő mutatószám felhívja arra a figyelmet, hogy a szegregátumon kívüli lakosokra
is ki kell terjeszteni a munkaerőpiacra való reintegrálás lehetőségét.
A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 17,3%, ugyanez a mutató a
városközpont területén 45,3%, míg a városközponton kívüli belterületen 41,7%.
A szegregációs mutató értéke (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) 71,2%. A
foglalkoztatottak 52,1%-a alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportban dolgozik. A
lakónépesség 83,8 %-a gazdaságilag nem aktív, a munkanélküliségi ráta értéke 44,3%, a
tartós munkanélküliek aránya (számítás: legalább 360 napig munkanélküliek száma /
munkanélküliek + foglalkoztatottak száma) 14,3%.
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya is rendkívül magas mutatószámot tükröz mind a
szegregátum (83,8%), mind pedig a település többi részén. A városközpontban és a
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városközponton kívüli belterületen 66,1%, míg a külterületen 76,2%. A magas mutatószámok
egyrészt jelentik, hogy a településen magas azoknak a száma, akik otthon vannak
gyermekükkel, másrészt pedig a szegregátum kívüli részeken az idős korosztály nagyobb
arányának is betudható ez a mutatószám.
A KSH adatai alapján egyértelműen kimutatható, hogy a szegregátum területén riasztóan
magas a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül, számszerűsítve 77,8% az összlakossághoz viszonyítva. Ebből a mutatóból
kitűnik, hogy ez több mint 50%-ot lefed. Ebből egyenes arányú következtetésként lehet
levonni, hogy az alacsony iskolázottságból következik a szakképzettség hiánya és a tartós
munkanélküliség. A szegregátum területén a munkanélküliségi ráta ugyanis 44,3%. A tartós
munkanélküliek (legalább 360 napja) aránya viszont nem mutat magas mutatószámot sem a
szegregátum, sem a település többi részein sem. Előbbi területen 14,3%, míg a város jobb
körülményei között élőknél 6,8%-ot, 8,9%, míg a külterületen élők esetében 20,0%-ot.
Azt látjuk tehát, hogy bár magas a mutatószáma a rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezőknek, a tartós munkanélküliség aránya viszont nem mutat kiugró tendenciát. Ebből
következik, hogy a lakosok valószínű nincsenek egész évben munka nélkül, fennáll az
idénymunka és az alkalmi munka lehetősége, vagy előfordulhat az is, hogy el kezdtek
dolgozni, csak munkájukat hamar elvesztették, vagy nem voltak képesek ott megfelelni.
A támogatási formák vizsgálata kapcsán észrevehető, hogy a szegregált térségben 25,1%
azoknak az aktív korúaknak az aránya, akiknek 2001-ben kizárólag a különböző segélyek
szolgáltak bevételi forrásként, addig a városközpontban, valamint a városközponton kívüli
belterületen ugyanez a mutató 18,9% és 16,9%, míg a külterületen 18,2%. Az arányokból azt
látjuk, jelentős, nagyszámú eltéréseket nem találunk a település részei között.
1. Szegregátumra vonatkozó főbb mutatószámok
Mutató
Rendszeres

munkajövedelemmel

Szegregátum
nem

82,2

rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
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Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők

és

munkajövedelemmel

77,8

rendszeres
nem

rendelkezők

aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak

aránya

a

15-64

éves

17,3

népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

68,5

Alacsony

52,1

presztízsű

foglalkoztatási

csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az

83,8

akcióterületi lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya az akcióterületen

44,3

(munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360

14,3

napig) (Számítás: tartós munkanélküliek
száma/munkanélküliek+foglalkoztatottak
száma)
Azon aktív korúak (15-59 éves) aránya,
akiknek

2001-ben

a

25,1

jövedelemforrásuk

kizárólag állami vagy helyi támogatás volt
Forrás: KSH 2011. évi népszámlálás
2. Lakáskörülmények a szegregátumban
Alsózsolca lakásállománya összesen 1 765 darab lakás, ebből 230 darab lakás található a
szegregátum területén, ezek közül pedig 56,5% az alacsony komfort fokozatú lakások aránya.
A város jobb területein ugyanez a mutató 23,3% és 25,2%, viszont a külterületen 50,0%.
A KSH 2001. évi adataiból kivehető, hogy ebben a kategóriában szembetűnő a különbség a
városközpont részei és a szegregátummal megjelölt részei között. Míg a centrumban 22,7% a
komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül, addig a
szegregátumban 57,1%. Az egyszobás lakások aránya viszont nem mutat magas
mutatószámot a szegregátumban, hiszen 13,8%, illetve a városközpont részen is 12,5%
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ugyanez a mutató. Egyrészt tehát, a szegregátum területén bár alacsony komfort fokozatúak a
lakásoknak több mint a fele, a mutatókból kivehető, hogy mégsem élnek annyira szűkösen a
lakosok, és sokkal nem jobb a helyzet a városközpontban sem.
Összegzésként el lehet mondani, hogy a szegregátum minden mutató területén hátrányban
szenved a település többi részeihez viszonyítva. Emellett viszont lényeges hozzátenni, hogy
Alsózsolca többi város részeinek is magas mutatószáma jelent meg a KSH kimutatásai szerint
a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők arányát (aktív korúakon belül) illetően, valamint
a foglalkoztatott nélküli háztartások vizsgálata kapcsán. Ebből látjuk, hogy bár egy
szegregátum van a településen, viszont a térség többi részének lakosai is felzárkóztatásra,
támogatásra szorulnak.
Érdekesség figyelhető meg viszont két mutató kapcsán a városközpont és a városközponton
kívüli belterület vizsgálata kapcsán. Míg a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya az aktív korúakon belül 51,3% és 55,2%, addig a legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon belül csak 18,9% és 29,7%. Ebből kiderül, hogy bár ezeken a területeken is
magas a munkanélküliség, ezen lakosok viszont nem általános iskolai bizonyítvánnyal, hanem
magasabb végzettséggel rendelkeznek.
Az antiszegregációs terv kapcsán tehát célzott segítséget kell nyújtani a lakosoknak, ez
jelentheti például a magasabb végzettségűek átképzését, míg a szegregátum területén élőknek
a befejezetlen általános iskola megszerzését, illetve megfelelő, hasznos tanfolyam keresését,
amelyek a munkába állást segítik elő.

15.2. Antiszegregációs program (beavatkozások)
Alsózsolcán egy valódi szegregátum található, ezért az Anti szegregációs stratégia célja, hogy
a szegregátum területén integrációt vigyen véghez, így ezen a területen fejlesztést fogunk
végezni, tehát megtartó típusú rehabilitáció programot dolgozunk ki rá.
Emellett viszont a település más részeire is ki kell terjeszteni a munkaerő reintegrációra
vonatkozó stratégiai elemeket.
165

Alsózsolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

A helyzetelemzésben feltárt mutatók alapján rendkívül magasnak mondható a 15-59 éves
aktív korúak (50,8%), valamint a 0-14 évesek aránya (46,1%), így célcsoportként őket
jelölhetjük meg a fejlesztés során.
A fiatalabb korosztályt az iskolai lemorzsolódás megakadályozása, valamint a továbbtanulás
fontosságának megteremtése kapcsán szükséges megcélozni, míg a 15-59 éves korosztályt
pedig elsősorban a munkaerő piacokon kell elhelyezni, az általános iskola befejezésével,
valamint a szakképzések lehetőségével, amelyek hosszútávon a könnyebb boldogulás
lehetőségét teremtik meg a szociálisan hátrányos helyzetű lakosoknak.
A szegregált település rész problémái közé a következőket sorolhatjuk:
 alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők magas mutatószáma,
 a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők nagy aránya,
 a gazdaságilag nem aktív népesség magas mutatója,
 a felsőfokú végzettséggel rendelkezők alacsony rátája,
 a 0-14 éves korúak magas aránya a szegregátumban,
 a továbbtanulás motivációjának hiánya,
 nagy arányban lévő alacsony komfort fokozatú lakások.
Az Anti szegregációs terv célja, hogy csökkenjen a szegregáltnak minősülő lakókörnyezet
szegregáltsági foka, vagyis az alacsony státuszú lakosok magas koncentrációja lehetőség
szerint közelítsen a városi átlaghoz. Emellett viszont a beavatkozások következményeként az
is fontos, hogy a város más területein, valamint más környező településeken se növekedjen az
alacsony státuszú népesség koncentrációja, és új szegregátum se alakuljon ki Alsózsolcán.
Ennek értelmében a cél a tartós, hatékony megoldások kínálása és megvalósítása a
településen.
A helyzetelemzés során feltárt mutatók és a hozzájuk kapcsolódó mutatószámok
mindenképpen azt szorgalmazzák, hogy a településnek mind rövid, mind pedig hosszútávon
foglalkoznia kell a szegregátum helyzetének és az ott élők életszínvonalának javításával, a
lakókörnyezet rehabilitációjával, a foglalkoztatás növekedésével, valamint az oktatásban nagy
szerepet játszó integrációval, esélyegyenlőséggel, felzárkóztatással.
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Fontos, hogy Alsózsolca település önkormányzata vállalja ezen feladatok elősegítését,
megvalósítását, és mindent tegyen meg azért, hogy az alacsony státuszú, szegregátumban élő
lakosok életkörülménye tartósan pozitív irányba változzon.
Lentebb az egyes beavatkozási lépcsőfokok kerülnek részletes ismertetésre.

15.2.1.

Lakhatási integrációt biztosító eszközök

A lakhatási integráció Alsózsolca vonatkozásában a lakókörnyezet rehabilitációja a
megtartásra javasolt telep esetében.
Míg a település centrumában 22,7% a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya
a lakott lakásokon belül, addig a szegregátumban 57,1%.
Fentebbi aránybeli eltérések arra hívják fel a figyelmet, hogy az Anti szegregációs terv egyik
kiemelkedő célja, hogy csökkenjen a szegregáltnak minősülő lakókörnyezet szegregáltsági
foka, vagyis az alacsony státuszú lakosok magas koncentrációja a lehetőségekhez mérten
közelítsen a városi átlaghoz.
Ezért az Anti szegregációs stratégiában nagy hangsúlyt kell fektetni a lakókörnyezet
rehabilitációjára, amely a szegregátumban lévő alacsony komfort fokozatú lakások
minőségének javítását, a hiányos infrastrukturális adottságok pótlását, valamint az egészségre
káros tényezők megszüntetését foglalja magában.
Ehhez az önkormányzatnak mindenképpen kiegészítőlegesen segítséget kell nyújtania,
támogatási alap létrehozásával, és közös erőfeszítéssel meg kell mutatni a szegregátum
lakosainak, hogyan lehet tisztábban, komfortosabban élni a mindennapokat.
A családsegítő szolgálat koordinálásával szintén segítséget kell nyújtani a szegregátum
lakosainak, hogyan kell rendben tartani lakókörnyezetüket, egyfajta pozitív mintául kell
szolgálniuk. Ebbe a stratégiai folyamatba a civil szervezeteket mindenképpen érdemes
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bevonni, akik megfelelő, hasznos tanácsokkal látnák el a lakosokat, hogyan lehet
lakókörnyezetüket jelentős anyagi beruházás mellett is tisztán, higiénikusan tartani.

15.2.2.

Oktatási integráció

A szegregátum területén nagyon magas a 0-14 éves korúak aránya, számszerűsítve 46,1%,
ezért az ő esetükben nagy figyelmet kell fordítani mind az óvodáztatás feltételeinek
megteremtése, mind az iskolai integráció, fejlesztés valamint a később esedékes továbbtanulás
kapcsán.
A 0-14 éves korúak esetében komplex segítséget kell nyújtania az Anti szegregációs
stratégiának, amit majd lentebb, a táblázat fog szemléltetni. Ez magában fogja foglalni azt,
hogy az alacsony státuszú lakosokat mindenképpen nyomon kell követni, tisztában kell lenni
azzal, a településen mely gyermekek nem járnak rendszeresen óvodába, kiknek kellene óvoda
felkészítő foglalkozást tartani, valamint, mely szülőket kell nagyobb kontroll alá vonni a
rendszeres kapcsolattartás elmaradása miatt.
15.2.2.1. Korai óvodáztatás megteremtése
Az óvodai nevelés rendkívül fontos, hogy megvalósuljon a korai óvodáztatás, különösen a
szegregátum térségében lakó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek estében. Ez jelenti
elsősorban azt, hogy minden 5 éves gyermek pontos nyilvántartása álljon rendelkezésre az
önkormányzatoknak, és a szakembereknek, továbbá az adatok legyenek folyamatosan
frissítve. A gyermekvédelmi hálónak ezen túlmenően nagyon jól kell működnie ahhoz a
településen, hogy el tudjanak érni minden családot, lehetőleg személyesen, főleg azon
lakosokat, akik nem adják időben óvodába gyermeküket, vagy nem járatják őket oda
rendszeresen. Ehhez mindenképpen előnyös stratégiai lépés, ha a településen lévő
pedagógusok és gyermekvédelmi szakemberek sokkal intenzívebben állnak egymással
kapcsolatban, amely megvalósulhat egyrészt a rendszeresebb közös családlátogatásokkal,
másrészt sokkal sűrűbben kell személyesen is találkozniuk a szegregátumban élőkkel.
A halmozottan hátrányos helyzetű családok esetében fokozottan el kell érni azt, hogy a
gyermeket három éves korában írassa be a szülő óvodába, így megteremtjük az esélyt arra,
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hogy a gyermek otthonában lévő hátrányokat, nélkülözéseket az intézmény valamelyest ki
tudja küszöbölni. Fontos feladat továbbá, hogy a szülők iskolai végzettségére irányadó
nyilatkozatokat tegyék meg, ebben a szakemberek adjanak meg minden segítséget.
Emellett az óvodában minél hamarabb azonosítsák be a veszélyeztetett gyermekeket, ezáltal
célzott gondoskodásban, fejlesztésben részesülhetnek.
A beíratás előtt a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeknek biztosítsanak óvoda felkészítő
programokat, foglalkozásokat, nyílt napokat, megteremtve ezáltal a gyermek hamarabbi és
eredményesebb beszoktatását.
15.2.2.2. Az iskolában való megfelelés a szegregátum lakosainak
Az önkormányzat célja, hogy valamennyi nevelési-oktatási intézményben biztosítsa az
esélyegyenlőségen alapuló, a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elve teljes körű
érvényesülésének megfelelő oktatást és nevelést.
Az oktatási integráció célja pedig, hogy a különböző tanulási nehézségekkel küzdő
gyermekek esetében egyéni fejlesztési tervek alapján valósítsák meg a sikeres oktatást.
Ehhez a szociokulturálisan hátrányos helyzetű tanulónak meg kell adni minden segítséget,
hogy az iskolában megállja a helyét, biztosítani kell számára a délutáni iskolai
foglalkozásokon, korrepetálásokon való részvételt, továbbá a napközit.
Az alacsony komfort fokozatú lakások nagy száma miatt valószínűsíthető, hogy kevés olyan
lakás van a szegregátumban, amelyben az iskoláskorú gyermek részére külön szoba van
kialakítva, íróasztallal, és ahol csendben, nyugodt körülmények között tanulhat.
Ezért rendkívül hasznosnak bizonyulna a tanulószobák kialakítása az iskolákon belül,
különösen azoknak a diákoknak, akik nem feltétlenül szorulnak korrepetálásra, hanem csupán
az otthoni megfelelő tanulási körülmény nem áll neki rendelkezésre.
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15.2.2.3. A továbbtanulás szorgalmazása
Ennél a résznél mindenképpen a szülőnél kell kezdeni a probléma keresését, hiszen ha
elmarad a pozitív mintaadás, a gyermekkel szemben tanúsított elvárás, követelmények
felállítása, még nehezebb rábírni a fiatalkorút, mennyire fontos a tanulás szorgalmazása. A
gyermek pedig az esetek többségében önmagát ebben a korban még nem tudja tanulásra
sarkalni. Éppen ezért a pályaorientációs tanácsadások mellett a szülőknek is előadásokat kell
tartani, elsősorban tehát a szülőre kell hatni, igenis kifizetődő a gyermeknek tanulni, órán
odafigyelni, a későbbiek folyamán középvégzettséget szerezni, sőt, netán néhány
százalékuknál azt is el lehet érni, esetleges ösztöndíj programokkal, hogy főiskolán,
egyetemen tanuljanak tovább. Természetesen utóbbi cél középtávon fogalmazódik meg
leginkább, de fontos hosszútávon javítani a felsőfokú végzettségűek arányát a szegregátum
területén.
A szegregátum területén éppen ezért létre kell hozni egy Tanácsadó irodát, ahol megfelelő,
hasznos tanácsokkal látnák el a szegregátum diákjait és szüleit egyaránt.
Fentebbi oktatással kapcsolatos stratégiai lépés azért lenne rendkívül fontos, mert a
segítségadás maga a szegregátum területén valósulna meg, az itt élő lakosoknak könnyen
elérhető szolgáltatást jelenthet a későbbiekben.
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Azonnali, rövidtávú intézkedések (Alsózsolca)
Felmerült problémák

Azonnali, rövidtávú intézkedések

Felelős

Tervezett

Forrás

megvalósítás
dátuma
Alacsony

iskolai

végzettségű
minimális

lakosok
esélye

a

munkaerő piacon

 Lehetőség biztosítása az általános iskola
nyolc

osztályának

megszerzésére,

Hivatal

2013-tól

Önkormányzatai

folyamatosan

/ pályázati

2013-tól

Önkormányzatai

folyamatosan

/ pályázati

 Családsegítő

befejezésére
 Majd ezt követően lehetőségeik felmérése,
szakmák

 Polgármesteri

elsajátítása,

összehangolva

a

település adta lehetőségekkel

Szolgálat
 Munkaügyi
központ

 Pályázati lehetőségek kihasználása: TÁMOP
első lépés programok, ESZA-s pályázatok,

 Civil

szervezetek,

egyesületek

egyéni képzési tervek
Képzések, tanfolyamok
indítása,

és

befejezésük

sikeres

 A

településen

használható

szakmák

megszerzése

Hivatal

 Ehhez mindenképpen fel kell mérni a város
adta

lehetőségeket,

fel

kell

venni

a

vállalkozókkal a kapcsolatot, együttműködés
megteremtése

 Polgármesteri
 Munkaügyi
Központ
 Cigány Kisebbségi
Önkormányzat
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Az

idejében

megvalósuló

segítség

elmaradása

 El kell érni, hogy a képzések, tanfolyamok a
lakosság minden részére eljussanak
 Családsegítő

szolgálat

Szolgálat

kihelyezése

a

szegregált részre, amely mindig közvetíteni
fogja az aktuális állás lehetőségeket, illetve a
segítségnyújtás helyben fog megvalósulni
Tartós munkanélküliek
újrafoglalkoztatása

 Családsegítő

 Fokozott együttműködés kialakítása a Cigány
Kisebbségi Önkormányzattal
kapcsolat felvétel, együttműködés kialakítása

Önkormányzatai

folyamatosan

/ pályázati

2013-tól

Önkormányzatai

folyamatosan

/ pályázati

2013-tól

Önkormányzatai

folyamatosan

/ pályázati

 Cigány Kisebbségi
Önkormányzat
 Polgármesteri
Hivatal
 Polgármesteri
Hivatal

 A helyi és a környező vállalkozókkal való

2013-tól

 Cigány Kisebbségi
Önkormányzat
 Családsegítő
Szolgálat
 Munkaügyi
Központ

Az

újrafoglalkoztatás

 A

Családsegítő

Szolgálat

álláskeresői

elősegítésének alacsony

programjának színvonalasabbá tétele állandó

színvonala

karrier

tanácsadó

szakember

és

 Családsegítő
Szolgálat

helyi

vállalkozók részvételével
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15.2.3.

Az érintett lakosság foglalkoztatás helyzetének javítása,

munkaerő piaci integráció
15.2.3.1. Az általános iskolai végzettség megszerzése és a szakképzés
A szegregátum terület lakosai iskolázottságukat tekintve is jelentős hátrányban vannak a város
többi részének lakosságához viszonyítva, ugyanis az aktív korú népesség 77,8 %-a
rendelkezik legfeljebb általános iskolai végzettséggel. A település más részein ennek a
legmagasabb aránya 38,0%.
Fentebbi érték magában foglalja azon szegregált lakosokat is, akik még ezt sem fejezték be
sikeresen, ezért az Anti szegregációs stratégia egyik legfontosabb célja biztosítani a
szegregátumban élőknek az általános iskola sikeres elvégzését. Azon lakosoknak tehát, akik
az általános iskolát sem fejezték be sikeresen, lehetőséget kell teremteni, hogy azt be tudják
fejezni.
Az általános iskolát elvégzetteknek pedig biztosítani kell a szakképzést, a szakma tanulást,
tanfolyamokat,

ugyanis

a szegregátum

lakosságának 52,1%-a alacsony presztízsű

foglalkoztatási csoportban dolgozik. Ezt középtávon szintén érdemes fejleszteni, és a lakosság
akár néhány százaléka körében elérni azt, hogy középfokú végzettséget szerezzenek, ezáltal
lehetőségük lenne biztosabb, magasabb munkakörben elhelyezkedniük.
Természetesen ez csak másodlagos célként jelenik meg az általános iskolai végzettség
befejezése mellett, és csupán egy nagyon kisméretű változást lehet elérni, hiszen nagyon
magas az alulképzettek aránya a szegregált területen.
A településnek mindenképpen ki kell használnia a különböző pályázati lehetőségeket,
amelyek különösen a két legfontosabb stratégiára, az általános iskola megszerzésére és a
szakképzésre irányulnak. Ide sorolandó a TÁMOP első lépés programok, az egyéni képzési
programok, az ESZA-s pályázatok.
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15.2.3.2. A munkanélküli lakosok reintegrálása a munkaerő piacra
A szegregátum területen az aktív korú népesség 82,2%-a nem rendelkezik rendszeres
munkajövedelemmel, emellett a település többi részén is magas azoknak az aránya, akiknek
szintén nincs rendszeres jövedelme az aktív korúakon belül, mégpedig kivétel nélkül 50%
felett van.
Ez a riasztó mutatószám felhívja arra a figyelmet, hogy a szegregátumon kívüli lakosokra is ki
kell terjeszteni a munkaerőpiacra való reintegrálás lehetőségét.
Éppen ezért a munkaerő piaci integráció keretében az önkormányzat célja a lakosság
foglalkoztatási helyzetének javítása, elősegítése képzési, átképzési, munkahely teremtési
elhelyezkedést segítő programokkal. Természetesen az elsődleges cél a munkaerő piacra való
vissza-, illetve bevezetés.
Az Antiszegregációs stratégia során nagy figyelmet kell szentelni a részmunkaidős állások
kialakításra, különösen a GYES-ről visszatérő nők, valamint a több éve nem foglalkoztatott
lakosok részére. Ennek kapcsán érdemes felfejleszteni a családsegítő szolgálatban működő
álláskeresői kluboknak, tanácsadásoknak a színvonalát, többek között be kell vonni a
programba karrier tanácsadó szakembert, valamint helyi vállalkozókat.
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Közép-és hosszú távú intézkedések
Felmerült

Közép-és hosszú távú intézkedések

Felelős

Tervezett

problémák

Forrás

megvalósítás
dátuma
 Középvégzettség megszerzésének lehetősége

Alacsony
presztízsű

a településen

foglalkoztatási
csoportokban
lévők

 Hosszú

 Polgármesteri
Hivatal

távon

magasabb,

biztosabb

(oktatási

Önkormány
zatai/
pályázati

referens)
 Családsegítő

munkahelyen elhelyezkedni

magas

Szolgálat

aránya

 Cigány Kisebbségi
Önkormányzat
 Tanfolyamok, képzések felkutatása

GYES-ről
visszatérő

nők

 Ezt

követően

a

munkahelyen

 Családsegítő
való

foglalkoztatása,

elhelyezkedésre

visszavezetés a

foglalkoztatási viszonyok kialakítása: például

munkaerő

4 órás állás kialakítása

részmunkaidős

zatai/

 Munkaügyi

pályázati

Központ

 Álláskeresői programban való részvétel

piacra
A

törekvés,

Szolgálat

Önkormány

lakosság

alacsony iskolai

 Pályázati lehetőségek felkutatása
 Törekedni kell, hogy minden felnőtt

 Polgármesteri
Hivatal

(oktatási

Önkormány
zatai/
175

Alsózsolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája
végzettsége

lakosnak meglegyen az általános

pályázati

referens)

iskolai végzettsége, amire lehet építeni

 Családsegítő

a szakmák megszerzését

Szolgálat

 Előadások tartása, kiemelten a

 Cigány Kisebbségi

gyermekes szülők részére, a tanulás,

Önkormányzat

továbbtanulás fontosságáról
Munkahely

 A folyamatos kapcsolattartás elengedhetetlen

megtartása

a foglalkoztatott és a Családsegítő Szolgálat

 Családsegítő

Önkormány

Szolgálat

zatai/
pályázati

között
Oktatási integráció
Felmerült probléma

Cél megfogalmazása

Tevékenység leírása

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Sok esetben hiányos a A szülők nyilatkoztatása az
szülők

iskolai iskolai végzettségről

végzettségére

(ezen nyilatkozat szükséges

vonatkozó

például

nyilatkoztatás

támogatáshoz)

az

 Pontos,

hatályos

intézményi

nyilvántartás,

a Folyamatos

meglévőek ellenőrzése, a hiányzó adatok megkérése

óvodáztatási

Rendszertelen óvodába Elérni, hogy őket is szívesen
járatás a halmozottan fogadják az intézmények

 A szülők aktív bevonása a településen működő Folyamatos
óvodákba
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hátrányos

helyzetű A korai óvodáztatás mellett a

gyermekek esetében

tartós

óvodáztatás

megteremtése

 Nyílt napok tartása
 Az óvodába beíratás segítése, a felszerelések
beszerzésében való segítségnyújtás
 Pontosan nyilvántartani az 5 éveseket, valamint a 3
évet betöltött halmozottan hátrányos helyzetűeket
 Személyes

megkereséssel

hatni

a

szülőket,

kötelezettségüknek tegyenek eleget, ehhez való
segítség megadása
 Rendszeres

és

eredményes

együttműködés

a

gyermekjóléti szolgálat, a védőnő és az óvoda között
 A veszélyeztetett

gyermekek minél

hamarabbi

felismerése, és megfelelő segítése
 Gyakoribb közös családlátogatások a szakemberek
részéről
Nincs

arányban

a Arányosabb

településen a hátrányos, gyermekek
a

óvodai,

a

iskolai

 A valódi integráció végett felül kell vizsgálni az Folyamatos
óvoda és iskola körzeteket

halmozottan eloszlása, minden intézmény

hátrányos,

és

hátrányokkal
küzdő

legyen

a vállalja fel az integrációt
nem

gyermekek
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aránya
Az

iskola

érettség A hátrányos és halmozottan

megléte

hátrányos

helyzetű

gyermekek

időben

felkészülten

és

menjenek

 Hatékony fejlesztése a gyermekeknek, hogy az Folyamatos
iskolában kevésbé legyen lemaradva
 Célzott, egyéni felkészítést kapjon a gyermek, hogy
időben meg tudja kezdeni az iskolát

iskolába
Az

iskolában Érvényre juttatni azt, hogy

alulteljesítők

nagy esetlegesen a gyermek nem

száma

küzd tanulási zavarral, csupán
az

otthonában

biztosítva

a

 Tanulószobák kialakítása

Folyamatos

 Napközi biztosítása
 Egyéni korrepetálások biztosítása

nincsenek
tanulásra

alkalmas körülmények
Alacsony

motiváció Tanácsadó iroda kialakítása a

 Pályaorientációs tanácsadások nyújtása

megléte a szegregátum szegregátumban

 Ösztöndíj programok felkutatása

diákjai között

 A diákok motiválásán túl a szülők megfelelő

Folyamatos

attitűdjének kialakítása
Nincs

biztosítva

megfelelő

a Tanulószobák kialakítása

 Önkéntesek bevonása

Folyamatos

otthoni

tanulás körülménye
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15.2.4.

Szociális ellátórendszer beavatkozások

A megfelelő szociális hozzáférést biztosítani kell a szegregátum lakosainak is egyaránt, hogy
tisztában legyenek vele, milyen típusú problémával melyik szolgáltatást nyújtóhoz
fordulhatnak segítségért. Gyakori probléma ugyanis, hogy a lakosok már akkor kérnek
segítséget, amikor már nagy a baj, és a szociális szakembereknek ekkor már kevés eszközük
van arra nézve, hogyan, milyen módon segítsék a rászorulót. Éppen ezért szükséges, hogy
azok számára is biztosítsuk a segítséget, akik különböző oknál fogva nem jönnek be a
városközpontba, a családsegítő szolgálat irodájába. Ennek részeként stratégiai elemként
kivisszük a közszolgáltatást a szegregátum területére, ahol minimum egy napot tölt a
családgondozó, ezáltal lehetőségük nyílik arra is, hogy a szociális szolgálatokat egyébként
nem kereső, ugyanakkor szociálisan hátrányos helyzetű lakosok is bátran kérjenek segítséget.
Ezáltal jobban tudnának informálódni a szegregátum lakosok a település nyújtotta
lehetőségekről, aktuális információkról, képzési, elhelyezkedési lehetőségekről.
Egészségügyi programok
Az egészségügyi programok során elsősorban a legfontosabb, hogy a szegregátum lakosai
saját lakókörnyezetüket tisztán tartsák, megfelelő higiénikus környezetet teremtsenek, ezáltal
rendezett körülmények közt élhessenek és gondozhassák, nevelhessék gyermekeiket. Ezen cél
eléréséhez azonban a város egészének össze kell fogni, mind a családsegítő szolgálatnak,
mind a civil szervezeteknek, mind pedig a város jobb területén élő lakosainak egyaránt.
Az egészségügyi programok során fontos azt elérni, hogy a szegregátum lakosai is menjenek
el szűrésekre, legyen mindenkinek saját háziorvosa, akiket igény szerint felkereshetnek.
Fontos továbbá, hogy a településen működő egészséges

életmóddal kapcsolatos

rendezvényeken, előadásokon, egészségnapokon jelenjenek meg ők is. Ehhez a stratégiai
célhoz fontos bevonni a településen működő háziorvosi és védőnői szolgálatot.

15.2.5.

Közösségfejlesztő programok

Ez elsősorban a településen létező diszkrimináció csökkentésére kell, hogy kiterjedjen
különböző városi rendezvények megvalósulásával, amely során a lakosság aktív részvétele
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növeli a helyi lakosság önszerveződő képességét, valamint egymás elfogadását is jobban
elősegíti.
Fontos, hogy a közösségfejlesztő programok a szegregátum területén is valósuljanak meg,
amit az itt lakók szerveznek, többek között városnapot, hagyományőrző programsorozatot.
Ezzel a tevékenységgel a szegregátumban élő lakosok fontosabbnak érzik magukat a városuk
életében játszott szerepüket illetően, és hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy a településen élők
jobban elfogadják őket, és a köztük lévő szakadék szűküljön, vagyis való antiszegregáció
valósuljon meg.

15.2.6.

A település összefogása a hatékony együttműködésért és

elfogadásért
A településen lévő szociális problémák enyhítése, mérséklése csakis közös összefogással
valósulhat meg, ezért mindenképpen szükséges a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a civilek,
a vállalkozók közös összefogása, hogy a szegregátum lakosainak élethelyzete, munkához való
viszonya, lakáskörülménye pozitív irányba változzon.
Ez azonban kiterjed a segítésen túl arra is, hogy szintén elengedhetetlen a közös összefogás
ahhoz, hogy a településen, illetve az egész társadalomban elfogadják a romákat, a romák
pedig elismerjék és tegyenek azért, hogy be tudjanak abba illeszkedni. Ehhez tehát a nem
szegregált területen élő, jobb helyzetben lévő lakosokat is fejleszteni kell, hogy ők is
hozzájáruljanak a szegregált területen élők helyzetének javításához, integrációjához,
foglalkoztassák őket, jelentsék be a munkahelyre, biztosítsák számukra a megfelelő
esélyegyenlőség feltételeit. Természetesen ebben a legnagyobb segítséget az önkormányzat, a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint a civil szervezetek adhatják meg.

16. Monitoring
Az anti-szegregációs tervben megfogalmazott intézkedések monitoringja legalább 2 évente
meg kell történjen, az önkormányzat célja, hogy az IVS monitoringja keretében az antiszegregációs terv felülvizsgálata is megtörténjen, működési menete egyező az IVS
monitoringjához kapcsolódóan meghatározott elemekkel.
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