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I. 
 

BEVEZETŐ 
 
 
 
A gazdasági program elkészítéséről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 

többszörmódosított 2011. évi CLXXXIX. évi törvény 116. § (5) bekezdése rendelkezik. A 

gazdaságiprogram a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó 

időszakra szól.A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza 

mindazoncélkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a 

helyitársadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a 

megyeiterületfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelező 

ésönként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. 

A gazdasági programot a képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon belül 

kell elfogadnia, ha a gazdasági program egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő 

gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-

testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a 

ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. 

Sajóbábony Város gazdasági programja a 2014 – 2019. közötti időszakot öleli fel, a benne 

foglaltakolyan irányelv-gyűjteménynek tekinthetőek, melynek megvalósítási szándékát 

Sajóbábony VárosÖnkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkoztatta. Az államháztartás 

jelenlegi kondíciói, aköltségvetési adottságok folytán a végrehajtás ütemezését az éves 

költségvetésektartalmazzák. 
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II. 
HELYZETELEMZÉS 

 
 

1. A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága, rövid történeti áttekintés 
 
 
Sajóbábony Árpád-kori alapítású település. Neve először Babun (valószínűleg személynév) 

néven szerepel egy 1325-ös oklevélben. Kezdetben a királynék birtokolta diósgyőri vár 

uradalmához tartozott. Később többször elzálogosították. Tulajdonosa volt a Nyáry, Drugeth, 

Jászy és a Rákóczi-család is. A 18. században mikor a diósgyőri uradalom újra a koronához 

került, Bábony ismét a kincstáré lett. A török uralom idején a hatvani szandzsák része volt. A 

hódoltság időszakában tért át a lakosok nagy része a református hitre. Bár iskolájuk 1600-tól 

működött, templom építésére csak II. József türelmi rendelete idején kerülhetett sor. Lakói a 

20. század elejéig jellemzően a mezőgazdaságból éltek. 

Sokak szerint a völgyek szabdalta, sűrű erdővel borított dombos vidék volt az egyik fő oka 

annak, hogy az 1940-es évek végén, a nagy hadiipari-fejlesztések idején itt kezdték el építeni 

az Észak-Magyarországi Vegyiművek (ÉMV) elődjét, az „1040”-es vállalatot, amely 

eredetileg hadiüzem volt.  

Az iparfejlesztés következtében robbanásszerű fejlődés következett be: az újonnan érkező 

munkásoknak és mérnököknek városias jellegű lakótelepet építettek, amely így kulturálisan 

is, területében is élesen elkülönült a régi bábonyiak lakóhelyétől, a falutól. A modern 

lakótelep egységes tervezésének jegyében a lakóházakkal egy időben iskola, óvoda, bölcsőde, 

és sportpályák is épültek. 

Az 1980-as évek közepén, a község főút felé eső részén egy nagyobb területen telkeket 

parcelláztak ki, amelyeken egyéni építkezések sorának eredményeként egy modern, családi 

házas rész épült fel, kellemes, elővárosias környezetet teremtve. 

A település 2009. július 1-je óta városi rangot kapott. 

 

Sajóbábony Miskolctól 13 kilométerre északra, a Bükk hegység keleti lankáinak (közelebbről, 

a Tardonai-dombság) és a Sajó-medencének a találkozásánál helyezkedik el. A település két 

markánsan elkülönülő részre oszlik: a falura és a lakótelepre. A falu a Bábony patak 

völgyében búvik meg, a 26-os főútról, a református és a katolikus templom kivételével nem is 
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látható. A lakótelep, mely méretében és lakosai számát tekintve is meghatározó része 

Sajóbábonynak, a Sajó-medence sík területén helyezkedik el, olyan benyomást keltve, mintha 

a település a völgyből `kifolyt' volna a síkságra, ahol aztán kényelmesen `szétterült.' 

Bár Sajóbábony 'zsáktelepülésnek' számít (másfél kilométeres bekötőút vezet a főútvonalhoz), 

a város megközelíthetősége az országos átlag fölötti. Ennek oka, hogy a 26-os főútvonalat 

még az 1980-as években négysávossá bővítették Miskolc és a bábonyi elágazás között (amely 

elágazás egyébként állandó közvilágítást is kapott ugyanezen fejlesztés keretében), így a 

megyeszékhely központjába például gyorsabban be lehet érni Sajóbábonyból (kb. 15 perc) 

mint a közigazgatásilag Miskolchoz tartozó Diósgyőrből. Az országos úthálózathoz való 

csatlakozást tovább javítja az új összekötő út, amely a 26-os főútvonalat azM3-as 

autópályával kapcsolja össze Miskolc belvárosának elkerülésével. 

Előnyös földrajzi fekvése, a jó közlekedési lehetőségek, a település nyugodt,kiegyensúlyozott 

élete és természetesen Miskolc közelsége miatt Sajóbábony azon települések közétartozik, 

mely Miskolc agglomerációs körzete adta lehetőségeket a maga javára fordította. 

 

2. Infrastruktúra helyzete 

 

Közúton a 26-os számú főútról lekanyarodva közelíthető meg a település. A város közúton 

nagyon jól megközelíthető. Habár a városba vasútvonal is vezet, azonban az az Ipari park 

igényeit kiszolgálva, kizárólag árufuvarozásra használják. Sajóbábony Miskolcról és több más 

településről közvetlenül távolsági busszal is könnyen, gyorsan elérhető. 

A településen az ivóvízellátást az ÉRV Zrt. biztosítja. A közüzemi vízvezeték-hálózat részben 

cserére szorul. A településen az ivóvízhálózat 95%-ban kiépített. 

Sajóbábony rendelkezik közüzemi szennyvízelvezető rendszerrel. A településen összegyűlt 

szennyvíz tisztítása a városban található Ipari parkban történik. 

A belterületi csapadékvíz-elvezető hálózat a településen kiépített, részben nyílt földmedrű és 

burkolt, valamint zárt csatornák találhatóak. 

Az elektromos energia hálózati ellátás 100 %-ban biztosított. Az Önkormányzat intézményei 

napelem rendszerrel felszereltek. 

A gázellátás a településen közel teljes kiépítettségű. 

Mobiltelefon szolgáltatás az egész településen mindenhol elérhető, mindhárom szolgáltató 

lefedettsége 100 %-nak tekinthető. Kábeltelevízió hálózat a település 100 %-án kiépített, de a 

működése korlátozott. Üzemeltetője az Oláh és Társa Kft. Arnót. A településen digitális 

műholdas televízió, telefon és internet egyaránt elérhető. 
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A városban a kommunális hulladékszállítás és hulladék elhelyezés, a veszélyesnek 

minősítettegészségügyi hulladékok gyűjtése és elszállítása, a használt szárazelemgyűjtés 

valamint a szelektív hulladékgyűjtés megoldott. 

A hulladékszállítási közszolgáltatást a városban 2014. október 1-től a Sajó-Bódva Völgye és 

Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás keretén belül, a Zöld-Völgy Nonprofit 

Kft. végzi. 

A településen egy korszerű, fejlett Ipari park található. Mind a településen, mind az ipari 

parkban jelentős számú és fajtájú vállalkozás működik.  

 

Főbb demográfiai jellemzők:  

a) Születések, halálozások számának alakulása: 

Év Születések 

 száma (fő) 

Halálozások  

száma (fő) 

2012 41 49 

2013 42 46 

2014 39 39 

 

b) Népesség kor szerinti megoszlása: 

 

Kor szerinti 

csoportosítás 
Fő 

0-2 120 

3-5 92 

6-13 214 

14-17 132 

18-59 1643 

60 év feletti 676 

Összesen 2877 
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Korcsoport Fő Megoszlás 

(%) 

Gyermek 

és 

fiatalkorú 

597 20,75 

Munkaképes 

korú 

1816 63,12 

Idős korú 464 16,12 

ÖSSZESEN 2877 ~ 99,99 

 

c) A regisztrált álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint: 

 

Megnevezés Nyilván-
tartott 

összes (fő) 

Folyamatosan 
nyilvántartott  

(hossza 
meghaladja a 

365 napot) 

Álláskere-
sési 

járadék 

Álláskere-
sési segély 

FHT (fő) Munkakorú 
népesség 

(fő) 

Relatív 
mutató 
(%) 

Arányszám 

Sajóbábony 

2015.07.22. 

állapot 

szerint 

189 52 7 6 63 1987 9,51 1,60 

 

 

3. Az önkormányzat által ellátott feladatok 

 

1.) Az önkormányzat által ellátott kötelező feladatok: 

a) településfejlesztés, településrendezés; 

b) településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról 

valógondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak 

éstartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakításaés 

fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

c) a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 

d) egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
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e) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,rovar- 

és rágcsálóirtás); 

f) óvodai ellátás; 

g) kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 

előadóművészetiszervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a 

helyiközművelődési tevékenység támogatása; 

h) szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

i) lakás- és helyiséggazdálkodás; 

j)  a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint 

ahajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 

k) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

l) honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 

m) helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

n) a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési 

lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

o) sport, ifjúsági ügyek; 

p) nemzetiségi ügyek; 

q) közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

r)  helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

s) hulladékgazdálkodás; 

t) víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 

rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

 

2.) Az önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok: 

 
a) felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatása (Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer működtetése), 

b) első nyelvvizsga díjának megtérítése 

c)  fiatalkorúak egészséges életmódjának támogatása (gyermekétkeztetési támogatás, 

gyermekek üdültetésének támogatása), 

d) fogyatékosok nappali ellátása, foglalkoztatása 

e) környezettudatos szemlélet erősítése (Környezetvédelmi Alap működtetése, 

szilárdhulladék szelektív gyűjtésének szervezése, energiatakarékossági 

programoktámogatása, légszennyezés elleni küzdelem, allergén növényekkel 
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kapcsolatosfeladatok, településkép javítása - közhasználatú zöldterületek fenntartása 

ésüzemeltetése), 

f) egyesületek, civil szervezetek, szerveződések tevékenységének segítése, támogatása, 

(közhasznú társadalmi szervezetek támogatása, időskorúak támogatása, kisebbségi jogok 

érvényesülésének támogatása, helyi sportfeladatok és sportrendezvények támogatása, helyi 

kultúra támogatása), 

g) bűnmegelőzési feladatok (helyi közbiztonság erősítése, térinformatikai 

rendszertámogatása), 

h)  idegenforgalmi tevékenység, történelmi múlt ápolása, 

i) önkormányzatok közötti partnerség erősítése, 

j)  nemzetközi kapcsolatok ápolása (testvér-települési kapcsolatok ápolása, szélesítése). 

 

4. A település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere 

 

A) AKlebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Miskolci Tankerülete által fenntartott 

oktatási intézménye: 

Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola  

B) Nemzetközi kapcsolatok: 

Testvér-települési kapcsolat Rejdova (Szlovákia) településsel 

C) Társulásos kapcsolatok: 

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara 

- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

- Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 

- Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 

- Miskolc Környéki Önkormányzati Társulása 

- Bükk-TérségiLeader Egyesület. 

D) Tulajdonosi kapcsolat: 

- Sajóbábonyi Vegyipari Park 
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5. Költségvetés szerkezete 

 

A.) Kiadások 

A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakult: 

A kiadások összege (e Ft-ban) 
 

Megnevezés 2012 (tény) 2013 (tény) 2014 (tény) 2015 (terv) 

Személyi jellegű kiadások 249.682 165.313 216.275 220.011 

Munkaadót terhelő járulékok 63.287 41.651 53.472 54.463 

Dologi kiadások 188.261 196.454 229.727 197.486 

Szociális rászorultság miatti kiad 73.840 58.070 52.627 25.421 

Működési célú pénzeszköz átadás 12.975 15.533 32.790 15.760 

Beruházási célú kiadás 109766 268584 86812 239994 

     

 

B.) Bevételek 

A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakult: 

A kiadások összege (e Ft-ban) 

Megnevezés 2012(tény) 2013(tény) 2014(tény) 2015 
(terv) 

Helyi adó bevételek 406.083 337.329 385.353 300.000 

Átengedett központi adó 22.450 5.518 5.706 5.000 

Szolg ellenértéke 11.883 13.110 16.181 13.275 

Állami támogatás 208.717 234.097 160.856 125.000 

Eu-s forrásból származó bevétel 0 209.084 56.862 151.050 
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6. Vállalkozási tevékenységet végzők köre 

 

A település gazdasági, kereskedelmi adatai (2015. év) 

Működő vállalkozások száma 129 

Jogi személyiségű vállalkozás 66 

Jogi személyiség nélküli vállalkozás 19 

Egyéni vállalkozás 44 

Kiskereskedelmi egység 12 

Vendéglátóegységek száma 6 

 

 

7. A feladatok ellátását szolgáló intézményhálózat 

A feladatok ellátásához rendelkezésre álló intézménystruktúra 

A)  Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

- Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal 

 

B)  Önállóan működő költségvetési szerv: 

- Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda és Pitypang Tagóvoda 

- Szociális Étkező 

- Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 
 

C) Egyéb 

- Műszaki Ellátó Szervezet 

- Védőnői szolgálat 

 
D) Vállalkozásba adott intézmények: 

- Háziorvosi szolgálat 

- Fogorvosi szolgálat 
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III. 

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  

 

A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 

 

Az önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához 

szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: 

-  Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. 

Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi 

adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az önkormányzat saját forrásának 

növelésére. 

-  A képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az 

elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer 

nyújtotta előnyöket. (A feladatok olyan formában, illetve feltételekkel történő 

megteremtésére törekszik, hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja.) 

-  Az önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és 

lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot 

dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges 

vagyontárgyak kihasználására (különösen a bérbeadás, a bérmunka lehetőségére), 

valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére. 

-  A képviselő-testület rendszeresen figyelemmel kíséri a befektetéseit, értékpapírjait, 

megvizsgálja a lehetséges hozamokat, hasznokat. 

-  Az önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott 

célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás 

bevonásával valósítsa meg.  

-  A képviselő-testület körültekintően jár el akkor, ha az önkormányzat működtetése, 

illetve fejlesztése hitelfelvétel mellett valósítható meg.  

 

A működtetés és a fejlesztés területén prioritás a település alapfeladatainak jó 

színvonalontörténő ellátása mellett a biztonságos gazdálkodás megvalósítása. 
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A koncepciót meghatározó stratégiai tényezők 

 

Az Európai Unió tagjaként Magyarország jogosulttá vált az Európai Unió 

fejlesztésitámogatásainak, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap 

és Kohéziós Alap továbbá a Szolidaritási Alap forrásainak igénybe vételére. Magyarország a 

2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program 

keretében tervezi, mely programok illeszkednek az EU2020 stratégiához. Az operatív 

programok tartalma - azok brüsszeli jóváhagyásáig - még változhat. 

 

A tervezett operatív programok az alábbiak: 

 

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsődleges célja a 

közlekedés hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési 

hálózaton keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig. 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) elsődleges célja, hogy a 

humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási 

ésnépesedési kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység 

elleniküzdelemből fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió 

erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt 

tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

számának növelésére és a kutatás-fejlesztésre. 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célja, hogy a magas 

hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az 

emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – 

védelmével összhangban valósuljon meg. 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) egyik legfontosabb 

célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt új 

munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni. 

A program további két fontos célkitűzése az ország innovációs képességeinek és 

kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) fő küldetése, hogy kereteket 

biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. 
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Fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és 

környezetre irányuló fejlesztések is. 

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) segítségével 

kívánjákbiztosítani Magyarország egyetlen „fejlettebb” régiójának további fejlődését, 

gazdasági versenyképességének további növekedését, illetve a régión belüli fejlettségbeli 

különbségek csökkenését. 

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) nyomán 

hajtják végre a közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztéseit. 

A Vidékfejlesztési Program (VP) elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások 

versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és 

közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági 

fejlődés támogatása. 

A Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) a halászati ágazat támogatási 

lehetőségeit tartalmazza. 

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) elsődleges célja, hogy 

a leginkább rászoruló személyeket – a szegénységben élő gyermekeket, a hajléktalanokat, 

valamint a rendkívül alacsony jövedelmű személyeket – megfelelő étkezéshez és alapvető 

fogyasztási cikkekhez juttassa. 

 

Az Operatív Programok segítségével önkormányzatunk igen széles körben 

juthattámogatáshoz mind a Mötv.-ben meghatározott kötelező feladatai ellátása tekintetében, 

mind az önként vállalt kötelezettségek körében. 

A források elérését tovább segíti a gazdálkodás EU-logikájú átszervezése, a meglévő források 

hatékony, célorientált felhasználása, a határos agglomerációs településekkel történő 

együttműködés kialakítása bizonyos önkormányzati feladatok együttes ellátása céljából. Az 

együttműködés hatékonyabb szervezeti keretek kialakulásához vezethet, amely biztosíthatja a 

gazdaságosabb, valamint magasabb színvonalú ellátás megvalósítását. 

Összességében megállapítható, hogy Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz 

azönkormányzatok számára forrásbővülést, új potenciális növekedési pályát jelentett. Az új 

helyzet kihívásaira önkormányzatunk stratégiai, azaz hosszú távú általánosan érvényes 

fejlesztési célok kijelölésével, valamint az azoknak megfelelő lehetőségek kihasználásával, 

tudatos megvalósításával reagál. 
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Fejlesztési célok, elképzelések 

 

A helyzetelemzés során feltárásra került a település jelenlegi helyzete, ezen túl 

ahelyzetelemzés eredményeként felszínre kerültek a gyenge és erős pontok, melyek 

alapvetően meghatározzák a jövő fejlesztési elképzeléseit.  

Sajóbábony Város Önkormányzatának gazdasági programja olyan stratégiai jellegűcélokat tűz 

ki, melyek megszabják az önkormányzati döntések irányát, megfogalmazzák azokat az 

elképzeléseket, amelyek szervesen illeszkednek céljaihoz, és amely célok eléréséhez, 

megvalósításához a képviselő-testület meg kívánja teremteni a szükséges anyagi forrásokat. 

Az önkormányzatok helyzete, feladatrendszere, belső működése az elmúlt négy évben 

megváltozott. Számos feladat, hatáskör került más szintre, a közigazgatás rendszerébe 

bekerültek a járások, az oktatás szervezésébe a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó 

Központ (KLIK). Azonban ez közel sem jelenti azt, hogy az önkormányzatoknak kevesebb 

feladata lenne, hanem más jellegű, a helyi, települési feladatok és az ehhez kapcsolódó 

központi elképzelések végrehajtása és ennek megszervezése került előtérbe. 

Törekedni kell arra, hogy a fejlesztések jelentős része pályázati forrásból és az önerőből 

finanszírozható beruházásokból valósuljon meg. 

 

A Sajóbábonyi Ipari Park tulajdonosának jó üzletpolitikájának köszönhetőensorra létesültek 

az új üzemek, települtek be új vállalkozások, amelyek a foglalkoztatásban, a helyi 

adóbevételekben, a lakosság életkörülményeinek javulásában, a település fejlődésében 

meghatározott szerepet töltöttek be. Az Ipari Park vezetőivel közös célkitűzésünk, feladatunk, 

új befektetők letelepítése. 

Sajóbábony város lakosságának egyik problémája a munkanélküliség. A szakképzetlen 

emberek elhelyezkedési lehetőségei minimálisak. Ennek megváltoztatására az alábbi 

feladatokat tűzzük ki célul. 

–  A Megyei munkaügyi központtal és annak kirendeltségével történő együttműködés és 

kapcsolattartás erősítése. 

–  Az álláskereső lakosok továbbképzési lehetőségeinek a segítése és összehangolása. 

–  A település és annak környéke munkaerő-piaci és munkahely kínálati helyzetének a 

felmérése, annak kívánalmaihoz történő illeszkedés elősegítése. 
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–  A képzésben résztvevő intézményekkel történő kapcsolatkialakítás és kapcsolattartás 

rendszerének a biztosítása. 

– A településen működő vállalkozások önkormányzattal történő együttműködési 

lehetőségének a megteremtése. 

 

Az elkövetkező évek prioritása kell, hogy legyen a település jelenlegi 

arculatánaktovábbfejlesztése, kisvárosiassá tétele. Ennek egyik fő eleme az egyedi 

jellegzetességek megtartása mellett az utcaképek lehetőség szerinti egységessé tétele, az utcai 

csapadékvíz elvezetés rendszerének teljes kiépítése, valamint a településen található 

Vargaszögi-patak meder burkolása. A megváltozott közlekedési szokások, a településen 

átmenő gépjármű forgalom növekedése indokolja, a főúton kialakítandó biztonságos 

kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtését. Ehhez az alapelvhez járul hozzá a 

kulturált közösségi terek (parkok, emlékművek) kialakítása a település több pontján, melyek a 

közösségformáláson, az emberi kapcsolatok ápolásán túl, a település lakosságmegtartó 

feladatát is hivatottak betölteni. 

A megvalósításhoz járul hozzá, a település kisgyermekes családjainak, illetve 

gyermekvállalásban gondolkodó fiataljainak igényeit kielégítő játszóterek kialakítása 

(Lakótelepi játszótér felújítása, Ófaluban új játszótér kialakítása). 

 

A természeti környezet megőrzése a település hosszú távú fejlesztései stratégiájának 

egyikalapköve. Sajóbábony természeti adottságait és elhelyezkedését illetően kedvező 

lehetőségekkel rendelkezik. A természeti értékekre épülő fejlesztések alapja, hogy az 

önkormányzat és a település lakossága belássa, hogy környezetünk értékei megóvandóak, 

azok védelme a település fenntarthatóságának és fenntartható fejlődésének egyik kulcs eleme. 

 

A jövőre nézve az alapcélok közé tartoznak az önkormányzat kötelező 

feladatellátásáhozkapcsolódó fejlesztések. Folytatni kell az eddigi gyakorlattal megegyezően 

önkormányzati kezelésben lévő intézményeink, épületeink állagmegóvását (Ófalusi Óvoda 

felújítása, Orvosi Rendelő épületének felújítása). A felújítások, bővítések, során kiemelt 

hangsúlyt kell fektetni az energiahatékonyság növelésére, elsősorban a hőszigetelések, a fűtés 

és világítás korszerűsítése által. Ezen beruházások során, korunk elvárásainak megfelelően 

folyamatosan fejleszteni, növelni kell a megújuló, zöld energia felhasználási arányát 

településünkön. 
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A fejlesztési célok közé tartozik a település meglévő intézménystruktúrájában rejlő 

lehetőségek folyamatos kiaknázása, a létesítmények kihasználtságának javítása is. 

 

A tervek között szerepel az ÓfalusiÓvoda felújítása és bővítése, valamint a Központi Konyha 

bővítése. A konyha kapacitásánakbővítésével további munkahelyeket teremtenénk, valamint 

lehetőség nyílna nemcsak a helyi, hanem a környező települések lakosainak kiszolgálására is. 

Ezáltal további bevételek származnának a konyha működéséből. 

A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli 

családokbanromlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az 

Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. A 

munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen kiemelt feladat. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzatának településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, 

hogy azönkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. Csak 

olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a 

működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja, esetleg bevételnövelést is biztosít. 

 

A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat 

olyankialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek: 

- a város útvonalainak teljes felújítására, a teherforgalom lekorlátozására (Gyári út teljes 

felújítása), 

- nélkülözhetetlen a belterületi utak folyamatos karbantartása, kátyúzása, rendbetétele, 

- forgalomlassító berendezések telepítése; 

- a hiányzó járdák építése, meglévő járdák folyamatos felújítása, mezőgazdasági 

utakkarbantartása szükséges. 

 

A Képviselő-testület indokoltnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon 

történőfenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg: 

–  fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására, 

– folytatni célszerű a település-virágosítási programban történő részvételt, melyhez 

szükséges igénybe venni támogatók, önkéntesek segítségét, 

–  gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és 

pótlásáról, 
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–  figyelmet kell fordítani a köztéri építmények, műemlékek, a város főterén található 

emlékművek állagának megőrzésére, 

– lehetőség szerint látványelemekkel (szobrok, pihenőpadok stb.) kell gazdagítani a 

közterületeket, 

–  törekedni kell a meglévő játszóterek állagmegőrzésére, fejlesztésére újabb játszóterek 

kialakítására, 

–  gondoskodni kell az intézmények környezetében a megfelelő gépjárműparkolóhely 

kialakításáról. 

 

Kiemelt fontossággal bír a településen a megfelelő közbiztonság megteremtése, arra való 

törekvés. Ennek érdekében az Önkormányzat szorosan együttműködik a településen található 

Sajóbábonyi Rendőrőrssel. Ezen túlmenően mindent megtesz a település vezetése annak 

érdekében, hogy más formában is erősítse a közbiztonság helyzetét a településen. Közterület 

felügyeleti rendszert, mezőőrséget, közterületi kamerarendszert működtet, támogatja a 

településen működő polgárőrségeket. Fontos szerepet tölt be az Önkormányzat a közbiztonság 

megteremtésében szerepet játszó felek szoros együttműködésének kialakításában, 

koordinálásában. Jövőbeni célok közé tartozik a közterületi kamerarendszer további 

fejlesztése, bővítése, aktívabb rendőri jelenlét elérése a településen. 

 

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-

testületa gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő módon 

kívánja biztosítani: 

–  fenntartja a háziorvosi ellátást, védőnői ellátást és fogászati ellátást, a rendelési órákon 

kívüli időszakban orvosi ügyelettel gondoskodik az egészségügyi szolgáltatások 

elérhetőségéről, 

–  támogatja az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelő fejlesztéseket, 

–  gondoskodik az intézmények építési, felújítása, átalakításai kívánalmainak feltárásáról, 

kiemelve az orvosi rendelő épületének felújítását. 

 

Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az 

előírtszolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében a 

következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg: 

–  a könyvtár működtetése során intézkedéseket kell tenni a könyvállomány további 

gyarapítása érdekében, ehhez ki kell használni – az eddigiekhez hasonlóan –a pályázati 
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lehetőségeket, fogadni kell a magánszemélyek, intézmények, vállalkozások könyv, 

elektronikus információhordozó, folyóirat felajánlásait, illetve anyagi támogatását, 

–  gondoskodni kell a Déryné Szabadidőközpont ésVárosi Könyvtár bővítéséről, teljes 

felújításáról, ami által a városi könyvtárat is beleértve, egy impozáns, a település egyik 

jelképévé válható Művelődési Központ jöhet létre, 

–  a művelődési ház működésével kapcsolatban biztosítani kell a szükséges forrásokat, 

pótolni kell az elhasználódott eszközöket, 

–  gondoskodni kell arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó 

szervezetek számára biztosítva legyen a működésükhöz szükséges közösségi hely, 

kapjanak pénzügyi, anyagi támogatást a vállalt feladataik ellátásához, pályázati 

tevékenységüket segítse az Önkormányzat, 

–  gondoskodni kell az Tájház állagmegóvásáról, 

–  hagyományápoló tevékenységek folytatása, 

– támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését, városunk hírnevét öregbítő civil 

szerveződéseket, szervezeteket (úgymint a Harmónia Életmódklubot, Sajóbábonyi 

Kertbarátkör Egyesületet, Virágos Bábonyért, Rezeda Népdalkör, Kreatív Klub, 

polgárőrséget, SVSE, Sajóbábonyi Sakk Egyesület, Sajóbábonyi Teke Egyesület). 

 

A kistermelők, őstermelőkrészére az értékesítési lehetőséget – árusító standokon – a jövőben 

egy kulturált helyen kívánja biztosítani önkormányzat. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata az elmúlt években korrekt kapcsolatot alakított ki a 

történelmiegyházakkal, amit folytatni és erősíteni kíván a jövőben. Ennek érdekében 

fontosnak tartjuk a temetők karbantartásában történő segítségnyújtást, a temetők 

körbekerítésének megvalósítását. 

 

A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy 

kívánjakialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az 

Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói 

kört.A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete: 

–  minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi 

adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket, felülvizsgálja a helyi adó 

mentességeket, kedvezményeket, a helyi adó mértékét,adónemeket összehasonlítva dönt 

a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az adórendelet módosításokról, 
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–  csak olyan adórendeleteket fogad el, amelyek mind a lakosság, mind a vállalkozások 

számára még elviselhető anyagi terheket jelentenek, 

–  az adóbevételek növelése érdekében fokozott figyelmet fordít arra, hogy az adózók 

fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az 

adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges 

adóvégrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint a behajtás hatékonyságáról, 

– a befizetések ösztönzése céljából gondoskodik az adózók tájékoztatásáról az 

adóbevételek felhasználásának tényleges céljait illetően. 

 

Sajóbábony Város 2014-től 2019-ig tartó időszakra szóló gazdasági programja 

azonmegvalósítandó célokat rögzítette, melyek megvalósítása között értékrangsor nem 

állítható fel, azt a mindenkori gazdasági és társadalmi környezet befolyásolhatja. 

 

Az eddig elért változások és a program által kitűzött célok egy fejlődő, nyílt és sikeres, de 

legfőképpen élhető kisváros jövőképét vetítik előre. A program egyes megvalósulási pontjait 

tekintve akár ciklusokon átnyúló tervnek a végrehajtásához nemcsak az önkormányzat, hanem 

minden, a Sajóbábonyt magáénak valló magánszemélynek és itt tevékenykedő szervezetnek, 

vállalkozásnak a közreműködő segítségére szükség van. 

A gazdasági programban rögzített célok megragadásával Sajóbábony Város Önkormányzata 

egy nyílt, kezdeményező, kreatív, mindig megújulni képes és egy a partnerekkel 

együttműködő önkormányzattá válik. 

 

 

Sajóbábony, 2015. augusztus 25. 

 

Sajóbábony Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

 

 

 
Sajóbábony Város Képviselő-testülete a 137/2015. (VIII.25.) számú önkormányzati 
határozatával jóváhagyta. 


