Emőd Város Önkormányzat
Gazdasági programja

2015-2019.

Emőd város Borsod-Abaúj-Zemplén megye déli részén, Miskolctól, a megyeszékhelytől 25
km-re dél-keletre, a 3 számú főközlekedési út két oldalán található. Megközelíthető autóbusszal és vonattal
egyaránt.
Területi, közigazgatási egységbe sorolása az elmúlt 20 év során többször változott. Emőd 2001. évben újra
városi rangot kapott. A környező városok - Miskolc, Mezőkövesd, Tiszaújváros, Mezőcsát - szinte azonos
távolságra, kb. 25 km-re helyezkednek el.
Befektetési lehetőségként Emőd Önkormányzata, frekventált ingatlanokat tud ajánlani, ezek között van
összközműves és részben közműves ingatlan is.
A város jelenleg is körzetközpontként működik, térségi szerepe van az egészségügy, pénzintézeti
szolgáltatás, az igazgatás, a közbiztonság területén, valamint az ellátási, szolgáltatási feladatok terén is.
Kedvezőtlen hatással volt a településre – és jelenleg is hat – az elmúlt időszak kedvezőtlen gazdasági
változása. Ennek köszönhetően Emődön a munkanélküliség jelenleg is meghaladja a 10 %-ot.

Az előző ciklus rövid összefoglalója:
Legfontosabb feladata az önkormányzatnak a város és intézményeinek biztonságos üzemeltetése volt. Az
akkori nehéz és bizonytalan gazdasági helyzetben kiemelten kezelendő a kiszámíthatóságra törekvés, a
pénzügyi egyensúly megőrzése, az önkormányzati vagyon megtartása, értékének megőrzése, a szükséges
karbantartások, felújítások elvégzésével. Az önkormányzatot segítő adósságrendezési konszolidáció 2014.
évben megtörtént.
A konkrét célkitűzések közül az alábbiak valósultak meg részben vagy egészben:
 A város egész területén a járdák felújítása, újak építése
 Közterületek rendezése, parkoló építése
 Adorna ivóvíz hálózatának kiépítése
 Helyi civil szervezetek, egyesületek és együttesek támogatása
 A munkahelyteremtés elősegítése érdekében részt veszünk a közmunka programban.
 A helyi „adópolitiká”-t a várható változások miatt nehéz tervezni, bevételünk növelése érdekében
folyamatosan áttekintjük a lehetőségeket.
 Támogatunk minden olyan befektetési kezdeményezést, amely a város érdekét szolgálja és
bevételeink növekedését jelentik.
A gazdasági programban ugyan nem szerepelt, de megvalósult fejlesztések az alábbiak:





Az óvoda nyílászáróinak felújítása
Az általános- és zeneiskola, orvosi rendelő energetikai megújulása,
Az orvosi ügyelet épületének teljes felújítása, új eszközök beszerzése,
Kossuth tér térkövezése.

Emődön a helyi adóbevételek jelentős részét pár cég adta. Az elmúlt 4 évben, a meglévő cégek mellé újabb
cégek nem kerültek alapításra.
A gazdasági program prioritásai:
A gazdasági program meghatározott célkitűzéseinek megvalósításában az alábbi szempontoknak szükséges
koncentrálni:
 a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, időrendiségére;
 a szükséges feltételek, anyagi források, eszközök megteremtésére.
A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes elképzelések úgy
valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék, járuljanak hozzá a részcélok
megvalósításához. A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához
biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont, amelyek megteremtéséhez nem
elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források, hanem szükség van:
 a pályázati lehetőségek felkutatására,
 a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására,
 az önkormányzat sajátosságainak alapján új lehetőségek keresésére.
Az önkormányzatok helyzete, feladatrendszere, belső működése az elmúlt négy év kormányzati politikája
miatt megváltozott. Feladatok, hatáskörök kerültek át más szintre, a közigazgatás rendszerébe bekerültek a
kormányhivatalok, járási hivatalok, az iskolarendszerű közoktatás, köznevelés területén a Klebelsberg Kunó
Intézményfenntartó Központ (KLIK). Ez nem jelenti azt, hogy az önkormányzatoknak kevesebb feladata
lett.
Fontos megfogalmazni minden olyan célkitűzést, feladatot, mi szükséges ahhoz, hogy előrébb mozdítsuk
településünket több tekintettben is. Azt is látni kell, hogy annak ellenére, hogy az önkormányzatok
adósságkonszolidációja segítette a likviditási nehézségek kezelését, ugyanakkor teljes mértékben a pénzügyi
helyzet hiánytalan mértékben nem oldódott meg, jelentős működési hiány jellemzi a költségvetést. Tehát
nagyobb léptékű fejlesztésre, beruházására csak akkor nyílik lehetőség, ha arra központi vagy pályázati
forrás van. Az önkormányzat saját bevételei csak kisebb munkák finanszírozására, valamint a pályázati
önerők biztosítására kellő tervezéssel elegendőek csak.
Az előző Képviselő-testülettől megörököltünk előkészített (napelem), folyamatában lévő pályázatot
(szennyvíz), beruházást, és lezárás előtt állókat is (szervezetfejlesztés, ügyeleti épület felújítás), amelyek
utómunkálatai jelenleg is zajlanak.
Az intézményi működési rendszerünkben azonnali beavatkozásra, halaszthatatlan feladatok megoldására
jelenleg nincs szükség, de ez koránt sem jelenti azt, hogy a működtetésen kívül nincs számunkra feladat. A
település csapadékvíz elvezetése továbbra sem megoldott (kivétel a Vörösmarty út), ezen beavatkozásra
rövidesen szükség lesz.
Alapelvek a gazdasági programra nézve:
 A Képviselő-testületnek a település vagyonával jó gazda módjára és racionálisan kell gazdálkodnia.
 A feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemeket meg kell őrizni, működőképes állapotukat
biztosítani kell.
 A költségvetést mindig úgy kell tervezni, hogy a rendkívüli helyzetben is tudjon forrást biztosítani.
 A tartaléknak biztosítania kell, hogy a pályázóképesek legyünk váratlan, be nem tervezett új
lehetőségek esetén is.
 Önkormányzati vagyon esetleges értékesítésből származó bevételeket fejlesztésekre kell fordítani.
 Az önkormányzati kötelező feladatok biztonságos ellátását biztosítani kell.
 A Képviselő-testület felvállalja a lakosság szempontjából fontos, de nem kötelező feladatokat úgy,
hogy ezek ellátása nem történhet a kötelező feladatok ellátásának rovására. A Képviselő-testület hitel
felvételét kizárólag a zavartalan működéshez, fejlesztési célokra tartja elfogadhatónak
.
A 2015-2019-es ciklus gazdasági, fejlesztési feladatai

Az önkormányzati gazdálkodás forrásai:
 állami támogatások (normatívák, egyéb feladatfinanszírozások),
 helyi adóbevételek (építmény, iparűzési),
 központi adóbevételek (a gépjárműadó településen maradó része),
 működési bevételek (térítési díjak, bérleti díjak),
 felhalmozási bevételek,
 átvett pénzeszközök,
 pályázatok (működési, fejlesztési).
Az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges pénzeszközöket döntően a központi költségvetés
biztosítja, de a helyi gazdaságból származó bevételek nélkül az intézményeink feladatellátásában minőségi
romlás következne be. Településünk számára fontos, hogy az itt működő vállalkozások helyben maradjanak,
a vállalkozások adóterhein a 2015-19-es ciklusban át kell gondolni, hogy kívánunk-e növelni, vagy új adókat
bevezetni a meglévők mellé. (pl.: építményadó) További átgondolást igényel a helyi adók rendszere is.
Amennyiben nem veszélyezteti a település érdekeit, lakosait, közbiztonságát, abban az esetben az új
vállalkozások letelepítését az önkormányzat elősegíti.
A vállalkozások számára esetenként előnyös lehet az önkormányzat részvétele közös programokban,
pályázatokban. Kedvező pályázati lehetőség esetén kétoldalú pályázatok beadásának lehetőségét is vizsgálni
kell.
Állandóan részt kell venni a közmunka-program pályázatain, az igényelt munkaerőnek éves szinten
feladattervet kell kidolgozni a hatékonyság javításának érdekében. A mostani rendszer alapján a rövid és
hosszú távú foglalkoztatást figyelemmel kell kísérni, és a lehetőségekhez mérten minél nagyobb számú
embert bevonni. Fő területek, ahol a közmunkát igénybe tudjuk venni:
 az intézményekben munkaerő bővítés (pl. takarítás, pedagógiai asszisztens, ügyviteli feladatok),
 közterületek karbantartása, szemétszedés,
 parkosítás, virágosítás, növényzet ritkítása,
 belvíz-, csapadékvíz elvezetésére szolgáló árkok karbantartása,
 járdaépítés, épület felújítás
 patakmeder takarítás
 helyi utak karbantartása (padkázás)
 lehetőség esetén mezőgazdasági mintaprogram elindítása.
Önkormányzati hivatal
A hatékony hivatali munkavégzés érdekében a következő 5 évben szükség lesz az informatikai,
infokommunikációs eszközök cseréjére, az adatbiztonság érdekében megfelelő hálózat kiépítésére,
ergonomikus munkakörnyezet kialakítására.
A hivatal épülete az egyetlen olyan intézményünk, amely az elmúlt 12 évben csak részben lett felújítva.
Ebben a ciklusban az épület energetikai felújítását pályázati pénz bevonásával valósítjuk meg. A
kivitelezéssel a világítás korszerűsítése történik meg.
Oktatási, nevelési intézmények
Önkormányzatunkhoz tartozó egyetlen, önálló köznevelési intézmény a Gyermekálom Óvoda, amely 6
csoporttal és 22 alkalmazottal működik. A 2015-19-es időszakban az intézmény fenntartói és működtetői
joga átadásra kerül a Római Katolikus Egyház számára.
Az elindított fejlesztések megvalósulása a 2015. évben kerül elindításra és befejezésre is, amely az épület
energetikai fejlesztését és egységes óvoda-bölcsőde kialakítását jelenti szeptemberre.
Az általános iskola fenntartása 2013. január elsejétől nem az önkormányzat feladata, de az épület Emőd
Város Önkormányzatának tulajdona. Itt tulajdonosi kötelezettségünk van, amely a működtetői feladatok
ellátását eredményezi. Az iskola „A” épületének energetikai megújulása az idei év pályázati forrásból való
fejlesztésével korszerűbbé válik. A települési rendezvények megrendezéséhez (március 15., október 23.,
városi karácsony) az önkormányzat továbbra is támogatást kér az óvodától és az iskolától.

Sportpályák, járdák, közterületek, árkok,…
A sportpálya, műfüves pálya és sportöltöző karbantartása és közüzemi díjak átvállalása az önkormányzat
feladatai között szerepel.
Folytatni kell a „minden évben újabb járdák felújítás” politikáját, így a ciklus alatt legalább tizenöt utca
járdaburkolatát tudjuk felújítani. Fontos a prioritási sorrend felállítása és annak megtartása.

Az új járdaburkolatok kiépítése a következő utcáknál szinte elkerülhetetlen:







Petőfi utca- Zrínyi utca találkozása, (feljáró)
Ady utca,
Völgy utca,
Ferenc utca,
Kossuth utca,
Patak utca.

A meglévő és még „jó” utak karbantartására is nagy gondot kell fordítani az évenkénti kátyúzással illetve a
padkavisszatöltéssel.
A Nyékládházáig megépült kerékpárút folytatása Emődre, a Bükk hegységhez turisztikai szempontból is
jelentős. Ehhez pályázati lehetőséget keresünk.
Buszvárók felújítása a Kossuth és az Arany János utcákban elengedhetetlen, de meg kell vizsgálni az
Adorján tanyai buszmegállók felújítását is.
A temetőnél legalább az egyik oldalon az árok lefedésével parkolót alakítunk ki, ehhez azonban előtte meg
kell oldani a csapadék vízelvezetési gondját.
A csapadékvíz elvezetésének problémája több évtizedes múltra tekint vissza, ebben a ciklusban a belterületi
vízelvezetés megoldását el kell kezdeni, amelyhez pályázati forrást szükséges találni.
A közterületeinket virágosítását, parkosítását folytatjuk a megkezdett ütemben. A temetők rendbetétele,
bozótirtása elkezdődött, a teljes rendbetétele elengedhetetlenné vált az egyházak szoros együttműködésében.
A polgármesteri hivatal mögötti tér sétánnyá, pihenő parkká és arborétummá alakítása a közösségi színtér
impozáns helyszíne kell, hogy legyen.
A közterületek hangulatosabbá tételével utcai bútorok elhelyezése és a játszótér bővítése javítja a lakosság
komfortérzetét.
Biztosítani kell, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek kihelyezve,
illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek.
Civil szervezetek
Emődön több civil szervezet működik, melyeket az önkormányzat lehetőségeihez mérten anyagi
támogatásban részesített. Az önkormányzatnak lehetőségeihez mérten vállalni kell a civil szervezetek előző
időszakban megszokott támogatását, ezért érdemes bevezetni egy új pályázati formában történő támogatási
lehetőséget 2015. évtől.
A civil szervezetek településünk legnagyobb értékei közzé tartoznak. Munkájukat a közvetlen anyagi
támogatáson kívül is segíteni kell. Minél több rendezvény szervezésébe, lebonyolításba be kell vonni őket,
munkájukat össze kell hangolni, munkaterveiket össze kell fésülni az önkormányzati és intézményi
feladattervekkel.
Sport
Emődön bejegyzett sportegyesület (futball) tevékenykedik. Az egyesület a következő időszakban is részesül
anyagi támogatásban, melyre pályázati-támogatási formában nyílik lehetőség.

További sportegyesületek (horgász, íjász, galambász, diáksport) működnek a településen, melyek
számítanak az önkormányzat anyagi támogatására, s ezen szervezetek aktív szereplői a város életének.
Kultúra, rendezvények
Településünk kulturális élete több pólusú: Művelődési ház –és könyvtár, iskolák, óvoda, civil szervezetek.
Kialakítunk egy koordináló rendszert, amely segít a feladatok, szerepvállalások zökkenőmentes
leosztásában, az egymást segítő munkákban. Ennek a rendszernek a központja a Művelődési ház lesz.
Rendezvényeink színvonalas lebonyolításához nélkülözhetetlen az önkormányzat anyagi támogatása, ezért a
rendezvények lebonyolításához a Művelődési ház költségvetése és pályázati forrás nyújt fedezetet.
Éves szinten kiemelt rendezvényünk marad a városnap- augusztus 20., méltó megünneplése, új alapokra
helyezésével üde színfoltja lesz a rendezvényeknek.
Emőd 2016-ban 15 éves várossá avatását ünnepli. Ezt egy méltó rendezvénysorozattal ünnepeljük meg.
A településen meglévő rendezvények, ünnepségek, megemlékezések színvonalas megtartását biztosítanunk
kell és újabbakat hozunk létre (pl. Városi gyermeknap, Fiatalok napja, Nemzeti Összetartozás Napja, Aradi
vértanúk, Idősek napja)
Településünk ifjainak közösségformáló lehetőségre alkalmas rendezvényeket illetve helyet kell teremteni.
Egyik lehetőség a Többfunkciós épület maximális kapacitásának kihasználása (Emőd Brass kulturális
lehetőségeinek kihasználtsága)
Kommunikáció-nyilvánosság biztosítása
Emődnek megújult honlapja van, amely egyedülálló az országban. A honlap szerkezeti és tartalmi
korszerűsítését elvégeztük. A település honlapján biztosítani kell helyet a Képviselő-testület működésével
kapcsolatos közérdekű adatoknak, a települést érintő információknak, helyi élet valamennyi szereplőjének, a
településen megrendezésre kerülő programoknak. A települési rendezvényeket digitálisan rögzítjük és a
honlapon közzétesszük, a testületi ülésekről élő közvetítéssel biztosítjuk a teljes nyilvánosságot.
Az Emődi Krónika kiadványunkat rendszeresen megjelentetjük, amely szintén megújult, ezáltal szerkezeti
és tartalmi modernizálását elvégeztük.
Egészségügy-szociális helyzet
Az egészségügyi szűrővizsgálatokat rendszeressé tesszük, a veszélyeztetett rétegek számára próbáljuk
ingyenesen.
Szociális téren a rászorultak elérése, ellátása, emberhez méltó helyzetbe segítése a fő célkitűzés, ebben nagy
segítségünkre van az Idősek nappali otthona és a helyben működő támogató szolgálatok.
Hulladékgazdálkodás
Emőd Város területén a Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagjaként a Miskolci Regionális
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel kerül elszállításra hetente a háztartásokban
keletkező kommunális hulladék. Szintén ez a cég végzi évente kétszer a lomtalanítást. A díj meghatározása
állami feladat lett. Településünkön szelektív hulladékgyűjtő edények biztosítottak a lakosság számára. Ettől
függetlenül azonban az illegális hulladék lerakások száma és mennyisége évről-évre magasabb. Erre
nagyobb figyelmet kell fordítani a következő években, azok felszámolása folyamatos figyelmet igényel. A
vagyonvédelem érdekében szükséges megoldásra váró feladat a mezőőri szolgálat elindítása, ehhez pályázati
forrásból történő megvalósítása.
A zöld hulladékok szakszerű komposztálása és hasznosítása nincs megoldva településünkön. Ciklusunkban
ebben is előre kell lépni pl. a temetőben keletkező növényi eredetű hulladékok komposztálására kell
kialakítani lehetőséget, a mezőgazdasági és házkörüli komposztálható hulladék befogadására kijelölt
területet lehet létrehozni és ellenőrzött használat mellett működtetni.
Közbiztonság

Településünkön egyre több érték van és lesz közterületeinken, sok egyedülálló idős lakosunk van, ezért is
fontos a közbiztonság érdekében amennyiben lakossági kezdeményezés indul el, akkor támogatnunk és
erősítenünk kell az emődi polgárőrséget. Célszerű a közeljövőben felülvizsgálni és aktualizálni az
önkormányzat Bűnmegelőzési Programját is. Pályázati lehetőségek függvényében arcfelismerős térfigyelő
kamerarendszert kell kiépíteni, amellyel szintén a lakosság közbiztonságérzetének javítását érhetnénk el.
Elismerések, díjak
Két díj létrehozásának a lehetőségét megvizsgálva települési díjat alapítunk:
 Emőd díszpolgára:
Emőd Város* Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a nagyközség a közösség
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesítse, valamint
személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állítsa példaként a jelen és az utókor elé.
 Pro Urbe díj:
PRO URBE kitüntetés adományozható azoknak az állampolgároknak, akik jelentősen hozzájárultak a
város szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének
öregbítéséhez.
Kapcsolatok
Testvértelepülésünk az erdélyi Parajd település. Az elmúlt években a kapcsolattartás egyre szűkebbé vált.
Újra kell éleszteni ezt a „testvériséget” és tartalommal megtölteni. Határon átnyúló kapcsolatok fejlesztésére
pályázati lehetőségeket kell kihasználni, melyben Parajd az idei évben konzorciumi partnerként kért fel.
A Miskolci Többcélú Kistérségi –és az Ongai Társulásban érdemi együttműködésre kell törekedni, a közös
szociális intézményrendszert optimálisan kell működtetni. A Nyékládházi Területfejlesztési Társulás
tagjaként közös projektek megvalósításával a foglalkoztatás bővítésének lehetőségét kell kihasználni.
Egyéb fontos megvalósításra váró teendők
A volt postagarázs épületéhez funkciót rendelünk, pályázati lehetőségekhez és a közmunka programhoz
mérten felújítjuk. Egyik célszerű lehetőség: közösségi tér, ahol a település szépítésében résztvevő
munkások, városgondnoksági munkavállalók emberi körülmények között tudnak tartózkodni, később akár
dolgozni (üzem).
Épület hiányában olyan inkubátorház építése (pályázati forrásból), ahol a civil szervezetek, közösségek,
vállalkozók kaphatnak helyet, ezzel is segíteni kívánjuk a szolgáltatások bővítésének kínálatát.
Őstermelői piac kialakításával erősíteni kívánjuk a helyben megtermelt növények értékesítését.
Régóta igény merült fel bentlakásos idősek otthonának építésére, amely csak külső, jelentős támogatással
valósítható meg.
Az egyedülálló pincefalu a helyi, megyei, értéktárba történő felvételével, turisztikai lehetőségeinek
kiaknázása elengedhetetlen feladat.
A településen a szociális ellátórendszer bővítésével családi napközi indítása igény esetén pályázati
támogatással megvalósítható.
Támogatunk minden olyan befektetési kezdeményezést, amely a város érdekét szolgálja és bevételeink
növekedését jelentik.
Lehóczki István volt polgármester által megterveztetett, Debrődi János köztéri emlékművet elkészíttette, a
levéltári kutatások ismeretében felállításának mikéntjéről és helyéről testületi döntéssel kell méltó helyet
találni.
Záró gondolatok
Emődön a települési életminőség javítása nem kizárólagos önkormányzati jog, de nem is egyedül az
önkormányzat feladata és kötelessége. Önkormányzatunk alapvető célja az, hogy a városi infrastruktúra

további fejlesztésével, a közszolgáltatások színvonalának emelésével javítsa a település polgárainak
életminőségét. Ebben a törekvésében az önkormányzat számít a város minden polgárára, a civil
szervezeteknek, az itt működő vállalkozásoknak, az itt érdekelt közszolgáltatóknak, az egyházi és
önkormányzati intézmények minden munkatársának aktív részvételére és konstruktív együttműködésére. Az
önkormányzatunk törekszik arra, hogy a különböző erőket és tevékenységeket a lehető legnagyobb
mértékben összehangolja, közös cél érdekében összekovácsolja, majd egybetartsa minden itt élő és
tevékenykedő ember közös java érdekében. A Képviselő-testület tagjai ebben a munkában felelősségteljes
szolgálati tevékenységet fejtenek ki.
Pocsai Enikő
polgármester
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2015. (IV.22.) határozata
Emőd Város Önkormányzat 2015-2019. évre szóló
Gazdasági Programjáról
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslat 1. sz. Mellékletében foglaltak
szerint elfogadta Emőd Város Önkormányzat 2015. évre szóló Gazdasági Programját.
Ezzel egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy Emőd Város Önkormányzatának honlapján
nyilvánosan közzé tegye.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

