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I.
BEVEZETİ
Az 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdése határozza meg, hogy az önkormányzatnak
gazdasági programot kell készíteni.
Putnok Város Önkormányzatának gazdasági programja a 2011-2014 évekre terjedı
idıszakra készül.
A dokumentum meghatározza mindazon stratégiai célokat és feladatokat, amelyek
az önkormányzat által nyújtandó kötelezı és önként vállalt feladatok biztosítását,
fejlesztését szolgálják. A gazdasági program jelen választási ciklus idejére szól, az
önkormányzat költségvetési lehetıségeivel összhangban, a gazdasági, környezeti
adottságokhoz az Integrált Városfejlesztési Stratégiához és Akció Területi Tervhez
igazodva készült el. Önkormányzatunk olyan négy évre szóló ciklusprogramot
készített, amely meghatározza Putnok jövıjét, további fejlıdésének reális
lehetıségeit, továbbá hosszabb távra szóló fejlesztéseit is prognosztizálja. A
program összeállításának fontos szempontja a város biztonságos mőködtetése.
A program az elmúlt évek fejlesztési eredményeire építve figyelembe veszi a
településen élık igényeit, elképzeléseit.
Településünkön az elmúlt húsz évben jelentıs infrastrukturális változások
történtek. Kiépítésre került a vezetékes gázhálózat, teljes körő a telefonellátottság és
az ivóvízhálózat; korszerő, energiatakarékos a közvilágítás hálózata. A településen
két ütemben történt meg a szennyvíz-elvezetési rendszer bıvítése. Ez 82 %-os
kiépítettséget jelent, de a harmadik ütemre a tervek rendelkezésre állnak.
Az önkormányzati intézményekben az elmúlt ciklusban jelentıs korszerősítések
történtek.
Mindkét általános iskolában és az óvodában infrastrukturális és szakmai fejlesztések
valósultak meg. Korszerősítésre került az Egészségház épülete és mőszerezettsége.
Új játszóudvarok, sportpályák épültek, illetve a Serényi László Általános Iskolában
egy mőfüves futsall pálya is készült.
Jelentıs összeget fordított önkormányzatunk Európai Uniós források bevonásával
településünkön képzési és foglalkoztatási programok megvalósítására. Ennek során
több mint száz ember képzése-foglakoztatása valósult meg.
Az Önkormányzat törekedett hazai és Uniós támogatási rendszerek hatékony
kihasználására. Ennek eredményeként 367 mFt hazai és 808 mFt Uniós támogatást
sikerült a fejlesztési célokra fordítani.
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2007 évtıl az alábbi Európai Uniós forrásokkal támogatott projektek valósultak
meg, illetve kezdıdtek el városunkban:
 Serényi László Általános Iskola infrastruktúra fejlesztése (ÉMOP-20074.3.1/2F). A beruházás megvalósításával már az iskola minden épületrésze
megújult, korszerő számítástechnikai eszközök és oktatási segédeszközök
beszerzése történt meg.
 Egészségház fejlesztése (ÉMOP-2007-4.1.1). A projekt megvalósításával
egészségügyi központ felújítása, illetve a szakorvosi ellátáshoz korszerő
eszközök beszerzése történt meg.
 Középületek akadálymentesítése (ÉMOP-2007-4.2.2) A Soldos Emília
Óvodában és a Városi Egészségügyi és Szociális Központ épületében.
 Serényi László Általános Iskola és a Péczeli József ÁMK informatika

infrastruktúrájának fejlesztése (TIOP-1.1.1/07/1)
 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Putnok Város általános
iskoláiban (TÁMOP-3.1.4-08/2)
 Putnok
belvárosi
funkcióbıvítı
településrehabilitáció
(ÉMOP/2009/3.1.2.D)
 Soldos Emília Óvoda Móricz Zs. úti telephely bıvítése (ÉMOP2009.4.3.1/A)

Önkormányzatunk támogatta a panelépületekben élık lakásainak energiatakarékos
korszerősítését.
Az elmúlt idıszakban a saját kivitelezésben megvalósult beruházások is nagy
számban történtek. Folytatódott a járdaépítési program; játszóterek, parkok
kialakítása és karbantartása; az intézmények állagmegóvása. Felújításra került a
ravatalozó és kiemelt figyelmet fordítunk a temetı fenntartására.
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II.
RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
Településtörténet
Putnok város a történelmi Gömör, majd Gömör-Kishont vármegyében, 1950-tıl
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében fekszik. A település a Bükk-hegység északi
nyúlványai, valamint a Sajó folyó között, Miskolctól 40 km-re a 26-os számú,
nemzetközi forgalmat is lebonyolító fıútvonalon, a szlovák határ mentén található.
Hosszú idın át mezıvárosi rangot viselt, majd 1881-tıl nagyközség, 1950 után
önálló tanácsú község. 1989. március 1-tıl pedig újra város.
Egyes feltételezések szerint már a neolit korban is lakott terület volt Putnok. A
népvándorlás korában a letelepedésrıl nincs adatunk, de a honfoglalás korában
nem lehetett még jelentıs település, hiszen Anonymus Gestájában nem említi. Az
államalapítás idején királyi birtok volt, a gömöri váruradalom része, késıbb
székhelye volt. Kedvezı fekvése miatt hamarosan királyi vámszedıhellyé lépett elı,
így Putnok akkori arculatát a nagy országút (Miskolc-Fülek), a vendéglı, a
kereskedıház, a királyi vám és az ipar határozták meg. Putnok így sokáig
megmaradt királyi birtoknak. Elsı ismert okirata 1283-ból származik, akkor IV.
László királyunk a Rátolth nembeli Olivér két fiát, Miklóst és Radnoldot
ajándékozta meg hő szolgálatuk jutalmául Putnokkal és a hozzá tartozó birtokokkal.
Miklósnak minden cselekedetében a dinasztia-alapító szándékát fedezhetjük fel:
1286-ban plébániát alapít, rövidesen templomot emel, erıs udvarházat épít, a család
birtokainak központjává Putnokot teszi meg. A Putnoky-család 300 éven át volt a
vidék ura. Miklós halálával azonban évtizedekig tartó testvérharc kezdıdött, és
végül Miklós fiai az egri káptalan elıtt osztozkodtak az örökségen. A család jelentıs
birtokokkal rendelkezett még Abaúj, Gömör, Borsod, Bihar, Zala és Pozsony
megyékben is. A háború a család kimerülésével ért véget 1475-ben. Eközben persze
a jobbágyok szenvedtek a legtöbbet. 1349-ben Putnok lakossága is pártokra
szakadt. 1388-ban a család Zsigmond királytól pallosjogot kapott, 1412-ben pedig
Putnoky Rajnold elkezdte az udvarház megerısítését, és ezzel megvetette a putnoki
vár alapjait. A település részére vásár- és vámjogot is szereztek földesurai, és így
fokozatosan a földesúri város kiváltságait is elnyerte. 1423-ban itt volt a sókamara
is. 1427-ben a Putnokyaknak 53 jobbágyportájuk volt, ami azt bizonyítja, hogy már
ebben az idıben egyike volt a vármegye legnagyobb és legnépesebb helységeinek.
1427-ben már állt a putnoki vár, és az 1559-es országgyőlésen említik elıször a
legfontosabb várak között. A vár ebben az idıben gyakran évente gazdát cserélt. A
török sem tudta sokáig tartani, a császáriak sem. Az udvar akkor kezdett jobban
figyelni Putnokra, amikor a magyar függetlenségi mozgalmak számára szolgált
menedékül. 1644-ben I. Rákóczi György vette be avárat; Orlay Miklós, a putnoki
vár ura részt vett a Wesselényi-féle összeesküvésben, ezért birtokaitól
megfosztották; 1672-ben, 1678-ban, 1680-tól 1684-ig a kurucoké volt a vár; 16834

ban Thököly táborozott itt, 1705-ben és 1706-ban II. Rákóczi Ferenc birtokában
volt. A vár ezután is szinte évenként gazdát cserélt, senki nem erısítette meg, a
császáriak pedig tudatosan pusztították. A XIX. században már csak töredékei
voltak meg, és az akkori birtokosok, a Serényiek 1834-ben kastélyt építettek a
helyén.
Az állandó viszályok és az átvonuló seregek miatt a város egy idıben el is
néptelenedett. A szatmári béke (1711) után Orlay Borbála, Serényi András
feleségeként visszaperelte a putnoki uradalmat, így lettek 1717-tıl a Serényi grófok
a város hőbérurai. A város újratelepítését és újjáépítését is ık indították el: a többi
Serényi-birtokról és egyéb helyekrıl érkezett Putnok új lakossága. A XVIII. sz.
harcoktól, háborúktól mentes évszázad volt Putnok számára, de a lakosságot súlyos
terhek és természeti csapások sújtották.
A XIX. sz. viszont gazdasági, társadalmi és kulturális szempontból Putnok
fejlıdésének fénykorát jelentette: 1825-ben megnyílt a helyi gyógyszertár, az 1830as években a vár romjaiból a gróf kastélyt és templomot építtetett, a házakat
kötelezıen kıbıl építették, elrendelték a kötelezı himlıoltást.1830-ban megalakult
a kaszinó, 1861-ben a méhész társulat és az ország egyik elsı kisdedóvója, 1863-ban
a mőkedvelı társaság. Megnyitotta kapuit a Putnoki Takarékpénztár és a
Postahivatal, 1870-ben alakult a mőmalom társulat, 1871-ben a népbank.
Ugyanebben az évben épült a vasút Bánrévéig, 1874-ben alakult az önkéntes
tőzoltó egylet. Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc idejérıl nincsenek
pontos adataink, az viszont biztos, hogy a putnoki nemzetır század 158 tagja
harcolt Pákozdnál gróf Serényi László vezetésével. Az 1848-as áprilisi törvények
alapján itt 121 jobbágy nyerte el szabadságát, a bukás után pedig sok bujdosó
rejtızött a putnoki pincékben és szılıhegyi kunyhókban.
A közéleti fejlıdés szellemi szervezıje 20 éven át a fáradhatatlan gróf Serényi
László, a liberális gondolkodású fıúr volt. Önzetlen lokálpatriotizmusa követendı
példa lett fia, Béla gróf számára is. Putnok fejlıdése elválaszthatatlan a magas
közéleti méltóságokat betöltı (képviselı 1896-ban, kereskedelemügyi államtitkár,
majd három egymás utáni ciklusban földmővelésügyi miniszter) és Putnokot
nagyon szeretı gróf Serényi Béla (1866-1919) tevékenységétıl: Birtokán
mintagazdaságot létesített, a filoxéra pusztítása után amerikai szılıfajták
betelepítésével igyekezett visszaállítani a putnoki szılıkultúrát, kezdeményezésére a
felekezeti iskolák helyett 1912-ben felépült az Állami Elemi Iskola épülete,
beindította a gazda és a gazdaasszony képzést, 1915-ben elfogadtatta a polgári
iskola képzési rendszerét, az I. világháború áldozatainak emlékmővet állíttatott, de
ezeken túl is személyes közbenjárása eredményezte a járásbíróság felállítását, az
Eger- Putnok vasútvonal megépítését, a város villanyvilágítását, a közvágóhíd és a
tőzoltó szertár megszervezését, a település elsı kövezett utcájának lefektetését, a
halastavak létrehozását, és még hosszan sorolhatnánk. "Amit a legnagyobb magyar,
gróf Széchenyi István megtett az egész országért, azt gróf Serényi László és Béla
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megtették Putnokért." Putnok lakossága ma így értékeli a Serényi grófok
önfeláldozó tevékenységét.
A századfordulón 595 ház volt Putnokon 3471 lakóval. Az I. világháború 91 ember
halálát követelte a várostól és nagy nyomort zúdított a lakosságra. A háborús
sebeket aligha gyógyította be a Kisfaludy-Strobl Zsigmond által készített hısi
emlékmő, mely a hazáért elesett putnoki fiatalemberek emlékét ırzi.
Putnokon a trianoni békeszerzıdés családi, rokoni szálakat, tradicionális
kapcsolatokat szakított szét Gömör vármegye szétszakítása miatt. A II. világháború
tényleges kitörését a lengyel menekültek 1939.szept.10-11-i érkezése, valamint a
malom hadiüzemmé nyilvánítása jelentette. Putnokon nem volt jelentıs katonai
tevékenység annak ellenére, hogy a település stratégiailag nem volt jelentéktelen.
Összességében 800 fı az elhurcoltak és az elesettek száma, akik soha nem látták
viszont szülıhelyüket. 1944. december 17-én ért véget a háború Putnokon.
A II. világháború után a szocialista rendszer 40 éve alatt Putnok gazdasági és
politikai jelentısége folyamatosan elsorvadt. A város intézményeit, létesítményeit
átvette Ózd és a mezıgazdasági fıiskolát is megszüntették. A rendszerváltás után
sikerült ismét fejleszteni a várost, sor került a gáz bevezetésére, folytatódik a
közmővesítés, az iskolákban színvonalas oktatás folyik, mezıgazdasági mintafarm
létesült, pezseg a kulturális és közélet.
Ezeket a törekvéseket is elısegítik azok a különbözı tevékenységek, melyekben az
Önkormányzat aktív szerepet vállal: 2011-ben már tizenharmadik alkalommal kerül
megrendezésre a Gömör Expo Magyar-Szlovák Kiállítás és Vásár, mely minden
évben április végén - május elején zajlik le. A város Önkormányzata hagyományt
teremtett és lehetıséget nyújt a térség vállalkozóinak a bemutatkozásra. Egyúttal
pedig ez lehetıség a trianoni határok által elszakított Gömör egységes képének
kialakítására, bemutatkozására. A kapcsolatok építése szempontjából lényeges a
Sajó-Rima Eurorégió létrehozása, ami elısegíti a határon túli kapcsolatok fejlıdését,
de bázisa lehet az európai uniós kapcsolatoknak is.
A település legjelentısebb kulturális rendezvénye a minden év nyarán
megrendezésre kerülı Gömöri Nyár rendezvénysorozat.

Település nevezetességei, történelmi hagyományai
Kultúrtörténeti értékek
 Serényi Kastély és park /Putnok, Serényi tér 1. Mőemlék/
Klasszicista stílusban épült 1834-ben. 1860-ban átalakították. Jelentısebb értéke:
a délnyugati fıhomlokzat közepén kiugró 4 ionoszlopos portikúm, melynek
akrotérionos timpanonjában gazdag stukkódísz van. A fıhomlokzat mindkét
végén a szélsı ablakok felett timpanon dísz található. A kastély legjelentısebb
helyisége a nagyterem.
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 Szobrok a Serényi Téren
- Szent István Szobor,
- Világháborús Emlékmő,
- Petıfi Sándor szobor,
- Gróf Serényi Béla Szobor
- Turul madár
 Római Katolikus Templom /Putnok, Serényi tér 3. Mőemlék/
Barokk stílusban épült 1832-ben, a torony 1852-ben. Soós Miklós rimaszombati
építész terve alapján. Felújítása az évek során folyamatosan történt, az utolsó
1988-95 között. A templom jelentısebb értéke közé tartozik a fıoltár, mely
fából készült. A két oldalán található szobrok (Jézus, Szt. József a kis Jézussal),
amelyek kb. 2 méter magasak, szintén fafaragással lettek megalkotva. Az
oltárkép 4m X 2,5 m, vászonra festett olajfestmény 1910-ben készült, Kurth
eperjesi festımővész alkotása.
 Nepomuki Szent János Szobor/Putnok, Serényi tér 2. Mőemlék/

Barokk stílusban készült a XVIII. Században. Felújítása folyamatosan történt,
utoljára l995-ben. A Serényi Kastély kerítésébe van beépítve.
 Serényi Kripta /Putnok, Köztemetı; Mőemlék/

Neoklasszicista stílusban készült 1860-ban Ybl Miklós tervei alapján. Felújítása
az Önkormányzat beruházásában, 1999-ben történt meg.
 Kisnemesi kúria /Putnok, Kossuth út 20. Mőemlék/
 Városháza
 Református templom
 Serényi Béla Szakközépiskola Kollégiuma (volt Bírósági épület)
 Serényi László Általános Iskola (volt Polgári Iskola)
 Serényi Béla Gimnázium Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
 Gömöri Múzeum Putnok, Serényi tér 10.

A múzeum 1987. február 27-én nyitotta meg kapuit a látogatók elıtt. A múzeum
épülete kívülrıl teljesen jellegtelen, de jobban megnézve kiderül, hogy Putnok
egyik legrégibb épülete. Putnok neves történetírója, Balogh Béla régi
vámházként említi és 1600-s években épült.
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 Holló László Galéria Putnok, Rákóczi u. 14.

A Holló László Galéria 1994. szeptemberében nyílt az un. Seres Házban. Az
épületet egy régi putnoki család leszármazottja adományozta múzeumi célokra a
magyar államnak. A múzeum kiállításai a képzı- és iparmővészet emlékeit,
jelenkori alkotásait mutatják be. A galéria állandó kiállítása Holló László
alkotásait mutatja be.
 Vasútállomás épülete
 Világháborús emlékmő

Az I. világháború 91 ember halálát követelte a várostól és nagy nyomort zúdított
a lakosságra. A háborús sebeket aligha gyógyította be a Kisfaludy-Strobl
Zsigmond által készített hısi emlékmő, mely a hazáért elesett putnoki
fiatalemberek emlékét ırzi.

Táji értékek
 Keleméri Mohos tavak
A mintegy öt hektár kiterjedéső, országos jelentıségő védett terület két
lápszembıl áll. Mindkettı suvadással keletkezett lefolyástalan medencében jött
létre, s az ide összefolyó vizek alacsony sótartalma a speciális mikroklimatikus
viszonyokkal együtt biztosították a sajátos lápi élıvilág kialakulásának és
fennmaradásának feltételeit. A láp a védett tızegmohafajok adják: ezeknek
évezredek alatt egymásra települt rétegei hatalmas tutaj módjára úsztak a
medencében összegyőlt kis tavon. Erre egy különleges élılényközösség települt,
melynek értékes fajaiból napjainkra már csak kevés maradt meg.
A Nagy Mohos nagyrészt tızegmohás-nádas társulással fedett, 3 hektáros
terület, néhol gyapjúsásos dagadóláppal tarkítva. A külsı nádas szegélyt befelé
haladva a nád dárdás nádtippannal alkotott közössége váltja fel, beljebb pedig a
mocsári pajzsika, gyapjas magvú sás és tızegmohafajok együttesét találjuk.
Kisebb foltokban a vidrafő és a jégkori reliktum hüvelyes gyapjúsás is
megtalálható a területen. A Kis Mohos külsı szegélyét egy keskeny mocsári
sástársulás adja, a tızegterületek peremét pedig egy tızegmohás főzláp zárja le.
A központi részen elhelyezkedı gyapjúsásos dagadóláp egy átmeneti résszel
kapcsolódik a külsı régiókhoz, s ez az átmeneti láp ad otthont a tarajos és
szálkás pajzsikának és a keskenylevelő gyapjúsásnak, s itt fordul elı a rovarevı
kereklevelő harmatfő is. A lápok állatvilága sem sértetlen már, de még mindig él
itt elevenszülı gyík, mint jégkori maradványfaj, néhány kígyászölyv is vadászik a
területen és pézsmapocokkal is, találkozhat a szerencsés látogató.
Sajnos az elmúlt évtizedekben tapasztalható szárazulási folyamat, a lecsapolási,
tızeg-kitermelési kísérletek és a látogatók taposása jelentısen meggyorsították a
szukcessziós folyamatokat, amely a medence feltöltıdéséhez, kiszáradásához
vezet. E folyamatok megállításáért, visszafordításáért több mint egy évtizede
szakemberek dolgoznak önkéntesek munkájával támogatva. A terület
sérülékenysége miatt csak korlátozottan, kísérıvel látogatható.
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 A putnoki Halas-tó
Kelet-Gömör romantikus, vadregényes területe-és egyben Putnok "tüdeje"- a
város és Kelemér között jelentıs szintkülönbséggel kígyózó "Szörnyő-völgy". A
völgy, a táj szépsége önmagáért beszél és megtekintésre, néhány kellemes óra
eltöltésére érdemes. Nem lehetett véletlen tehát, ha eleink érdeklıdését is
felkeltette, akik a kiegyezés korszakát követve a békeidıkben már hasznot is
hajtóvá álmodták és egyben kellemes pihenı-szórakozóhellyé tették. A Serényi
család tagja Béla, aki a század elején a kormányban a mezıgazdasági és
kereskedelmi tárca miniszteri posztját is betöltötte, felismerve a kedvezı
domborzati és hidrológiai adottságokat a forrásra alapozva halas tógazdaság
megvalósítását vette tervbe. A forrásfoglalás és a két tó a tízes évek elején
elkészült. A forrás - korán elhunyt hitvese emlékére - a Pálma nevet kapta. A
terméskı-építmény máig ırzi az 1913-as évszámot. A világháború eseményei és
az idısebb Béla gróf korai halála (l919) megakadályozták a gátak további
telepítését. A forrás és a tavak környéke kedvelt kiránduló, szórakozó helyévé
vált Putnok polgárságának és a természetet kedvelı táborozó cserkészeknek. A
második világháborút követı években a nosztalgiára vágyók és a horgászat
megszállottjai még megkeresték a halas-tavakat, ám a gazdátlanság és a
gondozatlan környezet itt is megtette a magáét: a felsı tó teljes egészében
kiszáradt, egykori medrében ma fák állnak. Az alsó tó erısen feliszapolódott,
forrásai eltömıdtek, burjánzik a hínár, a parton zsákszámra a szemét. 2004 telén
a tavak új hasznosítója nekilátott a vízterület rendbe tételének. Az oda nem illı
létesítmények lebontásra, átalakításra kerültek. A tó lélegzethez jutását egy
részleges kotrás segíti, a bedılt fákat eltávolítják, ezáltal egy nagyobb vízfelület
áll az ıshonos halállomány és a horgászok, természetkedvelık részére. A tó
körüli gyalogösvény felújítása egy kellemes, bokatörés nélküli sétát tesz lehetıvé,
akár a tó környezetében élı vadak, madarak kényelmes megfigyelését szolgálva.
A terület rendbe tételével jelentısen megnövekszik a vízhez való lejutás
lehetısége, a horgászhelyek száma. A tavaszi idény-nyitó telepítés után a
pecások pontyra, amurra arany- és ezüst kárászra, dévérkeszegre, csukára,
pisztrángra vethetik be horgaikat.

Helyi jelentıségő védett értékek
Az önkormányzat helyi rendeletben (17/1998.(IV.01.) számon helyezte helyi
védelem alá a Kányás-tetı és İsbükkös Természetvédelmi Terület elnevezéssel
39,2 ha kiterjedéső területet. Ez a terület azért is értékes, mert jelentıs szerepet
játszhat a védett növényfajok megırzésében, másrészt pedig földrajzi
elhelyezkedése miatt fontos, hiszen két nemzeti parkot összekötı tengelyen
helyezkedik el és így az ökológiai hálózatban fontos szerepe van.
Putnok szép természeti környezete, természeti értékei lehetıséget nyújtanak
speciális túrák szervezéséhez. Természeti értékek jó része nem közismert, csak
néhány köztudatban is meglévı kirándulóhelyet tartanak nyilván. Tájképi
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szempontból jelentıs hely a Hegyestetı, amely a környék legmagasabb pontja,
innen szép panoráma nyílik a városra és a Sajó völgyére. A Hegyestetı fölött
található a "Szakállas farkas halom" nevő kırakás, amelyhez egy még sokak által
ismert érdekes legenda főzıdik. A Hegyestetın túli gerincen találjuk az Égeres
tavat, amely igen ritka természeti képzıdmény. A Zsuponyó-völgy
mellékvölgyébıl juthatunk fel a Kakasvár nevő dombra, ahol egykor földvár
állott. Jelentıs táji értéket képvisel a Halastó és térsége, valamint Sajó part is. A
megtisztult Sajóval kapcsolatos további kiaknázatlan lehetıség a vízi sportok és
a strandolás területén van. Ennek szintén vannak hagyományai, hiszen
Putnoknak strandja volt a Sajón, továbbá rendelkezett csónakházzal és
kölcsönzıvel.
Gömör védett értékei között találjuk a Zádorfalvához tartozó zádori fasort,
amely eredetileg vadgesztenyébıl, nemes nyárból, akácból, tatárjuharból és ezüst
juharból állt. Sajnos napjainkra a fasor már elég foghíjassá vált, tájképi
jelentısége azonban vitathatatlan.
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III.
HELYZETELEMZÉS
1.) A város földrajzi elhelyezkedése
Putnok városa Magyarország észak-keleti részén Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében a szlovák-magyar határ közelében fekszik. Budapesttıl 175 km,
nyugati határtól 400 km, a szlovák határátkelıtıl (Bánréve) 8 km,
megyeszékhelytıl (Miskolc) 45 km, Egertıl 60 km a távolság. A város területe
összesen 35 km2, ebbıl belterület 3,8 km2, külterület 31,2 km2. A Bükk
hegység lábánál, a Sajó partján helyezkedik el városunk, a földrajzi környezete
dombokkal körülzárt, erıs tagoltságú völgyekkel szabdalt terület, a tengerszint
feletti magasság 220 m.

2.) Fıbb demográfiai jellemzık
Népesség számának alakulása
a./ Születések és halálozások számának alakulása
Év
2007
2008
2009
2010

Születések száma (fı)
76
69
72
76

Halálozások száma (fı)
94
122
101
88

b./ A népesség kor szerinti megoszlása 2011. január 1-jén.
Kor szerinti
csoportosítás
0-3
4-6
7-14
15-18
19-60
61-

Fı
341
313
797
430
4218
1196
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Állandó népesség alakulása
2007
2008
2009
2010
2011

7653
7628
7490
7349
7295

c./ A településen regisztrált álláskeresık és szociális ellátásban részesülık adatai
(2011. január 20.)
- Regisztrált álláskeresık száma (fı):

1127

- 180 napnál kevesebb ideig regisztrált
munkanélküliek száma (fı):

365 napnál kevesebb 716

- Járadékra jogosultak száma (fı):

314

- Szociális ellátásban részesülık száma (fı): 314
- Munkaképes korú lakosság száma (fı):

4759

3.) Infrastruktúra helyzete
Lakáshelyzet
Putnokon 2602 db az önálló háztartások száma, ebbıl 450 db lakás távfőtéses.
Az egy lakásra jutó népesség 2,9.
Közlekedés, úthálózat
A városon átvezet a 26-os fıút, melyen elérhetı Miskolc illetve Ózd. A város
belterületi útjai 41 km hosszúak, ezek 93%-a aszfaltozott. A város
megközelíthetı vasúton és autóbuszos közlekedéssel.
Vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás
A városba 2320 lakás van ivóvízhálózatba bekapcsolva, ez 96 %-os
bekötöttséget jelent. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége 82 %-os.
Áramellátás
A városban valamennyi lakás el van látva árammal. A közvilágítás
korszerősítése megtörtént.
Földgázellátás, távhı-ellátás
A vezetékes gázellátásba bekapcsolt lakások száma 1525 db. Távhıszolgáltatás
450 db lakásban van.
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Kommunális hulladék kezelése
A településen a szervezett rendszeres hulladékgyőjtés biztosított.

4.) Vállalkozási tevékenységet végzık száma, összetétele
A településen vállalkozási tevékenységet végzı vállalkozások száma,
összetétele 2010-ben
Ágazat
Ipar
Építıipar
Mezıgazdaság
Távközlés, közlekedés
Kereskedelem
Vízgazdálkodás
Egyéb anyagi
Egészségügyi, szociális, kulturális
Összesen

Vállalkozások
száma
19
8
12
10
70
1
155
12
287

5.) Az önkormányzat által ellátott feladatok és mőködtetett intézmények
alakulása
A.)Az önkormányzat által ellátott kötelezı feladatok körében:
a.) ellátja a településrendezéssel és a településfejlesztéssel összefüggı
feladatokat,
b.) ellátja az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos
feladatokat,
c.) gondoskodik a vízrendezésrıl, csapadékvíz elvezetésérıl és
csatornázásról,
d.) ellátja a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokat,
e.) gondoskodik a köztemetı fenntartásáról,
f.) ellátja a helyi közutak és közterületek fenntartásával kapcsolatos
feladatokat,
g.) gondoskodik a helyi tömegközlekedés, köztisztaság és településtisztaság
biztosításáról,
h.) gondoskodik a helyi tőzvédelemrıl és a közbiztonság helyi feladatairól,
i.) közremőködik a helyi energiaszolgáltatásban,
j.) közremőködik a foglalkoztatás megoldásában,
k.) gondoskodik az alapellátásról, így
- óvodai nevelésrıl,
- általános iskolai oktatásról és nevelésrıl,
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- az egészségügyi és szociális ellátásról,
- a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokról,
- a közvilágításról,
- az egészséges ivóvíz ellátásról.
l.) támogatja a közmővelıdési, tudományos, mővészeti és sport
tevékenységet,
m.)biztosítja a nemzetiségi és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítését,
n.) elısegíti az egészséges életmód helyi feltételeit,
o.) városüzemeltetési feladatok ellátása
B.) Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik:
a.) alapfokú mővészet-oktatás,
b.) sajátos nevelési igényő gyermekek oktatása, nevelése,
c.) járó-beteg szakellátás, központi orvosi ügyelet,
d.) szociális szolgáltatások körében a támogató szolgálat,
e.) szakosított szociális ellátás (idısotthoni ellátás),
f.) mővelıdési és közmővelıdési feladatok,
g.) idegenforgalmi tevékenység,
h.) sportlétesítmények mőködtetése, sportfeladatok ellátása,
i.) önszervezıdı közösségek, szervezetek mőködésének támogatása,
j.) társulásban való részvétel,
k.) körzeti gyermekjóléti és családsegítı szolgálat nyújtása,
l.) helyi televízió mőködtetése és helyi közéleti lap kiadása,
m.)távhıszolgáltatás biztosítása
Az önként vállalt feladatok tárgyában az éves költségvetésben, a
gazdálkodást megalapozó pénzügyi tervben – a fedezet biztosításával – kell
döntenie a képviselı-testületnek.
C.) Az önkormányzati intézmény- és feladatstruktúra
a.) Oktatás, kultúra, sport feladatait
- a Soldos Emília Óvoda
- a Serényi László Általános Iskola
- a Péczeli József ÁMK látja el.
b.) Egészségügyi, szociális ellátás feladatait
- a Városi Egészségügyi és Szociális Központ látja el
- a háziorvosi, fogorvosi és ügyeleti ellátás feladatai mőködtetési
szerzıdéssel kerül ellátásra
A szociális ellátás folyósítását, megállapítását a Polgármesteri Hivatal
végzi.
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c.) A város és községgazdálkodási feladatokat
- a Városi Kommunális Gondnokság látja el
d.) Az igazgatási feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el 40 fıvel.

6.) Az önkormányzat által ellátandó intézményi feladatok struktúrája
Az Ötv. 8.§ (1) bekezdésében az Önkormányzat részére meghatározott
közszolgáltatási feladatokat, valamint a (4) bekezdés szerinti kötelezıen
ellátandó feladatokat:
- a Polgármesteri Hivatal
- az intézményhálózat
- közhasznú társaság
- önkormányzat által alakított gazdasági társaság
- önkormányzati társulás
- vállalkozásba adott, illetve gazdasági társaságokkal kötött
szolgáltatási szerzıdések megkötésével látja el.
a.) A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok:
- önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége,
- települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége,
- területi, körzeti általános igazgatási tevékenység,
- szennyvízcsatorna-hálózat kiépítés feladatai,
- egyéb városi és községgazdálkodási szolgáltatások,
- likviditás biztosítása,
- önkormányzati elszámolás (intézményfinanszírozási mőveletek ellátása),
- önkormányzati szociális támogatások folyósítása,
- a költségvetés végrehajtása, a kifizetés ellenırzése területi szinten,
- eseti, pénzbeli ellátások folyósítása
- egyéb kulturális, sport tevékenység, PVTV támogatás
- gyermek- és ifjúsági önkormányzat mőködtetése,
- pályázatok készítése, elszámolása,
- közbeszerzési eljárások.
b.) Intézményhálózat szervezésével ellátott feladatok:

Soldos Emília Óvoda
Alaptevékenységi szakágazat: (szakfeladatrend szerint)
851020

Óvodai nevelés
- óvodás korú gyermekek óvodai nevelése, óvó-védı, szociális,
nevelı-személyiségfejlesztı funkció
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- nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelése,
ellátása
- logopédiai ellátás
- sajátos nevelési igényő és egyéb nevelési zavarokkal küzdı
gyermekek nevelése integrált óvodai csoportokban
- iskolai életmódra felkészítı foglalkozás
- kompetencia alapú nevelés
- szakmai célú beszerzések, fejlesztések
- intézményi vagyon mőködtetése

Városi Kommunális Gondnokság
Alaptevékenységi szakágazat: (szakfeladatrend szerint)
841218
813000
522110
353000
360000
841402
432900
681000
890441
412000
477600
381101
960302
841403

Város- és községgazdálkodás, szolgáltatás
Zöldterület kezelés
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
Gızellátás: távhıszolgáltatás, melegvíz-szolgáltatás
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok
Egyéb épületgépészeti szerelés (szerelés, javítás, karbantartás,
intézményei kisegítıi feladatok)
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele (bérbeadás, üzemeltetés,
ingatlankezelés)
Közcélú foglalkoztatás, közmunka programok elszámolása
Építési beruházások, felújítások
Virágbolt üzemeltetése
Települési szilárd hulladék kezelése, köztisztasági feladatok
Köztemetı fenntartás és mőködtetés
Város- és községgazdálkodás máshová nem sorolható egyéb
szolgáltatások (közterületek fenntartása, városi piac üzemeltetése,
társasházak kezelése, nyilvános illemhelyek kez.)

Városi Egészségügyi és Szociális Központ
Alaptevékenységi szakágazat:
862100
862
873
881
869
889

Általános járó-beteg ellátás
Járóbeteg-ellátás, háziorvosi alapellátás
Szociális ellátás elhelyezéssel (idıskorúak tartós, bentlakásos
szociális ellátása)
Szociális ellátás bentlakás nélkül
Egyéb humán egészségügyi ellátás
Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
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Péczeli József ÁMK
Alaptevékenységi besorolás: (szakfeladatrend szerint)
Alaptevékenységi szakágazat:
852010

Alapfokú oktatás
- tanköteles tanulók nevelése, oktatása, melynek során nappali
tagozatos oktatást végez
- integrációs és képesség kibontakoztató oktatást végez
(esélyegyenlıség, hátrányos helyzető tanulók)
- sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali
rendszerő nevelése, oktatása, szakirányú fejlesztése, fejlesztı
felkészítése, akik a szakértıi bizottságok szakvéleménye alapján
a többségi iskolában integráltan oktathatók
- nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai nevelése,
oktatása (cigány kisebbség)
- általános iskolai napközi otthoni nevelés
- iskolarendszerő alapfokú mővészetoktatás
- intézményi vagyon mőködtetése
- egyéb vendéglátás → szabad kapacitás kihasználása

Zenemővészeti ág
- hangszeres tanszakok:
/klasszikus/
- elméleti tanszak:
- választható tantárgy:

furulya
gitár
zongora
szolfézs
kamarazene
(elektroakusztikus)szintetizátor-

keyboard
Képzı- és iparmővészeti ág
- közös, kötelezı tantárgy:
rajz-festés-mintázás
- képzımővészeti tanszakok: grafika
festészet
foto-video
8560
Pedagógiai szakmai szolgáltatások, egyéb oktatást kiegészítı
tevékenységek
931
Iskolai diáksport keretébe tartozó tevékenységek
5629
A tanulóknak biztosított intézményi étkeztetés, nem az
alaptevékenység keretében szervezett intézményi étkeztetés,
idısek étkeztetése, vendég, nyugdíjas
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Mővelıdési házak:
9105

9004

Közmővelıdési tevékenységek ellátása az 1997. évi CXL. törvény
és a 16/2003.(IX.14.) sz. helyi rendelet alapján
Közmővelıdési célt szolgáló önkormányzati tulajdonban lévı
létesítmények üzemeltetése
Kulturális mősorok, rendezvények szervezése

Városi Könyvtár:
A Péczeli József ÁMK tagintézménye, az 1997. évi CLX. törvény 55.§ és
65.§-ában felsorolt összes feladatot ellátja.
9101

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, megırzése,
feltárása
Könyvtári szolgáltatás
Ellátja a közmővelıdés helyi szabályozásáról szóló
16/2003.(IV.14.)sz. rendeletben meghatározott kiegészítı
feladatokat

Serényi László Általános Iskola
Alaptevékenységi szakágazat: (szakfeladatrend szerint)
852010

Alapfokú oktatás
- tanköteles tanulók nevelése, oktatása, melynek során nappali
tagozatos oktatást végez
- ellátja a cigány kisebbségi oktatás feladatait
- integrációs és képesség kibontakoztató oktatást végez
(esélyegyenlıség, hátrányos helyzető tanulók)
- sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali
rendszerő nevelése, oktatása, szakirányú fejlesztése, fejlesztı
felkészítése, akik a szakértıi bizottságok szakvéleménye
alapján a többségi iskolában integráltan oktathatók
- intézményi vagyon mőködtetése
- egyéb vendéglátás (szabad kapacitás kihasználása)
- gyermek- és ifjúságvédelem, környezet- és egészségtudatos
gondolkodás fejlesztése,
- szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a
tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos
gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben –
oktatásban részesülı tanulók ellátása nappali rendszerő eltérı
tantervő tagozaton
- logopédiai ellátás

18

- nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő
általános iskolai nevelése, oktatása
- napközis tanulók foglalkoztatása, korrepetálása, tanulószobai
nevelés
5629

A tanulóknak biztosított intézményi étkeztetés, nem az
alaptevékenység keretében szervezett intézményi étkeztetés, idısek
étkeztetése, nyugdíjas, vendég

Sportcsarnok, Sportlétesítmény
931
9311

Diáksport keretébe tartozó tevékenységek
Sportintézmények, sportlétesítmények mőködtetése (sportcsarnok,
sportpálya)

7.) Környezeti állapot
Putnok város környezeti állapotát és más függıségi viszonyait alapvetıen a
Sajó völgyben kialakult ipar, az otthont adó Sajó-völgy szakasz, valamint a
térségben található putnoki dombvidék határozzák meg.
A terület használat megoszlása (ha)
Belterület:
Külterület:
- ebbıl mezıgazdasági:
Erdı
Ipari
Egyéb

363
3111
822
1758
45
486

Putnok természetföldrajzi besorolás alapján az Észak-magyarországi
makrorégión belül Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az úgynevezett
PUTNOKI-DOMBSÁG kistájegységen belül található. A térség
legjelentısebb vízfolyása a Sajó. A folyó vízjárását a forrásvidék magasabb
hegységeinek késıi hóolvadása és a karsztos vízgyőjtı késleltetı hatása miatt
elnyújtott hosszú tavaszi nagyvíz jellemzi, a legkisebb vizek idıszaka
szeptember.
A Sajó-völgy dombvidéki területeire a különbözı barna erdıtalajok,
elsısorban az agyagbemaródásos barna erdıtalaj jellemzı.
A terület klímája domborzati tagoltsága következtében nem egységes.
Putnok város területén immisziós vizsgálatot ülepedı por, szállópor (PM 10),
kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok és ózon vonatkozásában
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végeznek, meteorológiai adatok győjtésével párhuzamosan az országos
immissziómérı hálózat részeként (Putnok Városi Sportcsarnok).
8.) A település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere
Putnok Város Önkormányzata tagja
- a Putnok és Térsége Társulásnak
- az Ózdi Kistérség Többcélú Társulásnak
- a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
- a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetségének
- a Sajó-Rima Eurorégiónak
- a Sajó és Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulásnak
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatnak
- Putnok-Dubicsány-Sajóvelezd-Sajómercse Közoktatási Intézményfenntartó
Társulásnak
- Putnok-Dubicsány Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak
- Putnok-Kelemér-Gömörszılıs Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak
Külföldi testvérvárosi kapcsolatok
Putnok városa gyümölcsözı kapcsolatokat tart fenn több külföldi településsel.
Ezek a következık:
Együttmőködés kezdete:
1999.12.10.
2000.02.10.
2003.12.05.
2004.05.01.
2007.08.20.

Ország
Szlovákia
Szlovákia
Lengyelország
Franciaország
Csehország

Város:
Tiszolc
Tornalja
Nowy Zmigród
Fecamp
Ludgeřovice

A szlovák határ közelsége révén Putnok mindig is szoros kapcsolatokat tartott
fenn a szomszédos szlovák településekkel. A legközelebbi szomszédnak számít
Tornalja városa, ami a történelmi hagyományok, a lakosok között meglévı
rokoni kapcsolatok miatt is fontos. A kapcsolatban fontos szerepet játszanak
az önkormányzati kapcsolatok, ezen felül a sport és kulturális tevékenység is.
A testvértelepülések közül legszorosabb a kapcsolat a szlovákiai Tiszolc
városával. A kapcsolat ötlete azért is merült fel, mivel Putnok a történelmi
Gömör legdélebbi, Tiszolc pedig a legészakibb települése. A határok – bár már
nem sokáig – megosztó szerepe ellenére a két település még azonos
történelmi, kulturális gyökerekkel rendelkezik, melyeket célszerő kihasználni,
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és további kapcsolatokat építeni rájuk. Összeköti a két várost a Sajó-Rima
Eurorégió határon átnyúló együttmőködés, melynek a szlovák oldalon az
elnöke Tiszolc város polgármestere Peter Minač, a magyar oldalon pedig
Tamás Barnabás Putnok város polgármestere.
2003. decemberében került sor a lengyelországi Nowy Zmigród településsel a
testvérvárosi kapcsolatokat rögzítı szerzıdés aláírására. Nowy Zmigród
városa a Kárpátok Eurorégió tagja, így kiemelt feladatnak tartják a közös
részvételt a nemzetközi programokban. Kialakult az oktatási intézmények
között a kapcsolat.
A jelenlegi történelmi helyzetben különös hangsúlyt kap a francia településsel
Fecamp-pal folytatott kapcsolat, mivel rendkívül fejlett önkormányzati
rendszerrel bír. A normandiai várossal több területen is folyamatosan
alakulnak és állandóan fejlıdnek kapcsolataink. Legszorosabb a kapcsolat a két
város ifjúsága között, hiszen a Putnoki Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
hivatalosan is – és tagjai a gyerekek révén is – kapcsolódik a francia város
ifjúságának tevékenységéhez, több alkalommal meglátogatták egymást. A
francia város gyermek és ifjúsági önkormányzata jelentıs segítséget nyújtott a
putnoki fiataloknak a gyermekönkormányzat megalakításához. A kultúra
területén is komolyak a kapcsolatok, fıleg a kórusok tartanak fenn szoros
barátságot egymással, de volt már képzımővészeti kiállítás is a
testvértelepülések mővészeinek alkotásaiból. A kapcsolatok folyamatos
alakítását ösztönzi a Magyar-Francia Baráti Társaság is, ami évek óta elısegíti
minden területen az együttmőködést.
2007. augusztus 20-án köttetett az együttmőködési partnerszerzıdés Putnok
város és Ludgeřovice község között. A szerzıdés az alábbi területre terjed ki:
- a helyi önkormányzati feladatok megoldása során szerzett tapasztalatok
kölcsönös cseréje, a lakosság bevonása a község (város) életébe,
- vállalkozói aktivitások
- kölcsönös vállalkozási kulturális – társasági és sport tevékenységek,
- nemzetközi programokban való közös részvétel
Mind a négy várossal kapcsolatban elmondható, hogy a város vezetıi több
alkalommal kölcsönösen meglátogatták egymást, ami az önkormányzatiság
alakítását erısítette.
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9.) 2007-2010.években megvalósult fejlesztések
2007.évi felhalmozási kiadások
ezer Ft
SorMEGNEVEZÉS
szám
1. Polgármesteri Hivatal
Város és községgazdálk.
Balogh B. úti kopóréteg készítés
Andrássy D. út jobb o. kopóréteg kész.
Extrém kerékpárpálya építés
Futsall pálya kialakítása
Sajó Bódva Völgye hulladékkez.
Panelprogram önk. Hozzájárulás
Lakossági közmőhozzájár.visszatér.
Akadálymentesítés
Soldos Emília Óvoda
VESZK
Diszkont értékpapír vásárlás
Önkormányzati igazgatás
Polgárm.Hiv.körzetközp.ig.fel.és
ügyfélsz.feltételeinek javítása
Eszközbeszerzés
Intézményi eszközbeszerzés
Gazdasági és térségfejlesztés
- ROP 3.2. pályázat eszk.beszerz.
Települési vízellátás
- szennyvízcsatornahálózat építés
- szennyvízcsatornázásért alap.támog.
Szoc.ág.otthonteremt.tám.
2. Serényi L. Ált. Iskola
3. Péczeli J. ÁMK
közmővelıdési erdekeltségnöv.pály.
4. Soldos E. Óvoda
5. Városi Eü.és Szoc. Közp.
- Vagyonvéd.rendszer kiép.eszk.besz.
- Számítástechn.eszk.
- Egyéb gép.,berendezés
Polgármesteri Hivatal és részben önállóan
6.
gazdálkodó int. összesen
7. Városi Komm. Gondnokság
- Játszótéri eszközök
- Számlázási rendszer
- TÁVHİ hımennyiségmérı
MINDÖSSZESEN:

Teljesítés

275 852
256 427

7 394
14 000
899
3 693
276
80
80
230 005
1 815

1 815

9 439
6 916
600
6 316
1 255

2 075
1 635
280
160
277 927
2 562
480
150
1 932
280 489
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2007. évi felújítási kiadások
ezer Ft

Sorszám
1.

Teljesítés

MEGNEVEZÉS
Polgármesteri Hivatal
Város és községgazdálk.
- Gömöri Múzeum felúj.
- Helyi piac felújít.

30 532
30 532
19 004
10 699

- Soldos Emília Óvoda felújítása
- Martinsalakos ház felújítása

469
360
865
865

3.
4.

- Tanmőhely,öregek otthona felúj.terve
Serényi L. Ált. Iskola
- Sporttelep felújítása
Péczeli J. ÁMK
Soldos E. Óvoda

5.

Városi Eü.és Szoc. Közp.

6.

Polgármesteri Hivatal és részben önállóan
gazdálkodó int. összesen

2.

7.

31 397

Városi Komm. Gondnokság
MINDÖSSZESEN:

31 397

A Városi Kommunális Gondnokság saját rezsis beruházásai
2007. év
Bruttó érték

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Serényi L. tér 10. Kegyeleti bolt felújítása
Serényi L. tér 10. üzlethelyiség felújítása
Szkala B. úti járda építése
Állomás úti járda építése
Dienesfalvi járda építése
Mátyás K. tér játszótér építése
Városi szökıkút építése
Péczeli park játszótér építése
Egészségügyi Központ elıtti park építése
Mohos sétány támfal építése
Bányatelep Mőv.Ház park terasz építése
Ravatalozó kapu építése
Városi Piac tetıszerkezete
Mozgó színpad építése
Összesen:
2007. ÉV MINDÖSSZESEN:

735 eFt
328 eFt
641 eFt
2.477 eFt
493 eFt
75 eFt
833 eFt
305 eFt
2.925 eFt
943 eFt
2.122 eFt
66 eFt
1.582 eFt
361 eFt
13.886 eFt

325.772 eFt
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2008. évi felhalmozási kiadások
ezer Ft
SorMEGNEVEZÉS
szám
1.
Polgármesteri Hivatal
Város és község gazdálkodás
- Sajó-Bódva Hulladékkezelési T.
- Akadálymentesítés (Óvoda, VESZK)
- panelprogram támogatás
- lakossági közmőfejlesztés, kaució visszaf.
- diszkont kincstárjegy
- Péczeli J.ÁMK infrastruk.fejl.
206/2008.(VIII.26.)Korm.r.alapján
- Soldos Emília Óvoda infrastruk.fejl.a
206/2008.(VIII.26.) Korm.r.alapján
- városfejlesztési stratégia
Települési vízellátás
- szennyvízcsat. hálózat építés
- szennyvízcsat. Alapítvány támog.
- Putnok Árpád vezér, Lehel vezér, Huba
vezér és Báthory utcák közmőves ivóvíz fejl.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

- áthárított áfa
Önkormányzati igazgatás
- eszközbeszerzés, szám.gép.,kávégép,
- riasztórendszer
- Putnok város önkormány. feladatellát.
okmányiroda, gyámhiv. és ügyfélszolg.
színvonalának fejlesztése
- szavazatszámláló rendszer
Szociális ágazat
- otthonteremtési támog.
Serényi L. Ált. Iskola
- konyhai eszközök,számítógép
Péczeli J. ÁMK
- közmővelıdési érd.növ.
-elektromos sütı
- OKM pályázat
Soldos E. Óvoda
Városi Eü.és Szoc. Közp.
- HEFOP 4.4.1
Polgármesteri Hivatal és részben önállóan
gazdálkodó int. összesen

Városi Komm. Gondnokság
- piac bıvítése
- sportcsarnok bejárati ajtó cseréje
- lakásvásárlás Bányász tér 8. 4/2.
- fúrókalapács
MINDÖSSZESEN:

Teljesítés

237 485
37 932
838
7 797
28 436
261

600
194 535
134 716
12 462
21 501
25 856
3 850
790
1 560

1 500
1 168
1 168
328
328
738
550
188
6 601
6 601
245 152
2 365

2 210
155
247 517
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2008. évi felújítási kiadások
ezer Ft
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MEGNEVEZÉS

Teljesítés

Polgármesteri Hivatal
Serényi L. Ált. Iskola
Péczeli J. ÁMK
Soldos E. Óvoda
- kazán felújítás
Városi Eü.és Szoc. Közp.
Polgármesteri Hivatal és részben önállóan
gazdálkodó int. összesen
Városi Komm. Gondnokság
- Péczeli J.ÁMK vizesblokk felújítása
- Intézm.víz.rend.felúj. (Serényi, Péczeli, VESZK)
- kerítés javítása, festés,parketta felújítása (Soldos E. Óvoda)

- Péczeli J.ÁMK OSB lap üvegfal
- Sporttelep öltözı szigetelés
MINDÖSSZESEN:

A Városi Kommunális Gondnokság saját rezsis beruházásai
2008.év
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Virágtartó oszlopok készítése
Móricz Zs. úti járda felújítása
Péczeli úti járda felújítása
Jókai úti járda felújítása
Városi Köztemetı vízvezeték áthelyezése
Serényi L. Ált. Iskola felújítások
Városi Piac bıvítése
Mátyás K. tér 6. 4/3. lakás felújítása
Bányász tér 8.4/2.lakás felújítása
Péczeli J. ÁMK felújítások
Péczeli J. ÁMK külsı ivóvízvezeték felújítása
Soldos Emília Óvoda vizesblokk felújítása
Soldos Emília Óvoda udvar burkolás, kapu bejáró kész
Tóth Ede úti járda felújítása
Tompa úti járda felújítása
Dózsa Gy. úti járda felújítása
Tomori úti járda felújítása
Városi Köztemetı kolumbáriumok elhelyezése
Tompa út 33. udvar burkolása, kapubejáró kész
Ravatalozó kapu készítés
Összesen:
2008. ÉV MINDÖSSZESEN:
275.763 eFt

1.562 eFt
861 eFt
1.515 eFt
688 eFt
231 eFt
5.340 eFt
4.519 eFt
492 eFt
653 eFt
3.635 eFt
304 eFt
1.203 eFt
2.384 eFt
163 eFt
899 eFt
1.177 eFt
54 eFt
988 eFt
1.512 eFt
66 eFt
28.246 eFt
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2009. évi felhalmozási kiadások
ezer Ft
Sorszám
1.

MEGNEVEZÉS
Polgármesteri Hivatal
Város és község gazdálkodás
- Serényi L.Ált.Isk.infrastruktúra fejl.
- panelprogram támogatása
- okmányiroda kialakítása
- Péczeli J. ÁMK infrastruk.fejl.
- Soldos E.Óvoda infrastruk.fejl.
- VESZK akadálymentesítése
- Sajó-Bódva Hulladékkezl.Önk.Társ.
- Közmőv.érdekeltségnöv.pályázat
- Közcélú foglalk.eszközbesz.
- Fordított áfa
- Lakossági közmőf., kaució
- Földterül.vás.
- Funkció bıv.telep.rehab.pály.elıkész.
Települési vízellátás
- szennyvíz tám.
- szennyvíz.
- fordított áfa
Önkormányzati igazgatás
- szavazatszámláló rendszer
- PH számítógéprendsz.fejlesztése
- szakmai inform.besz.

Egészségház fejlesztése
Kompetencia alapú oktatás
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Serényi L. Ált. Iskola
- konyhai eszközök,számítógép
- fızıüst beszerzés
Péczeli J. ÁMK
- mőv.isk.pály.eszk.
Soldos E. Óvoda
Városi Eü.és Szoc. Közp.
Polgármesteri Hivatal és részben önállóan
gazdálkodó int. összesen
Városi Komm. Gondnokság
- kegyeleti bolt számlázó progr.
MINDÖSSZESEN:

Teljesítés

373 714
225 141
87 084
12 998
19 167
32 711
17 434
9 056
486
30 629
4 699
377
10 500
141 805
6 735
115 844
19 226
4 280
1 500
818
1 962
2 313
175
1 779
396
1 383
1 157
1 157

376 650
250
250
376 900
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2009. évi felújítási kiadások
ezer Ft
Sorszám
1.

MEGNEVEZÉS
Polgármesteri Hivatal

Város- és közsséggazdálk.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

- Tompa úti óvoda felúj.
- Városi Sportcsarn. Felúj.
- Fogorvosi rendelı felúj.
Serényi L. Ált. Iskola
Péczeli J. ÁMK
- ablakok fóliázása
Soldos E. Óvoda
- tetı felújítás
Városi Eü.és Szoc. Közp.
Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodó
int. összesen
Városi Komm. Gondnokság

Teljesítés
1 000
1 000
500
500

450
450
2 000
2 000
3 450

Soldos Emília Óvoda
Tompa úti óvodában

elıtetı készítés
udvar burkolása
csoportszob.parkett felújít.
Móricz Zs.úti óvodában parkoló kial.
kazán és radiátorcsere
kerítés javítás és kapu készítés

Városi Egészségügyi és Szoc.Kp.
Gond.Kp.földszinti fürdı és wc átalakítása
családsegítı bejárati kapu cseréje

Péczeli József ÁMK
konyhai folyosón kábeltartó lefedése
tanári szoba és ig.szobák parketta csiszol.
salakos pálya felújítása

Serényi L. Általános Iskola
salakos pálya felújítása
sportcsarnok külsı javítási munkái

Városi Kommunális Gondnokság
Andrássy D.u.52. lakás külsı felújítása
üzlethelyiségek
vizesblokk felújítása
homlokzat felújítás
(Andrássy u.1., Petıfi u.1.,Kossuth u.6., Kossuth u.8.)

II.telepen 2 db garázs kialakítása
Tompa M.20.épület felújítása
Mohos Sétány járda kialakítás
MINDÖSSZESEN:

3 450
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A Városi Kommunális Gondnokság saját rezsis beruházásai
2009. év
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Kossuth út 7.sz. üzlethelyiség felújítása
Kossuth út 5.sz. üzlethelyiség felújítása
Mozi épület homlokzat felújítás
Polg.Hiv. átjáró átalakítása
Öregek Otthona vizesblokk felújítása
Tóth E. Mőv.ház burkolatfelújítása
CKÖ iroda kialakítása
Fürdı úti járda építése
Thököly úti járda építése
Tóth Ede úti járda építése
Mátyás K. téri járda építése
Temetı kripta Mersics
Hunyadi úti járda építése
Péczeli úti járda építése
Mohos sétány járda építés és burkolás
Zsarnai úti járda és vízelvezetı építése
Postaköznél járda építése
Soldos Emília Óvoda udvar burkolása
Soldos Emília Óvoda parkoló kialakítása
Móricz Zs. úti Óvoda kerítés és kapu készítés
Polgármesteri Hivatal kerítés készítése
Polgármesteri Hivatal udvar burkolása
Urnasír vásárlása
Villany kültéri állólámpatest vásárlás
Összesen:
2009. ÉV MINDÖSSZESEN:

477 eFt
293 eFt
190 eFt
126 eFt
975 eFt
113 eFt
2.414 eFt
459 eFt
275 eFt
400 eFt
94 eFt
56 eFt
65 eFt
794 eFt
1.078 eFt
488 eFt
507 eFt
431 eFt
552 eFt
233 eFt
454 eFt
627 eFt
736 eFt
420 eFt
12.257 eFt
392.607 eFt
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2010. évi felhalmozási kiadások
ezer Ft
A
Sorszám
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

B

C

MEGNEVEZÉS

Teljesítés

Polgármesteri Hivatal
- kompetencia alapú oktatás TÁMOP 3.1.4
Város és községgazd.
- panelprogram
- lakossági közmőfejl.hozzájár.
- kaució (parkoló haszn.jog)
Település vízellátás
- szennyvíz csat.al.támog.
-szennyvíztiszt.telep fejlesztése
Igazgatás
- szg.rendszer fejlesztés
Egészségház fejlesztés
Serényi L. Által isk.infrast.fejl.
Serényi L. Által.isk. fordított áfa
Funkcióbıv.telep.rehab.
Soldos E.Óvoda teleph.funkció bıvítése
Közokt.inform.fejlesztése
Otthonteremtési támog.
Serényi L. Ált. Iskola
- hőtıgép, fagyasztóláda
- takarítógép
- robotgéphez tartozék
- melegen tartó, asztal, eletromos sütı
Péczeli J. ÁMK
- robotgéphez tartozék
- rozsdamentes mosogató
Soldos E. Óvoda
Városi Eü.és Szoc. Közp.
- számítógép
- ipari mosógép
- orvosi mőszerek, szalagfüggöny
Polgármesteri Hivatal és önállóan mőködı,
gazdálkodó int. összesen
Városi Komm. Gondnokság
- kazán
- nyomtató
- laptop
- szivattyú
MINDÖSSZESEN:

233 826
2 520
12 572
171
595
5 947
135
2 443
57 815
121 928
19 823
3 511
1 875
3 280
1 211
1 384
737

647
752
752

1 988
202
1 786
237 950
1 051
215
160
166
510
239 001
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2010. évi felújítási kiadások
ezer Ft
A
Sorszám
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

B

C

MEGNEVEZÉS

Teljesítés

Polgármesteri Hivatal
- Sportcsarnok felújítása LEKI
- Óvoda felújítása LEKI
- Vis maior – helyreállítás (út-híd)
Serényi L. Ált. Iskola
Péczeli J. ÁMK
Soldos E. Óvoda
Városi Eü.és Szoc. Közp.
Polgármesteri Hivatal és önállóan mőködı,
gazdálkodó int. összesen
Városi Komm. Gondnokság

68 069
33 929
29 314
4 826

MINDÖSSZESEN:

68 069

A Városi Kommunális Gondnokság saját rezsis beruházásai
2010. év
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Serényi László Általános Iskola vízelvezetés
Soldos Emília Óvoda konyha felújítása
Tóth Ede Mőv.ház gázkazán csere, beépítés
Öregek Otthona burkolási munkák, festés, ablakcsere, világítás
Egészségház villamos munkák
Soldos Emília Óvoda elıtetı készítése és tetıszigetelés
Serényi László Ált.Iskola kerítés és tolókapu készítése
Városi Temetı vízelvezetı árok kialakítása
Báthori úti járda építése
Kossuth út 2.sz. alatti üzlethelyiség felújítása
Ravatalozó tetıszigetelés
Zsarnai úti vízelvezetı betonozása
Fürdı úti járda felújítása
Molnár úti járda készítése
Turul szobor alapzat készítése
Összesen:

156 eFt
814 eFt
246 eFt
1.579 eFt
1.446 eFt
608 eFt
3.187 eFt
1.543 eFt
306 eFt
3.531 eFt
286 eFt
268 eFt
229 eFt
1.162 eFt
562 eFt
15.923 eFt

2010. ÉV MINDÖSSZESEN:

322.993 eFt
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Felhalmozási, felújítási kiadások és saját rezsis beruházások
2007-2010
(eFt-ban)

392 607
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10.) A település jelenlegi állapotában meglevı gyenge és erıs pontok
a.) E r ı s s é g e k
- a településen megtalálható az infrastruktúra
- a város területi elhelyezkedése
- felújított intézményi struktúra
- aktív korú munkaerı a településen és vonzáskörzetében biztosított
b.)Gyengeségek
- az aktív korú munkaképes lakosság között jelenıs volument képvisel a
szakképzetlen munkaerı
- kevés a terület a zöldmezıs beruházáshoz
c.)Lehetıségek
- az Új Széchenyi Terv fejlesztési lehetıségeinek kihasználása
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bıvítése,
a pénzügyi stabilitás fenntartása, a gazdasági növekedés feltételeinek
megteremtése, valamint hazánk versenyképességének javítása áll.
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A tízéves gazdaságstratégia kijelöli azokat a kitörési pontokat és a hozzájuk
kapcsolódó programokat, amelyek biztosítják Magyarország hosszú távú
fejlıdését.

Az új Széchenyi Terv 7 programja a következı:
1.

Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program

2.

Zöldgazdaság – Fejlesztési Program

3.

Otthonteremtési támogatás

4.

Vállalkozásfejlesztési támogatás

5.

Tudomány – Innováció Program

6.

Foglalkoztatási Program

7.

Közlekedésfejlesztési Program

Egészségipar
Az egészségipar magában foglalja a gyógyító-megelızı és rehabilitációs
szolgáltatásokat, kiszolgáló és háttérágazatokat, az ezeket megalapozó kutatásokat,
az egészségtudatos életmódhoz kapcsolódó termékek gyártását és forgalmazását. Ez
az ágazat az egyik legígéretesebb lehetıség a kitörési pontok között.
Zöld gazdaság
A 21. században egy ország sikere jelentıs mértékben függ attól, hogy a fosszilis
(nem megújuló) energiahordozókra épülı felhasználási struktúra által kiváltott
problémákat – ellátásbiztonság, növekvı árak stb. – hogyan tudja kezelni az
energiatakarékosság, az energiahatékonyság, az energiabiztonság és a megújuló
energiaforrások felhasználásával.
Otthonteremtés
Az utóbbi években a lakásügy hiányzott a kormányzat fókuszterületei közül, nem
volt országos lakásprogram, távlati lakáspolitikai célkitőzés, jövıkép. Ez nem
megoldásokhoz, hanem problémákhoz, változó sikerő, jórészt utólagos
intézkedésekhez vezetett. A válságkezelés során a lakásépítési ágazat érdemi
forrásokat nem kapott, a folyó évet érintı lakástámogatások 2009-ben huszadára
csökkentek.
Vállalkozásfejlesztés
Mi kell ahhoz, hogy a magyar kisvállalkozók sikeresek legyenek? Hogyan
teremthetnek több százezer új munkahelyet? Lesz-e kicsibıl induló magyar
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világcég? Eddig az állam és a kormányzat nem adta meg, ami járna a
kisvállalkozásoknak. Újra kell tervezni és kezdeni.
Tudomány-innováció
A gazdasági növekedés forrásai között az egyik legjelentısebb tényezı az
innováció. Társadalmi funkciója szerint az életminıség javulásának a biztosítéka, a
vállalkozóknak pedig meghatározó versenyelınyt jelent. Egy ország tudomány-,
technológiai- és innovációs politikája egyrészt önálló, jól meghatározott cél- és
eszközrendszer felvázolásával megfogalmazott stratégiai program, másrészt pedig
alapvetı társadalom- és gazdaságpolitikai koncepció, amely átszövi a tervezés és a
cselekvés minden elemét. Az évtized közepére az adottságainkra épülı hatékony
tudomány-, technológia- és innováció-politika végrehajtása, új értékeket létrehozó,
originális termékekre és szolgáltatásokra épülı hazai és regionális piac megerısítése
és a tudatos szellemi export további mintegy 1,5–2 százalékos nemzetgazdasági
növekedést generálhat.
Foglalkoztatás
Az új magyar kormány legfontosabb célja a foglalkoztatás növelése. A magasabb
foglalkoztatás megvalósításának elengedhetetlen feltétele új munkahelyek
létrehozása, ami nem megy egyik napról a másikra. A változáshoz a sok
szempontból hibás korábbi gazdaságpolitika és foglalkoztatáspolitika átalakítására
van szükség. Egyszerre több területen kell nagymértékő, átfogó változtatásokat
eszközölni, szükség szerint megváltoztatva a gazdaság, a társadalom szereplıinek
elvárásait, viselkedését.
Közlekedésfejlesztés
A közlekedés a gazdaság és a társadalom szerves kiszolgáló hátterét alkotja. Hasznai
közé tartozik általában az elérhetıség biztosítása, a területi egyenlıtlenségek
kiegyensúlyozása, a személyek, áruk és szolgáltatások mobilitásának lehetıvé tétele,
gazdaság- és térségfejlesztı multiplikátor hatása, valamint közvetlenül is hozzájárul
a GDP-hez. Ugyanakkor számos – nem, vagy csak részben ellentételezett –
költséget is ró a társadalomra, amelyek közösségi szinten jelentkeznek. Alapvetı cél
a közlekedésbıl származó hasznok maximalizálása a társadalmi terhek
minimalizálása mellett.
d.)Veszélyek:
- a pályázatokhoz nem minden területen állnak rendelkezésre tervek
tanulmányok
- közbiztonság helyzetének romlása

33

IV.
FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
Az elızı fejezetekben a helyzetelemzés és értékelés feltárta a település jelenlegi
helyzetét. Ezen túl a helyzetértékelés eredményeként felszínre kerültek a gyenge
pontok, valamint a lehetıségek és az esetleges veszélyek, melyek alapvetıen
determinálják a további fejlesztési elképzeléseket.
Ezen fejlesztési elképzelések összhangban vannak a Város Településrendezési
Tervével.
A helyzetelemzés bemutatta az önkormányzat által ellátott feladatokat, a feladatok
ellátásának intézményi struktúráját.
Putnok Város Önkormányzatának stratégiai célja a lakosság életminıségének
javítása.
A fejlesztési alapelvek meghatározzák a konkrét fejlesztési célokat, melynél
megfogalmazhatók az alábbiak:
Biztos alapokra építeni a jövıt, tovább folytatni a megkezdett utat a
fejlesztéseknél és az önkormányzati feladatok ellátása területén egyaránt.
Az „Otthonunk a város” címet viselı program 5 alappillérre épül, melyek az
alábbiak:
1. A jövı városa
Az eddigi fejlıdési folyamat töretlen folytatásaként a belvárosi funkcióbıvítı
település rehabilitációs pályázat megvalósítása történik nyertes pályázatnak
köszönhetıen.
A projekt az alábbi elemeket tartalmazza:
a./ Mohos sétány kialakítása
b./ Belvárosi Mővelıdési Központ kialakítása
c./ Parkoló és zöldterület kialakítása
d./ Polgármesteri Hivatal épületének kialakítása
e./ Petıfi úti parkoló és zöldterület felújítása
f./ Térfigyelı rendszer kiépítése
g./ Serényi tér felújítása
h./ Önkormányzati tulajdonban lévı üzlethelyiségek felújítása
i./ Soft projektelem
2. Mőködı város
a./ Az önkormányzatok feladatellátás hatékonyságának további növelése.
b./ A lakossági szolgáltatások szinten tartása, fejlesztése.
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c./ Az intézményrendszer struktúrájának fenntartása.
d./ A város kialakult arculatának megırzése a rendezett városkép megóvása,
fejlesztése.
e./ Munkahelymegırzés.
f./ A jól mőködı gazdasági, társadalmi célú nemzetközi és testvérvárosi
kapcsolatok ápolása, fejlesztése.
g./ Hatékony vagyongazdálkodás folytatása.
h./ Stabil pénzügyi helyzet további fenntartása.
3. Lakható város
a./ Járdaépítések folytatása.
b./ Csapadékvíz-elvezetı rendszer folyamatos fenntartása, tisztítása, áteresz
építések.
c./ Útépítések.
d./ Zöldterületek számának növelése.
e./ Parkolók építése.
f./ Közvilágítás korszerősítése.
4. Gondoskodó város
a./ Oktatás, óvodai nevelés
- óvodai telephely bıvítés
- oktatási eszközök bıvítése
- oktatási intézményekben főtéskorszerősítés
b./ Egészségügy, szociálpolitika
- az egészségügyi intézmény szolgáltatásainak megtartása
- mőszerpark további fejlesztése
- rendszeres egészségügyi szőrıvizsgálatok szervezése
- fogorvosi rendelı és mentıállomás – orvosi ügyelet épületének komplex
felújítása
- temetkezési szolgáltatás színvonalának megırzése
- Idısek Otthona korszerősítése
c./ Ifjúság, sport
- óvodai és iskolai testnevelés és diáksport személyi és tárgyi feltételeinek
javítása,
- sportrendezvények szervezése
d./ Mővelıdés, társadalmi kapcsolatok
- hagyományırzı közösségi programok szervezése, erre alkalmas terület
biztosítása
- kulturális rendezvények szervezése a városban élık részére
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- nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok ápolása, fejlesztése annak
érdekében, hogy minél több putnoki felnıtt és gyermek ismerje meg más
népek életét
5. A jövı városa – fejlıdı város
a./ Szennyvízcsatorna III. ütem építése.
b./ Szennyvíztisztító telep felújítása, kapacitásának bıvítése.
c./ Panelprogram, lakótelepi felújítások folytatása.
d./ Alternatív energiaforrások kiaknázása.
e./ Gömör Expo gazdaságfejlesztı szerepének megırzése, fejlesztése.

V.
STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK
1. Fejlesztési célok, elképzelések
A./ A jelen a múltból táplálkozik és a jövıt kell, hogy építse. Ennek
érdekében Putnok Város Önkormányzata a belvárosi funkcióbıvítı
település rehabilitációs pályázat keretében,


a Mohos sétányon az alábbiakat valósítja meg:
- burkolt felületek kialakítása,
- a teresedés kibıvül a református templom elıtti térrészre, valamint a
Tompa Mihály úton a Polgármesteri Hivatal gépjármőtároló
kapujáig,
- a térhez kapcsolódó üzletek és pénzintézetek megközelítése
akadálymentes lesz,
- a beton térburkolat mellet kisebb zöldfelületek kialakítása
növényzettel, díszfákkal, valamint a tér közvilágítása is
korszerősödik,
- elhelyezésre kerülnek továbbá utcabútorok: padok, hulladéktárolók.



kialakításra kerül a Belvárosi Mővelıdési Központ, melynek keretében
az alábbiak történnek:
- a volt mozi épületének teljes körő átépítése és kibıvítése,
- funkciójának megfelelı eszközök beszerzése,
- 210 ember befogadására képes épület, ami különbözı elıadások
mellett egyéb rendezvények lebonyolítására (kiállítás, tárlat, fogadás)
is lehetıséget biztosít,
- a nézıtér kibıvül, a színpadhoz öltözı és vizesblokk épül,
- az épület dél felé bıvül egy kétszintes épületszárnnyal, benne
ruhatárral, portával, kisebb elıadóteremmel, klubhelyiséggel.



a projekt keretében parkolók és zöldterületek kialakítása történik
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- az új Belvárosi Mővelıdési Központ épülete elıtt összefüggı térrész
jön létre parkolóval, zöldterületekkel, növényzettel és szökıkúttal,
elhelyezésre
kerülnek
kandeláberek,
közterületi
padok,
hulladéktárolók, kerékpártároló,
- a Forrás patak szükséges mértékben lefedésre kerül,
- 57 db új parkolóhely kialakítása,
- aszfaltburkolatú út, új betonjárda, térkıburkolat, burkolt csapadék
csatorna építése,
- kiépül a közvilágítás, a területen füvesítés és fák telepítése történik,
- a volt Vám épület elıtt megtörténik az aszfaltbeton burkolatú út
teljes körő felújítása, az úthoz kapcsolódó csapadékcsatorna, illetve
járdák felújításával,
- a járdát és a parkot elválasztó balesetveszélyes, lándzsás végő
acélkerítés lebontásra kerül,
- felújításra kerül a parkban található Trianon Emlékmő környezete,
egy beton burkolattal ellátott térrész jön létre pergolákkal, fedett
esıbeállókkal. A kollégium elıtti murva burkolatú bekötı út térkı
burkolattal lesz kialakítva, megvalósul a szobor és az emlékmő
megvilágítása,
- a területen elhelyezésre kerülnek padok, hulladéktárolók, valamint a
közvilágítás felújítása szintén megtörténik.


megújul a Polgármesteri Hivatal épülete
- az összes külsı és belsı nyílászáró cseréje,
- az épület teljes homlokzatának felújítása, a lábazat felújításával
együtt,
- az akadálymentesítés érdekében új személyfelvonó épül,
- mozgáskorlátozott illemhelyek kerülnek kialakításra,
- megtörténik az épület tetıszerkezetének szükség szerinti
megerısítése, új cserépfedés, az ereszdeszkázat kicserélése.



felújításra kerülnek az önkormányzati tulajdonban lévı üzlethelyiségek
- a Polgármesteri Hivatal alatt található gazdasági funkciót ellátó
helyiségeknél:
• az összes külsı nyílászárónak és kirakati portálnak
a cseréje,
• az épületrész teljes homlokzata és lábazata,
• az üzletek elıtti új járda épül és megoldódik az
üzletek akadálymentesítése is,
- a Kossuth út és az Andrássy út sarkán található üzlethelyiségeknél:
• homlokzat és tetı,
• díszterasz kialakítása, akadálymentesítés



térfigyelı-rendszer megépítése történik.
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2. A város mőködıképességének megırzése érdekében
→ biztosítani kell a jelenlegi intézménystruktúra fenntartását,
→ a lakossági szolgáltatások szinten tartását és ezek fejlesztésére kell
törekedni,
→ stabil pénzügy helyzetet kell teremteni.
3. A lakható város feltételeinek biztosítása
→ járdaépítések folytatása,
→ a csapadékvíz-elvezetési rendszer felülvizsgálata a Vásártéren
→ útépítések és felújítások az Andrássy út jobb oldalán, Mikszáth, Csokonai,
Bartók, Péczeli, Kígyó, Rózsadombi utak
→ zöldterületek növelése, új játszóterek kialakítása, fejlesztése a Vásártéren, a
Bányatelepen és a Serényi utak környezetében,
→ közvilágítás korszerősítése (Mátyás k. tér, Széchenyi tér, Bányász tér)
→ a város környezetvédelmi programjában foglaltak teljesítése
- illegális szemétlerakók felszámolása
4. Megırizve az alapszolgáltatások stabil struktúráját gondoskodni kell a
lakosság életkörülményeinek javításáról
a./ oktatás, óvodai nevelés, mővelıdés
→ Soldos Emília Óvoda Móricz Zsigmond úti telephelyének bıvítése és
eszközfejlesztése.
- a projekt fı célja a kapacitásbıvítés megvalósítása, meglévı
épülethez kapcsolt bıvítmény megépítése, 3 új csoportszoba kerül
kialakításra, udvari játékok és eszközök beszerzése történik.
→ az oktatás tárgyi feltételeinek javítása
→ Serényi László Általános Iskola konyhájának fejlesztése
→ az általános iskolák főtésrendszerének korszerősítése
→ Péczeli József ÁMK tornatermének felújítása
→ Bányatelepi Mővelıdési Ház felújítása
- „Ízek Háza” kialakítása (Leader pályázat keretében)
→ Tóth Ede Mővelıdési Központ felújítása
b./ Egészségügy, szociálpolitika
→ Fogorvosi Rendelı komplex felújítása
→ Orvosi ügyelet – Mentıállomás épületének felújítása
→ Szkala Bertalan úti Öregek Otthona
- Idısek Otthonának belsı átalakítása, felújítása, tetıtér beépítése
- Külsı homlokzat felújítás
- Kazánház és főtési rendszer felújítása
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c./ Biztosítani kell a település további fejlıdését
→ Szennyvízcsatorna III. ütem építése (Serényi Béla út, Csemetekert,
Tompa M. út, Zsarnai út, Kígyó út, Posta köz, Csokonai út, Serényi
tér, Andrássy út, Mikszáth K.út)
→ Szennyvíztisztító-telep felújítása, kapacitásának bıvítése
→ Panelprogram, lakótelepi felújítások folytatása, a már befejezett
felújítások támogatása
→ Tanulmánytervek készítése – az alternatív energiaforrások
kihasználására
→ Pályázati forrásból városi uszoda építése
B./ A megvalósítás mechanizmusa
A fejlesztési célok megvalósításának alapvetı feltételei:
a.) a fejlesztési célok végrehajtásához a tervek, tanulmányok elkészítése
b.) a döntéshozók és a végrehajtásban résztvevık elkötelezettsége a
kitőzött célok iránt
c.) pályázati lehetıségek kihasználása
d.) a fejlesztési célok pénzügyi finanszírozási feltételeinek megteremtése
e.) civil szervezetek, vállalkozók bevonása a gazdasági program
megvalósításába
A gazdasági program elızı fejezetei tartalmazzák a fejlesztési
elképzeléseket, azonban célszerő megfogalmazni, hogy milyen település
fejlesztési politikát, adópolitikát folytat az önkormányzat illetve hogyan
segíti a munkahelyteremtés feltételeit, a közszolgáltatások biztosítását,
milyen befektetés-politikát, illetve városüzemeltetési politikát tőz ki célul a
város.
Munkahelyteremtés-foglalkoztatás elısegítése
⇒ Jó együttmőködést kell kialakítani a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központjával és annak kirendeltségével.
⇒ A munkahelyteremtés nem tartozik az önkormányzat alapfeladat
körébe, azonban ki kell használni a közmunka foglalkoztatás
lehetıségeit.
⇒ Fel kell mérni a település munkaerı-piaci és munkahely kínálati
helyzetét.
⇒ Biztosítani kell a településen mőködı vállalkozások önkormányzattal
történı együttmőködést.
⇒ A jelenlegi és jövıben végrehajtásra kerülı foglalkoztatási pályázatok
sikeres megvalósítása helyi és kistérségi szinten.
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Településfejlesztés
⇒ A településfejlesztés elsıdleges feladata a közösség érdekeit szolgáló
célkitőzések meghatározása.
⇒ Legfontosabb cél a lakosság ellátási körülményeit javító gazdasági,
kulturális és környezeti feladatok elvégzése, melyet a gazdasági
program fejlesztési alapelvei határoznak meg.
⇒ Évente az éves költségvetések ismeretében felül kell vizsgálni az
intézményi struktúrát, a racionalizálási lehetıségeket számba kell
venni.
⇒ Fel kell mérni az elektronikus közigazgatási szolgáltatások fejlesztési
lehetıségeit. Meg kell határozni a Polgármesteri Hivatal és az
intézmények informatikai fejlesztési irányait.
Helyi adópolitika célkitőzései
⇒ A helyi adóból fennálló követeléseknél (kinnlevıségeknél) a behajtás
hatékonyabbá tételének kidolgozása.
A közszolgáltatások biztosítása és azok színvonalának javítása
⇒ A meglevı intézményhálózatnál a kihasználtság javítása.
⇒ A közszolgáltatások díjainak változását a költségvetési koncepció
elkészítésében kell meghatározni, melynél az éves infláció mértékét
kell figyelembe venni.
⇒ A meglevı közszolgáltatások színvonalának javítását fogják
eredményezni a fejlesztési célok végrehajtása.
⇒ Az e-közigazgatás során az elérni kívánt szolgáltatási és fejlettségi szint
meghatározása.
Vagyongazdálkodás
⇒ Az önkormányzat vagyoni struktúrájának felmérése mellett annak
átalakítási lehetıségének a kidolgozására, a vagyon változás alakulását
befolyásoló hatások felmérése.
⇒ Az önkormányzati vagyon gyarapítási lehetıségeinek feltárása, az
ahhoz szükséges források (EU támogatások, megyei regionális és
országos pályázati lehetıségek) kihasználása.
⇒ Az önkormányzat forgalomképes vagyona az éves zárszámadás
keretében bemutatásra kerül.
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Városüzemeltetési politika
⇒ Az idegenforgalomban rejlı lehetıségeket fel kell mérni. Intenzív
idegenforgalmi propagandát kell kifejteni. Bıvíteni kell a
szálláshelyeket és kirándulóhelyeket.
⇒ Teljesíteni kell a környezetvédelmi programban meghatározottakat.
⇒ A fejlesztési célul kitőzött feladatokat a Városrendezési Tervekben
foglaltakkal összhangban kell megvalósítani.
Befektetés – támogatás politika
⇒ Ösztönözni kell a magasan kvalifikált munkaerıképzést (ösztöndíjak,
képzési támogatások)
⇒ A befektetések ösztönzése érdekében a fejlesztési célok az
infrastruktúra fejlesztési irányát kiemelten kezeli.
⇒ Kormányzati szándékok és a település igényeinek összehangolása
annak érdekébe, hogy a befektetések minél nagyobb számban
jelenjenek meg a településen.
Egyéb elképzelések
⇒ Az eddig is jól mőködı határmenti (eurorégiós) kapcsolatokat tovább
fenn kell tartani. Biztosítani kell annak lehetıségét, hogy minél több
putnoki polgár ismerje meg más népek életét.
⇒ Továbbra is törekedni kell a kistérségi társulásban részt vevı
önkormányzatokkal a közös együttmőködés megvalósítására.
⇒ A lakossággal és civil szervezetekkel hatékony együttmőködést kell
kialakítani.
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VI.
A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI ÉS
BEVÉTELEI (2011-2014)
KIADÁS

ezer Ft

1./ A jövı városa

400.000

2./ A lakható város feltételeinek javítása

150.000

3./ Megırizve az alapszolgáltatások stabil struktúráját
gondoskodni kell a lakosság életkörülményeinek
javításáról

500.000

4./ A település további fejlıdésének biztosítása

1.500.000

Összesen:

2.550.000

BEVÉTEL

ezer Ft

1./ Felhalmozási és tıkejellegő bevétel

150.000

2./ Fejlesztésre fordítható állami támogatás

300.000

3./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

400.000

4./ Pályázati forrás

1.700.000

Összesen:

2.550.000

P U T N O K, 2011. március 30.

Tamás Barnabás
Polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy:
1./
2./

Javaslat Putnok Város Önkormányzata 2011-2014. évekre szóló
gazdasági programjának jóváhagyására
A Képviselı-testület a tárgyban elıterjesztett javaslatot jóváhagyja.
A gazdasági program végrehajtásához szükséges forrásokat az éves
költségvetés készítésekor kell figyelembe venni.

Felelıs :
Határidı:

polgármester, jegyzı
2014. december 31.-ig folyamatos
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PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
……./2011.(IV.22.)Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2007-2013 évekre terjedı idıszakra szóló
gazdasági programja tárgyában alkotott 12/2007.(IV.05.) sz. rendelet hatályon kívül
helyezésérıl

Putnok Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és ugyanezen törvény 91. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el.
1.§
Hatályát veszti az önkormányzat 2007.-2013. évekre terjedı idıszakra szóló gazdasági programja
tárgyában alkotott 12/2007. (IV.05.) sz. rendelet.
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
Putnok, 2011. április 22.
Tamás Barnabás
polgármester

dr.Tanner János
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 22.
Putnok, 2011. április 22.
dr. Tanner János
jegyzı
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