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Pályázati projektek Edelényben 

 

 
 

Iparterület kialakítása Edelényben  

(TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011) 
 

Elnyert támogatás: bruttó 724.000.000,- Ft. 

Beruházási helyszín: külterület, Szentpéteri út bevezető szakasz. 

Tervezett tevékenységek:  

- 9,6 ha iparterület kialakítása, alapinfrastruktúra kiépítéssel és bruttó 

585 nm inkubátorház létrehozása (Zöldmezős beruházás). 

- 10 db vállalkozás betelepítése 2020-ban és 5 évig fenntartás. 

Státusz: engedélyezési eljárások megindítása folyamatban, miután a 

tulajdonjogok megszerzésre kerültek. Kivitelezési munkálatok várha-

tóan 2019 tavaszán kezdődnek meg. 

 

Vásárcsarnok építése (TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019) 
 

Elnyert támogatás: bruttó 294.000.000,- Ft. 

Beruházási helyszín: Penny mögötti terület. 

Tervezett tevékenységek: 

720 nm területű vásárcsarnok kialakítása, melynek központi részén 

főként helyi termelők és őstermelők kapnak helyet, továbbá 5 db üz-

let is kialakításra kerül. 

Státusz: eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően át-

adásra került a munkaterület, megkezdődtek a munkálatok. Tervezett 

befejezés 2019. július. 
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Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb  

városért – Zöld Város (TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016) 
 

Elnyert támogatás: bruttó 399.999.999,- Ft. 

Beruházási helyszín: Sporttelep és Malomárok déli szakasza. 

Tervezett tevékenységek:  

- A városi sportcentrum szolgáltatásainak bővítése sportház (4 öltö-

ző, ricochet pálya, tánc- és kondicionálóterem, büfé) építésével, ját-

szótér, pihenőtér, zöldfelületek, sétányok, parkoló kialakításával. 

- A Malomárok déli szakaszán tanösvény és játszótér kialakítása. 

Státusz: sportház közbeszerzési eljárás folyamatban, amelyet köve-

tően 2018 őszén megindulnak a kivitelezési munkálatok, a kapcsoló-

dó zöldterület fejlesztések és tanösvény kialakítására jövő nyáron ke-

rül sor. 

 

Kerékpárút építése (TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022) 
 

Elnyert támogatás: bruttó 450.000.000,- Ft. 

Beruházási helyszín: Egres-Belváros-Finke-Borsod összekötése. 

Tervezett tevékenységek: 

- 7,5 km kerékpárút építése, kialakítása, felfestése. 

- Érintett szakaszok:  

• Szentpéteri út mellett zöldsávban elhelyezve. 

• Egresi zebrától irányhelyes módon két oldalon kialakítva, ahol 

szükséges zárt csapadékvíz elvezető építésével (Antal György 

út, Borsodi út) végig a Penny Áruházig. 

• Dankó Pista út szélesítése, bevezető öböl átépítése. 

• Borsod bekapcsolása a régi kisvasúti híd felújításával, a Szabad-

ság, a Kővágó, a Tóth Árpád utak felfestésével. 

• Finke felé az új vásárcsarnok mellett a Jázmin és Tompa Mihály 

út felfestésével jutunk el a Miklós Gyula útra, ahol szintén 

irányhelyes kerékpárút kialakítása tervezett az Árpád úton talál-

ható Szociális Otthonig. 

Státusz: közbeszerzési eljárás folyamatban, amelynek lezárást köve-

tően ősszel indulnak a munkálatok és várhatóan egy évet vesznek 

igénybe szakaszolva a város különböző pontjain. 
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Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai  

telephelyének energetikai korszerűsítése  

(TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071) 
 

Elnyert támogatás: bruttó 80.989.488,- Ft. 

Beruházási helyszín: Egresi Óvoda épület. 

Tervezett tevékenységek:  

- épület szigetelése,  

- nyílászárók cseréje,  

- fűtéskorszerűsítés (16 kW teljesítményű hőszivattyús rendszer te-

lepítése), 

- 22 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése (villamos 

energia szükséglet biztosítására),  

- kül- és beltéri világítás korszerűsítése. 

Az épület energetikai besorolása „ii” kategóriából „bb” kategóriába 

kerül. A fejlesztés által elért primer energia felhasználás csökkenés 

293 GJ/év. 

Státusz: a projekt sikeresen megvalósult. 

 

Szociális város rehabilitáció  

(TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004) 
 

Elnyert támogatás: bruttó 369.000.000,- Ft. 

Beruházási helyszín: Egresi és Belvárosi (Móra Ferenc) akcióterület. 

Tervezett tevékenységek: 

- Bányász klub felújítása. 

- Szociális szolgálat iroda kialakítása. 

- Térfigyelő rendszer fejlesztése. 

- Hulladékgyűjtők kialakítása Egresen és Móra F. úton. 

- 1 ha Közösségi kert kialakítása.  

- Egresi zöld területen bitumen focipálya, játszótér és kondipark ki-

alakítása. 

- Miskolcról bevezető szakasz növényesítése. 

- Szociális bérlakások fejlesztése. 

Kapcsolódik hozzá egy kiegészítő projekt, amelyben kiemelt hang-

súlyt kapott az integráció és a város lakosságának érzékenyítése, 

amelyet szociális munkások bevonásával végzünk. 
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Státusz: tervezési munkálatok folyamatban, a kivitelezés várhatóan 

2019 nyarán kezdődik meg. 

 

Jó szerencsét Császtán! – Edelény térségének bányászmúlt-

ját bemutató tematikus élménypark  

(TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018) 
 

Elnyert támogatás: bruttó 462.000.000,- Ft 

Beruházási helyszín: Császta-szőlőhegy 

Tervezett tevékenységek:  

- az edelényi bányászat emlékét őrző interaktív földalatti bemutató-

hely. 

- tematikus pihenő és játszópark. 

- látogatókat fogadó épület (előadó- és kiállítótér, ajándékbolt, büfé). 

Státusz: tervezési munkálatok és végleges koncepció kidolgozása fo-

lyamatban, a kivitelezés várhatóan 2019 nyarán kezdődik meg. 

 

Gyermekesély programok megvalósítása  

(EFOP-1.4.2-16-2016-00012) 
 

Elnyert támogatás: bruttó 499.927.078,- Ft 

Megvalósítási helyszín: Edelényi járás, a körzeti szociális szolgála-

tok (Edelény, Szendrőlád, Szendrő, Boldva, Borsodszirák, Perkupa 

és Bódvaszilas) köré szervezve. 

Tervezett tevékenységek: 

- Rengetek foglalkozás és rendezvény megvalósítása (Sportnapok, 

falu és városnapok, egészségnapok, táborok, szakkörök, képzések). 

- Hiányzó szakemberek pótlása (pszichológus, szociális munkás, fej-

lesztő pedagógusok, szociálpedagógus). 

 

Esély Otthon! (EFOP-1.2.11-16-2017-00040) 
 

Igényelt támogatás: bruttó 200.000.000,- Ft 

Megvalósítási helyszín: Edelény. 

Tervezett tevékenységek: 

- 18-35 éves korosztály életkörülményeinek és foglalkoztatási lehe-

tőségeinek segítése. 



 98 

o Önkormányzati lakások felújítása (Borsodi út 4. 3 db lakás 

ÉMÁSZ házban5 lakás, Szentpéteri úton 1 lakás). 

o Ösztöndíj program a helyben és környéken elhelyezkedő 

szakmunkásoknak és diplomásoknak. 

o Személyre szabott felkészítés a munkaerőpiacon való érvénye-

süléshez. 

o Motivációs tréningek. 

Státusz: sikeres közbeszerzést követően megkezdődtek a lakások 

felújítási munkálatai, ezzel egy időben kidolgozásra kerül az ösztön-

ző program és folyamatban van az egyéb projektelemek megvalósítása. 

 

Közösségek háza felújítása (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) 
 

Igényelt támogatás: bruttó 49.999.998,- Ft 

Szükséges önerő: bruttó 2.631.579,- Ft 

Beruházási helyszín: Közösségek Háza. 

Tervezett tevékenységek:  

István király útja 63. alatti épület energetikai korszerűsítése (külső 

homlokzat-, padló- és padlásfödém hőszigetelése; homlokzati nyílás-

zárók cseréje; fűtési hálózat korszerűsítése gázkazán cserével, padló-

fűtéssel; villamos hálózat cseréje, energiatakarékos fogyasztók fel-

szerelésével; napelem elhelyezése tetőre.) 

Státusz: közbeszerzés előkészítése folyamatban a tervek véglegesíté-

sét követően. 

 

Rakacai üdülő fejlesztése (EFOP-2.1.2-16-2017-00014) 
 

Igényelt támogatás: bruttó 100.000.000,- Ft 

Megvalósítási helyszín: Rakacai üdülő. 

Tervezett tevékenységek: 

- Rakacai üdülő felújítása, 22 férőhelyes szállás kialakítása (külső 

és belső nyílászáró csere, hőszigetelés, akadálymentesítés, villa-

moshálózat fejlesztés, belső burkolatok cseréje, fűtéskorszerűsí-

tés). Épület alapterülete: nettó 220 m2. 

- Foglalkoztató termek kialakítása. 

- Udvarrendezés. 
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- Eszközbeszerzés: bútorok, berendezések, fejlesztőeszközök, in-

formatikai eszközök, sport és játszóeszközök. 

Státusz: támogatási szerződés megkötése folyamatban, ezt követően 

a tervek véglegesítésére kerül sor, közbeszerzés 2018 végén, majd 

2019 tavaszán megindulnak a kivitelezési munkálatok. 

 

Szennyvíz projekt (KEHOP-2.2.2-15-2015-00042) 
 

Elnyert támogatás: bruttó 970.810.551,- Ft 

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötele-

zettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a 

Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beru-

házások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szenny-

vízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminő-

ség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII.19.) 

Kormányrendelet felhatalmazása alapján az NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Kft, mint konzorciumi partner kezébe került 

át az önkormányzat által elnyert KEOP-7.1.0/11-2013-0031 azonosí-

tó számú „Edelény város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése 

és kapcsolódó fejlesztések” című projekt megvalósítási szakasza. 

Kollégáinknak kapcsolattartási, nyilatkozatkészítési feladatai voltak 

ehhez kapcsolódóan. 

 

Az infrastrukturális beruházások mellett fontos a közösségépítés, 

színvonalas programok és rendezvények megvalósítása, ezért 

több városi és térségi projekt megvalósítása is folyamatban van, 

amelyek a következő 2-5 évben biztosítanak lehetőségeket az itt 

élők számára. 

 

Gyermekesély programok megvalósítása  

(EFOP-1.4.2-16-2016-00012) 
 

Elnyert támogatás: bruttó 499.927.078,- Ft 

Megvalósítási helyszín: Edelényi járás, a körzeti szociális szolgála-

tok (Edelény, Szendrőlád, Szendrő, Boldva, Borsodszirák, Perkupa 

és Bódvaszilas) köré szervezve. 
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Tervezett tevékenységek: 
- Rengetek foglalkozás és rendezvény megvalósítása (Sportnapok, 

falu és városnapok, egészségnapok, táborok, szakkörök, képzések) 
- Hiányzó szakemberek pótlása (pszichológus, szociális munkás, fej-

lesztő pedagógusok, szociálpedagógus) 
 
Edelényi és borsodsziráki gyermekek részére kulturális és 

ismeretterjesztő foglalkozások  
(EFOP-3.3.2-16-2016-00266) 

 
Igényelt támogatás: bruttó 14.515.000,- Ft 
Beruházási helyszín:  
- Mátyás Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde. 
- Szent Miklós Gör.kat.Általános Iskola és Óvoda. 
- Borsodi Általános Iskola. 
- Bartók Béla Általános Iskola, Borsodszirák.  
- Szent János Gör.kat. Gimnázium. 
- Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola. 
Tervezett tevékenységek:  
- Helytörténeti (havi) szakkör, Heti sakkszakkör. 
- Iskolás témanapok: épített és természeti értékeink, zenetörténet, 

bábkészítés és bábozás. Hagyományőrző kulturális órák, Szavaló-
verseny. 

- Óvodásmesék témanapok, Fejlesztő kulturális órák. 
- Olvasótáborok. 
- Színházlátogatás. 
Összes bevonandó gyermek száma 100 óvodás és 750 iskolás gyermek.  

 

Komplex humánszolgáltatás fejlesztése  
(EFOP-1.5.3-16-2017-00013) 

 
Konzorciumban beadott pályázat: Edelény, Boldva, Szendrőlád, Lak, 
Abod, Hangács, Ziliz Önkormányzata. 
Igényelt támogatás: bruttó 249.999.066,- Ft. 
Ebből Edelény: bruttó 159.884.578,- Ft. 
Megvalósítási helyszín: pályázó települések. 
Tervezett tevékenységek: 
- Városi rendezvények és napok szervezése. 
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- Álláskeresési tanácsadás: ezekből is látszik, milyen tudatosan 
próbáljuk a lakosságot felkészíteni az iparterületre érkező cégek 
által generált munkaerő keresletre. 

- Szűrések, prevenciós programok, sport és egészségnapok. 
- Helyi civil szervezetek és egyesületek támogatása (nyugdíjasok, 

sportklubok (sakk, billiárd, egyéb sport), további szervezet: pl. 
Rákellenes Liga. 

- Szakkörök, nyári napközis táborok, ösztöndíj programok. 
- Testvérvárosi rendezvények. 
 

Bethlen Gábor program 
 

   Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései kö-
zötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó test-
vér-települési programok és együttműködések támogatása. A projekt 
fő célja Edelény és az erdélyi (partiumi) Székelyhíd közötti testvér 
települési kapcsolat kialakítása a magyar nemzeti azonosságtudat 
erősítése érdekében. 
 

Helyi identitás és kohézió erősítése Edelény és térségében  
(TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024) 

 
Igényelt támogatás: bruttó 120.027.950,- Ft. 
Konzorciumban beadott pályázat: Edelény, Boldva, Múcsony, Izsó-
falva, Rudolftelep, Ziliz, Sajóecseg, Sajósenye, Hangács. 
Beruházási helyszín: pályázó települések. 
Tervezett tevékenységek:  
A területi és társadalmi hátrányok következményeinek, a szegénység 
mélyülésének, újratermelődésének és területi terjedésének mérséklé-
se, mélyszegénységben élők integrációjának előmozdítása: 

- információs pontok létrehozása (2 db) 
- megújított helyi esélyegyenlőségi program elkészítése 
- helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumai-

nak fejlesztése (12 új program) 
- Közösségi interjúk készítése (60 db) és eredményeinek megvitatá-

sa (12 alkalom) 
- közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása (24 

alkalom) 
(Forrás: Edelény város honlapja.) 


