
Gazdasági program
A képviselő-testület februárban fogadta el az önkormányzat 2014-ig tartó cik-
lusprogramját. A dokumentum részletesen elemzi városunk gazdasági hely-
zetét, kilátásait. A program kitér azokra az intézkedéscsoportokra is, melyek
megvalósítása esetén továbbra is fejlődési pályán maradhat Tiszaújváros. Mel-
lékletünk 4. és 5. oldalán ezen prioritások első részét olvashatják.

Kutyasétáltatás, játszóterek, rendezvények, fakivágások. Mind,
mind súrlódási felület a lakosság és az önkormányzat között, de
a lakótársak között is. Ezekről a témákról, a közterületekre ér-
vényes szabályok egy részről szólunk a 7. oldalon – remélhe-
tőleg közérthetően.

Beruházások, beszerzések

2011. május 5. A TISZAÚJVÁROSI KRÓNIKA ÖNKORMÁNYZATI MELLÉKLETE

Közterületek
Az önkormányzat komoly szándéka, hogy „helyzetbe hozza” a helyi
kis-és középvállalkozásokat. Ennek egyik elemeként elkészült az az
összesítés, mely teljes körűen tartalmazza az önkormányzathoz kap-
csolódó 2011. évi beruházásokat, felújításokat beszerzéseket. Ezt mel-
lékletünk 6. és 8. oldalán tanulmányozhatják.

Három a honlap

Állásajánlattól
ügyintézésig

Talán még kevesen tudják, hogy néhány hó-
napja gyakorlatilag három honlapja van
Tiszaújváros önkormányzatának.

A tulajdonképpeni városi honlap
(www.tiszaujvaros.hu) az általános információ-
kat tartalmazza városunkról. Itt található a
„Fórum Tiszaújváros”, illetve a „Vendégkönyv”
is, melyek segítségével a hivatallal és egymással
is „levelezhetnek” az érdeklődők. Külön link ké-
szült a várossá nyilvánítás 45. évfordulója al-
kalmából. Újdonságnak számít a
„Közadatkezelő” link, ahol a közérdekű tevé-
kenységet folytató intézmények által készített
dokumentumokról találunk információkat. Az
önkormányzat által meghirdetetett „Tiszaújváros
visszavár” program részeként állásajánlatokat is
böngészhetünk, s amennyiben feliratkozunk, hír-
levelet is kapunk az új állásajánlatokról. Ugyan-
csak újdonság, hogy a honlap segítségével a
vállalkozások naprakészen tájékozódhatnak a
Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati intéz-
mények és gazdasági társaságok beruházásairól,
beszerzéseiről, közbeszerzéseiről.
Az Önkormányzati Tájékoztató Rendszer
(onkormanyzat.tujvaros.hu) weboldal is több
éve működik. Itt a képviselő-testületről, az ön-
kormányzati bizottságokról, a hatályos rendele-
tekről, a képviselőkről, a testöleti ülésekről
tájékozódhatunk.
Az év elejétől látogatható a Polgármesteri Hiva-
tal honlapja (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu).
Itt érhetjük el a hviatali ügyfélterminált, tanul-
mányozhatjuk az okmányirodai ügyek leírását,
nyomtatványokat tölthetünk le és időpontot is
foglalhatunk. Ez a honlap tartalmazza a közér-
dekű adatokat, pályázatokat, hirdetményeket és
tájékozódhatunk a hivatali szerkezetről, az ügy-
félfogadási rendről is.
Természetesen mindhárom honlap „átjárható”,
egyik a másikról elérhető.

Lapozgassunk!
Tisztelt Tiszaújvárosiak!
Kedves Olvasók!

Tiszaújváros ön-
kormányzata elkö-
teleze, híve a
nyilvánosságnak,
a lakosság gyors,
pontos, hiteles tá-
jékoztatásának.
Ezt a célt szolgálja
a meglévő eszkö-
zök – városi hon-
lap, önkormány-
zati tájékoztató
rendszer, hivatali
honlap, Tisza Tele-
vízió, Tiszaújvárosi Krónika, közmeghallga-
tások, lakossági fórumok – melle, a most első
alkalommal megjelenő Önkormányzati Kró-
nika is.
Szükség van erre? – vetődhet fel a kérdés,
hiszen az előzőekben felsorolt orgánumok,
információs felületek, rendezvények bősé-
ges információt nyújtanak az érdeklődők-
nek. Meggyőződésem, hogy szükséges.
Egyrészt azért, mert az íro, és elektronikus
sajtó – a helyi újság és televízió – jellegénél,
terjedelménél, műsoridejénél fogva csak
részben tudja kielégíteni az igényeket. Más-
részt azért, mert – bár örvendetes módon nő
a felhasználók száma – még mindig sokan
vannak, akik nem rendelkeznek internetes
hozzáféréssel. A Tiszaújvárosi Krónika mel-
lékleteként megjelenő Önkormányzati Kró-
nika viszont eljut minden tiszaújvárosi
háztartásba.
Célunk az, hogy Tiszaújváros polgárai még
pontosabb, részletesebb tájékoztatást kapja-
nak és megfelelő információkkal rendelkez-
zenek a város életét, mindennapjainkat
befolyásoló helyi rendeletekről, a Polgár-
mesteri Hivatal, az intézmények és az ön-
kormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok tevékenységéről, ügyintézési
menetéről.
Az első számban egyebek melle, bemutat-
juk a közelmúltban átalakíto, hivatali szer-
vezetet, megkezdjük az önkormányzat
2014-ig szóló gazdasági programjának köz-
lését, a nyilvánosság elé tárjuk az önkor-
mányza,al összefüggő valamennyi
terveze, beruházást, beszerzést és szólunk a
közterületek használatával kapcsolatos sza-
bályokról.
Kérem, forgassák, lapozgassák, olvassák az
Önkormányzati Krónikát! Tájékozódjanak
általa, ismerjék meg közös dolgainkat, ügye-
inket, mert ami városunkban történik, az
mindannyiunkra tartozik, az mindannyiunk
közös ügye.

Pap Zsolt (MSZP)
egyéni képviselő

Csikászné Gyöngyösi
Szilvia

aljegyző

Dr. Molnár Tamás
jegyző

Vendlerné Polyák Ilona
(MSZP) egyéni képviselő

Kanyok Attila (Fidesz-
KDNP) listás képviselő

Kanyó Viktor (Jobbik)
listás képviselő

Dr. Fülöp György (MSZP)
egyéni képviselő
alpolgármester

Csikász Gábor
alpolgármester

Árvai Julianna (MSZP)
egyéni képviselő

Farkas Zoltánné (Fidesz-
KDNP) egyéni képviselő

Hok Csaba (MSZP)
egyéni képviselő

Kiss László (VE)
listás képviselő

Kovács Tibor (MSZP)
egyéni képviselő

Bráz György
egyéni képviselő

polgármester

Hivatali szervezet
A képviselő-testület a közelmúltban módosította a Polgármesteri Hivatal szer-
kezetét. Megszűnt a Titkársági és Koordinációs Iroda. A Városüzemeltetési és
Városfejlesztési Iroda, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Iroda integrálódásával

létrejött a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési
Iroda, a Szociális és Egészségügyi Iroda és az Okta-
tási, Közművelődési és Sport Iroda összevonásával
pedig az Intézményi, Szociális és Sport Iroda. A Szer-
vezési és Jogi Iroda, valamint a Közigazgatási Iroda
megmaradt, de feladatkörük bővült. Mellékletünk 2.
oldalán közöljük az új hivatali struktúrát, feltüntetve
a munkatársak beosztását és elérhetőségét is.

Biztonság, egészség
Május 13-án városunkban rendezik meg a Mentőgépjármű vezetők I. Orszá-
gos Ügyességi és Szakmai Versenyét, május 14-én pedig az Országos Mentő-
szolgálat Észak-magyarországi Regionális Mentőszervezetének Mentők
napját, amely része a helyi Biztonság napja rendezvénynek. A programokat
a 3. oldalon közöljük. Itt találhatják meg azt az összeállítást is, melyben a
rendelőintézet felújított szakrendelői szárnyát mutatjuk be. Feltüntetve, hogy
az egyes szinteken milyen szakorvosi rendelések működnek majd.



2. oldal 2011. május 5.SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Tisztségviselők Szervezési és Jogi Iroda

Intézményi, Szociális és Sport Iroda

Irodákhoz nem tartozó munkatársak

Pénzügyi, Fejlesztési
és Városüzemeltetési Iroda

Közigazgatási Iroda

A hivatali szervezetben működő irodák tagozódása

Pénzügyi, Számviteli Csoport

Jogi és Informatikai Csoport

Szervezési és Ügyviteli Csoport

Hivatali gondnokság (nem önálló csoport)

Szociális Csoport

Adócsoport

Okmánycsoport

Ügyféltájékoztató (nem önálló csoport)

Fejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

Építéshatósági Csoport

Név Tisztség Telefon
Bráz György polgármester 548-010
Dr. Fülöp György alpolgármester 548-010
Csikász Gábor alpolgármester 548-014
Dr. Molnár Tamás jegyző 548-014
Csikászné Gyöngyösi Szilvia aljegyző 548-014

Petrovicsné Nyitrai Borbála irodavezető 548-014 225. szoba

Dr. Derján Barbara mb. irodavezető 548-096 212. szoba

Kovacsik Judit irodavezető 548-060 116. szoba

Kuzma Katalin irodavezető 548-014 225. szoba

Név Beosztás Telefon Szoba
Makrányiné Tamási Tünde irodavezető-helyettes 548-042 120.
Ruzsányi Tiborné pénzügyi munkatárs 548-046 122/1.
Papp Tünde pénzügyi munkatárs 548-048 121.
Csizmadia Ilona pénzügyi munkatárs 548-083 118.
Stelkovics Jánosné pénzügyi munkatárs 548-041 123.
Pázmándi Nóra pénzügyi munkatárs 548-041 123.
Kókai Zsuzsanna pénzügyi munkatárs 548-045 124.
Bazsó Gábor pénzügyi munkatárs, telekvásárlási ügyek 548-043 117.
Gönczi Lajosné pénzügyi munkatárs 548-049 119.
Fekete Anikó pénzügyi munkatárs 548-390 119.

Név Beosztás Telefon Szoba
Gersei Norbert csoportvezető 548-021 204.
Kissné Mikita Katalin adóügyi munkatárs, iparűzési adó 548-026 202.
Palástiné Dékány Rita adóügyi munkatárs, iparűzési adó 548-044 202.
Grigorica Ilona adóügyi munkatárs, gépjárműadó 548-025 203.
Stefán Albertné adóügyi munkatárs, végrehajtási ügyek 548-067 201.
Molnár Márta adóügyi munkatárs, végrehajtási ügyek 548-033 201.
Antal Hajnalka adóügyi munkatárs, építményadó, idegenforgalmi adó 548-027 203.

Név Beosztás Telefon Szoba

Kemény Kálmán csoportvezető 548-017 221.

Szalai Zita építésügyi munkatárs 548-082 221/1.

Cseppely Attiláné építésügyi munkatárs 548-075 219.

Jászovicsné Makrai Mária építésügyi munkatárs 548-075 219.

Név Beosztás Telefon Szoba
Bertók Anita ügyfélszolgálati munkatárs 548-061 1.
Pongrácz Rita ügyfélszolgálati munkatárs 548-023 2.

Név Beosztás Telefon Szoba
Dr. Simon Adrienn jogi munkatárs 548-058 213.
Dr. Oláh János jogi munkatárs 548-087 213.
Dr. Rádai Márk szabálysértési munkatárs 548-024 209.
Kiss Csaba informatikai munkatárs 548-055 211.
Babinszki István informatikai munkatárs 548-053 211.
Bitó Barnabás szervezési és informatikai munkatárs 548-079 211.
Török Zsuzsanna Éva szervezési munkatárs 548-073 212.

Név Beosztás Telefon
Bertók János gondnok 548-000
Juhász Dezső gépkocsivezető
Varjánné Tamás Marianna telefonközpont kezelő 548-000

Név Beosztás Telefon Szoba
Lukács Mária csoportvezető 548-056 214.
Borza Mariann szervezési munkatárs 548-009 208.
Tóth Andrea ügyviteli munkatárs 548-080 2.
Ugró Éva Anna ügyviteli munkatárs 548-232 2.
Czaga Gabriella ügyviteli munkatárs 548-233 2.
Illésné Onder Hajnalka ügyviteli munkatárs 548-233 2.
Bertók Jánosné ügyviteli munkatárs 548-236 107.
Mlincsek Éva ügyviteli munkatárs 548-237 107.
Szabó Katalin ügyviteli munkatárs 548-238 107.
Bátori Imréné titkársági munkatárs 548-010
Szabó Anita titkársági munkatárs 548-014
Gaál Mária titkársági munkatárs 548-015 104.

Név Beosztás Telefon Szoba
Szilvásiné Takács Erzsébet csoportvezető 548-068 111.
Bártfai Mária szociális munkatárs 548-065 114.
Dr. Langó Henriett szociális munkatárs 548-063 113.
Gálné Dr. Csörsz Katalin szociális munkatárs 548-081 115.
Dr. Miklósi Judit szociális munkatárs 548-034 110.
Szlávikné Szabó Anett szociális munkatárs 548-038 112.
Fenyvesné Szakolczai Mária szociális munkatárs 548-059 112.

Név Beosztás Telefon Szoba
Ferenczi László polgármesteri tanácsadó 548-006 102.
Molnár István polgármesteri tanácsadó 548-088 102.
Kováts-Szalontai Beáta polgármesteri tanácsadó 548-389 102.
Poropatichné Mester Judit személyzeti és munkaügyi szakreferens 548-085 101.
Katona Ibolya belső ellenőr 548-086 122.
Molnár-Varga Csaba belső ellenőr 548-052 122.

Intézményfelügyeleti Csoport
Név Beosztás Telefon Szoba

Ráczné Kocsis Ilona irodavezető-helyettes 548-031 205.
Szalai Csabáné oktatási munkatárs, közoktatás 548-030 205.
Häckl Martina oktatási munkatárs, közoktatás, idegenforgalom 548-035 207.
Kovács Viktória oktatási munkatárs, közművelődés, sport, civil szervezetek 548-032 206.

Gyámhivatal
Név Beosztás Telefon Szoba

Musinszkyné Sipos Mária csoportvezető 548-062 215.
Dr. Kenesei Gabriella gyámügyi munkatárs 548-064 216.
Dr. Borbély Edit gyámügyi munkatárs, jogtanácsos 548-074 217.

Név Beosztás Telefon Szoba
Dr. Juhos Szabolcs irodavezető-helyettes, jogtanácsos 548-039 6.
Kiss Tímea anyakönyvi munkatárs 548-029 7.
Monoki Gyöngyi okmányügyi munkatárs, útlevél ügyintézés 548-098 13.
Kapitány Istvánné okmányügyi munkatárs, gépjármű ügyintézés 548-090 11.
Kiss Józsefné okmányügyi munkatárs, gépjármű ügyintézés 548-092 10.
Varga Tiborné okmányügyi munkatárs, gépjármű ügyintézés 548-091 9.
Réz Anett népességnyilvántartási munkatárs 548-028 8.

Tóthné Molnár Szilvia okmányügyi munkatárs, egyéni vállalkozói igazolvá-
nyok 548-094 5.

Gál Gézáné okmányügyi munkatárs, személyi igazolvány, lakcím-
igazolvány 548-044 4.

Oláhné Antal Erzsébet okmányügyi munkatárs, személyi igazolvány, lakcím-
igazolvány 548-004 3.

Név Beosztás Telefon Szoba
Jászovics Miklós csoportvezető 548-057 226.

Baráti Zsolt városüzemeltetési munkatárs, közterülethasználati en-
gedélyezés 548-070 226.

Juhász János városfejlesztési munkatárs 548-022 228.
Tóth János városfejlesztési munkatárs (közműnyilvántartás) 548-078 227.
Török László városüzemeltetési munkatárs (közműszolgáltatás) 548-071 224.

Fodor Tamás városüzemeltetési munkatárs ( közterületek fenntar-
tása, közparkok, közvilágítás) 548-076 224.

Kovács Zoltán közterület-felügyelő 548-427 222.
Mándity László közterület-felügyelő 548-426 223.

A Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata
Telefon: (49) 548 061, (49) 548 023

Helye, postai címe: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 13:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

A Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatának ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8:00 - 12:00 és 12:30 - 16.00
Kedd: 8:00 - 12:00 és 12:30 - 16:00
Szerda: 8:00 - 12:00 és 12:30 - 18:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00 és 12:30 - 16:00
Péntek: 8:00 - 14.00

Ügyfélfogadás Tiszaszederkény városrészben
(Szolgáltató-Ház, Bocskai u. 33.)
Helye, postai címe: Szolgáltató-Ház, Bocskai u. 33.

Kedd: 9:00 - 13:00
Csütörtök: 9:00 - 13:00

Ügyfélszolgálatot is magába foglaló egység vezetője:
Kuzma Katalin irodavezető
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Alapítványi támogatás
Audiológia, gyerekeknek is

Újabb szolgáltatással és fejlesztéssel
bővül a rendelőintézet. A

Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány tá-
mogatásának köszönhetően új, kor-

szerű eszközökkel felszerelt és
gyermekek vizsgálatára is alkalmas
audiológiai szakrendelőben várják
majd a pácienseket az új épületben.
A fejlesztésről dr. Török Pál főigaz-

gató főorvos számolt be lapunknak.

- Kiemelt célunk volt, hogy az audiológia
területén minél korábbi diagnózist tud-
junk nyújtani, vagyis az eszközállomá-
nyunk gyermekek vizsgálatára is alkalmas
legyen. Az új eszközök beszerzését az is
indokolta, hogy a gyermekszárny épüle-

tében működő audiológiai rendelő megle-
hetősen leamortizálódott gépekkel műkö-
dött, mely szakmailag is elavulttá vált
volna. Látva az igény növekedését az
audiológiai vizsgálatok iránt, mindenkép-
pen szerettük volna ezt a fejlesztést meg-
valósítani, anyagi forrás azonban nem
volt erre. Pályázati kérelemmel fordul-
tunk a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány-
hoz, és a támogató elbírálásnak
köszönhetően négymillió forintot fordít-
hattunk az új, korszerű eszközök beszer-
zésére. A berendezéseket megrendeltük,
már meg is érkeztek a felújított épületbe.
A beköltözés után, június első napjaiban
már ott tudjuk fogadni a betegeket, akik
remélhetőleg elégedettek lesznek ezzel a
szolgáltatással.

Nyílt nap és szűrővizsgálatok

Szemügyre vehetjük

Május 14-én 13 órától a lakosság is
megtekintheti a rendelőintézet felújí-
to0 szakorvosi szárnyát, ahol szűrő-

vizsgálatokat is tartanak ezen a napon.
Előzetesként szintenként közöljük,

hogy hol találhatók az egyes szakren-
delők.

Földszint
Porta, ideggyógyászat, pszichiátriai rendelő, büfé, leletező,
ernyőképszűrő, pulmonológia, ügyeleti vizsgáló, hasi ultrahang, kar-
diológiai ultrahang, kardiológia, terheléses vizsgáló, fektető kardio-
lógia, fektető sebészet, sebészeti műtő, sebészeti gipszelő, sebészeti
rendelő, röntgen, optikus, recepciós pult, betegirányító.

I.emelet
Fogászati rendelők, fogászati röntgen, sötét vizsgáló, szemészeti ren-
delő, szemészeti vizsgáló, bőrgyógyászati rendelő, bőrgyógyászati
vizsgáló, ortopédia, urológia, belgyógyászati rendelő, belgyógyászati
vizsgáló, kémiai labor, vizelet labor, terhesgondozás, nőgyógyászati
rendelő, nőgyógyászati vizsgáló, audiológia, fül-orr- és gége rendelő,
fül-orr-és gége vizsgáló, sókamra.

II. emelet

A második emeleten találhatók az irodák,a könyvtár és a tanácskozó
terem.

Május 13. (péntek)

MENTŐGÉPJÁRMŰ VEZETŐK I. ORSZÁGOS
ÜGYESSÉGI ÉS SZAKMAI VERSENYE

12.15 óra Versenyzők felvonulása
Közreműködik: Derkovits Fúvószenekar és Majorette csoport
Útvonal: Széchenyi út – Kazinczy F. – Bethlen G. - Városháztér

12.30 óra Ünnepélyes megnyitó
A résztvevőket köszönti: Bráz György Tiszaújváros polgármes-
tere
Dr. Breitenbach Géza Országos Mentőszolgálat Észak-magyar
országi Regionális Mentőszervezet orvosigazgató
Dr. Göndöcs Zsigmond Országos Mentőszolgálat Műveleti és
Szervezési igazgató
Kovács Béla rendőr alezredes, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság, rendészeti igazgató, főkapitány helyettes
Helyszín: Városháztér

13.20 óra Mentőgépjármű vezetők ügyességi versenye
Helyszín: Phőnix Hotel melletti parkoló

16.00 óra Mentő- és rendőrmotorok ügyességi bemutatója
Helyszín: Phőnix Hotel melletti parkoló

Május 14. (szombat)
BIZTONSÁG NAPJA

Országos Mentőszolgálat Észak-magyarországi
Regionális Mentőszervezet Mentők Napja

13.00 óra A résztvevő szervezetek felvonulása
Közreműködik: A Derkovits Fúvószenekar és Majorette csoport
Útvonal: Széchenyi út – Kazinczy út - Bartók Béla út –
Szent István út – Városháztér
A Derkovits Fúvószenekar és Majorette csoport műsora

13.30 óra A Biztonság Napja megnyitója
Köszöntőt mond:
Dr. Fülöp György Tiszaújváros alpolgármestere
Dr. Mártai István Országos Mentőszolgálat főigazgató
Pap Zsolt Országos Mentőszolgálat Észak-magyarországi Re-
gionális Mentőszervezet vezető mentőtiszt

14.00 óra Szimulált baleset, műszaki mentés a résztvevő szervezetek
közreműködésével - Szent István út

14.30 óra Renraku-ryu Karate SE: Önvédelmi és karate bemutató
15.00 óra KRESZ és ügyességi kerékpáros verseny
15.30 óra Miskolci Eldorado agility Club: Kutyás bemutató
16.00 óra Borsodi RC Modell Fórum tagjainak autó-, repülő-,

helikopter bemutatója
A programok a Városháztéren kerülnek megrendezésre.

13.00 – 16.00 óra A felújított Városi Rendelőintézet bemutatása, szűrővizsgá-
latok

Országos Mentőszolgálat Észak-Magyaroszági Regionális Mentőszervezet
Városháztér

Mentőautók, mentőmotor bemutatása, elsősegélynyújtás, alapfokú újraélesztési
bemutató, sebek ellátása, mentési bemutatók

Tiszaújvárosi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
Tisza ABC parkoló

Technikai eszközök, járművek bemutatója,
tálca tűzoltás, habparti

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
Városháztér

Technikai bemutató (kutyás járőr, járőr gépkocsi, motoros járőr)
bűnmegelőzési, fegyverzeti bemutató

Polgári Védelem
Városháztér

Technikai eszközök, járművek bemutatója

Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft
Tisza ABC parkoló

Technikai eszközök bemutatója

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai
Kamara B-A-Z megyei Szervezete

Városháztér
Szakmai kiadványok, promóciós szóróanyagok terjesztése, henna és arcfestés

A rendezvény biztosításában részt vesz a Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület.

Május 13-14

Útlezárások
Értesítjük a város lakosságát, hogy az
Országos Mentőszolgálat és a
Derkovits Kulturális Központ 2011.
május 13-án és 14-én (péntek, szom-
bat) rendezi meg a Mentőgépjármű Ve-
zetők I. Országos Ügyességi és
Szakmai Versenyét, valamint a Bizton-
ság Napja elnevezésű szabadtéri, szó-
rakoztató programjait.
A programokhoz kapcsolódóan az
alábbi útlezárásokra kerül sor:
2011. május 13. (péntek)
Helyszínek:
10.00 – 17.00 óra között – Hotel
Phőnix parkolója
10.00 – 17.00 óra között – A Bethlen
G. út – Hotel Phőnix és a Rózsa út ke-
reszteződéséig tartó szakasza és az Épí-
tők útja – Kazinczy és Bethlen G. út
közötti szakasza, Kazinczy út – Épí-
tők és Rózsa út közötti szakasza

2011. május 14. (szombat)
Helyszínek:
12.00 – 17.00 óra között – Tisza ABC
parkolója
12.00 – 15.00 óra között – Szent István
út a Tisza ABC – től a Lévay útig

Kérjük, hogy a programok zavartalan
lebonyolítása, valamint saját gépkocsi-
juk védelme érdekében a fent megje-
lölt időpontokban és helyszíneken ne
parkoljanak.

Megértésüket köszönjük!

A szervezők
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A GAZDASÁG
VERSENYKÉPESSÉGÉNEK

JAVÍTÁSA

A prioritás azokat az intézkedéscsoporto-
kat gyűjti össze, amelyek közvetlen hatást
gyakorolhatnak a helyi gazdaság jövede-
lemtermelő képességére, a sikerágazatok
letelepítésére és fejlődésére. Az intézke-
déscsoportok célja a vállalkozási környe-
zet javítása, elsősorban a letelepedési
feltételek igényekhez történő alakításával.
A város versenyképességének, jövőbeni
működésének fontos eleme a turizmus
alapinfrastruktúrájának fejlesztése és a to-
vábbi befektetésösztönzés.

Intézkedéscsoportok
1.1. A gazdasági infrastruktúra
fejlesztése
Az intézkedéscsoport célja olyan ipari te-
rületek fejlesztése, amelyek elősegíthetik
a helyi (tiszaújvárosi székhelyű) kis- és
közepes vállalkozások fejlődését, vala-
mint perspektivikus iparágak és új vállal-
kozások megtelepedését is szolgálják.

Ipari övezetek beépítési lehetőségé-
nek támogatása
Tiszaújváros önkormányzata az ipari park
létrehozásával lehetőséget biztosít, illetve
biztosított a térségben jelenlévő és újon-
nan alakuló kis- és közepes vállalkozások
fejlesztésének, versenyképességük előse-
gítésének, illetve multinacionális társasá-
gok és beszállítók munkahelyteremtő
beruházásainak. Az önkormányzat az
ipari park működtetésével, hasznosításá-
val a TiszaSzolg 2004 Kft-t, mint va-
gyonkezelő társaságot bízta meg.
Az iparterületek vállalkozásokkal történő
feltöltését a cégek forráshiányán túl a be-
építési nehézségek gátolják, ezért az ön-
kormányzat a munkahelyteremtés
szempontjából fontos vállalkozások lete-
lepítése érdekében támogatja a TRT mó-
dosítását.

1.2. Turizmusfejlesztés
Tiszaújváros gazdasági fejlődésének
egyik kitörési pontja továbbra is a turiz-
mus lehet. A város és környékének kiváló
földrajzi, természeti adottságai ehhez
remek alapot biztosítanak, melyet negatí-
van befolyásol az ipari környezet, illetve
a szolgáltatási alapinfrastruktúra és a
szakmai hátteret biztosító szervezet hiá-
nya.
Tiszaújváros nevének említésekor az em-
berek nagy többsége most már a termál-
fürdőre gondol (néhányszor még beugrik
a nyáron is működő jégpálya), amely egy
jó hívószó lehet, de önmagában nem ele-
gendő (Termálújváros).

A turisztikai tevékenységek kon-
centrálása
Tiszaújváros turizmusfejlesztésében ko-
moly előrelépést jelenthet a tevékenység
egy szervezethez történő koncentrálása,
melynek célja a városba érkező vendégek
számának növelése, s új szolgáltatások
bevezetésével egy magasabb szintű ki-
szolgálást eredményez.
A létrehozandó szervezet célja, hogy a
helyi program- és szálláshelykínálat ösz-
szefogásával, új programok és rendezvé-
nyek létrehozásában közreműködve az
eddigieknél több vendég számára tegye
vonzóvá a várost és elérhető szolgáltatá-
sait. Keretei között folytathatnánk a rész-
letes tájékoztatást biztosító helyi
Tourinform iroda tevékenységét is.
Egyre többen választják (bár 2010-ben
stagnált a látogatók száma) egynapos
programként a termálfürdőt, vagy a Triat-
lon Nagyhét rendezvényeit, illetve a hazai
folyókon történő horgászást. A város
adottságai ezen a téren jók: a fürdő kiváló
tisztaságáról ismert, a Tiszát a Triatlon
Nagyhéttel együtt nem kell bemutatni,
azonban szálloda hiányában nem vagyunk
felkészültek a vendégfogadásra. Az ide-
genforgalmi szolgáltatások, a tájékoztatás
szigetszerűen, egymástól elkülönülve va-
lósul meg. A szinergiák kihasználása ér-

dekében a koordinációban nagy szerep
hárulhat a város új szervezetére. A felada-
tai között szerepelne az is, hogy a testvér-
városi kapcsolatokban rejlő turisztikai
lehetőségeket (pl.: a kínai piac hatalmas
potenciális vendégkört jelenhet) minél
jobban kihasználja.
Ugyancsak fontos, hogy a feladatot koor-
dináló szervezet aktív szerepet játsszon a
városi rendezvények szervezésében, szín-
vonalas lebonyolításában, új rendezvé-
nyek létrehozásával további lehetőségeket
teremtsen a városban eltöltött vendégéj-
szakák számának növelésére, együttmű-
ködve a Derkovits Kulturális Központtal
is. A tevékenységek és lehetőségek között
kiemelt szerepet kaphat, hogy a szervezet
egyben üzletet is működtethetne, ahol a
városhoz és környékéhez köthető aján-
déktárgyak, népművészeti termékek, ké-
peslapok és könyvek vásárolhatók, de
megtalálhatóak lennének a város és kör-
nyékének helyi kézműves termékei is.

Egészségturizmus fejlesztése
A város jelen pillanatban nem képes egy
napnál tovább a térségben tartani és tartal-
mas programmal szolgálni az idelátogatók-
nak. Ezért is fontos, hogy a turisztikai
kínálatot a fürdőzés mellett új tartalmakkal
egészítsük ki.Amagyar gyógyturizmus tra-
dicionálisan a gyógyvízre alapozott, de az
egészségturizmus piaca kitágult és a világ
jelentős részén a magyar gyógyvíz, mint fo-
galom nem erős hívószó. A gyógyvíz sze-
repe átértékelődött, a terápiás lehetőségek
kitágultak, átalakult a fürdő fogalma, cél-
közönsége, így a gyógyvíz adta természetes
monopóliumok megszűntek. A világ ma
már mást gondol erről: a gyógyvízre épülő
klasszikus termálfürdők helyét kezdi át-
venni a „kék medencés” élmény/látvány-
fürdők divatja. A gyógyvíz alapú
szolgáltatások területén növelni kell a
medikális szolgáltatások arányát, erősebben
kell használni a szakmai elemeket, az adott
víz unikális jellegét, terápiás spektrumát.
Ma a gyógyulás alatti és körüli időben a be-
tegek vagy kórházban, vagy szállodában
helyezhetők el, és ezek a szolgáltatások
nem átjárhatók. A rövid idejű ellátások, va-
lamint a kúraszerű ellátások terjedése - el-
sősorban az egészségturizmus növekvő
minőségi igényei miatt- új ápolási/elhelye-
zési formák kialakítását követeli. Ennek le-
hetséges változata a „medihotel”, amely a
kapacitásait kizárólag a piacon értékesíti,
ideértve a külföldi közfinanszírozásokat és
a kiegészítő biztosítások/lakosság által fi-
nanszírozott többletszolgáltatásokat. Cél-
szerű ezt a lehetőséget is megvizsgálni a
magántőke bevonásával együtt.

Rendezvény- és konferenciaturiz-
mus fejlesztése
Tiszaújvárosban ma már hagyományai

vannak a kulturális fesztiváloknak és
sportrendezvényeknek. Ezen a területen a
legfontosabb célkitűzés a meglévő ren-
dezvények infrastrukturális hátterének
fejlesztése, segítségével a rendezvények
marketing tevékenységének erősítése, va-
lamint egységes arculat kialakítása.
A rendezvények finanszírozhatósága ér-
dekében törekedni kell az önkormányzat,
a vállalkozások és a civil szervezetek ha-
tékonyabb együttműködésére.
Problémát jelent a város számára, hogy

Tiszaújvárosban nincsenek megfelelő mi-
nőségű szolgáltatást nyújtó közösségi
terek, amelyek alkalmasak lennének kü-
lönböző konferenciák, társasági esemé-
nyek színvonalas lebonyolítására. Ennek
megoldására az Új Széchenyi Terv kere-
tén belül finanszírozható szálloda építése
adhatna egyfajta biztosítékot, hiszen az,
csatlakozva a termálfürdőhöz már minő-
ségi ellátást adhatna.

Szálláskapacitás fejlesztése
Régi probléma a városban a szálláshelyek
hiánya és most csak a mennyiségről be-
szélünk és nem a minőségről. A
Tiszaújvárosban működő gazdasági társa-
ságok üzleti partnereik vendégüllátásakor,
vagy konferenciák szervezésekor kényte-
lenek a várostól 25-35 km-es távolságra
lévő szállásokat választani a színvonalas
szolgáltatások miatt. Éppen ezért rendkí-
vül fontos egy magánbefektető (szálloda-
lánc) által megépített és üzemeltetett,

legalább négycsillagos hotel mielőbbi
megvalósulásának elősegítése.

Tisza-part városrész fejlesztése
Folytatni kívánjuk a fejlesztéseket Tisza-
part városrészben és törekedni fogunk a
Tisza turizmusba történő hatékonyabb be-
vonására. A Zabos Géza sétányon emlé-
ket kívánunk állítani a Tisza
szerelmesének, dr. Zabos Gézának.

Egyéni turizmus fejlesztése
Az egyéni turizmus területén szükséges a
város fekvéséből adódó kínálat – kör-
nyékbeli látnivalók, vadászati, horgászati,
lovaglási lehetőségek – propagálása, be-
mutató programok szervezése, a kerékpá-
ros és a vízi turizmus fejlesztése.

1.3. Befektetésösztönzés
Annak érdekében, hogy az ipari területek
tervezett fejlesztései elősegítsék új vállal-
kozások, befektetők megtelepedését

Tiszaújvárosban, hangsúlyt kell fektetni a
befektetésösztönzésre is. Számunkra to-
vábbra is fontos a befektetői kedv felkel-
tése, azonban legalább ilyen fontos
naprakész és megfelelő mélységű infor-
mációkkal ellátva ösztönözni a befektetni
szándékozókat, valamint megteremteni
számukra a megfelelő beépítési feltétele-
ket, mind az ipari parkban, mind a nagy-
üzemek területén.
Innovatív tevékenység támogatása
A városnak módot kell találnia az innová-

ció, a vállalkozói K+F tevékenység ösz-
tönzésére, hogy a foglalkoztatási szerke-
zetben minél nagyobb arányt képviseljen
a magasan kvalifikált munkaerő, mivel
így tarthatjuk itthon a felsőfokú végzett-
ségű fiatalokat.
Ennek eszköze lehet az azonos ipari szeg-
mensben működő helyi vállalkozások há-
lózatszerű fejlesztésének motiválása
versenyképességük növekedésének érde-
kében, illetve az állami és európai uniós
támogatások városi és regionális gazda-
sági prioritások szerinti elosztása a forrá-
sok összehangolt felhasználásának
orientálásával.

Helyi vállalkozások ösztönzése, be-
fektetés -marketing működtetése
A „Tiszaújváros a jövő városa” program
kidolgozásával és megfelelő marketingte-
vékenységgel ki kell használni a kisrégiós
vezető szerepkörből adódó lehetőségeket.
Befektetésösztönző tevékenységünket, il-

letve a tiszaújvárosi székhelyű vállalko-
zások bevonásának lehetőségeit minél
szélesebb körben ismertté kell tenni, élve
a befektetői fórumok, az írott és elektro-
nikus média kínálta lehetőségekkel. A leg-
fontosabb feladatunk az önkormányzat
weblapján azon felületnek a kialakítása,
melyen keresztül a helyi vállalkozások re-
gisztráltathatják magukat. A regisztrált
szervezetek hírlevél formájában kapnak
értesítést a pályázati, beruházási lehetősé-
gekről, illetve itt jelentkezhetnek be az
egyes beszerzésekre is.

FOGLAKOZTATÁS-
ÉS HUMÁNERŐFORRÁS

FEJLESZTÉS

A prioritás azokat az intézkedéscsoporto-
kat fogja össze, amelyek révén egyfelől
növekedhet a foglalkoztatási szint, más-
felől a foglalkoztatás biztonsága, tervez-
hetősége is megvalósulhat. Az
önkormányzat mindenekelőtt az általa
fenntartott (oktatási-nevelési, szociális,
egészségügyi) intézményekben folyó mi-
nőségi munkát tudja befolyásolni, ugyan-
akkor aktív szerepet játszhat a minőségi
munkaerő letelepedésének segítésében is.
A gazdasági élet szereplőivel való inten-
zív kapcsolat elősegítheti a képzési irá-
nyoknak a piaci igények szerinti
meghatározását is.
Intézkedéscsoportok
1.1. Nevelési-oktatási infrastruk-
túra fejlesztése
Az intézkedéscsoport célja a nevelési-ok-
tatási intézményhálózat rekonstrukciója,
továbbá átstruktúrálása, az oktatás minő-
ségi értelemben vett személyi és dologi
fejlesztése annak érdekében, hogy a kép-
zés megfeleljen a jövőben a munkaerő-
piac által támasztott egyre magasabb
követelményeknek, valamint az önkor-
mányzat gazdasági lehetőségeinek is. Itt
azonban tekintettel kell lennünk a kor-
mány elképzeléseire is, melyek az oktatás
állami irányítás alá vonását jelenthetik.

Intézményrekonstrukció
Az intézkedés az óvodai, általános és kö-
zépiskolai épületek felújítását, korszerű-
sítését tartalmazza, kettős céllal: az

oktatási feltételek javítása és a fenntartási
költségek csökkentése érdekében.
A felújítások terén elsőrendű feladat a kö-
telező feladatot ellátó oktatási-nevelési in-
tézmények működőképességének
fenntartása, illetve a rendelkezésre álló
forrásoknak megfelelően a további re-
konstrukciójuk.
Tiszaújváros önkormányzati intézménye-
inek rövid- és középtávú karbantartási,
felújítási munkáira tanulmányterv ké-
szült. Az ebben szereplő és az intézmény-
vezetők által benyújtott igények
figyelembevételével folytatódik az intéz-
ményi épületek felújítása a 2011-2014.
közötti időszakban, az alábbi javaslat sze-
rint.
A rendeltetési egység egészére kiterjedő
javaslatok:
Halasztást nem tűrő feladatok végzése:
• Élet- és balesetveszélyes állapot meg-
szüntetése, a menekülési útvonalak felül-
vizsgálata és kialakítása.
• Villámvédelmi, tűzvédelmi rendszerek
kialakítása, a tűzveszélyes állapot meg-
szüntetése, elektromos kábelezés és vé-
dőföldelés biztonsági rendszerének
felülvizsgálata.
• Roncsolásmentes épületdiagnosztika el-
végzése a tartószerkezet állapotára vonat-
kozóan.
Épületrészekre vonatkozó felújítások:
• Burkolat és belső nyílászáró csere szin-
tenként egységesen és belső arculatterv
alapján.
• Folyamatos karbantartás, meszelés.

Intézmények üzemeltetési költségé-
nek megtakarítását, illetve a haszná-
latot célzó fejlesztések
A jelenlegi rendszerek egy része a mai
technikai színvonalhoz képest elavult. A
korszerű berendezések alkalmazásával,
megfelelő használatával a fűtési költség
intézményenként eltérően, de jelentősen
csökkenthető. Az intézmények
hőközpontjainak korszerűsítése már meg-
történt, de magában a fűtési rendszerek-
ben további korszerűsítést lehet még
végrehajtani.
Üzemeltetési költség megtakarítását célzó
fejlesztések:
- Épületenergetikai felülvizsgálat és
hőtechnikai követelmények megoldása.
- Homlokzati nyílászárók cseréje, lég-
technikai, páratechnikai és árnyékolási
megoldások beépítése.
- Épületgépészeti rendszerek felülvizsgá-
lata, víztakarékos és hőtakarékos megol-
dások alkalmazása, külső közművek
ellenőrzése.
- Lapostetős épületek csapadékvíz-elve-
zetésének ellenőrzése.
- Mosdó, zuhanyzó helyiségek gépészeti
szellőzésének, páramentesítésének meg-
oldása.
- Akadálymentesítés.

Az oktatás dologi feltételeinek javí-
tása
Az infrastrukturális környezeten túl a ne-
velés, az oktatás, a képzés minősége alap-
vetően a nevelés-oktatás humán és dologi
oldalától függ. Az intézkedés a dologi
oldal – oktatástechnika, szakmai képzés-
nél speciális feltételek – fejlesztését cé-
lozza meg a közoktatási
intézményrendszer valamennyi eleménél.
Ezen feltételek biztosítása a kötelező fel-
adatok területén indokolt.

Vállalkozás-intézmény kapcsolat-
rendszer erősítése
A szakmai képzéssel szemben támasztott
egyik legfontosabb kritérium a „kibocsá-
tás” vállalkozói igényeknek való minél
jobb megfelelése. A megfelelés számos
tényezője közül az intézkedés a minél
szorosabb vállalkozás-intézmény kapcso-
latra koncentrál. Az önkormányzat mint
intézményfenntartó vállalhat szerepet a
kapcsolatok elmélyítésében.

Ciklusprogram 2011-2014
Az önkormányzat gazdasági
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1.5. Foglalkoztatás támogatása
Elsődleges cél a munkahelymegtartás,
munkahelyteremtés feltételeinek elősegí-
tése, valamint a magasan kvalifikált mun-
kavállalók hosszú távra szóló, illetve
városunkba újból visszatelepülő fiatalok
letelepedésének megkönnyítése
Tiszaújvárosban.

Munkahelyteremtés feltételeinek
elősegítése
Az iparterületek beépítési előírásainak az
igényekhez való hozzáigazításával kí-
vánja az önkormányzat a várost vonzóvá
tenni újabb munkahelyteremtő vállalko-
zások, befektetők számára.

„Tiszaújváros Visszavár” program
A „Tiszaújváros Visszavár” program ki-
dolgozásával a város célja, hogy visszaté-
résre ösztönözze a városból elszármazott,
képzett fiatalokat, illetve a városhoz bár-
milyen módon kötődő és ide visszatele-
pülni kívánó középkorúakat segítsük a
hazatelepülésben. A program elemei kö-
zött szerepeltetni kell a visszatéréshez
szükséges munkalehetőségeket, lakáshoz
jutás feltételeit és egyéb szabadidős lehe-
tőségeket. Ennek a programnak szerves
része az önkormányzati
munkaerőgazdálkodási program kidolgo-
zása, ezért elsőként a város honlapján kell
kidolgozni az önkormányzat szervezetei-
nél meglévő, illetve a jövőben képződő
munkahelylehetőségek webes felületét és
rendszerét.

Megváltozott munkaképességű sze-
mélyek foglalkoztatása
Az önkormányzat éves szinten több tíz
millió forintot fizet ki rehabilitációs járu-
lék címén. Ezt a forrást nem az államnak
kell befizetnünk, hanem nekünk kell al-
kalmazni a megváltozott munkaképes-
ségű személyeket. Ezzel segítjük a
Tiszaújvárosban élő, a foglalkoztatás
szempontjából is nehéz helyzetben lévő
emberek életét. Lehetőséget teremtünk
számukra, hogy az intézményeinknél, a
hivatalban, a cégeinknél olyan munkakört
töltsenek be, amely hasznos a város és
építő a foglalkoztatottak számára is. Ezek
az emberek megfelelő szakmai munkát
tudnak végezni, ha lehetőséget kapnak, mi
pedig nem mondunk le senkiről
Tiszaújvárosban.

Városi közfoglalkoztatás
Tiszaújváros, mint eddig is, a jövőben is
foglalkoztatóként kíván megjelenni a
munkaerőpiacon, ezért minden évben ön-
állóan vagy amennyiben szükséges a
Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társu-
lással közösen vesz részt a Nemzeti Köz-
foglalkoztatási Program pályázatain. Az
önkormányzati közfeladatok ellátása és a
minél szélesebb körű foglalkoztatás érde-
kében legalább 80 fős keretet kívánunk
évente foglalkoztatni. A pénzügyi lehető-
ségektől függően – a tartós munkanélkü-
liek segítése érdekében – törekszünk a
közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú
megszervezésére. A másodlagos
munkaerőpiaci alkalmak megteremtésé-
hez az önkormányzat folyamatosan figye-
lemmel kíséri a lehetséges és bevonható
pályázati forrásokat, igyekszik azokat a
lakosság érdekében kihasználni. Támo-
gatja a roma és a csökkent munkaképes-
ségű emberek foglalkoztatási feltételeinek
megteremtését.

KÖRNYEZETI ÉS JÓLÉTI
FELTÉTELEK JAVÍTÁSA
Annak érdekében, hogy a város megfelel-
jen a XXI. század talán legfontosabb ki-
hívásának, vagyis polgárai számára a
lehető legjobb minőségű életfeltételeket
kínálja, a gazdasági programban hangsú-
lyosan meg kell jelennie a természeti és
épített környezettel, a jólét közösségi fel-
tételeit biztosító intézményrendszerrel
foglalkozó elemeknek.
Intézkedéscsoportok
1.6. Városrehabilitáció, lakás-
program
Az intézkedéscsoport a város megújításá-

val kapcsolatos feladatokat összegzi. Az
intézkedéscsoport projektjeinek megvaló-
sításakor a vállalkozói tőke bevonása fo-
kozottan kívánatos. Fontos újabb családi
házas lakóövezetek kialakítása, valamint
lakhatási célú magánberuházások előse-
gítése, illetve a panelfelújítási program
folytatása.

Városrehabilitáció
Városunk számára fontos, hogy az Új
Széchenyi Tervbenben rendelkezésre álló
források a lehető leghatékonyabban, fenn-
tartható eredményeket hozva kerüljenek
felhasználásra, ezért minél intenzívebb
magántőke-bevonást szorgalmazunk. Egy
„városrehabilitációs” modellnek kell ér-
vényesülnie, amely biztosítja, hogy a fej-
lesztési elképzelések egymással
koordináltan, a rendelkezésre álló forrá-
sok megfelelő kombinációjában valósul-
hassanak meg. Ennek keretében a
konstrukció a területi alapú, integrált
megközelítésre épít.
A modell elemei az Integrált városfejlesz-
tési stratégia, a Közterület-rehabilitációs
Program, valamint az intézményi és fi-
nanszírozási modell.
Folytatjuk Tiszaújváros „Közterület-reha-
bilitációs Programját”, amely révén ter-
vezetten és megfelelően ütemezve
kerülhet sor a közterületek rendbetételére.

A városközpont közösségi térré ala-
kításának programja:
• Városház tér rekonstrukciója,
• pihenőhelyek kialakítása a téren,
• a nyári hőség enyhítésére szolgáló szö-
kőkutak létrehozása a téren és a város
több pontján,
• a Dísztó vízszintszabályozásának meg-
oldása.

Felhagyott ipari területek megújítása
Az intézkedés célja a város területén a jö-
vőben elképzelhetően felhagyásra kerülő,
vagy egykori funkcióját csak részben
megőrzött iparterületeinek rehabilitáci-
ója. Különösen célszerű azokra a terüle-
tekre koncentrálni, amelyek
funkcióváltása hosszútávon elkerülhetet-
len (pl.: ipari múzeum létrehozásának
vizsgálata).

Panellakások rekonstrukciója
Az önkormányzat eddig 47 (ÖKO- prog-
ram 5, Panel rehabilitációs program 27,
Energiaracionalizálási program 15) tár-
sasház 1.207 lakásának korszerűsítéséhez
adott támogatást. Ebből 27 társasház haj-
tott végre teljes rekonstrukciót (hőszige-

telés, nyílászáró csere, épületgépészeti
felújítás, stb.). A költségvetés helyzetének
figyelembe vétele mellett célszerű lenne
a program folytatása, elsődlegesen a nyí-
lászárók támogatásával, valamint a panel-
házak mellett a családi házakban lakók
energiamegtakarítási beruházásainak tá-
mogatása, kapcsolódva az ilyen jellegű ál-
lami pályázatokhoz.

1.1. Közlekedési infrastruktúra
fejlesztése
A fejlesztések legfontosabb feladata a

város forgalmi terhelésének, zsúfoltságá-
nak csökkentése, a város parkolási hely-
zetének javítása (különösen a nyári
szezon idején).

Közút- és járdaépítés, -rekonstrukció
Tiszaújvárosban a gyalogjárdák általános
állapota egyes rövid szakaszokon megle-
hetősen rossznak mondható. A hibás állo-
mány nagy részét a 70-80-as években
épült bitumenes burkolat alkotja. Ezek a
közműjavításokat és fektetéseket köve-
tően igen rossz állapotba kerültek. A jár-
dák megsüllyedtek, botlásveszélyesek.
Ezért a hibás járdafelületeket fokozatosan
javítani szükséges.
A hibás szakaszokat felmérjük a város

egész területén, majd elektronikus módon,
a közműtérképeken koordinátákkal, fény-
képekkel együtt tüntetjük fel, illetve a ja-
vításhoz szükséges műszaki adatokkal
együtt szerepeltetjük. A felmérés mindig
aktualizálva kerül fel az önkormányzat
honlapjára. A járdák műszaki állapotának
felülvizsgálata évente megtörténik, ezt
követően fontossági sorrendben, az éves
költségvetések készítése során meghatá-
rozásra kerülnek az elvégzendő járdafel-
újítások, átépítések.

Továbbá meg kívánjuk építeni a
Tiszaújváros-Sajószöged-Sajóörös tele-
püléseket összekötő utat. A beruházás fe-
dezetét pályázati forrásból kívánjuk
megoldani.

Kerékpárút- építés
Az önkormányzat célja, hogy növekedjen
a környezetbarát kerékpáros közlekedés
aránya Tiszaújvárosban, ezért fontosnak
tartja a kerékpárút-hálózat fejlesztését,
bővítését.
A közlekedési zsúfoltságot csökkentheti a
Tiszaszederkény városrészt és a közpon-

tot összekötő kerékpárút. Továbbra is ter-
vezzük a környezetkímélő alternatívát
kínáló kerékpáros közlekedés fejlesztését
a városrészek között.

Közlekedésbiztonság fejlesztése
A város közlekedésbiztonságát javító in-
tézkedésekre az egyre szaporodó, igen
gyakran személyi sérüléssel járó balese-
tek miatt feltétlenül szükség van. Ezek
egyike az előző pontban vázolt kerék-
párút-hálózat fejlesztése, amellyel a ma
még Szederkény városrész és a központ

közötti, zömmel a közutakon bonyolódó
kerékpáros közlekedést tehetnénk bizton-
ságosabbá.
Egyre gyakoribbak a sötétedés után a gya-
logátkelő-helyeken bekövetkezett balese-
tek is. Módosítjuk a városi közlekedés
rendjét a városlakók zajterhelésének mi-
nimalizálása és biztonságának maximali-
zálása érdekében. Ennek elemei:
- kiemelt gyalogátkelőhelyek építése a vá-
rosi átmenő forgalom és a motorosok las-
sítása érdekében (pl. Örösi út,
Szederkényi út),
- a LIDL és a TESCO előtt körforgalom
kiépítése,
- az Örösi úti volt Alterra Kft. épület ol-
dalában lévő járda megépítése és folyta-

tása a TESCO irányába,
- a Lévay úton a LIDL irányába kerék-
párút építése,
- a Szent István út közlekedésének kor-
szerűsítése és járda építése.

Parkolóhelyek számának bővítése
Tiszaújváros évről évre egyre nehezebben
birkózik meg a növekvő számú gépjár-
műpark befogadásával. A parkolás – kü-
lönösen a központban, illetve a
termálfürdő környékén – mostanára min-
dennapos gondot jelent. A megnövekedett
gépjárműállomány azonban nem csak a
parkoláskor jelent nehézséget, hanem a tá-
rolás esetében is. A Szederkényi úton a
termálfürdő miatti parkolási gondok hala-
déktalan megoldása és az ott lakók nyu-
galma érdekében új parkolókat építünk és
szabályozzuk a parkolás rendjét.

Helyi tömegközlekedés
A várost más településekkel összekötő
helyközi és a város területén belüli helyi
autóbusz közlekedés rendje jó színvona-
lúnak, megfelelő gyakoriságúnak tekint-
hető. A városrészek között megvalósult
helyi autóbusz közlekedést a képviselő-
testület továbbra is biztosítani kívánja,
azonban indokolt a járatok kihasználtsá-
gát, valamint új megállóhelyek létesítésé-
nek szükségességét felülvizsgálni.
Előzőek azt jelentik, hogy amennyiben
megváltoznának a városban élők utazási
szokásai, akkor szükséges a helyi autó-
busz közlekedés felülvizsgálata. Fontos
szempont azonban a buszforgalom esetle-
ges (át)szervezésekor a kihasználtság.

1.7. Közműfejlesztési program
Az intézkedéscsoport egyfelől a távhő-ve-
zetékek rekonstrukcióját, illetve a szenny-
víztelep rekonstrukcióját, a meglévő
közműelemek karbantartását tartalmazza,
másfelől a város fekvéséből adódó bel-
vízkárok elhárítását, és nem utolsó sorban
a csapadékvíz elvezetését célozza meg.

Szennyvíztelep rekonstrukció
Az intézkedés célja a felszíni és felszín
alatti vizek és az ivóvízbázis védelme, va-
lamint a szennyvízkezelés üzembiztonsá-
gának és a tisztítás hatékonyságának
javítása. A beruházás becsült költsége vár-
hatóan 650 millió forint lesz.

Vízközmű fejlesztés
A város az országos helyzethez képest lé-
nyegesen kedvezőbb, előnyösebb helyzet-
ben van a vezetékes szennyvízhálózatba
be nem kötött ingatlanok száma tekinteté-
ben. A szolgáltatás minőségének és az
ivóvíz-, a szennyvíztisztítás hatékonysá-
gának javítása céljából szükséges további
fejlesztéseket egy viszonylag magas mű-

szaki színvonalú hálózaton kell végrehaj-
tani, amely pillanatnyilag megfelel a kor
igényeinek, de alkalmasnak kell lennie az
elkövetkező évtizedekben jelentkező igé-
nyek kielégítésére is.
A vízellátás tekintetében a rendelkezésre
álló ivóvíztermelő kapacitás mennyiségi
oldalon meghaladja a jelenlegi igényeket,
így annak rövidtávú fejlesztése nem indo-
kolt. A minőségi paraméterek vonatkozá-
sában a kitermelt és jelenleg alkalmazott
technológiával kezelt ivóvíz a vizsgálati
eredmények alapján jónak mondható,
mivel egyetlen, a vízminőséget alapjában
meghatározó jellemző tekintetében sincs
az egészségügyi határértékek közelében.

Csapadékvíz és felszín alatti vizek
elvezetésének fejlesztése
A település csapadékvíz-elvezető hálóza-
tának felülvizsgálatát követően külön
program keretében kerülnek meghatáro-
zásra a meglévő csapadékvíz-elvezető há-
lózaton elvégzendő rekonstrukciós és
fejlesztési feladatok. Ehhez kapcsolódóan
az elmúlt csapadékbő évek kedvezőtlen
tapasztalatai alapján tervezzük a város
északi részén fekvő, belvíz által veszé-
lyeztetett területek belvíz- és csapadék-
víz- elvezető rendszerének kialakítását.
A város fekvéséből adódóan állandó prob-
lémát okoz a csapadékvíz, melynek elve-
zetése megoldható a kiskertek mögötti
részen és a gát közötti területen kialakí-
tandó csapadékvíz-elvezetővel az áteme-
lőig.
Erre azért van szükség, hogy a város új
családi házas fejlesztéseinek közmű csat-
lakozásait megfelelő biztonsággal lehes-
sen elvégezni, továbbá valamilyen szinten
csökkentsük a belvíz problémákat.
További probléma, hogy a felszín alatti
vizek a domborzati viszonyokat követve
a gát irányába mozognak, ennek követ-
keztében számos utcában több épület
alagsorában, pincéjében talajvíz jelenik
meg.

Energiaellátás és -felhasználás fej-
lesztése
Tiszaújvárosban teljes mértékben kiépült
a villamosenergia- és a gázenergia-háló-
zat és az elmúlt időszakban végrehajtott
műszaki fejlesztések nyomán egyre javuló
színvonalon működik a távhőszolgáltatás.
A Nemzeti Környezetvédelmi Program-
ban megfogalmazott alapelvekkel össz-
hangban városunk is megtette azokat az
intézkedéseket, amelyek hozzájárultak az
energiahatékonyság javításához, mind
energiatermelői, mind energiafelhasználói
oldalon.

A távhőszolgáltatás esetében a cél az,
hogy a szolgáltató, másrészt a hőenergiát
felhasználó lakosság saját erővel, vala-
mint állami és önkormányzati pályázati
források bevonásával csökkentse a háló-
zati hőveszteséget, illetve az épületek
energetikai jellemzőinek javításával a la-
kóépületek hőigényét.

Az önkormányzat az eddigiekben is tá-
mogatta a lakosság energiaracionalizáló
törekvéseit azzal, hogy a ’90-es évek
végén létrehozta az önfinanszírozó, a tár-
sasházak és lakásszövetkezetek saját
anyagi forrásait kiegészítő
Épületfenntartási Alapot, majd 2002-től
elindította a lakásszövetkezeti és társas-
házi szektorban az energiatakarékossági
pályázati rendszert.

A tömbszerűen épített társasházi lakások
energiaracionalizálási programját ebben a
ciklusban is folytatni kívánjuk. Programot
készítünk a város fűtési rendszerének
2020. utáni ellátásának alternatíváira,
megvizsgáljuk a megújuló energiafor-
rások bevonásának a lehetőségét is.
További cél az is, hogy a város távfűtését
a gáztól a lehető legnagyobb mértékben
függetlenített hőtermelővel oldjuk meg
2020. után.

(folytatjuk)

programjának prioritásai
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Szolgáltatás
megnevezése Szolgáltatás leírása

Szolgálta-
tás várható
menny./év

Felelős

Fakivágások Fakivágás, gallyazás Tiszaújváros közigazgatási terüle-
tén 8 db Kercsóné

T. Adrienn

Tuskómarás Fakivágás utáni tuskómarás Tiszaújváros közigazgatási
területén

Kercsóné
T. Adrienn

Munkásruha mo-
satása

Téli védőkabát béléssel, munkásnadrág, munkáskabát,
láthatósági mellény tisztíttatása 60 db Sávolyi

Péter

Zöldnövényi hul-
ladék rendezés,

deponálás
Rakodógép min 2,5 m3-es kanállal 3 alk Sávolyi

Péter

Patkánymentesí-
tési munkák

Tiszaújváros területén (beleértve 3. sze., 4. sze. kertvá-
ros, Tiszaszederkény városrész, valamint a Tiszaparti
városrész) patkánymentesítési fenntartási munkáinak

elvégzése.

2 alk. Krajnyák
László

Csapadékcsa-
torna karbantar-

tás

Nyílt csapadékcsatorna part és árok kaszálása 25.500
m2 felületen,

nyílt csapadékcsatorna árok iszaptalanítása 1500 fm

3 alk

1 alk

Krajnyák
László

Külterjes kaszá-
lások

Tiszaújváros területén kijelölt területek külterjes gépi
és kézi kaszálási munkái 59.480 m2 3 alk. Krajnyák

László

Tehergépjármű-
vek szervízelése,
javítása, alkatrész

biztosításával

Városgazda Kft. tulajdonában, illetve üzemeltetésében
lévő járművek szervízelése, javítása, műszaki vizsgára
való felkészítése, a szükséges alkatrész biztosításával

folyama-
tos

Krajnyák
László

Beszerzendő
anyag

Beszerzendő anyag fajtája,
összetétele, típusa, leírása

Beszer-
zendő

anyag vár-
ható

menny./év

Felelős

Fűmag 35% Angolperje, 25% Vörös csenkesz, 10% Réti
perje, 20% Nádképű csenkesz,10% Réti csenkesz 500 kg Kercsóné T.

Adrienn

Műtrágya

SCOOTS universol kék műtrágya
18+11+18+2MgO, SCOOTS universol narancs
műtrágya 16+05+25+MgO+mikroe.,
SCOOTS műtrágya virágágyások 15+09+11
+3MgO 5-6 hónapos

50 kg

100 kg

105 kg

Kercsóné T.
Adrienn

Tőzeg Klassmann Ts 3 agyagos tőzegvagy Gepac Baltic
agyagos tőzeg 9000 liter Kercsóné T.

Adrienn

Virágföld B tipusú általános virágföld 1000 liter Kercsóné T.
Adrienn

Kétnyári virág Viola x wittrockiana Bellis perennis Myosotis
sylvatica 33.200 db Kercsóné T.

Adrienn
Hagymás
növények

nárcisz11/12 méret, tulipán11/12 méret, já-
cint14/15 méret, frittilaria 20/22 méret 33.200 db Kercsóné T.

Adrienn

Túlkoros fák

Acer platanoides
Fraxinus ornus Mecsek
Sorbus aucuparia
Tilia Szent István

1 db
2 db
4 db
3 db

Kercsóné T.
Adrienn

Termőfőld 50 m3 Kercsóné T.
Adrienn

Kézi kerti szer-
számok

Kapa nyéllel, gereblye nyéllel, ásó nyéllel, csá-
kány nyéllel, lapát nyéllel, villa nyéllel, metsző-
olló, karosolló, zárható fűrész, keretes fűrész.

alkalom
szerint Sávolyi Péter

Növényvédőszer,
gyomírtószer

Agrol Plus 5/1 (35 l/év), Silvet L-77 1/1 (2 l/év),
glifozát származék 5/1 (50 l/év), Garlon 5/1 (5
l/év), Nomolt 1/1 (1l/év), Actara 25 WG (1
kg/év), Force 1,5 G (20 kg/év), Amistar (2 l/év),
Trifender (2 kg/év), Mospilan (1 kg/év)

Sávolyi Péter

Szúnyogírtó sze-
rek

Vectoback 12 AS (500 l/év), Mosquitox ULV
Forte (200 l/év), P-99 (20 grammos kiszerelés) (30
kg/év), Biopren BM 20 EC (3 l/év)

Sávolyi Péter

Tisztítószer Dolgozók egyéni tisztító- és mosószere, ill. a he-
lyiségek takarításához szükséges tisztítószerek

havi vál-
tozó

Komló
Sándorné

Mosópor n.évente 40
db

Védőital (tea) Dolgozóknak védőital a téli időszakban
létszámtól
függően
változó

Komló
Sándorné

Védőital (szóda-
víz) Dolgozók védőitala Komló

Sándorné

Ásványvíz Dolgozók védőitala heti változó
kb. 200 l/hó

Komló
Sándorné

Munkaruha

1 éves kihordású mruhák: munkaöltöny, 2 db
póló, flanel ing, jégeralsó-felső, sapka, zokni,
kesztyű, esőöltöny, sárgamellény
2 éves kihordású mruhák: téli kabát,

1 ill. 2 éves
kihordású
mruházat
30 fő ré-
szére

Komló
Sándorné

Gyűjtőzsákok Mérete: 550X900 - 120 mikron és 950X1200 -
55 mikron 40000 db Sávolyi Péter

Stihl alkatrészek,
szegélyvágó
damil, üzem-
anyag adalék,

kézi szerszámok

Városgazda Kft. üzemeltetésében lévő
fűnyírógépek, egyéb kertészeti kisgépek alkatrész
és segédanyag biztosítása, szerszámok beszerzése

folyamatos Krajnyák
László

Munkavédelmi
védőeszközök,

kézi szerszámok,
segédanyagok

Városgazda Kft. dolgozóinak biztosítandó mun-
kavédelmi védőeszközök (nyári-téli védőbakancs,
védőkesztű, védőruha) beszerzése, kézi szerszá-
mok (lapát, seprő, hólapát), egyéb segédanyagok
beszerzése

folyamatos Krajnyák
László

Tehergépjármű-
vek gumiszere-

lése,
gumijavítása, gu-

miabroncs be-
szerzése

Városgazda Kft. tulajdonában, illetve üzemelteté-
sében lévő tehergépjárművek téli-nyári gumisze-
relése, eseti gumijavítás szükséges anyag
biztosításával, gumiabroncs beszerzése

folyamatos Krajnyák
László

Városgazda szolgáltatások

Városgazda beszerzések

TiszaSzolg
Várható beruházások, beszerzések 2011-ben

Konténeres hulladékszállítás
Építési/bontási törmelék, kommunális és egyéb nem veszélyes hulladékok vala-
mint lom elszállítása konténerben, hulladékszállítási engedéllyel, legális elhelye-
zéssel.

Tavaszi konténer akció! Tiszaújvárosban és környékén

Kedvezményes fordulódíjak 4 m3-es konténerrel:

Tiszaújváros területén: 26 000 Ft helyett 24 000 Ft
Tiszaújváros 15 km-es körzetéből: 34 000 Ft helyett 32 000 Ft

Az árak nem tartalmazzák az Áfát!
Információ és megrendelés: TiszaSzolg 2004 Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a. Telefon: 06-

70-333-81-48, Fax: 06-49-341-483, e-mail: csrepasi@tszolg.hu.

Az akció időtartama 2011. május 5.- től - 2011. május 31.-ig tart,
eseti megrendelésekre vonatkozóan.

További információ a www.tszolg.hu honlapon.

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatását kö-
vetően - 2011. április 15-től a Tiszaújváros önkormányzatával
kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak értelmében tár-
saságunk, az AVE Miskolc Kft. látja el a város közigazgatási
területén lévő ingatlanokon és vállalkozásoknál, közületeknél
keletkező szilárd hulladék gyűjtését, elszállítását és ártalmat-
lanítását. A zavartalan átállás érdekében társaságunk mindet
megtesz, és szeretnénk, ha Ön minél kevesebbet venne észre a
közszolgáltató-váltásból. Munkánk segítése érdekében kér-
jük, hogy a mellékelt megállapodás 1 példányát a hiányzó ada-
tok kitöltésével, aláírással ellátva

helyi képviseletünkhöz
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a. a TiszaSzolg 2004 Kft. ügy-

félszolgálata
Ügyfélfogadási idő: csütörtök kivételével naponta 7.00 órá-

tól 14.45 óráig, illetve pénteken 7.00-tól 12.00 óráig Telefon-
szám: 49/341-627 Fax: 49/544-316

vagy társaságunkhoz
3527 Miskolc, József A. u. 65., Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30-
15.30 között szerda 7.00-20.00 óra között Telefonszám: 46/500-
310/232 Fax: 46/508-783 szíveskedjen eljuttatni személyesen

vagy postai úton. Amennyiben a megállapodáson szereplő ada-
tok nem megfelelőek, azt kérjük javítani. Felhívjuk szíves fi-
gyelmét, hogy lakott ingatlan esetén a vissza nem postázott

szerződés nem mentesíti a díjfizetési kötelezettség alól.
Változások a számlázásban

Tájékoztatásul közöljük, hogy lehetőség van bármely pénzin-
tézetnél vezetett lakossági folyószámláról történő díjfizetésre,
amellyel az ügyintézés gyorsabbá, egyszerűbbé válik.
Javasoljuk, hogy megbízásával - partnerkódjára hivatkozva -
forduljon számlavezető bankjához.
Társaságunk azonosító adatai: AVE Miskolc Környezetvé-
delmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 3527 Miskolc, József
Attila u. 65. GIRO azonosító: A 11385806 T 205 EXIM azo-

nosító: SZMISKKOZT 34 Számlaszámunk: 10913006-
00000004-02040060
Készpénz átutalási megbízással (csekken) történő befizetésnél
kérjük szíveskedjen figyelembe venni, hogy a hatályos jog-
szabályok értelmében valamennyi befizetés esetében az te-
kinthető teljesülés napjának, amikor a pénz a kedvezményezett
számláján megjelenik. Folyószámlával kapcsolatos egyezte-
tés: 46/500 310/232-es mellék.
A hulladékszállítási díj továbbra is az érvényben lévő önkor-
mányzati rendelet alapján kerül kiszámlázásra, összege 2011-
ben nem változik.
Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltató-váltás miatt 2011. április hó-
napra a hulladékkezelés havi díjáról 2 számla kerül kibocsá-
tásra. 2011. április 1-től április 14-ig a TiszaSzolg 2004 Kft.
részéről, 2011. április 15-től április 30-ig pedig az AVE
Miskolc Kft. részéről.
Az alkalmanként keletkező többlethulladék elszállítására fi-
gyelmébe ajánljuk a társaságunk által rendszeresített AVE fel-
iratú, piros színű hulladékgyűjtő zsákot, mely a szállítójármű
vezetőjénél, az UNIO-Coop Zrt. boltjában, a Perényi úton a
körforgalom mellett található hulladékudvarunkban, valamint
a helyi képviseletünknél (Tiszaújváros, Tisza út 2/a.) kapható
bruttó 350 Ft-os áron.
A 2011. első félévére kiadott Hulladéknaptár 2011. június 30-
ig érvényes lesz. Az ürítést ünnepnapokon is a szokott rend
szerint végezzük.
Kérdéseivel, észrevételeivel forduljon bizalommal ügyfél-
szolgálati munkatársainkhoz a fenti elérhetőségeken.
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Kutyák, játszóterek, rendezvények, fakivágások

A közterületek használatáról - közérthetően
Tiszaújváros területén a közterületek használa-
tának szabályait a közterületek rendjéről szóló
31/2004. (X.15.) önkormányzati rendelet szabá-

lyozza………..

Ez az a pillanat, amikor az olvasó riadtan továbbla-
poz, mert tapasztalatból tudja, hogy egy olyan száraz
szöveg következik, ami számára sok esetben érthe-
tetlen és látszólag nem ad magyarázatot az őt érintő
kérdésekre. A jogszabály kifejezés pedig egyenesen
riasztó, ezért most nevezzük csak azokat egyszerűen
szabályoknak. Ugyanilyen szabályok működnek egy
családon belül is, de azok íratlan szabályok.
Az egész közösségre – legyen az egy ország, vagy
egy település - érvényes szabályokat már a történe-
lem előtti időkben is kőtáblára vésték annak érdeké-
ben, hogy az maradandó, időtálló legyen. Ez
határozta meg akkor is és ma is a társadalmi együtt-
élés alapvető szabályait, azokat a kereteket, amelyek
között a mások érdekeit tiszteletben tartva nyilvánul-
hat meg az egyén, mint a közösség egy tagja.
Az általános, országos érvényű szabályok mellett lé-
teznek a helyi sajátosságokon alapuló szabályok, sza-
bályrendszerek is, amelyek egy településen élők
számára határoznak meg magatartási normákat, el-
várásokat.
Az emberi társadalom fejlődése áttekinthetetlenné,
olykor érthetetlenné tette az egyénnel szemben tá-
masztott elvárásokat. A szabályok bonyolultsága,
összetettsége elutasítóvá, olykor immunissá tette azo-
kat, akire ezek az elvárások vonatkoznak.
A közterület – mint a közösségi lét egyik színtere –
sem válhat a korlátlan egyéni elképzelések megvaló-
sításának színhelyévé, emberi mivoltunkból adódóan
tekintettel kell lennünk embertársaink pihenési, ki-
kapcsolódási igényére és nem zavarhatjuk indokolat-
lanul őket ebben.
Városunk tisztasága, rendezett környezete, pihe-

nésre, kikapcsolódásra alkalmas közterületei min-
denki számára biztosítják azokat a körülményeket,
amelyek élhetővé és szerethetővé teszik ezt az immár
45 éves várost.
Vannak azonban a mindennapok során olyan kisebb-
nagyobb bosszúságaink, amelyek kellemetlen pilla-
natokat szerezve befolyásolják a közérzetünket.
Ezek a többek számára megütközést keltő magatar-
tásformák jobb esetben a szabályok nem ismeretéből,
rosszabb esetben a közösségi együttélés szabályainak
elutasításából, az önfegyelem teljes, vagy részleges
hiányából fakadnak.

Kutyafu/atásról, ebtartásról

Senki sem kívánja megkérdőjelezni egyetlen város-
lakó azon igényét, hogy a lakásában társként ebet,
vagy macskát tartson. Az erre vállalkozó állattartók-
nak azonban tisztában kell lenniük azzal, hogy a tar-
tott állatokért személyes felelősséggel tartoznak. Meg
kell teremteniük a feltételeket az állatok számára a
nyugodt pihenésre és a rendszeres táplálkozásra. Ál-
dozatot kell vállalniuk az állat napi mozgási igényé-
nek kielégítésére. Erre alkalmas helyszín a város
területén kijelölt kutyafuttató, illetve a város egyéb
közterületei.
A gazdik gyakran elfeledkeznek azonban arról, hogy
a játszóterekre nem vihetnek be kutyát, mert fennáll
a veszélye, hogy az eb ott fogja a dolgát elvégezni.
Ennek a közegészségügyi veszélyére talán már nem
is kell senkinek a figyelmét felhívni.
Az ebtartók jelentős részénél még az sem tudatosult,
hogy az ebek sétáltatása során keletkezett „kutya-
gumi” feltakarítása - és jelenleg egyéb lehetőségek
hiányában a hulladékgyűjtőkben történő elhelyezése
- kötelezettség.
A közösségi együttélés szabályait sérti főként a tár-
sasházakban, ha az ebtartó több állatot tart a lakásá-
ban, vagy ha a tartani kívánt fajta temperamentumát
előzetesen nem mérte fel elég körültekintően. Ez a
lakóközösség más tagjaival óhatatlanul súrlódásokat
okoz, olykor heves vitákat válthat ki.
Ebben a tekintetben az állattartók és az állatot nem
tartó városlakók közötti konfliktusok elkerülése ér-
dekében számítunk az állattartók önkéntes szabály-
követő magatartására és mások érdekeit szem előtt
tartó önfegyelmére.

Játszóterek és intézményi sport-
udvarok használatáról

A városi létformával óhatatlanul együtt jár a szabad-
idős mozgáslehetőségek szűkülése. A város az épü-
letek közötti közterületeken az anyagi lehetőségei
által biztosított keretek között a 14 év alatti korosz-
tály számára, lehetőleg korcsoportonként igyekszik
kiépíteni és fenntartani a mozgásigény kielégítését
biztosító gyermekjátszótereket. Az ott elhelyezett
eszközök szabványosított és balesetmegelőzési szem-
pontból bevizsgált elemei az adott korosztály szük-
ségleteit elégítik ki. A játékelemek rendeltetéstől
eltérő, idősebb gyermekek, esetleg tinédzserek ré-
széről történő használata azok tönkremenetelét ered-
ményezheti, szélső esetben az eszköz károsodása
gyermekbalesetek bekövetkezését okozhatja.
Itt kell említést tenni az óvodák, bölcsődék udvarán
kialakított intézményi játszóterekről, amelyeket csak
az intézménybe járó gyermekek használhatnak a ne-
velők felügyelete mellett. Az óvodák játszóterei és az
iskolák sportudvarai körüli alacsony kerítések nem
jelenthetnek senki számára szabad lehetőséget az ott
tartózkodásra és a játékelemek használatára. A ko-
rábbiakban előfordult balesetek és rongálások miatt
a rendőrség a munkaidő utáni időszakban és a hétvé-
géken fokozottan ellenőrzi ezeket a helyszíneket és
szükség esetén megteszi az intézkedést az illetékte-
lenek távoltartására.
A társasházi épületek közötti közterületeken kialakí-
tott labdaterek szolgálják a 14 év fölötti korosztály

mozgásigényének kielégítését azzal, hogy itt egy idő-
korlátot kellett beépíteni. Ezek a labdaterek 21 óráig
használhatók. Az Ifjúsági Parkban a labdajátékok
időkorlátozás nélkül, gyakorlatilag sötétedésig űzhe-
tők.

Közterületi rendezvényekről,
munkálatokról

A város közterületeinek eredeti rendeltetésétől eltérő
célú használatára mind a civil szervezetek, mind a
vállalkozások számára a közösségi rendezvények le-
bonyolítására adott a lehetőség. A rendezvények le-
bonyolításához szükséges terület nagysága
függvényében a rendezvény szervezője közterületi
használati engedélyt köteles kérni és
közterülethasználati díjat köteles fizetni. A város fej-
lesztésével szükségszerűen együtt járnak a közterü-
letek zöldfelületének és a burkolt felületek
megbontásával is együtt járó munkálatok, amelyek
gyakran okoznak kellemetlenségeket, közlekedési
problémákat a városlakók számára. A lehetőségeink-
hez mérten amellett, hogy igyekszünk ezen munká-
latok időtartamát a minimálisra csökkenteni, kiemelt
figyelmet fordítunk a munkák befejezését követően
az eredeti állapot visszaállítását maradéktalanul meg-
követelni. Ne feledjük, hogy ezek a munkálatok min-

den esetben a kényelmünket a szolgáltatások ellátá-
sának biztonságát szolgálják.
A szabályokat megsértő elkövetőknek számolniuk
kell azzal, hogy a közterület-felügyelők, illetve a
rendőrség helyszíni bírságként 10 000.-Ft büntetést
szabhatnak ki, ami szabálysértési eljárás megindítása
esetén akár a 30 000.-Ft-ot is elérheti.

A közterületi fakivágásokról

A lakosság részéről a legtöbb negatív észrevétel és
kritika talán a közterületi fakivágásokkal kapcsolato-
san érkezik be a Polgármesteri Hivatalba. Le kell szö-
geznünk, hogy ezek a fakivágások sosem tekinthetők
öncélúnak, minden esetben az élet- és vagyonbizton-
ság megteremtését és fenntartását tekintjük elsődle-
gesnek.
Nem vonhatjuk kétségbe városépítő elődeink azon
nemes szándékát, amely során egy ligetes, fákkal,
bokrokkal teleültetett települést hoztak létre a kuko-
ricaföldek helyén, sokszor nem gondolva arra, hogy
ezek a kis csemeték egykor termetes fává növekedve
okozhatnak gondokat is a város üzemeltetése során.
Ezek a problémák napjainkban a fatelepítéshez al-
kalmazott fafajok nem elég körültentő megválasztá-
sából, vagy az épületekhez történt túl közeli
telepítésből adódnak, de sok esetben nem vették fi-
gyelembe az eltakart közművezetékeket sem. Az
érintett városlakók által jelzett és az általunk is ész-
lelt problémákat igyekszünk a szabályok keretei kö-
zött orvosolni és megelőzni a veszélyhelyzetek
kialakulását.
A fák szempontjából természetesnek egyáltalán nem
tekinthető városi környezet a növényzet számára is
számtalan veszélyt hordoz magában. Gondoljunk itt
a gépjárművek kipufogógázainak kedvezőtlen hatá-
saira, a burkolt felületek miatt előálló korlátozott víz-
ellátásra, vagy a nyári időszak szélsőséges
hőhatásaira. Ezek még a legodaadóbb gondoskodás
mellett is a fák élettartamának csökkenését okozzák.
Ez alapján a fák esetében sokkal inkább a városi kör-
nyezet tűréséről, elviseléséről beszélhetünk.
Az emberi élet és a városi környezetben elhelyezett
épületek és műtárgyak, vagyontárgyak védelme ér-
dekében olykor elkerülhetetlen a fák kitermelése. Ezt
megelőzően azonban, kizárólag a szakmai szem-
pontok érvényre juttatása érdekében vizuális és mű-
szeres vizsgálatra kerül sor, ami megalapozza a fa,
vagy fák kivágásának indokoltságát. A végeredmény
gyakorta nem találkozik a fákat tudatosan, vagy nem
tudatosan védő csoportok véleményével, azonban a
város nyugalmát és biztonságát szem előtt tartva nem
vállalhatjuk fel egy esetleges baleset bekövetkezésé-
nek kockázatát és súlyos következményeit.
Az önkormányzat a rendelkezésére álló anyagi lehe-
tőségek függvényében a belterületi fatelepítési prog-
ramok keretében minden évben jelentős összegeket
áldoz a kitermelt fák helyett új fák, bokrok ültetésére.
Gyakran ér bennünket az a szemrehányás, hogy a ki-
termelt fa helyére nem ültettünk másikat. Ez csak
azért nem történhet meg, mert a környezeti feltételek
az adott helyen nem teszik lehetővé az elültetett fa
megmaradását, amelyet szintén szakmai szempont-
ból kell vizsgálnunk és értékelnünk.
A közterületi fák kivágása mellett mindenképpen em-
lítést kell tenni a magánterületen elültetett fákról,
amelyek szintén okozhatnak gondot mind a tulajdo-
nos, mind a szomszédok számára.
A helyi hatóság számára a magánterületeken csak az
élet-, vagy balesetveszélyt jelentő fák esetében van
lehetőség a beavatkozásra, azaz a fa kitermelésének
elrendelésére. Egyébként a tulajdonos szabadon ren-
delkezik a saját tulajdonú belterületi ingatlanán a fa
kivágásáról.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az ön-
kormányzat által a közterületek ápolásával megbízott
Városgazda Kft. szakemberei rendelkeznek azon
szakismeretekkel és tapasztalatokkal, valamint fel-
szereltséggel, amely révén ilyen esetekben tanácsot
tudnak adni a város lakóinak a probléma megoldá-
sára a balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdeké-
ben.

Reményeink szerint a közterületeket érintően
sikerült közérthetően, köznapi nyelven megfo-
galmazni és közreadni annak a szabályhalmaz-

nak a legfontosabb elemeit, amelyek minden
városlakó számára a közösségi lét mindennap-

jait határozzák meg. Számítunk arra, hogy
azokban, akikben még ez nem tudatosult, gon-

dolatokat ébreszt és egyben ösztönöz egy
város- és emberbarát viselkedésminta követé-

sére.

Török László
városüzemeltetési munkatárs

Pénzügyi, Fejlesztési és
Városüzemeltetési Iroda

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Ingyenes hulladék-
gyűjtő zsákok

A közterületek tisztántartásáról és a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkeze-
lési helyi közszolgáltatásról szóló 42/2004.
(XII.23.) önkormányzati rendelet rendelkezései
értelmében az ingatlan tulajdonosának, illetve
használójának kell gondoskodnia az ingatlan
előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles
területsáv), illetve, ha a járda mellett zöldsáv is
van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán-
tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok eltávolításáról.
A tisztántartási és karbantartási kötelezettség
magában foglalja a zöldfelület rendszeres
gyommentesen tartását is.
A közterületi zöldfelületek gondozása során ke-
letkező zöld nyesedék megfelelő elhelyezésé-
nek és kezelésének biztosítása érdekében a
korábbi évek gyakorlata és kedvező tapaszta-
latai alapján az önkormányzat a családi házas
övezetekben - így a Kertvárosban,
Tiszaszederkény, valamint Tisza-part város-
részben - a gondozott terület nagysága ará-
nyában 100 m2-enként 4 db zöld növényi
hulladékgyűjtő zsákot biztosít térítésmentesen
az ingatlantulajdonosok részére.

Az AVE Miskolc Kft. a zöld növényi hulladék-
gyűjtő zsákok átvételére az arra jogosultak szá-
mára 2011. május 26-ától (csütörtök)
kezdődően a tiszaújvárosi hulladékudvarban
biztosít lehetőséget, munkanapokon 10.00-
18.00 óra közötti időszakban.

Polgármesteri Hivatal
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Várható beruházások, beszerzések 2011-ben
A projekt tárgya A projekt költsége

AKözbeszerzési
törvény hatálya
alá tartozik-e

A projekt felelőse A kapcsolattartó személye Megjegyzés

Irodaszer 2.468.530 Ft. nem Kulcsár Albert Kákóczki Mihályné
Nyomtatvány beszerzés 1.025.930 Ft. nem Kulcsár Albert Kákóczki Mihályné
Festékpatron beszerzés 1.105.000 Ft. nem Kulcsár Albert Kákóczki Mihályné

Könyvbeszerzés 1.500.000 Ft. nem Kulcsár Albert Kákóczki Mihályné
Egyéb információhordozó 858.750 Ft. nem Kulcsár Albert Kákóczki Mihályné
Szakmai anyag beszerzés 2.950.444 Ft. nem Kulcsár Albert Kákóczki Mihályné

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 2.481.424 Ft. nem Kulcsár Albert Kákóczki Mihályné
Munkaruha, védőruha 91.000 Ft nem Kulcsár Albert Kákóczki Mihályné

Egyéb készlet beszerzés 90.000 Ft. nem Kulcsár Albert Kákóczki Mihályné

Lángmentes színpadi függöny beszerzése 1.431.500 Ft. nem Mátyás Zoltán Lajti Tímea

Színpadi ügyelő pult kiépítése 462.500 Ft. nem Mátyás Zoltán Lajti Tímea
Mobil hangtechnikai eszköz beszerzése 275.050 Ft. nem Mátyás Zoltán Lajti Tímea

Gyógyszer, vegyszerbeszerzés 190.000 Ft. + ÁFA nem Pogonyi-Simon Edit Tamás Beáta

Irodaszerbeszerzés 1.900.000 Ft. + ÁFA nem Pogonyi-Simon Edit Gintnerné Kóti Judit első negyedévi beszerzés már meg-
történt

Nyomtatványbeszerzés 1.240.000 Ft. + ÁFA nem Pogonyi-Simon Edit Kiser Ferencné már beszerezve. köt. váll. volt terhelve

Festék, festékpatron 1.200.000 Ft. + ÁFA nem Pogonyi-Simon Edit Erdélyi Lajos
Könyvbeszerzés 400.000 Ft. + ÁFA nem Pogonyi-Simon Edit Böröcz Léda

Szakmai anyag villamos 3.526.000 Ft. + ÁFA nem Pogonyi-Simon Edit Szamosi Barna
Szakmai anyag vasas 5.030.000 Ft. + ÁFA nem Pogonyi-Simon Edit Szamosi Barna

Szakmai anyag ruházati 398.000 Ft. + ÁFA nem Pogonyi-Simon Edit Szamosi Barna
Szakmai anyag gáz 2.268.000 Ft. + ÁFA nem Pogonyi-Simon Edit Szamosi Barna

Szakmai anyag ügyvitel + közgáz. 74.000 Ft. + ÁFA nem Pogonyi-Simon Edit Szamosi Barna
Munkaruha, védőruha, formaruha 1.424.000 Ft. + ÁFA nem Pogonyi-Simon Edit Szamosi Barna

Szakképzési hozzájárulásból befolyó támogatás 10.476.000 Ft. nem Pogonyi-Simon Edit Szamosi Barna A szakképzésben felmerülő igé-
nyeknek megfelelően.

Irodaszer 200.000 Ft. nem Gyárfásné Szikszai Szilvia Gyárfásné Szikszai Szilvia
Nyomtatvány 150.000 Ft. nem Gyárfásné Szikszai Szilvia Gyárfásné Szikszai Szilvia

Védőruha, munkaruha 300.000 Ft. nem Gyárfásné Szikszai Szilvia Gyárfásné Szikszai Szilvia
Elsősegélyláda feltöltése, lejárt szavatosságú gyógyszerek cseréje. 124.000 Ft. nem vezető-helyettesek Kecskésné M. Á.

Minden napi munkavégzéséhez szükséges irodaszerek 175.000 Ft. nem vezető-helyettesek Kecskésné M. Á.
Nyomtatványok a napi munkavégzéshez 89.000 Ft. nem vezető-helyettesek Kecskésné M. Á.

Nyomtatókhoz szükséges tonerek 200.000 Ft. nem vezető-helyettesek Kecskésné M. Á.
Információ hordozók 24.000 Ft. nem vezető-helyettesek Kecskésné M. Á.

Szakmai munkát segítő anyagok folyamatos pótlása (papír-írószer, tex-
tília) 1.200.000 Ft. nem vezető-helyettesek Kecskésné M. Á.

Csoportszobák bútorainak cseréje, pótlása 1.000.000 Ft. nem vezető-helyettesek Kecskésné M. Á.
Elhasználódott védőköpeny, védőpapucs, védőcipők cseréje 305.000 Ft. nem vezető-helyettesek Kecskésné M. Á.

Gyermek ágynemű, törölköző, asztalterítő folyamatos pótlása 200.000 Ft. nem vezető-helyettesek Kecskésné M. Á.
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 4.100.000 Ft. nem Gulyás Ferencné Magyar Józsefné

Szakrendelések szakmai anyagbeszerzés 3.200.000 Ft. nem Gulyás Ferencné Magyar Józsefné
Egyszer használatos szakmai anyagok beszerzése 2.100.000 Ft. nem Gulyás Ferencné Magyar Józsefné

Laboranyag beszerzés 11.000.000 Ft. igen Gulyás Ferencné Magyar Józsefné
Tisztítószer beszerzés 1.600.000 Ft. nem Gulyás Ferencné Magyar Józsefné

Fertőtlenítőszer beszerzése 1.500.000 Ft. nem Gulyás Ferencné Magyar Józsefné
Karbantartási, épületfenntartási anyagok 600.000 Ft. nem Gulyás Ferencné Magyar Józsefné

Számítógép 191.580 Ft. nem Szabó Tamás Olejné Markovics Szilvia

Drótkötelek és békák 50.000 Ft. nem Szabó Tamás Olejné Markovics Szilvia

Élelmiszer beszerzés 170.928.000 Ft. igen, de nem minden
termék tekintetében

Dr. Vágó Emese Jávorszki Jánosné

Gyógyszerbeszerzés 161.000 Ft. nem Jávorszki Jánosné Jávorszki Jánosné
Irodaszer beszerzés 2.665.000 Ft. nem Dombiné Erdélyi Judit Dombiné Erdélyi Judit

Nyomtatvány beszerzés 337.000 Ft. nem Dombiné Erdélyi Judit Dombiné Erdélyi Judit
Festékpatron beszerzés 2.057.000 Ft. nem Alexa Zsolt Alexa Zsolt

Könyvbeszerzés 180.000 Ft. nem Bártfai Mónika Bártfai Mónika
Egyéb információhordozó beszerzés 118.000 Ft. nem Alexa Zsolt Alexa Zsolt

Tisztítószer beszerzés 20.569.000 Ft. igen, összeghatár
elérését követően

Dr. Vágó Emese Dombiné Erdélyi Judit

Karbantartási anyag beszerzés 6.406.000 Ft. nem Kiss Sándor Kiss Sándor
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 1.549.000 Ft. nem Dombiné Erdélyi Judit Dombiné Erdélyi Judit
Munkaruha, védőruha beszerzés 2.244.000 Ft. nem Dombiné Erdélyi Judit Dombiné Erdélyi Judit

Egyéb készlet beszerzés 2.159.000 Ft. nem Dombiné Erdélyi Judit Dombiné Erdélyi Judit
Egészségügyi festés kb. 5.000.000 Ft. nem Oláh László Oláh László

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet bútor beszerzés 28.620.000 Ft. igen Dr. Török Pál Dr. Török Pál, Petrovicsné
Nyitrai Borbála Szerződés megkötve

Lakóépületek Panel-Alprogram önkormányzati támogatása 363.908.000 Ft. nem Jászovics Miklós Török László Szerződések megkötve
Lakóépületek 2010. évről áthúzódó ÖKO-Programjának önkormányzati

támogatása 6.079.000 Ft. nem Jászovics Miklós Török László Szerződések megkötve

Műszaki tervezés 41.459.000 Ft. igen Jászovics Miklós Juhász János, Durbák
György

Hivatali épület karbantartása 2.213.000 Ft. nem Makrányiné Tamási Tünde Papp Tünde
Intézmények egészségügyi festése 7.000.000 Ft. nem Jászovics Miklós Jászovics Miklós

Sokszorosítási anyag nyomtatókhoz (festékpatron) 3.500.000 Ft. nem Babinszki István Babinszki István
Irodaszerek beszerzése 7.000.000 Ft. nem Makrányiné Tamási Tünde Papp Tünde

Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz (tartalék monitor, nyomtató) 3.500.000 Ft. nem Babinszki István Babinszki István
Irodai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 3.001.000 Ft. nem Makrányiné Tamási Tünde Papp Tünde

Szent István út 33-35. számú társasház épületénél jáda és játszótér csa-
padékvíz elvezetésének kiépítése 5.076.000 Ft. igen Jászovics Miklós Fodor Tamás

Óvoda részére játékok, bútorok beszerzése 250.000 Ft. nem Jászovics Miklós Fodor Tamás
Köztéri digitális óra cseréje 2.400.000 Ft. nem Jászovics Miklós Fodor Tamás

Rendelőintézet előtti kandeláberek cseréje 4.500.000 Ft. nem Jászovics Miklós Fodor Tamás
Ifjúsági Parkban sporteszközök, pályák, terület felújítása, Örösi úti

sporttelep 3.800.000 Ft. nem Jászovics Miklós Fodor Tamás

Tiszaszederkényi kerékpárút kialakítása, kiemelt gyalogátkelőhelyek lé-
tesítése, valamint a Lévay úton és a Tesco mellett járdák építése 136.100.000 Ft. igen Jászovics Miklós Fodor Tamás

Játékcsarnok, edzőterem, uszoda, klubházak helyiségeinek festési mun-
kái,Sportcentrum uszodájában merülő medence kialakítása

A főporta bejárati kapu - kártyás beléptetést biztosító- átépítése
3.900.000 Ft. nem Gál Csaba

ügyvezető igazgató
Gál Csaba
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