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A 2010. évi októberi választások után
hivatalba lépő új városvezetés erős
hittel és tenni akarással látott neki
Tiszaújvárosban a munkához.
Világos és határozott stratégiai célo-
kat fogalmaztunk meg Tiszaújváros
számára:
• a város működésének fenntartható-
sága és finanszírozhatósága,
• a szociális, egészségügyi ellátások
és közüzemi szolgáltatások elsődle-
gességének biztosítása,
melyek megvalósítására törekedtünk
az elmúlt egy évben.
A fentieket a 2011-2014. évekre vo-
natkozó gazdasági programban
hagyta jóvá a képviselő-testület 2011
februárjában. A városvezetés késleke-
dés nélkül hozzákezdett a gazdasági
program megvalósításához, melyet
megelőzött néhány fontos intézkedés.
Ezek azonnali döntést igényeltek (pl.:
vagyonrendelet módosítása, termál-
fürdőfejlesztés leállítása, költségve-
tési koncepció kidolgozása). Az eltelt
egy évben bátran vállaltuk fel a ki-
igazítással, az eddig halogatott intéz-
kedések megindításával járó
konfliktusokat (pl.: távhő díjemelés,
„presztízs” beruházás leállítása, a kis-
kapuk lehetőségének a bezárása, hi-
vatal átszervezése) is. Tettük ezt azért,
hogy átlátható működés mellett fenn-
tartható, élhető város legyen
Tiszaújváros, mely nem küzd finan-
szírozási gondokkal.
A stratégia célok mellet öt prioritást
fogalmaztunk meg a ciklusra, ezek:
1. A gazdaság versenyképességének
javítása
2. Foglalkoztatás-és humánerőforrás
fejlesztés
3. Környezeti és jóléti feltételek javí-
tása
4. Adópolitikai törekvések, vagyoni
helyzet
5. Az önkormányzat vállalkozási te-
vékenységének erősítése
A pénzügyek és a vagyongazdálkodás
irányítása azonnali intézkedéseket
igényelt 2010. október, november és
december hónapokban. Az októberi
testületi ülésen az iparűzési adóbevé-
telből történő közel 1 Mrd Ft kiesése
miatt módosítani kellett a pénzügyi
rendeletet. A vagyonelemek értékesí-
tése kapcsán egyértelműen leszabá-
lyoztuk rendeletben az
önkormányzati vagyontárgyak érté-
kesítésének módját, azaz könyv sze-
rinti vagy piaci értéken lehet csak
értékesíteni a vagyontárgyakat, de
mindig a magasabb áron adhatók csak
el. Továbbá a képviselők, illetve tiszt-
ségviselők részére biztosított eszkö-
zöket (számítógép, mobil telefon,
autó, nyomtató) nem vehetik meg az
érintettek, ezek csak a tisztség betöl-
téséig biztosítottak. 2010. december
6-án fogadta el a Parlament azt a tör-
vénymódosítást, melynek következ-
ményeként 200 mFt fejlesztési
forrástól esett el Tiszaújváros önkor-
mányzata. Ezen körülmények miatt
rendkívül feszes gazdálkodás mellet
a költségeinket minimális szintre szo-
rítva kellett az intézményeket és a hi-
vatalt működtetni. A termálfürdő
fejlesztésére elnyert pályázat lemon-
dása 1 MrdFt jövőbeni kiadás megta-
karítását jelentette számunkra.
Látható, hogy az önkormányzatokat
általánosan érintő problémákon túl
más nagy horderejű ügyben is csele-
kedni kellett, melyek jókora kockáza-

tokat rejtettek. Ezeket az ügyeket (ter-
málfürdő, távhő díj) gyorsan, de át-
gondoltan, szakmai alapon oldottuk
meg. Példaként említhetjük a város
középtávú fejlesztési stratégiájára vo-
natkozó vállalkozói szerződés 2011
tavaszán történő felbontását is (ebből
5 mFt megtakarítás származott),
ugyanis 2/3-os, az önkormányzat fel-
adatrendszerére vonatkozó kétharma-
dos törvények ismerete nélkül
felelőtlenség lett volna ilyen stratégiát
készíttetni.

Az önkormányzat
gazdálkodása

Az elmúlt egy évben az önkormány-
zat költségvetése lehetővé tette a kö-
telező és önként vállalt feladatok
ellátását, az infrastruktúra színvona-
lának, a feladatellátás tárgyi feltétele-
inek javítását. A gazdálkodás
legfontosabb pillére a helyi adóbevé-
tel. A gazdasági válság hatásai
Tiszaújvárost is érintik (pl.: az AKZO
festékgyár bezárása, AES régi erőmű
működése/bezárása/eladása körüli
problémák), melyek miatt az adóbe-
vételeink a jövőben csökkenhetnek.
A központi költségvetésből származó
források esetében is a korábbi évek-
ben megszokott tendencia érvénye-
sült. A 2011. évi költségvetés
készítésekor 1,2 milliárd forint bevé-
telkiesést kellett rendeznünk. A fel-
adatot jól oldottuk meg, mivel a város
költségvetése stabil, amely a ponto-
san kiszámított adatokon és a jövő re-

ális – és nem túlzásokba eső – meg-
ítélésének köszönhető. A 2010. év
utolsó negyedévében történt szigorú
és takarékos gazdálkodás eredménye-
képpen 248.990 eFt szabad pénzma-
radvánnyal számolhattunk. Ebből
több mint 70 millió forintot az általá-
nos tartalékba helyeztünk, a többi for-
rást fejlesztésekre irányoztuk elő
(kerékpárút, csapadékvíz elvezetés,
gyalogátkelő helyek, járdák, Ifjúsági
park, Örösi úti sporttelep felújítása,
stb.).
2011-ben az önkormányzat a bevéte-
lek és a kiadások eltérő ütemű telje-
sülése miatt mintegy 500 millió forint
folyószámlahitel rendelkezésre tartá-
sát igényelte a számlavezető pénzin-
tézetétől, melynek az éves szinten
felmerülő költsége 2-2,1 mFt-ot je-
lent. Várhatóan 2012 őszétől nem lesz
szükség erre a rulírozó hitellehető-
ségre, mivel az általunk folytatott ta-
karékos gazdálkodás
eredményeképpen a finanszírozási
egyensúly ekkorra helyreáll.
Jelenleg nem kiszámítható, hogy mi-
lyen változásokat hoz az önkormány-
zat számára a Parlament őszi
törvényalkotási időszaka, illetve nem
tudjuk megjósolni, hogy ezeknek mi-
lyen hatásuk lesz a feladatellátá-
sunkra és gazdálkodásunkra. Ennek
ellenére kiemelt feladatnak tartjuk,
hogy a ciklus első felében megte-
remtsük a stabil önkormányzati gaz-
dálkodás feltételeit és hatékony
gazdaságfejlesztés segítségével meg-
felelő alapot biztosítsunk a ciklus má-
sodik felének kiegyensúlyozott,

nagyobb fejlesztéseket lehetővé tevő
gazdálkodásához.
Az önkormányzat pénzügypolitikájá-
nak fő elvei továbbra is a következők:
- elsődleges feladat az önkormányzat
kötelező feladatainak finanszírozása
- az önként vállalt feladatok csak a
rendelkezésre álló források mértékéig
finanszírozhatók
- a megalapozott fejlődés, az önkor-
mányzati programok megvalósítása
érdekében szükséges a költségvetés
bővítése, elsősorban külső, pályázati
forrásokkal
- az előirányzatok hatékony, gazdasá-
gos felhasználása, a takarékos gazda-
szemlélet érvényesítése
- biztosítani kell a közpénzek felhasz-
nálásának nyilvánosságát, átlátható-
ságát.
A vagyontárgyak feletti rendelkezés
joga a jövőben is a képviselő-testület
rendelkezéseinek megfelelően alakul,
a vagyonnal való gazdálkodás az erre
vonatkozó új, módosított helyi rende-
let szerint történik. Kiemelt feladatai
vannak a képviselő-testületnek az ön-
kormányzati alapítású, lényeges köz-
szolgáltatásokat biztosító gazdasági
társaságoknál a tulajdonost megillető
jogok gyakorlásában.
Tiszaújváros önkormányzatának fel-
adatrendszerét intézményeinek és
gazdasági társaságainak működtetését
a 2/3-os törvények alapjaiban változ-
tathatják meg. Az elképzeléseink
megvannak a változásokra, de konk-
rétumokról csak a törvények, végre-
hajtási rendeletek ismeretében tudunk
felelőséggel beszélni, illetve a javas-

latokat is ennek megfelelően készít-
jük elő.

Együ#működés, partnerség

A képviselő-testület a lakosság meg-
elégedettségének egyik zálogát látja
abban, hogy a városban működő civil
szervezetekkel, egyházakkal, szakmai
és lakossági érdekképviseleti és ér-
dekvédelmi szervezetekkel, megyei
és országos intézményekkel, a gazda-
sági élet szereplőivel folyamatos pár-
beszédet folytat, és törekszik a
meglévő kapcsolatok fejlesztésére, új
kapcsolatok kialakítására.
Az önkormányzat - a lehetőségekhez
mérten - továbbra is támogatja köz-
alapítványát. Az elmúlt közel egy
évben is fenntartottuk a kisebbségi ön-
kormányzatokkal kialakított hatékony
együttműködési rendszert, támogattuk
őket identitásuk megőrzésében.
A megyei önkormányzattal és a Kor-
mányhivatallal közösen szerveztük
meg a megyei köztisztviselői napot a
tiszaújvárosi termálfürdőben 2011.
július elsején, melyen több, mint 4
ezer köztisztviselő vett részt.
A nyilvánosság biztosítása, a dönté-
sek előkészítésének, végrehajtásának
és a működésnek az átláthatósága az
önkormányzat legfontosabb feladatai
közé tartozott, mivel ezáltal juthatott
a lakosság információkhoz az önkor-
mányzat tevékenységéről, és ez te-
remt lehetőséget a véleménycserére,
a polgárok jogainak és kötelezettsé-
geinek megismerésére.A tisztségvise-
lők a képviselő-testület valamennyi
ülésen jelen voltak, ezáltal is erősítve
a város szerepének az elsődlegességét
és kizárólagosságát a munkájukban.
Havonta egy alkalommal a polgár-
mester fogadóórát tart a Polgármes-
teri Hivatalban, illetve a Tisza
TV-ben. A képviselő-testület tagjai
szerdánként tartanak fogadóórát a hi-
vatalban, Tiszaszederkényben, vala-
mint a Tisza-parti városrészben
szintén havonta van a képviselői fo-
gadóóra.
Az önkormányzat 2011-ben először
rendezett fórumot a helyi vállalkozók
részére, ahol a vállalkozók tájékozta-
tást kaptak a Polgármesteri Hivatal-
nál, az önkormányzat intézményeinél,
valamint a gazdasági társaságoknál
megvalósuló beruházásokról, beszer-
zésekről. A fórum célja az volt, hogy
a helyi vállalkozók minél nagyobb
számban vegyenek részt ezekben a
munkákban.
A Társasházak, Lakásszövetkezetek
és Egyedi Lakástulajdonosok Érdek-
védelmi Egyesületének ebben az
évben két alkalommal tartott tájékoz-
tatót a város vezetése, melyen szó
esett a város idei költségvetéséről, a
szolgáltatási díjakról, illetve a hulla-
dékszállítással kapcsolatos aktuális
problémákról.
A fentiek jól szemléltetik azt, hogy a
legfőbb célunk az elmúlt egy évben
az átlátható, rendezett viszonyok
megteremtése a város és az itt élők ér-
dekében. Ezt az etikus és törvényes
működést a jövőben is folytatni kí-
vánjuk.

Bráz György
polgármester

Dr. Fülöp György
alpolgármester

Csikász Gábor
alpolgármester
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A gazdaság
versenyképességének

javítása
A prioritás részeként azokat az intézkedés-
csoportokat gyűjtöttük össze, amelyek köz-
vetlen hatást gyakorolhatnak a helyi
gazdaság jövedelemtermelő képességére, a si-
kerágazatok letelepítésére és fejlődésére. Az
intézkedéscsoportok célja a vállalkozási kör-
nyezet javítása, elsősorban a letelepedési fel-
tételek igényekhez történő alakításával. A
város versenyképességének, jövőbeni műkö-
désének fontos eleme a turizmus alapinfra-
struktúrájának fejlesztése és a további
befektetés-ösztönzés.
Intézkedéscsoportok
A gazdasági infrastruktúra fejlesztése
Az intézkedéscsoport célja olyan ipari területek
fejlesztése, amelyek elősegíthetik a helyi (tisza-
újvárosi székhelyű) kis- és közepes vállalkozá-
sok fejlődését, valamint perspektivikus iparágak
és új vállalkozások megtelepedését is szolgál-
ják.
Ipari övezetek beépítési lehetőségének támo-
gatása
Elkészítettük a településrendezési terv (TRT)
módosítását (35. sz. főúttól délre eső terület).
Az iparterületek vállalkozásokkal történő fel-
töltését a cégek forráshiányán túl a beépítési ne-
hézségek gátolják, ezért az önkormányzat a
munkahelyteremtés szempontjából fontos vál-

lalkozások letelepítése érdekében támogatja a
TRT módosítását.
A kialakult és az új beépítésű telkek azonos öve-
zetbe kerülnek. A sűrűbb beépítésű telkek szá-
mára is biztosított kisebb bővítés lehetősége, ez
a sűrűség érhető el a fejlesztés számára kijelölt
telkeken is. Az újonnan kialakítható telkekre
megállapított legkisebb telekméret lehetőséget
biztosíthat a meglévő (és tervezett) magánúthá-
lózatról feltárható újabb telekosztás számára. Az
ipari területre az OTÉK által meghatározott leg-
nagyobb beépítettség, valamint a minimálisan
szükséges zöldfelületek mértéke az övezet teljes
területére biztosítható úgy, hogy a szabályozási
terv kötelezően jelöl olyan területet, amelyen
csak zöldfelület alakítható ki az előírt módon.
A zöldfelület önálló telekké való kialakítása le-
hetséges, amennyiben a beépítettség és a zöld-
felület mértékének számítása nem az egyes
telkekre, hanem az övezet egészére vonatkozik.
Ez természetesen OTÉK felmentést igényel, de
az övezet egésze nem lépi túl az előírt mértéket,
ami kedvező lehet az elbírálás szempontjából.
Az ipari területet körülvevő zöld gyűrű a város
szempontjából is kedvező.
Turizmusfejlesztés
Elkészült a termálfürdő új fejlesztési koncepci-
ójának munkaanyaga. Az anyag részét képezi
egy már megvalósult beruházás, az élmény-
csúszda felújítása és az új ivókút. A csúszdafel-
újítást végző kivitelező kiválasztása egyszerű
közbeszerzési eljárás keretében történt. A leg-
kedvezőbb ajánlatot az Eleven Kft. adta. A kft.

a kivitelezési munkákat 2011. április 30-i dá-
tummal készre jelentette, a csúszda műszaki át-
adás-átvétele 2011. május 12-én megtörtént.
A turisztikai tevékenységek koncentrálása
A feladatvégrehajtás első lépéseként a
Széchenyi út 27. szám alatt működő Tourinform
Iroda tevékenységét a TiszaSzolg 2004 Kft.
vette át és látja el 2011. június 1-től. A Városi
Intézményellátó Szervezet a helyiséget kiürített
állapotban átadta a Polgármesteri Hivatal ré-
szére, a szóróanyagok a társasághoz kerültek a
honlap tartalmával együtt.
Egészségturizmus és szálláskapacitás-fejlesz-
tés
A városban megnyílt új négy csillagos minősí-
tésű Veronika Hotel jelentősen javított a város
minőségi szálláshelyeinek arányán. A vendégek
rekreációját segítő élmény- és egészség elemek
biztosítják az ide látogatók terápiás lehetőségeit.
Fontos, hogy a magánberuházás nem csak az
egészségturizmust segítette, hanem a minőségi
szálláshely kapacitásait is növelte
Tiszaújvárosnak.
A termálfürdő területén található termálszálló és
a hozzá kötődő ingatlanrész szálloda céljára tör-
ténő értékesítésének előkészítésére a társaság
taggyűlése a döntést 2011. júniusában meg-
hozta.
Rendezvény- és konferenciaturizmus fejlesz-
tése
Ezen a területen a Veronika Hotel megépítésével
jelentősen javult a helyzet, mivel megfelelő,
rendezvények és konferenciák lebonyolítására
alkalmas terekkel rendelkezik, illetve majd se-
gítheti az esetlegesen újonnan megépülő szál-
loda is.

Tisza-part városrész fejlesztése
Tisza-part városrészben a tiszapalkonyai erőmű
bezárásával a buszközlekedés is megszűnt
volna, azonban Tiszaújváros önkormányzata
2011 júliusától továbbra is biztosította ezt. Ez a
döntés ugyan nem fejlesztés, de a havi több mint
300 eFt-os működtetési költség bizonyítja, hogy
a városrészek egyformán fontosak.
Egyéni turizmus fejlesztése
Az egyéni turizmus területén a kerékpáros tu-
rizmus infrastruktúráját fejlesztve indítottunk el
változásokat 2011 augusztusában. Az önkor-
mányzat finanszírozásában készült el a Szeder-
kény városrészt a várossal összekötő
kerékpárút. A Lévay úti kerékpárút kiszélesí-
tése, illetve ennek az Örösi útig történő meg-
hosszabbításának tervei is elkészültek.
Befektetés-ösztönzés
Annak érdekében, hogy az ipari területek terve-
zett fejlesztései elősegítsék új vállalkozások, be-
fektetők megtelepedését Tiszaújvárosban,
hangsúlyt kell fektetni a befektetés-ösztönzésre
is. Számunkra továbbra is fontos a befektetői
kedv felkeltése, azonban legalább ilyen fontos
naprakész és megfelelő mélységű információk-
kal ellátva ösztönözni a befektetni szándékozó-
kat, valamint megteremteni számukra a
megfelelő beépítési feltételeket, mind a városi
ipari parkban, mind a nagyüzemek területén
(lásd.: TRT módosítás 1.1 pont). Az újonnan
megépült üzletközpont (OTP székház) is egyik
példája a sikeres befektetés-ösztönzésnek.
Helyi vállalkozások ösztönzése, befektetés-

marketing működtetése
Tiszaújváros honlapján olyan felület alakítot-
tunk ki, melyen keresztül a helyi vállalkozások
regisztráltathatják magukat. A regisztrált szer-
vezetek hírlevél formájában kapnak értesítést a
pályázati, beruházási lehetőségekről, illetve itt
jelentkezhetnek az egyes beszerzésekre is. 2011.
szeptember 12-ig összesen 235 ajánlati felhí-
vást tettünk közzé a honlapunkon
(www.tiszaujvaros.hu), illetve 40-en regisztrál-
tak a hírleveles értesítésre (a felhívásokat re-
gisztráció nélkül is megtekinthetik az
érdeklődők). A felület kialakítását követően ki-
dolgoztuk azokat a polgármesteri utasításokat,
amelyek az ajánlatkérések rendjére, azok honla-
pon való közzétételére vonatkoznak. Az ajánlat-
kérések így a hivatal, az intézmények és a
gazdasági társaságok esetében is azonos szabá-
lyok szerint zajlanak, széleskörű nyilvánosságot,
átláthatóságot biztosítva a beszerzéseknek.
Az önkormányzat 2011-ben először rendezett fó-
rumot a helyi vállalkozók részére, ahol a vállal-
kozók tájékoztatást kaptak a Polgármesteri
Hivatalnál, az önkormányzat intézményeinél,
valamint a gazdasági társaságoknál megvalósuló
beruházásokról, beszerzésekről. A fórum célja
az volt, hogy a helyi vállalkozók minél nagyobb
számban vegyenek részt ezekben a munkákban.

Foglakoztatás-
és humánerőforrás fejlesztés

A prioritás azokat az intézkedéscsoportokat
fogja össze, amelyek révén egyfelől növeked-
het a foglalkoztatási szint, másfelől a foglal-
koztatás biztonsága, tervezhetősége is
megvalósulhat. Az önkormányzat mindenek-
előtt az általa fenntartott (oktatási-nevelési, szo-

ciális, egészségügyi) intézményekben folyó
minőségi munkát tudja befolyásolni, ugyanak-
kor aktív szerepet játszhat a minőségi munka-
erő letelepedésének segítésében is. A gazdasági
élet szereplőivel való intenzív kapcsolat előse-
gítheti a képzési irányoknak a piaci igények sze-
rinti meghatározását is.

Nevelési-oktatási infrastruktúra fejlesztése
Az intézkedéscsoport célja a nevelési-oktatási
intézményhálózat rekonstrukciója, továbbá
átstruktúrálása, az oktatás minőségi értelemben
vett személyi és dologi fejlesztése annak érde-
kében, hogy a képzés megfeleljen a jövőben a
munkaerőpiac által támasztott egyre magasabb
követelményeknek, valamint az önkormányzat
gazdasági lehetőségeinek is. Itt azonban tekin-
tettel kell lennünk a kormány jövőbeni elképze-
léseire is, melyek az oktatás állami irányítás alá
vonását jelenthetik.
50 férőhellyel bővítettük a Napközi Otthonos
Óvodába felvehető maximális gyermeklétszám
keretet, melyről a döntést 2011. június 30-i ülé-
sén hozta meg a képviselő-testület. A férőhely-
bővítés következtében a 2011/2012. nevelési
évben induló új csoport helyileg a Tündérkert
óvoda tornaszobájának csoportszobává történő
átalakításával valósult meg. A Tündérkert óvoda
testnevelési foglalkozásainak megtartásához a
Hunyadi iskola kis tornatermét, illetve torna-
szobáját használhatja.
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
előkészítésekor az intézmények felmérték a ha-
tályos jogszabályok alapján járó és a munkálta-
tói oldalról kezdeményezett nyugdíjazási
lehetőségeket és ezek költségeit. A költségve-
tési rendelet jóváhagyásakor a költségek fede-
zete az egyéb céltartalékba került be.
Az egységes elbírálási elvek biztosítása érdeké-
ben az év elején kidolgoztuk az önkormányzati
intézmények dolgozóinak 2011. évi nyugdíja-
zási alapelveit, amelyek a hatályos jogszabályi
keretek között, de munkáltatói mérlegelési jog-
körben eljárva, a költségtakarékos megoldáso-
kat célozták meg.
A képviselő-testület az önkormányzat intéz-
ményhálózatának (költségvetési szerveinek)
álláshelyeit, amely 2011. június 30-án 960

álláshely volt, 2011. december 1-jétől 946
álláshelyben határozta meg. A létszám 2011.
július 1-jén, 2011. szeptember 1-jén, és
2011. szeptember 20-án, továbbá 2011. nov-
ember 20-án és 2011. december 20-án mó-
dosult.
A közoktatási intézmények összesen 12 állás-
helyről mondtak le.

A VERONIKA HOTEL JELENTŐSEN JAVÍTOTT A MINŐSÉGI SZÁLLÁSHELYEK ARÁNYÁN.

OKTÓBERRE ELKÉSZÜLT A SZEDERKÉNYI KERÉKPÁRÚT.

A STRAND ÚJ ÉLMÉNYCSÚSZDÁIT MÁJUSTÓL HASZNÁLHATJÁK A FÜRDŐ VENDÉGEI.



2011. december 22. 3.oldal
Az intézményeink vezetői közül többen nyug-
állományba vonultak, így a képviselő-testület:
- a 2011. június 30-i ülésén megbízta Micskiné
Bodó Erzsébetet, 2011. július 1-jétől 2016. jú-
nius 30-ig terjedő időtartamra, a Napközi Ott-
honos Óvoda óvodavezetői feladatainak
ellátásával
- a 2011. augusztus 25-i ülésén megbízta Hok
Csabát 2011. augusztus 31-től 2016. június 30-
ig terjedő időtartamra az Általános Iskola, Alap-
fokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai
Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatói feladatainak ellátására.
- A 2011. szeptember 29-i ülésen megbízta
Pogonyi-Simon Editet, 2011. október 1-jétől
2016. július 31-ig terjedő időtartamra az Eötvös
József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollé-
gium igazgatói feladatainak ellátására.
- A 2011. szeptember 29-i ülésén megbízta
Nagyné Kántor Juditot 2011. október 1-jétől
2012. február 29-ig, illetve a sikeres igazgatói
pályázati eljárás felfolytatásáig a Tiszaújváros
Városi Rendelőintézet főigazgatói feladatainak
ellátására.
Intézményrekonstrukció
Az intézkedés az óvodai, általános- és középis-
kolai épületek felújítását, korszerűsítését tartal-
mazza, kettős céllal: az oktatási feltételek
javítása és a fenntartási költségek csökkentése
érdekében.
A felújítások terén elsőrendű feladat a kötelező
feladatot ellátó oktatási-nevelési intézmények

működőképességének fenntartása, illetve a ren-
delkezésre álló forrásoknak megfelelően további
rekonstrukciójuk. Ezen feladat megvalósítására
közel 35 millió forintot hagyott jóvá a képviselő-
testület.
Intézmények üzemeltetési költségének meg-
takarítását, illetve a használatot célzó fej-
lesztések
A képviselő-testület a 2011. június 30-i ülésén
döntött az Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató
Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
átszervezéséről. A döntés kapcsán a Vásárhelyi
iskola Petőfi utcai telephelye megszünt, a Dózsa
úti telephelyről a tanulókat az iskola városi te-
lephelyein helyeztük el. Az intézkedés kapcsán
az önkormányzat közoktatásra fordított kiadá-
sai csökkennek (Petőfi úti telephely dologi ki-
adása 2010-ben 3.098.895 Ft volt). A döntés
teljesítése érintette a Vásárhelyi iskolába járó 72
tanulót, az oktató-nevelő munkát ellátó 18 pe-
dagógust. Az iskola Petőfi utcai telephelyén
folyó oktató-nevelő munka 2011. július 1-jei ha-
táridővel megszünt, a telephelyen működő osz-
tályokat áthelyeztük a Dózsa György utcai
épületbe, a 2011/2012. tanévtől működésük ott
biztosított. Az intézmény igazgatója gondosko-
dott az érintett osztályok áthelyezéséről, átköl-
töztetéséről, valamint az 5. és 6. évfolyamos
tanulók osztályba sorolásáról. Az intézkedés
kapcsán az esélyegyenlőség biztosított a
tiszaszederkényi lakosú tanulók számára, az
óvodából kikerülő elsős tanulók pedig a meg-
szokott környezetben kezdik meg tanulmányai-
kat, négy év alatt felkészülhetnek a városi
telephelyen biztosított oktatásban való részvé-
telre.
Az oktatás dologi feltételeinek javítása

A pályázati lehetőségek figyelése folyamatos.
Az intézmények az őket érintő pályázatokról tá-
jékoztatást kapnak. Az általános iskola és a kö-
zépiskola tekintetében közel 88 millió forint
összeget fordítottak interaktív tábla, projektor,
laptop, PC-k, monitorok, WIFI, szoftverek be-
szerzésére és a pedagógusok továbbképzésére.
Foglalkoztatás támogatása
Elsődleges cél a munkahelymegtartás, munka-
helyteremtés feltételeinek elősegítése, valamint
a magasan kvalifikált munkavállalók hosszú
távra szóló, illetve a városunkba visszatelepülő
fiatalok letelepedésének megkönnyítése
Tiszaújvárosban.
Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése
Az iparterületek beépítési előírásainak az igé-
nyekhez való hozzáigazításával kívánja az ön-
kormányzat a várost vonzóvá tenni újabb
munkahelyteremtő vállalkozások, befektetők
számára.
„Tiszaújváros Visszavár” program
A város honlapján (www.tiszaujvaros.hu) kiala-
kítottuk az önkormányzat szervezeteinél meg-
lévő, illetve a jövőben képződő
munkahely-lehetőségek webes felületét és rend-
szerét.
Kidolgoztuk az álláspályázatok közzétételére
vonatkozó polgármesteri utasításokat, amelyek
szerint a Polgármesteri Hivatal személyzeti és
munkaügyi szakreferense, valamint minden in-
tézmény vezetője, minden önkormányzati tulaj-
donú gazdasági társaság vezetője köteles a

hivatalnál, az intézménynél, a gazdaság társa-
ságnál meghirdetett álláspályázatokat közzététel
céljából haladéktalanul megküldeni a hivatal-
nak a honlapon való közzététel céljából.
Megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatása
Az önkormányzat éves szinten több tíz millió
forintot fizet ki rehabilitációs járulék címén.
Megvizsgáltuk a lehetőségeinket és első körben
két álláshelyet hoztunk létre, de vizsgáljuk és
feltárjuk a további lehetőségeket is.
Közfoglalkoztatás
Tiszaújváros önkormányzata kétszer nyújtott be
pályázatot rövid időtartamú közfoglalkoztatás

támogatására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központjához a Ti-
szaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-nél tör-
ténő foglalkoztatásra. A 2011. március 1. –
2011. június 30-ig terjedő időszakra igényelt 50
fős munkavállalói létszám helyett 18 fő foglal-
koztatását támogatta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
pontja.
A 2011. július 1. – 2011. október 31-ig terjedő
időszakra igényelt 50 fős munkavállalói létszám
foglalkoztatását támogatta a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja, azonban 2011. július 15-én mind-
össze 11 fő vállalta a munkába állást.
A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 25 fő
8 órás foglalkoztatására 6 hónap időtartamra pá-
lyázatot nyújtson be a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ-
jához. A pályázat benyújtásra került, az igényelt
25 fő 8 órás munkavállalói létszám helyett 13
fő 8 órás foglalkoztatását támogatta a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mun-
kaügyi Központja.
Az eredeti pályázati felhívás szerint a Polgár-
mesteri Hivatal, a Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft. és az önkormányzati intézmé-
nyek pályázatot nyújtottak be a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjához 2011. március 1-jétől 2012. feb-
ruár 28-ig hosszabb távú közfoglalkoztatásra. A
Polgármesteri Hivatal az igényelt 9 főből 5 fő,
a Napközi Otthonos Óvoda az igényelt 7 főből
3 fő, az Általános Iskola, Alapfokú Művészet-
oktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató In-
tézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat az
igényelt 6 főből 4 fő, a Derkovits Kulturális
Központ az igényelt 2 főből 1 fő, a Városi In-
tézményellátó Szervezet az igényelt 12 főből 7
fő foglalkoztatására nyert támogatást. A Tisza-
újvárosi Humánszolgáltató Központ az igényelt
1 fő foglalkoztatására megnyerte a támogatást.
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. pá-
lyázatát elutasították.
A pályázati felhívás módosult, mely alapján

újabb pályázatok benyújtására van lehetőség. A
Polgármesteri Hivatal, a Tiszaújvárosi Város-
gazda Nonprofit Kft. és az önkormányzati in-
tézmények a képviselő-testület által eredetileg
meghatározott létszámig újabb pályázatot nyújt-
hatnak és nyújtottak be. Az adatokból látható,
hogy az elmúlt években az önkormányzat szá-
mára biztosított és általunk foglalkoztatott 110-
112 fős létszám jelentősen kevesebb lett, a
támogatás mértéke is csökkent.

Környezeti
és jóléti feltételek

javítása
Annak érdekében, hogy a város megfeleljen a
XXI. század talán legfontosabb kihívásának,
vagyis polgárai számára a lehető legjobb mi-
nőségű életfeltételeket kínálja, a gazdasági
programban hangsúlyosan meg kell jelennie a
természeti és épített környezettel, a jólét közös-
ségi feltételeit biztosító intézményrendszerrel
foglalkozó elemeknek.
Városrehabilitáció, lakásprogram
Az intézkedéscsoport a város megújításával
kapcsolatos feladatokat összegzi. Az intézke-
déscsoport projektjei megvalósításakor a vál-
lalkozói tőke bevonása fokozottan kívánatos.
Fontos újabb családi házas lakóövezetek kiala-
kítása, valamint lakhatási célú magánberuhá-
zások elősegítése, illetve a panelfelújítási
program folytatása.
Városrehabilitáció
A Dísztó vízszint szabályozásának megoldására
elkészült a terv, melyet a Vízügyi Hatóság en-
gedélyezett. A kivitelezés több mint 20 millió
Forintba kerül, a következő évi költségvetés ké-
szítésénél a megvalósítást javasoljuk.
A családi házas lakóövezet új elképzelések sze-
rinti kialakításához a TRT módosítás előkészí-
tése folyamatban van.
Temetői fejlesztések előirányzat terhére meg-
valósult 1 közkút és 6 kandeláber cseréje, vala-
mint beszereztünk 1 szőtt faliképet és új urnafal
épült.
A „Tisza ABC” előtti köztéri digitális óra cse-
réjére is megtörtént 943 eFt értékben.
A közterület-rehabilitáció I-II. üteméből a Zita
utca meghosszabbítása (útépítés, vízi közmű és
házi csatlakozók) kiépítése húzódott át 2011-re.
A közművesítés 2010-ben megvalósult, az út-
és járdaépítés 2011. május 15-ére elkészült.
Elkészült a Tisza-parti városrész csapadékvíz-
átemelő új áramellátásának a kiépítése 2.497 eFt
összegben.
Panellakások rekonstrukciója
A panelprogramhoz csatlakozott és az állami tá-
mogatás elnyerésére pályázatot benyújtott 20
társasház részére az önkormányzat 364 000 EFt-
ot ítélt meg támogatásként.
Az energiaracionalizálási program támogatására
2011. szeptember 8-ig 8 társasház nyújtott be tá-
mogatási kérelmet az önkormányzat által meg-
hirdetett pályázatra, a lépcsőházi nyílászárók
cseréjére és a végfalak utólagos hőszigetelési
munkálataira.

ELKÉSZÜLT A DÍSZTÓ VÍZSZINT SZABÁLYOZÁSÁNAK TERVE, A CSALÁDI HÁZAS ÖVEZET ÚJ ELKÉPZELÉSEK
SZERINTI KIALAKÍTÁSÁHOZ IS ÚJ TERV KÉSZÜL.

A KÖZFOGLALKOZTATÁS KERETÉBEN AZ IGÉNYELTNÉL KEVESEBB LÉTSZÁMOT KAPOTT A VÁROS.

A PANELPROGRAMHOZ 364 MILLIÓ FORINTOT ÍTÉLT MEG AZ ÖNKORMÁNYZAT.
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Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
A fejlesztések legfontosabb feladata a város for-
galmi terhelésének, zsúfoltságának csökkentése,
a város parkolási helyzetének javítása (különö-
sen a nyári szezon idején). Az önkormányzat a
feladatok elvégzésére 136.277 eFt különített el
a 2011. évi költségvetésében.
Közút- és járdaépítés, -rekonstrukció
Az utak, járdák állapotának, használhatóságá-
nak fenntartása érdekében folyamatos a kátyú-
zás. Első számú feladat a balesetveszélyes
állapotok megszüntetése, majd a nagyfelületű
vízmegállások okozta problémák kezelése.
Eddig közel 900 m2-en történt kisebb-nagyobb
burkolat helyreállítás Tiszaújváros belterületi
útjain és járdáin, valamint 36 db csatorna fedlap
helyreállítására volt szükség. Fentieken kívül a
közmű helyreállítások során több esetben a jár-
dafelület megbontását követően a helyreállítás
a teljes felület újraburkolásával történt, így több
száz m2 járdafelület rehabilitációját végeztettük
el.
Kerékpárút építés
Tiszaszederkény-Tiszaújváros között – 67 mil-
lió forintból – megvalósult a kerékpárút. Elkez-
dődött a Lévay út jobb oldalán (a LIDL
irányába) található kerékpárút szélesítésének és
folytatásának tervezése, melyekre a forrást a
képviselő-testület az áprilisi ülésén a városve-
zetők előterjesztésének megfelelően biztosí-
totta. A műszaki kivitelezés 2012. első
félévében valósul meg.
Közlekedésbiztonság fejlesztése
A város közlekedésbiztonságát javító intézke-
désekre vonatkozó előterjesztést szintén a 2011
áprilisi ülésén hagyta jóvá a testület. A terveket

szeptember elsején a hivatalhoz megérkeztek
ennek megfelelően 2012-ben kezdődik el a ki-
vitelezése a kiemelt gyalogátkelőknek.
A LIDL és a TESCO áruházak biztonságos
megközelítéséhez járdaszakaszok építésére, az
Örösi és a Szederkényi úton kiemelt gyalogát-
kelők létrehozására vonatkozó tervek is elké-
szültek.
Parkolóhelyek számának növelése
A termálfürdő előtti parkolási gondok közös
megoldására lakossági fórumot szerveztünk
2011. május 24-én, ahol a lakók kérését is fi-
gyelembe véve az az álláspont alakult ki, hogy
a biztonsági őrök felügyeljék a parkolókba tör-
ténő behajtást, illetve legyen a Szederkényi út
mellett lakók részére a parkolóöböl fenntartva.
A megvalósítás kiállta az idő próbáját, mivel
összesen 1 bejelentés érkezett a nyári szezon
alatt. Előzőek nem jelentik azt, hogy nem volt
problémája az ott élőknek a parkolással, de az
elmúlt évekhez képest kevesebb ok volt a bosz-
szankodásra. A megoldáshoz hozzátartozik az
is, hogy a hivatal kidolgozott a Tiszaújváros
kártyához kapcsolódó parkolási elképzelést,
azonban a lakók jobbnak látták a biztonsági
őrökkel történő felügyeleti megoldást.
Közműfejlesztési program
Az intézkedéscsoport egyfelől a városban a
távhő-vezetékek rekonstrukcióját, illetve a
szennyvíztelep rekonstrukcióját, a meglévő köz-
műelemek karbantartását tartalmazza, másfelől
a város fekvéséből adódó belvízkárok elhárítá-

sát, és nem utolsó sorban a csapadékvíz elveze-
tését célozza meg.
Szennyvíztelep rekonstrukció
A felszíni és felszín alatti vizek és az ivóvízbá-
zis védelme, valamint a szennyvízkezelés üzem-
biztonságának és a tisztítás hatékonyságának
javítása érdekében elkezdődött a városi szenny-
víztelep rekonstrukciója.
A projekt kivitelezőjének a kiválasztására hir-
detmény közzétételével induló tárgyalás nélküli,
különös egyszerű közbeszerzési eljárás lefoly-
tatása megtörtént. Az eljárás nyertese az
ADEPTUS-H Mély és Magasépítő Zrt. és Híd-

építő Zrt. közös ajánlattevő. A nyertessel meg-
történt a vállalkozási szerződés megkötése. A
munkaterület átadás-átvétele 2011. június 16-án
történt meg. A beruházás költsége 699.625 eFt,
a műszaki átadás időpontja 2012. július 31.
Csapadékvíz és felszín alatti vizek elvezeté-
sének fejlesztése
A Szent István út 33-35. épület mögötti terület
csapadékvíz elvezetése régóta megoldásra várt.
A pénzmaradvány elfogadásakor 2011 áprilisá-
ban javaslatunkra 5,5 millió forintot hagyott
jóvá a képviselő-testület ennek a problémának
megoldására.
Energiaellátás- és felhasználás fejlesztése
2011-ben legfőképpen a jelentős kockázatokat
rejtő, illetve a gyakori meghibásodások miatti
távhő vezetékszakaszok korszerűsítése történt
meg. Ennek keretén belül 2011. első félévében
megvalósult a Bolyai köz 1-7. és a Bolyai köz 9-
15. számú lakóépületek közötti szekunder fű-
tési, használati melegvíz és cirkulációs
vezetékek cseréje, amelyet a magas talajvíz tett
tönkre. A TiszaSzolg 2004 Kft. a távhőszolgál-
tatás üzembiztonsága, az ellátás folyamatossága
és zavartalansága érdekében, szintén a magas
talajvíz által megrongált szekunder fűtési, hasz-
nálati melegvíz és cirkulációs vezetékek cseré-
jét a Bolyai köz 2. és 4., Árpád út 21-27. számú
lakóépületek között, valamint a Napsugár Böl-
csőde északi részén található mintegy 50 méte-
res primer vezetékszakasz cseréjét is
végrehajtotta.

A távhőszolgáltatás számítógépes távfelügyeleti
rendszerének a korszerűsítése 176 mFt összeg-
ben 2011. december 31-ig fejeződik be.
2011 márciusában és áprilisában háromoldalú
tárgyalásra került sor az önkormányzat, a hő-
szolgáltató és hőtermelő között a távhőszolgál-
tatáshoz köthető költségek és az árak kialakítása
tekintetében. Az önkormányzat és a városi ér-
dekeket a polgármester felhatalmazása alapján a
gazdasági területért felelős alpolgármester kép-
viselte. A tárgyalások eredményre vezettek,
mivel közel 30 millió forint kedvezményt sike-
rült elérni a tárgyalódelegációnak, melyet a
TiszaSzolg 2004 Kft. a fogyasztók júniusi és a
júliusi számláiban írt jóvá.
A távhőszolgáltatás esetében a cél az, hogy a
szolgáltató, másrészt a hőenergiát felhasználó
lakosság saját erővel, valamint állami és önkor-
mányzati pályázati támogatási források bevo-
násával csökkentse a hálózati hőveszteséget,
illetve az épületek energetikai jellemzőinek ja-
vításával a lakóépületek hőigényét.
Zöldfelület-program
Az intézkedéscsoport a természeti környezet
megóvását és a közösség által használt terek
zöldfejlesztését szolgáló elemeket, a városi zöld-
felületek – parkok, közterek, játszóterek, zöld-
sávok, erdők – megújításával, létrehozásával,
gondozásával kapcsolatos projekteket tartal-
mazza.
Környezetvédelmi program megvalósítása
Az önkormányzat kiemelt feladata a települési
környezet védelme, a környezet állapotának
megőrzése és javítása. A feladat teljesítését
megalapozta a képviselő-testület által elfoga-
dott, önkormányzati ciklusokon átívelő 2009-
2014 közötti Környezetvédelmi Program,
amelyben átfogóan megjelöltük a környezetvé-
delem, környezetgazdálkodás tennivalóit.
A környezetvédelem részeként és a képviselő-
testület döntésének megfelelően 2011. év elején
lebonyolított közbeszerzési eljárás eredménye-
ként a település hulladékkezelési közszolgálta-
tás ellátásának feladatait 2011. április 15.

napjától kezdődően, 2020. december 31. nap-
jáig az AVE Miskolc Kft. nyerte el.
Játszóterek felújítása
Tiszaújváros területén 29 játszótér fenntartásá-
ról, karbantartásáról gondoskodunk. Az ellen-
őrzések folyamatosan történnek, de
negyedévente tételes felülvizsgálatot tartunk. A
karbantartás a tavaszi ellenőrzést követően a ho-
mokozók homokcseréjével kezdődött, illetve az
észlelt hiányosságok pótlásával, a veszélyes ele-
mek cseréjével, javításával biztosította a nyári
használatbavételt. Ez a karbantartás 2.700.000
Ft-ba került, ami a rendelkezésre álló keret 80
%-a volt. A fennmaradó összegből a balesetve-
szélyes elemek eltávolítása, csavarok, deszka-
elemek pótlása történik.
Elkészült a „baba-barát” játszótér koncepció is,
amely a városközponti parkban kerülne megva-
lósításra az elképzelések szerint.
A város szélein lévő sportpályák felújításával
megtörtént az Ifjúsági parkban a meglévő hinták
ülőkéjének szabványosítása (12 db), valamint
az ütéscsillapítás kialakítása is.
A 2010-ben elkészült szabványossági felülvizs-
gálat 2011-ben is érvényes, amelynek meglétét
már több hatóság is ellenőrizte egyéb játszóte-
rek ellenőrzése mellett. A vizsgálat és az elké-
szült dokumentum 1.397.000 Ft-ba került,
amely tartalmazza a bölcsőde és az óvodák já-
tékelemeinek vizsgálatát is.
Baba-barát játszótér építése
A városban egyre nagyobb az igény a „baba-
barát” játszótér megépítésére, ahol a gyermekek
nyugodt körülmények, az életkoruknak megfe-
lelő játékelem között tudnak játszani. Az 1-3
éves korosztály játszórészeit el kell keríteni,
hogy elkerülhető legyen a nagyobb gyerekek át-
közlekedése, szaladgálásával előforduló balese-
tek Az elképzelések szerint a városközpontban
a Posta épülete és a Barátság kertje közötti te-
rület az ideális hely. Így mindenki számára
könnyen elérhető, viszonylag védett, fákkal, sö-
vényekkel határolt területen jöhet létre a város
új színfoltja. Amint azt a fentiekben is jeleztük,
a koncepció elkészült a látványtervvel együtt, a
megvalósításra 2012-2013. években kerülhet
sor.
Hulladékgazdálkodás fejlesztése
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálko-
dási Társulás keretén belül fog megvalósulni a
tiszaújvárosi hulladéklerakó rekultivációja, a
közbeszerzési kiírást jóváhagyta a szervezet.
Egészségügyi, szociális infrastruktúra fej-
lesztése
A lakosság életminőségének alapvető fontos-
ságú eleme az egészségügyi és szociális ellátó-
rendszer minősége, szolgáltatási színvonala,
ezért kívánatos az ellátórendszer infrastruktú-
rájának fejlesztése. Az egészségügyi intézkedés-
sel kapcsolatos program végrehajtása és
eredményessége függ az egészségügyi rendszer
központi kormányzati szintű átalakításától. A
fejlesztési célú feladatok megvalósításával ha-
tékonyabbá válhat az egészségügyi információs
rendszer, az egészségmegőrzés, korszerűsödik
az egészségügyi eszközrendszer, a rendelők
megközelíthetősége és felszereltsége.

TÖBB TÁVHŐVEZETÉKET IS KICSERÉLT A TISZASZOLG 2004 KFT.
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Egészségügyi, szociális intézményhálózat
infrastruktúrális fejlesztése
Tiszaújváros önkormányzati intézményeinek
rövid- és középtávú karbantartási-felújítási
munkáira tanulmányterv készült. Az ebben sze-
replő és az intézményvezetők által benyújtott
igények figyelembevételével folytatódik az in-
tézményi épületek felújítása a 2011-2014. kö-
zötti időszakban, a szociális és az egészségügyi
területen is, egyezően az oktatási intézmények-
nél felsoroltakkal.
Megvalósult a Tiszaújváros Városi Rendelőin-
tézet rekonstrukciója, illetve megtörténtek a fel-
újításhoz kapcsolódó eszközbeszerzések
(320.534 E Ft), bővítési munkák (41.252 E Ft).
A rendelő teljes felújítási összege a pályázati tá-
mogatással (655 mFt) és az önkormányzat ön-
részével együtt 1,3 milliárd forintba került.
Megvalósult a rendelőintézet előtti terület ren-
dezése, valamint az épület melletti parkoló.
Egészségügyi, szociális ellátási rendszer fej-
lesztése
A lakosság életminőségének javítását tükröző
„Egészségterv” feladatainak megvalósítása. A
szakmai szervezetekkel közös prevenciós prog-
ramok kidolgozása az egészségmegőrzés és
egészségfejlesztés területén a lakosság általános
egészségi állapotának javítása érdekében. (Szű-
rőprogramok, Egészségnap, felvilágosítás, tájé-
koztatás.)
Csatlakoztunk a „Családi Kasszasiker Program”

2011. évi pályázatához. A pályázati programot
közösen állítottuk össze a Családsegítő Köz-
ponttal. Tiszaújváros önkormányzata a Tiszaúj-
városi Humánszolgáltató Központ Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálatával együttműködve
2011. április 21-én benyújtotta pályázatát a
United Way Magyarország által Családi Kasz-
szasikerek Pénzügyi Öngondoskodás Program
megvalósítására. A pályázat pozitív elbírálásban
részesült, a 2011. június 20-án kelt támogatási
szerződés értelmében az intézmény a projekt
megvalósításához 198.300 Ft összegben lapto-
pot és projektort kapott, valamint a programban
résztvevő szakemberek képzésben részesülnek.
A projekt időtartama: 2011. június 28.-2011.
november 24. A programban résztvevők száma
35 fő, a városi szociális ellátórendszerbe kerülő
olyan aktív korú személyek, akik megélhetést
biztosító jövedelemmel nem rendelkeznek, hát-
rányos munkaerőpiaci helyzetűek, egészségká-
rosodottak, 14 éven aluli kiskorú gyermeket
nevelnek, valamint adósságkezelési szolgálta-
tást vesznek igénybe.
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával
együttműködve 2011. március 31-én került sor
a gyermek és ifjúságvédelmi konferencia meg-
rendezésére a Derkovits Kulturális Központ
Hamvas Béla Városi Könyvtár előadótermében.
A rendezvényen részt vettek a helyi oktatási-
nevelési, szociális és egészségügyi intézmények
témában érintett szakemberei, összesen 40 fő. A
konferencián „East-Balkán egy tragédia mar-
gója” címmel előadást tartott Dr. Zacher Gábor
toxikológus főorvos, valamint összefoglaló

hangzott el a TÁMOP-5.6.2. kiemelt projekt
szerepéről az áldozatsegítés fejlesztésében, a
gyermek és ifjúságvédelem területén megvaló-
suló együttműködésről, továbbá a Veszélyezte-
tettséget és Krízishelyzetet Észlelő és
Jelzőrendszer 2010. évi munkájáról.
Folyamatosan korrigáltuk a jóléti „városállami”
modellt, annak érdekében, hogy a legrászorul-
tabb réteg legyen a leginkább támogatott. A kép-
viselő-testület az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének végrehajtása érdekében fel-
kérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja
felül a helyi szociális és gyermekvédelmi rend-
szert, és tegyen javaslatot hatékonyabb, a szo-
ciális rászorultság elvein alapuló helyi
szabályozási struktúrára.
- A szociális ellátórendszer felülvizsgálatához
kapcsolódóan a képviselő-testület 2011. május
26-i ülésére beterjesztettük a gyermekvédelmi
és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevé-
teléről és a fizetendő térítési díjakról szóló ren-
delet-tervezetet, amelyet a képviselő-testület
elfogadott, a hatálybalépés 2011. július 01-jén
megtörtént. Az új rendeletbe a korábbi szabá-
lyozásból átemelésre kerültek a rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatás, táboroztatási
támogatás, gyermekétkeztetési térítési díjked-
vezmény, a térítési díj befizetésének és ellenőr-
zésének szabályai, a tankönyvtámogatás,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó el-
látások tekintetében a gyermekjóléti szolgálatra,

illetve a gyermekek napközbeni ellátására vo-
natkozó rendelkezések.
Az említett ellátásoknál a jogosultsági feltéte-
lek, a támogatás igénybevételének szabályai lé-
nyegesen nem változtak.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetén
a továbbiakban előírtuk, hogy a támogatás ter-
mészetbeni ellátásként utalvány formájában is
biztosítható lesz.
A táboroztatási támogatás tekintetében a ko-
rábbi helyi rendeletben meghatározott feltételek
beépültek, valamint pontosítás történt arra vo-
natkozóan, hogy csak Tiszaújváros önkormány-
zata által fenntartott intézmény által szervezett
nyári táboroztatásban résztvevő gyermekek ve-
hetik igénybe a támogatást.
A térítési díj emelését a nyersanyagnorma emel-
kedése indokolta, az elvégzett költségszámítá-
sok alapján a bölcsődében 12%-os, az
óvodákban 11%-os, az általános iskolákban
10%-os, a kollégiumban 8%-os, míg a menza
esetében 6%-os nyersanyagnorma emelés volt
indokolt.
Áttekintettük a bölcsődébe felvételt nyert gyer-
mekek szociális rászorultságát és helyzetét. A
vizsgálat eredményeképpen elmondható, hogy
a bölcsődei ellátást igénylő családok 20%-a te-
kinthető szociálisan rászorultnak, a gyermekek
80%-ánál a szociális rászorultság ténye nem
volt megállapítható. Ezek a családok - ameny-
nyiben ezt jövedelmi helyzetük indokolja -
igénybe vehetik a helyi támogatási rendszert,
mely alapján térítési díjkedvezményre szerez-
hetnek jogosultságot.
A fentieket is figyelembe véve a jogszabályi le-

hetőségek alapján a bölcsődei intézményi térí-
tési díj a 12%-os nyersanyagnorma emelés mel-
lett tartalmazza a nyersanyagköltség 30%-át
kitevő rezsiköltséget is.
A gyermekétkeztetés térítési díjkedvezménye
vonatkozásában az új helyi rendeletben a jogo-
sultsági értékhatárok emelkedtek.
Az elmúlt években a törvényi módosításokból
következően a gyermekétkeztetésben részesü-
lők jelentős része a helyi ellátás rendszeréből át-
került a normatív támogatotti körbe, így a helyi
ellátásban részesülők száma csökkent. A jogo-
sultsági értékhatár felső határa családosok ese-
tén az öregségi nyugdíjminimum 170%-ában,
míg a gyermeküket egyedül nevelők esetében a
jogosultság felső határát az öregségi nyugdíj-
minimum 190%-ában került megállapításra,
mivel az egyszülős családokra fokozottabb
teher hárul. (Ez a korábbi szabályozáshoz ké-
pest kb. 3000 Ft-os emelkedést eredményezett a
jogosultsági értékhatár felső határánál.)
A szociális ellátórendszer felülvizsgálata alap-
ján a jelenlegi gazdasági és társadalmi viszo-
nyok között a helyi segélyezési rendszerben a
lakásfenntartási támogatás esetében történtek je-
lentős változások.
Az Szt. 2011. januári módosításai között szere-
pelt a 2011. szeptember 1. napjától hatályba lé-
pett lakásfenntartási támogatási rendszer
átalakítása.
Várhatóan jelentősen emelkedik a kérelmezők
száma, jelenleg átlagosan 800 háztartás része-
sül támogatásban. A közüzemi szolgáltatóktól
kapott információk szerint - a magas jogosult-
sági feltétel miatt - a kérelmezők száma várha-
tóan további 1.000-1.200 fővel fog növekedni.
A kulturális intézményrendszer fejlesztése
A kulturális intézmény állapota és az általa kí-
nált szolgáltatások milyensége az életminőség
fontos dimenzióját jelenti. Az intézkedéscsoport
közvetlen gazdasági hatása nehezen mérhető, de
szoros korrelációt mutat egy település gazda-
sági értelemben vett versenyképességével.
Tiszaújváros önkormányzati intézményeinek

rövid- és középtávú karbantartási-felújítási
munkáira tanulmányterv készült. Az ebben sze-
replő és az intézményvezetők által benyújtott
igények figyelembevételével folytatódik az in-
tézményi épületek felújítása a 2011-2014. kö-
zötti időszakban, a kulturális területen is,
egyezően a többi intézménynél felsoroltakkal. A
közművelődési és közgyűjteményi feladatokat
alapvetően az erre a célra létrehozott és mű-
ködtetett intézmény útján kell ellátni.
Sport és szabadidős intézményrendszer fej-
lesztése
Az egészség megőrzésében játszott szerepe miatt
a sport – és azon belül is a tömegsport, szabad-
idő sport-feltételeinek megteremtése és fejlesz-
tése rendkívüli fontosságú az életminőség
szempontjából.
Sportinfrastruktúra fejlesztése
A korábban már említett Örösi úti városi sport-
telep, illetve az Ifjúsági park felújításával (me-
lyek közel 3 millió forintot igényeltek)
támogatjuk a sportolásra az a szabadidő hasz-
nos és aktív elvégzésére irányuló szabadidős te-
vékenységét a lakosságnak.
Az önkormányzat döntésének megfelelően
„Játék és Egészség” elnevezéssel május 29-én
rendeztük meg a Gyógy- és Strandfürdő Komp-
lexum területén a gyermek és családi napot. A
rendezvény egész napra szólóan programokat
kínált valamennyi korosztály számára.
A képviselő-testület támogatta továbbá az óvo-
dai vízhez szoktató programot, az általános is-
kolai úszásoktatást. Az óvodai úszásoktatás a
nagycsoportos gyermekek számára biztosított
Tiszaújvárosban, csoportonként heti 1 órát töl-
tenek a Tanuszodában a gyermekek. Szakkép-
zett úszásoktató vezeti a programot.
Az iskolai úszásoktatás a tanórai keretek között
zajlik 3. és 4. évfolyamon, az iskola alkalmazá-
sában álló testnevelő tanár tartja az órákat, osz-
tályonként heti 2 óra fordítódik erre a
testnevelés tantárgy keretein belül. Ez összesen
680 gyermeknek jelent állandó mozgáslehető-
séget.

JELENLEG 800 CSALÁD RÉSZESÜL LAKHATÁSI TÁMOGATÁSBAN. FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ
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Az önkormányzat 2011-ben 106.350 E Ft-tal tá-
mogatta a sportegyesületek működését, illetve
a sportlétesítmények használatát.
A működési támogatás megoszlása:
Labdarúgás 21.500 E Ft
Kosárlabda 14.000 E Ft
Triatlon 11.000 E Ft
Kajak-kenu 8.500 E Ft
TSC 9.500 E Ft
A sportegyesületek létesítményhasználatának a
támogatása a következő:
Football Club Tiszaújváros 10.000 E Ft
Phoenix Kosárlabda Klub 7.000 E Ft
TVK Mali Triatlon Klub 9.500 E Ft
Tiszaújvárosi Vízisport Egyesület 6.500 E Ft
Tiszaújvárosi Sport Club 11.000 E Ft
Tiszaújvárosi Tenisz Club 1.650 E Ft
Fitness Sportklub 3.550 E Ft
Az önkormányzat 85.000 E Ft támogatást nyúj-
tott a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.
részére az Alapító Okiratban és a Közhasznú-
sági Szerződésben meghatározott feladatokra. A
kft. elsődleges feladata a Sportcentrum és a Vá-
rosi Tanuszoda üzemeltetése. A Sportcentrum
kiemelkedő feladata a városi sportegyesületek,
oktatási intézmények részére a sporttolás hely-
színének, az iskolai testnevelés és diáksport tár-
gyi feltételrendszerének a biztosítása.
A képviselő-testület a diáksport támogatására
11.000 E Ft-ot biztosított.
A Triatlon Nagyhét programjai világversenyt,
tömegsportversenyeket, kulturális rendezvé-
nyeket tartalmaznak. Tiszaújváros önkormány-
zata 25.511.500 Ft-tal támogatta a 2011. évi
Triatlon Világkupa megrendezését. A rendezvé-
nyen több mint 100.000 érdeklődő vett részt.
Információtechnológiai fejlesztések
A XXI. század információs társadalma egyre

több információtechnológiai fejlesztést tesz
szükségessé az önkormányzat számára is fel-
adatainak megoldása, az ügyintézés, valamint a
tájékoztatás során.
Elektronikus szerződéstár létrehozása az ön-
kormányzat szervezeteinél
A gazdasági program értelmében az önkor-
mányzat intézményeinél, a Polgármesteri Hiva-
talban és a gazdasági társaságoknál kialakult a
„Szerződéstár” Program, mely a papíralapú do-
kumentumokat digitalizált formában tárolja, il-
letve a határidőket, valamint az egyéb
kapcsolódó adatokat, feladatokat is rögzíti. A di-
gitális rögzítés nagyobb átláthatóságot biztosít,
illetve megkönnyíti a felügyeletet és az ellenőr-
zést. A „Szerződéstár” Program feltöltése 2011.
április 11-ig megtörtént.
Városi honlap fejlesztése
Megtörtént Tiszaújváros új honlapjának az el-
készítése, továbbá sor került a Polgármesteri Hi-
vatal önálló honlapjának (www.varoshaza.
tiszaujvaros.hu) a beüzemelésére. A nyilvános-
ság számára további felületek, elektronikus tá-
jékoztató szolgáltatások működtetése
biztosított: az Ügyfélterminál
(www.tiszaujvaros.hu/ugyfelterminal) és az Ön-
kormányzati Tájékoztató Rendszer
(http://onkormanyzat.tujvaros.hu).
Valamennyi webes felület tekintetében szüksé-
ges a folyamatos tartalmi fejlesztés, az infor-

mációk frissítése. Az ezzel kapcsolatos felada-
tok ellátása az egyik kiemelt feladatát fogja ké-
pezni a jövőben a hivatalnak a közérdekű
adatokhoz való hozzáférés, a teljes átláthatóság
érdekében.

Adópolitikai
törekvések,

vagyoni helyzet
Fenntartható finanszírozás
Tiszaújváros önkormányzatának 2010 októbe-
rében hivatalba lépett új városvezetése legfon-
tosabb célként a város működésének
fenntartható finanszírozását, illetve fejlesztési
források újólagos megteremtését tűzte ki célul.
Adópolitikai törekvések
Adópolitikánkban 2011-ben nem történtek vál-
tozások.
Az állam a beszedett központi adók – személyi
jövedelemadó, gépjárműadó, környezetvédelmi,
helyszíni és szabálysértési, valamint közigazga-
tási bírság – egy részét továbbra is átengedte az
önkormányzatoknak. Az átengedés mértékét az
éves költségvetési törvény és más jogszabályok
határozzák meg. A szabályozórendszer eleme –
és ezért számolni kell vele – a jövedelem-diffe-
renciálódást mérséklő elvonás, mely az önkor-
mányzat rendelkezésére álló forrásokat
csökkenti.
Működési és egyéb bevételek
Az intézményi működési bevételek főként a
gyermekétkeztetést és szociális gondoskodást
igénybe vevő ellátottak, valamint az alkalma-

zottak által fizetett térítési díjakból eredtek.
Pályázatok
A 2011-2014. önkormányzati ciklusban is szá-
mítunk az uniós fejlesztési források által bizto-
sított lehetőségekre. Célunk az, hogy minél több
pályázaton induljunk és szerepeljünk sikeresen,
új forrásokhoz juttatva Tiszaújvárost. A pályá-

zatokon való eredményes részvétel feltételeihez
az éves költségvetésekben biztosítjuk a pályá-
zatokhoz szükséges önrész fedezetét.
Az intézményrendszer, a hivatali szervezet, a
cégek támogatásának átvilágítása és ésszerű-
sítése
Tiszaújváros is küzd a város méreteit megha-
ladó (a csak „papíron” tiszaújvárosi gyermekek
miatti létszám növekedés okán) intézmény-
rendszer fenntarthatóságának problematikájá-
val. Az oktatási-nevelési intézmények esetében
a normatív támogatások csökkenése és az ener-
giaárak rohamos emelkedése egyre nagyobb fi-
nanszírozási többletet igényel. Az állami
támogatás nem fedezi a város kiadásait, hiszen
minden egyes állami forinthoz másfél forintot
az önkormányzatnak a költségvetéséből kellett
előteremteni. A helyzet tarthatatlansága miatt
szükségessé válik az intézményi és a cégrend-
szer finanszírozásának, a kiadásoknak ésszerű-
sítése, valamint a hivatal átvilágítása, Az
óraszámok, a nyugdíjazási lehetőségek, az azo-
nos tevékenységek (portaszolgálat, takarítás,
karbantartás) költségtakarékosabb ellátásának
vizsgálata, a társaságok támogatásának csök-
kentése az év folyamán megtörtént.
A cégeknek 130 millió forinttal kevesebb ön-
kormányzati forrást biztosítottunk 2011-ben. A
hivatal szervezetének és működésének a har-
monizálása is jelentős, mintegy 80 mFt-os meg-
takarítást eredményezett. A tisztségviselőkhöz
korábban kötődő költségek csökkentése 2011-
ben elérte a 11 millió forintot. Ezek döntően a
reprezentáció minimálisra csökkentéséből, a ve-
zetői jutalmak megszüntetéséből, a telefon, gép-
jármű, utazási költségek mérsékléséből eredtek.
A hivatal épületében felszabaduló irodákba, il-
letve az ugyanitt megszüntetett szolgálati la-
kásba a Tiszaújvárosi Kistérség Többcélú
Társulás Hivatala, valamint Polgári Védelem
költözött be, ezzel tovább csökkentettük a ki-
adásainkat.
Ingatlanok hasznosítása
A Tiszaújváros, Széchenyi út 27. szám alatt mű-
ködő Tourinform Iroda tevékenységét 2011. jú-
nius 1-től a TiszaSzolg 2004 Kft. vette át, ezért

a Városi Intézményellátó Szervezet a helyiséget
kiürített állapotban átadta a Polgármesteri Hi-
vatal részére.
A Pénzügyi Ellenőrző, Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság hozzájárult a Tiszaújváros, Széchenyi
út 27. szám alatti 997/7/A/11 hrsz-ú 76 nm alap-
területű helyiség határozatlan idejű bérbeadásá-
hoz, állatorvosi rendelő üzemeltetése céljából.
Értékesítendő vagyonelemek
Áttekintettük az önkormányzat tulajdonában
lévő külterületi földterületeket és meghatároz-
tuk a közép vagy hosszútávon tulajdonban tar-
tandó fejlesztési célú ingatlanokat, melyeket
továbbra is bérbeadás útján lehet hasznosítani,
illetve a fejlesztési célra nem alkalmas, értéke-
sítendő ingatlanokat (garázsok, lakások, stb.).
A képviselő-testület a 2011. februári ülésén ér-
tékesítésre jelölte ki az önkormányzati feladat-
ellátáshoz nem szükséges ingatlanokat.
Értékesítettük az IKB-282 frsz-ú VW személy-
gépkocsit 2.170 e Ft-ért.
Az ingatlanok közül eddig értékesítésre került
az Örösi úton 3 db garázs és raktár (volt irattár),
a Bartók Béla úti garázsok közül 2 db, a Sze-
derkényi úton 3 db dupla garázs, melyekből ösz-
szesen 9.230 e Ft + ÁFA bevétel származott.
Értékesítettünk 2 db önkormányzati lakást
10.060 e Ft-ért, 5 db szolgálati férőhelyet
10.400 e Ft-ért.
Vállalkozói telekértékesítésből (1 db): 13.160 +
ÁFA e Ft bevétel származott.
Telekhatár rendezése miatti területértékesíté-
sekből 2.890 e Ft + ÁFA, garázs tulajdonjog
rendezése miatt 20 e Ft + ÁFA a bevétel.

Az önkormányzat
vállalkozási

tevékenységének
erősítése

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben foglaltak értelmében a települési ön-
kormányzat a képviselő-testület feladatkörébe
tartozó közszolgáltatások céljából önkormány-
zati intézményt, vállalatot, más szervezetet, to-
vábbá gazdasági vállalkozás céljára a
képviselő-testület gazdasági társaságot alapít-
hat.
Az önkormányzat vállalkozási tevékenységé-
nek erősítése
A 2010-ben hivatalba lépett városvezetés a „jó
és gondos gazda” szemléletet vezette be az ön-
kormányzat gazdálkodásában. A legfontosabb
szempont a költségtakarékos, az erőforrásokkal
hatékonyan bánó és a tulajdonosi (pl.: a
TiszaSzolg 2004 Kft-nél ötről három főre csök-
kentettük a FEB létszámát), valamint a lakos-
sági érdekeket szem előtt tartó gazdálkodás.
Ennek az eredménye lett a cégeinknél, hogy 130
millió forint önkormányzati forrást tudtak a
költségvetésnek megtakarítani a működőképes-
ség megtartása mellett, valamint a távhőszol-
gáltatást közel 100 millió forinttal támogatta a
TiszaSzolg 2004 Kft 2010 novemberéig.

A LABDARÚGÁS 21,5 MILLIÓ FORINTOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁST KAPOTT 2011-BEN.

SZÜKSÉGESSÉ VÁLIK AZ INTÉZMÉNYI ÉS CÉGRENDSZER FINANSZÍROZÁSÁNAK, VALAMINT A HIVATALNAK AZ
ÁTVILÁGÍTÁSA.

A TRIATLON NAGYHETET 25 MILLIÓ FORINTTAL TÁMOGATTA AZ ÖNKORMÁNYZAT. FOTÓK: KELEMEN
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Fenntartható, megfizethető közszolgálta-
tások biztosítása
Tiszaújvárosban az ivóvíz, szennyvízszolgálta-
tás, a hulladékszolgáltatás díjai 2011-ben nem
emelkedtek a képviselő-testület döntésének
megfelelően. A távhőszolgáltatás díjait a Ma-
gyar Energia Hivatal által megállapított mér-
téknél alacsonyabb összegben határozta meg a
képviselő-testület 2011. évre vonatkozóan. Ál-
láspontunk továbbra is az, hogy a lakosságot
nem lehet megengedhetetlenül nagy közüzemi
szolgáltatási díjakkal terhelni, ezért a
TiszaSzolg 2004 Kft-nél további költségcsök-
kentést fogunk végrehajtani.
Programot készítünk a város fűtési rendszeré-
nek 2020. utáni ellátásának alternatíváira, újból
vizsgálva a megújuló energiaforrások bevoná-
sának lehetőségét is. A cél elérése érdekében
Tiszaújváros csatlakozott a City_Sec program-
hoz. Az Európai Unió CIP Intelligent Energy
Europe programjának keretében futó City_SEC
projekt célja a programban résztvevő önkor-
mányzatok által alkotott Fenntartható Energia
Közösségek támogatása annak érdekében, hogy
Európa aktív energetikai szereplőivé váljanak.
A nemzetközi projekt hat európai országot érint,
a magyar partner a NORDA Észak- Magyaror-
szági Regionális Fejlesztés Ügynökség. A kö-
zösséget 15 önkormányzat alkotja: Hatvan,
Eger, Tiszaújváros, Ózd, Tokaj, Sárospatak,
Szerencs, Nyékládháza, Bogács, Felsőtárkány,
Hernádnémeti, Bükkszentkereszt, Bükkaranyos,
Homrogd és Szendrő települések önkormány-
zatai.
A projekt eredményeként a bevont önkormány-
zatok olyan energiagazdálkodási stratégiát ala-
kíthatnak ki – az ügynökség segítségével –,
amelyek az EU 2020-ra kitűzött energetikai cél-
jainak elérésén is túlmennek.
Jelenleg a célunk a stratégia kialakításához
szükséges úgynevezett Energetikai Kiinduló
Elemzés kidolgozása, amely a nemzetközi mód-
szertan szerint készül, és holisztikus és részletes
elemzést eredményez a CO2 kibocsátásokhoz
kapcsolódó adatok összegyűjtésén és analízisén
keresztül.
A gyógyvíz értékesítési feltételeinek kidolgo-
zása
A TiszaSzolg 2004 Kft a szállodaértékesítéssel
együtt dolgozza ki a gyógyvíz átadására vonat-
kozó díjakat, mennyiségeket és egyéb feltétele-
ket (pl.: azt, hogy amennyiben a meghatározott
kvótát a szerződőpartner nem használja fel, azt
nem adhatja tovább más részére).
Üdülőövezet fejlesztési tervének kidolgozása
Az idegenforgalom és az új koncepción alapuló
fürdőfejlesztés érdekében előkészítés alatt van
- a Településrendezési Terv alapján - a vízmű
mögötti terület beépítési terve.
Sport és szabadidős intézményrendszer fej-

lesztése
Vagyonelemek értékesítése a közszolgálta-
tások fejlesztése érdekében
A TiszaSzolg 2004 Kft-nek a működéshez nem
szükséges vagyonelemeit értékesítenie kell,
hogy a közszolgáltatások fejlesztéséhez, re-

konstrukciójához a szükséges fedezetet megte-
remtse.
A gazdasági társaságok feladatai a sport, a
városgondnokság, marketing és a média te-
rületén
A Tisza Média Kft-nek a racionalizálási intéz-
kedések további érvényesítése mellett folytatnia
kell az üzleti stratégiában meghatározott célok
eléréséhez szükséges intézkedések végrehajtá-
sát, valamint a megnövekedett ellátási terület
adta reklámbevételek növelését.
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft-nek
továbbra is elsődleges feladata a parkfenntar-
tási, közterület-tisztítási és városüzemeltetési
feladatok zökkenőmentes, lakosság igényeinek
megfelelő színvonalon történő ellátása, az ehhez
szükséges géppark biztosítása, a külterületeken
keletkező zöldnövényi hulladékok megfelelő el-
helyezése.

Összefoglaló
A Gazdasági Program a „mi várható?” és a „mit
szeretnénk, akarunk?” kérdésekre adja meg a
választ. Ez a beszámoló a „mi történt eddig”, il-
letve a „mi valósult meg belőle” kérdésre vála-
szol.
Az elmúlt közel egy évben alapjaiban változtat-
tuk meg az önkormányzati irányokat és a gaz-
dálkodási szemléletet. Ez nem csak az újítás
miatt történt, hanem a pénzügyi válság megerő-
södése is igényelte a megfontoltabb szemléle-
tet. A válság megmutatta és megmutatja ma is,
hogy a dolgok már nem úgy vannak, ahogy 2-3
évvel ezelőtt. A sokak által lekezelt szigorú és
következetes – a város érdekeit előtérbe helyező
és nem az egyéni dicsőséget hangsúlyozó - helyi
gazdaságpolitika beváltja a hozzáfűzött remé-
nyeket és 2012-ben már nagyobb mozgásterünk
lesz a fejlesztésre, ha a jogszabályok nem teszik
ezt lehetetlenné.
Minden döntésünk meghozatalakor csak a város
és városlakók érdekei számítanak. Úgy gondol-
juk, hogy az első év eredményei kellően szem-
léltetik a cselekvési irányokat, amellyel meg
kívánjuk határozni Tiszaújváros jövőjét és fej-
lődését. Ahogy korábban is írtuk, ez a program
egy folyamat része, végrehajtása függ a straté-
gia és az elképzelések megvalósításától, az
együttlépéstől, azaz a problémák azonosításá-
ban, a feladatok megtervezésében, végrehajtá-
sában való széles körű részvételtől.
Folyamatosan figyeljük, elemezzük a helyi gaz-
dasági, társadalmi folyamatok alakulását, az or-
szágos politikai döntések hatásait és ennek
figyelembevételével megtesszük a szükséges in-
tézkedéseket. Az önkormányzat feladata 2011-
ben az újratervezés volt. Így tudjuk biztosítani a
fenntartható működést és a fenntartható fejlő-
dést a jelen nehéz gazdasági körülmények kö-
zött, ezzel is megalapozva a XXI. századi
Tiszaújváros fejlődésének alapjait.

Bráz György
polgármester

A TESTÜLETI DÖNTÉSEK MEGHOZATALAKOR CSAK A VÁROS, A VÁROSLAKÓK ÉRDEKEI SZÁMÍTANAK.

Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi kül-
területi termőföld ingatlanokat:

Árverési hirdetmény

Termőföldek értékesítése

Ssz. Helyrajzi szám Művelési ág Terület (ha/m2)
Árverési alapár

(Ft) Kaució (Ft)

1 Tiszapalkonya
016/10 legelő, szántó 5.5869 1.280.000 128.000

2 Tiszaújváros
0183/8 szántó 1.0060 690.000 69.000

3 Tiszaújváros
0185/8 szántó 2.4690 1.360.000 136.000

4 Tiszaújváros
0185/14 szántó 7322 470.000 47.000

5

Tiszaújváros
087/1

tulajdoni hányad
8573/9573

szántó 6.0553
5.4228

8573/9573
részre:

1.960.000
196.000

6 Tiszaújváros
0158/1 szántó 5224 120.000 12.000

7 Tiszaújváros
0158/10 szántó 1.3410 320.000 32.000

8 Tiszaújváros
0159/5 szántó 1.6170 380.000 38.000

9 Tiszaújváros
0214/1 rét 4.9498 970.000 97.000

10 Tiszaújváros
0221/15 rét 8.9781 1.610.000 161.000

Az ingatlanok árverésen kerülnek értékesítésre a ki-
hirdetett alapárról induló szabad licitálással, figye-
lembe véve a termőföldről szóló törvény előírásait.
Az ingatlanok árverési alapárát és a fizetendő kau-
ciót a fenti táblázat tartalmazza. Jelentkezési lapok
átvehetők és bővebb felvilágosítás kérhető a Polgár-
mesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüze-
meltetési Irodájánál, Bazsó Gábor vagyonkezelési
munkatárstól (117. sz. iroda).
Az árverésen való részvétel feltételei:
- Határidőben beadott, szabályosan kitöltött pályá-
zati lap és nyilatkozat beadása.
- Az árverésen való személyes részvétel vagy a pá-

lyázó törvényes képviselőjének jelenléte (közok-
iratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba fog-
lalt meghatalmazás alapján) kötelező.
- Az értékesítés feltételeinek megismerése és elfo-
gadása.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2012. január 18-án 12,00 óráig a Polgármesteri Hi-
vatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Iro-
dájába
Árverés ideje, helye:
2012. január 19-én 09.30 óra a Polgármesteri Hiva-
tal (találkozás: 117. számú iroda).

Polgármesteri Hivatal

Óraállás, mód és mérték

Változások a gépjárművek átírásában
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV Tv. módosítása alapján a járműnyilvántar-
tás 2012. január 1-jétől tartalmazza a gépjármű kilo-
méter-számláló műszere által jelezett értéket (km-óra
állást) és a km-óra állás rögzítésének időpontját.
Ezért módosult a közúti közlekedési nyilvántartásba
bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzemben
tartó személyének változását igazoló teljes bizonyító
erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljá-
rásban történő felhasználhatóságához szükséges kö-
telező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII.22)
Korm. rendelet is .
2012. január 1-jétől a gépjármű adás-vételi, ajándé-
kozási szerződéseknek, valamint az üzemben tartói

szerződéseknek kötelezően tartalmazniuk kell a jár-
műnek a vevő, illetve az üzemben tartó birtokába ke-
rülésének időpontját, valamint a birtokba vételkor a
kilométer-számláló műszer által jelzett értéket (km-
óra állást).
Ugyancsak módosul a gépjármű vagyonszerzési
(köznyelvben átírási) illeték számítási módja és mér-
téke. 2012. január 1-jétől a gépjármű tulajdonjogá-
nak megszerzése esetén a vagyonszerzési illeték
mértékét a jármű hajtómotorjának nyilvántartásban
feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye
és a jármű gyártásától számított kora alapján kell
meghatározni az alábbiak szerint:

Jármű hajtómotorjának Járműgyártástól számított kora
teljesítménye (kW)

0-3 év 4-8 év 8 év felett
0-40 550 Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW
41-80 650 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW
81-120 750 Ft/kW 650 Ft/kW 650 Ft/kW
120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW
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Amennyiben a 2007. évi CLXXXI törvény 8. § (1) bekez-
dése alapján az érintettség fennáll, úgy "Közzétételi ké-
relmet" is kötelezően csatolni kell a pályázathoz.
A Nyilatkozat és a Közzétételi kérelem nyomtatvány le-
tölthető a www.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve szemé-
lyesen átvehető ügyfélfogadási időben a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatán, valamint az Intézményi, Szoci-
ális és Sport Irodán.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a pályázatban leírt és a
pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatok-
nak minősülnek, a pályázat meghatározott adatai

közzétételre kerülnek a Kormány által meghatározott
www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.
Támogatott célok:

• önszerveződő közösségek alakulása, működése, amelyek
tevékenységi köre segíti bizonyos önkormányzati felada-
tok átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, amelyek szakmai cé-
lokon túl a város hírnevének erősítését szolgálják,
• művészeti értékű városi kiadványok támogatása,
• közművelődés területén alkotó folyamatok támogatása,
• nemzetközi együttműködés támogatása,
• külföldi tanulmányutak, szakmai konferenciák támoga-
tása,
• egészséges életmód elterjesztésére ösztönző akciók,
• életesélyek növelésének támogatása.
A Képviselő-testület 3300-4/2008. 164/Ökth. 3./pontjának
döntése alapján a pályázatban megjelölt cél módosítására
nincs lehetőség.
Támogatás formája, támogatható kiadások:
A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2012. január 1. és 2012. december
31. között megvalósuló, a támogatott célok között részle-
tezett tevékenységének gyakorlásához, programjának meg-
valósításához nyújt egyszeri, előre folyósított, vissza nem
térítendő támogatást, elszámolási kötelezettséggel.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváros Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala által erre a célra kiadott pályázati
adatlapon, papíralapon nyújthatók be.
A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell a pályázó nevét,
címét, a pályázat célját, a tervezett program, illetve tevé-
kenység részletes leírását, a programhoz szükséges anyagi
támogatás mértékét, részletes költségvetést, a szervezet fi-
zetési számlaszámát, adószámát, programban lebonyolító
szakemberek nevét.

Igazolást a bírósági bejegyzésről (bejegyzés másolata a pá-
lyázó vagy a lebonyolító részéről).
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy részesült-e már
támogatásban Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-
testületétől, illetve önkormányzati közalapítványtól, ala-
pítványtól. Továbbá arról, hogy van-e jelenleg folyamatban
pályázata tiszaújvárosi önkormányzati közalapítványnál,

alapítványnál.
Minden esetben kérjük megjelölni a pályázati projektért fe-
lelős kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét.
Kérjük, hogy a program részletes leírását maximum 1 oldal
terjedelemben csatolják.
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, illetve a pályázó szer-
vezet bemutatását tartalmazó formanyomtatvány (civil
adatlap) letölthető a www.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve
személyesen átvehető ügyfélfogadási időben a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálatán, valamint az Intézményi,
Szociális és Sport Irodán.

A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen
Gábor út 7.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán, valamint az Intézményi, Szociális és
Sport Irodán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.
A benyújtás határideje:
2012. február 20.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a Képviselő-testület 2012. már-
ciusi ülésén dönt.
A pályázókkal Tiszaújváros Önkormányzata támogatási

megállapodást köt, melyben meghatározásra kerül a támo-
gatásra biztosított összeg, a felhasználás célja és határideje,
az elszámolás módja és határideje.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefonszámokon kér-
hető információ:
- Polgármesteri Hivatal Intézményi, Szociális és Sport
Iroda: 548-032, 548-038

Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy a TIGÁZ-
DSO Kft. által megbízott vállalkozó 2011. decem-
ber és 2012. január hónapokra ütemezte be a
település földgázhálózatának nyomvonalán, a gáz-
vezeték védőövezetén belül ültetett 10 cm-nél kisebb
törzsátmérőjű növényzet kivágását.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény ér-
telmében a földgázhálózat üzembentartója jogosult

elvégezni a növényzet eltávolítását, mivel gázveze-
ték biztonsági övezetén belül tilos, illetve korlátozás
alá esik olyan épület vagy létesítmény elhelyezése,
olyan növényzet (fa) ültetése, illetve olyan tevé-
kenység folytatása, amely a vezeték biztonságát, az
életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot ve-
szélyezteti.

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk

a lakosságot, hogy

december 28-án

16-tól 18 óráig

KANYÓ VIKTOR
tart képviselői fogadóórát.

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

hogy a

06-80/ 200-839-es
telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelen-
tésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24
órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a polgár-

mesteri hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Tájékoztatás

Gázos fakivágás

Pályázat célja:

A pályázat az egyesületek, civil szervezetek 2012. ja-

nuár 1. és 2012. december 31. között megrendezésre

kerülő rendezvényeit támogatja, valamint az érintett

szervezetek 2012. évi működési költségeihez kíván

hozzájárulni.

Pályázhatnak:

- egyesületek, vagy más civil szervezetek, amelyek

az illetékes megyei bíróság által tiszaújvárosi szék-

hellyel bejegyzésre kerültek, és Tiszaújvárosban mű-

ködnek,
- országos, regionális, megyei civil szervezetek helyi

szervezetei.

Nem részesülhet támogatásban:

- az a szervezet, amely az önkormányzat sporttámo-

gatási alapjából, az önkormányzat által létesített köz-

alapítványtól azonos pályázati céllal támogatásban

részesült,
- önkormányzati fenntartású költségvetési intézmény,

- azok a szervezetek, amelyek az előző évi támoga-

tással a megállapodásban foglaltak szerint szabály-

szerűen nem számoltak el,

- azok a szervezetek, amelyek a pályázattal együtt - a

pályázati felhívás mellékletében található - a pályázó

szervezet bemutatására szolgáló civil adatlapot nem

nyújtják be.

Tiszaújváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az egyesületeket, civil
szervezeteket, hogy Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az
egyesületek, civil szervezetek számára.
Felhívjuk a Tisztelt pályázók figyelmét, hogy a közpénzekből nyújto= támogatások átlátható-
sága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében az összeférhe-
tetlenségről, illetve érinte=ségről nyilatkozni kell. A Nyilatkozat kitöltése minden pályázat
esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A nyilatko-
zatot a Pályázati adatlap tartalmazza.

Támogatható kiadások:A pályázati lapon szereplő költségvetés kiadási té-telei, amelyek az adott program megvalósításához,a működéshez igazolhatóan kapcsolódnak.Működési költségek:
- iroda bérlet, rezsi, kommunikáció,- bér és járulékai, tiszteletdíj,- szakértői költségek,

- utazási költségek,
- szállás, étkezés,
- anyag, eszköz beszerzés.Nem támogatható: beruházás, reprezentáció.A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kö-telező.

Egyesületek, civil szervezetek önkormányzati támogatása

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATJA AZ ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEKET.

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ELTERJESZTÉSE IS TÁMOGATANDÓ CÉL.

KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEKRE IS LEHET IGÉNYELNI TÁMOGATÁST.


