
Állattartás
Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy
állata a közterületet ne szennyezze.

8.oldal

2012. április 14-ei hatállyal módosult a szo-
ciális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló törvény közgyógyellátásra vonatkozó
szabályozása.

3. oldal

Nemdohányzók

2012. április 26. A TISZAÚJVÁROSI KRÓNIKA ÖNKORMÁNYZATI MELLÉKLETE

Közgyógyellátás

Az önkormányzat egy-egy közterületet
nemdohányzó közterületnek nyilváníthat.

3. oldal

Energiatakarékossági pályázat

A gazdálkodás alapelvei
A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat
gazdasági programjával és 2012. évi költségvetési
koncepciójával. A 2012. évi koncepcióban a költség-
vetés előkészítéséhez megfogalmazott alapelvek a
városvezetés legfontosabb céljait hűen tükrözik. Az
ott megfogalmazott alapelveket figyelembe kell
venni és érvényesíteni szükséges a gazdálkodás fo-
lyamatában.

A fenti alapelvek betartása biztosítja számunkra a
fenntartható működést és a fenntartható fejlődést a
jelen bizonytalan gazdasági körülmények között is,
azonban bármilyen, a gazdálkodást érintő esemény
hatására a fenti szempontrendszer egyfajta sorrendet
is kell, hogy szolgáljon.

Csökkenő bevételek

A költségvetési bevételek tervezett előirányzata
5.868.741 ezer forint, melyet az előző évi pénzmarad-

vány 421.873 ezer forinttal egészít ki. Felhalmozási
célra 284.007 ezer forint finanszírozású célú pénzügyi
műveletek bevétele tervezett, így összesen 6.574.621
ezer forint fog rendelkezésre állni, mely 11,34%-kal
elmarad az előző évi eredeti előirányzattól.
Az építményadó mértékének növelése bevételi több-
letet eredményez a költségvetés számára, de iparűzési
adóból kiesés várható, ezért a helyi adóbevételek csak
minimálisan (73 millió Ft-tal) növekednek a 2011.
évi eredeti előirányzathoz képest. Az állami támoga-
tásokból származó források csökkenését – 284 mil-
lió Ft-tal - az önkormányzati tűzoltóságnak az
államhoz történő szervezése okozza.
Jelenleg pályázati forrásból beruházásra, felújításra
támogatásértékű felhalmozási bevétellel nem szá-
molhatunk. A megjelenő pályázati lehetőségeket fo-
lyamatosan vizsgálni kell, mert rendkívül fontos az
önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal
való bővítése.
A lakóépületek energiatakarékos felújítására, a 2009.
évi pályázatok alapján megkötött szerződések telje-
sítésére, az önkormányzati támogatás az eddig állami
támogatást nyert társasházak esetében saját forrásból
biztosítható. További nyertes pályázatok esetén hitel
felvétele válik szükségessé, ezért 242.007 ezer forint
hitel felvételével számolunk az önkormányzat Panel-
alprogram megvalósításához kapcsolódó kötele-
zettségvállalásának teljesítése érdekében.

Kiadások

A bevételek csökkenése ellenére az önkormányzat a
kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt
színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A fel-
adatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak,
de a működési kiadások felemésztik a város szinte

teljes bevételét, és minimális forrás marad csak a
város fejlesztésére: felhalmozási és tőkejellegű ki-
adásokra mindössze a kiadások 8,38%-át tudjuk elő-
irányozni.
A 2011-ben elfogadott, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény jelentősen átalakítja az ön-
kormányzati alrendszer gazdálkodását. Elkülönülnek
egymástól a helyi önkormányzat és a helyi önkor-
mányzat által irányított költségvetési szervek - ide
értve az önkormányzati hivatalt is – költségvetési be-
vételei és kiadásai. Ez a különválás minden költség-
vetési szervre (az önállóan működő és gazdálkodó,
valamint az önállóan működő) vonatkozik és a gaz-
dálkodás teljes folyamatát (elemi költségvetés, bank-
számlavezetés, beszámolás) végigkíséri. A helyi
nemzetiségi önkormányzatok – korábban helyi ki-
sebbségi önkormányzatok – szintén önálló számla-
vezetővé válnak, elkülönült gazdálkodással. Ez az
előírás mind a Polgármesteri Hivatalra, mind a Vá-
rosi Intézményellátó Szervezetre többlet terheket ró a
könyvvezetés, az adminisztráció terén.
2012-ben a költségvetési bevételek 74,11%-át for-
dítja az önkormányzat az intézményi feladatellátásra,
melyet év közben tovább fog növelni az előző évi
pénzmaradvány jóváhagyása, vagy egyes tartalékok-
ból biztosított forrás. Tekintettel a városi büdzséből
való jelentős részesedésükre, az intézményeknek ki-
emelt figyelmet kell fordítaniuk a hatékony, takaré-
kos, megfontolt gazdálkodás követelményeire.
A gazdasági válság következtében tovább nőtt a krí-
zishelyzetben lévő családok száma. Továbbra is prob-
lémát jelentett a családok életében az eladósodás, a
hiteltörlesztések, valamint különösen az alacsony
képzettségűeket sújtó munkanélküliség. Az önkor-
mányzat által működtetett szociális támogatási rend-
szer 2012-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a
nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

Tiszaújváros önkormányzata múlt év februárjában el-
fogadta a 2011-2014. évekre szóló gazdasági prog-
ramját, majd erre alapozva a 2012. évi költségvetési
koncepciót. A külső körülmények okozta nehézségek
ellenére a „Látható Tiszaújváros” program megvaló-
sítása jó ütemben halad, a múlt évben megkezdett és
finanszírozható beruházásokat a költségvetésben be-
terveztük, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:
- az Örösi út melletti építési telkek kialakítása érde-
kében a településrendezési terv északi szakaszának
elfogadása,
- a „Közterület-rehabilitációs Program” folytatása-
ként parkolók bővítése, járdaszakaszok felújítása,
- az Örösi- és a Szederkényi úton kiemelt gyalogát-
kelők létrehozása a forgalom lassítása és a zajártalom
csökkentése érdekében,
- a LIDL és a TESCO áruházak biztonságos megkö-
zelítéséhez járdaszakaszok építése,
- a városközpont arculatátalakítási terveinek elké-
szítése.
A TiszaSzolg 2004 Kft.-nél befejeződik a távhőel-
látás hőközponti szabályozásának és távfelügyeleti
rendszerének fejlesztése, valamint a szennyvíztelep
rekonstrukciója. A közterületek karbantartását már-
cius 1-jétől a Tiszújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
látja el, melyhez a szükséges feltételeket az önkor-
mányzat biztosítja.
Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulásában az ön-
kormányzat továbbra is partnerként vesz részt – ere-
jéhez mérten – a kistérségi feladatellátásban.
A rendelet előirányzatai és a határozati javaslatok
végrehajtása biztosítani fogja 2012-ben is a város
működését és fejlődését, a „jövő városa” céljának el-
érését.

Petrovicsné Nyitrai Borbála
irodavezető

Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Tiszaújváros költségvetésének
főbb jellemzői

Tiszaújváros önkormányzatának 2012-ben az ön-
kormányzati tűzoltóság kivételével a teljes intéz-
ményi kört működtetnie kell. A 2010 októberében
hivatalba lépett városvezetés legfontosabb cél-
ként a város működésének fenntarthatóságát és fi-
nanszírozhatóságát tűzte ki, a szociális, az
egészségügyi ellátások, valamint a közüzemi
szolgáltatások biztosításának elsődlegessége mel-
lett. A kitűzött célt a mai körülmények közepette
nem könnyű megvalósítani, mivel a gazdasági
válság negatívumai a társaságok csökkenő árbe-
vételén (és adóalapjában), a telephelyek bezárá-
sán, a munkahelyek elvesztésén át a város
közösségét és az egyéneket egyaránt érinthetik.

Az alapelvek 2012-re a következők:
1. Takarékos, átlátható és biztonságos működ-tetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítá-sának elsődlegessége.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása,amennyiben a forrás biztosítása nem veszé-lyezteti az első három pontban megfogalmazottelveket.
5. Az esetleges hitelfelvétel esetén szem előttkell tartani az önkormányzat teherbíró-, illetvehitelképességét, továbbá törekedni kell a likvi-ditási célú hitel kiváltására, a bevételek növe-lése mellett a kiadások további lehetségescsökkentésével.

6. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.7. Az önkormányzati tulajdonú társaságok rész-vétele az önkormányzati feladatok ellátásában.8. Kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pá-lyázatok önrészének megteremtése.

Költségvetési táblázatok lapunk
4. és 5. oldalánAZ ÖRÖSI ÚTON KIEMELT GYALOGÁTKELŐHELYEK LÉTESÜLNEK.

Április 30-ig érvényesek
a tavalyi Tiszaújváros kártyák.

3. oldal.
3. oldal

Felsőoktatási ösztöndíj
3. oldal
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Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testü-
lete 2012. április 26-án, csütörtökön 14 órakor
ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó ter-
mében.
Az ülés napirendi pontjai
Zárt ülés:
1./ Beszámoló a TiszaSzolg 2004 Kft. tevékenységé-
ről, a 2011. évi mérleg- és eredménykimutatás jóvá-
hagyása, a kitűzött vezetői jutalomfeladat értékelése,
valamint javaslat a szállodaépítésre vonatkozó ingat-
lanértékesítési pályázattal kapcsolatos döntésre
2./ Beszámoló a Tisza Média Kft. tevékenységéről, a
2011. évi mérleg- és eredménykimutatás jóváha-
gyása, a kitűzött vezetői jutalomfeladat értékelése

3./ Javaslat a „B” típusú Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülők jogo-
sultságának felülvizsgálatára
Nyílt ülés:
1./ Beszámoló az önkormányzat 2011. évi pénzügyi
tervének végrehajtásáról
2./ Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
hasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tu-
lajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló
5/1998. (IV.10.) rendelet módosítására
3./ Javaslat a BORSOD VOLÁN Személyszállítási
Zrt.-vel kötött, hatályban lévő közszolgáltatási szer-
ződés módosítására, valamint a menetrend szerinti
helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb hatósági ár-

megállapításáról szóló 4/1997. (III.01.) rendelet ha-
tályon kívül helyezésére
4./ Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit
Kft. tevékenységéről, a 2011. évi mérleg- és
eredménykimutatás jóváhagyása, a kitűzött vezetői
jutalomfeladat értékelése
5.a./ Beszámoló a Tiszaújvárosi Városgazda Non-
profit Kft. tevékenységéről, a 2011. évi mérleg- és
eredménykimutatás jóváhagyása, a kitűzött vezetői
jutalomfeladat értékelése
b./ Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit
Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módo-
sítására
6./ Javaslat a Tisza Média Kft. Alapító Okiratának,
Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint az
ügyvezető igazgató munkaszerződésének módosítására
7./ Javaslat a 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyás-
ára
8./ Összefoglaló ellenőrzési jelentés a Polgármesteri
Hivatalban és az önkormányzat költségvetési szerve-
inél 2011-ben lefolytatott pénzügyi belső ellenőrzé-
sek tapasztalatairól
9./ Javaslat a Városi Intézményellátó Szervezet és
Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala Alapító Okira-
tának módosítására
10./ Javaslat a Derkovits Kulturális Központ, a
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet és a Tiszaújvá-
rosi Humánszolgáltató Központ Alapító Okiratának
módosítására
11./ Javaslat a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
Alapító Okiratának módosítására
12./ Javaslat Tiszaújváros 2012. évi rendezvényter-
vének módosítására
13./ Javaslat ingatlanok belterületbe vonásával ösz-
szefüggő megállapodások jóváhagyására
14./ Javaslat önkormányzati lakás használatba adá-
sára
Kérdések, interpellációk

Polgármesteri
ügyfélfogadás

Értesítjük a Tisztelt Városlakókat, hogy
Tiszaújváros polgármestere, Bráz György
2012. május 7-én (hétfőn) 13.00 órától 15.00

óráig
ügyfélfogadást tart.

Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal
I. emeleti tanácskozó terme

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés
alapján történik, negyedórás beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es te-
lefonszámra várjuk.

Szervezési és Jogi Iroda

Fogadóóra Szederkényben

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester,

az 1. sz. választókerület képviselője
2012. május 7-én (hétfő) 16.00 órától

képviselői fogadóórát tart.
Helye: Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház

(volt tsz-Iroda)

Tisza-parti fogadóóra

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester,

az 1. sz. választókerület képviselője
2012. május 8-án (kedden)
16.00 órától 17.00 óráig

képviselői fogadóórát tart.
Helye: Szabadidőház

(Tiszaújváros, Neumann J. út 1.)

Lengyel ülés
A Tiszaújvárosi Lengyel Nemzetiségi Önkormány-
zat Testülete 2012. április 27-én (pénteken) 11:00
órától rendkívüli ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Széchenyi út 13. sz. alatti
irodahelyiség

Poros Andrásné elnök

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
május 3-án 16-tól 18 óráig

PAP ZSOLT
tart képviselői fogadóórát.

Egy ezres egy évre

Kiskertek bérleti díja
Tiszaújváros önkormányzata értesíti a Tisztelt La-
kosságot, hogy a kiskertek bérleti díjának (1.000
Ft/db) befizetésére 2012. április 16-tól április 27-ig
van lehetőség a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüze-
meltetési Irodán ( Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
szám, I. emelet 124. szoba)

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő 8-12
Kedd: 8-12
Szerda: 8-12 és 13-17
Csütörtök: 8-12
Péntek: 8-12

Tiszaújváros önkormányzata

Zöldszámos összesítés
2012. január 1. – 2012. március 31.

Bejelentések száma: 104
Elintézett bejelentések száma: 91
Folyamatban lévő intézkedések száma: 13
Névtelen bejelentések száma: 39
Hiányos adatú bejelentések száma: 20

Jellemzően a közterületekkel kapcsolatos bejelentések voltak túlsúlyban. ( 85%)
A vizsgált időszak jellegéből adódóan tél végi és kora tavaszi közterületi feladatokkal volt kapcsolatos a be-
jelentések nagy többsége. Pl.: hóeltakarítás, kóbor kutyák jelenléte, tavaszi fagallyazás, közvilágítás.

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a

06-80/ 200-839-es
telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelenté-

sére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájá-
ban hívható. A rögzített bejelentések alapján a polgármesteri

hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Hunyadi bál
Ismét bált rendez a Hunyadi Mátyás Iskola nevelőtestülete és szülői közössége.
A rendezvény helyszíne a tiszaújvárosi Phőnix Hotel, időpontja:

2012. 05. 11. 19. 00
A zenét most is a Vídia együ2es szolgáltatja.
Az est folyamán fellépnek az iskola volt és jelenlegi diákjai.
A tombolavásárláskor értékes nyeremények találnak gazdára.
Jegyek 4000,-Ft-os áron kaphatók az iskolában. A bál bevételéből befolyt ösz-
szeget a tanulók munkakörülményeinek jobbítására fordítja az alapítvány.

Tájékoztató
Tavaszi rágcsálómentesítés

Tiszaújváros rágcsálómentességének tavaszi fenntartási munkái az április 16 – május 16 kö-
zötti időszakban zajlanak a város teljes területén. A munkálatok során véralvadásgátló ható-
anyagú szert, VARAT paraffinos kockát helyeznek ki a zárt szennyvíz-, illetve csapadékcsa-torna
hálózatba.
A VARAT paraffinos kocka, véralvadásgátló tartalmú rágcsálóirtó szer, hatóanyaga
Brodifacoum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, III. forgalmazási kategóriájú, szabadfor-galmú
szer.
A VARAT antikoaguláns, ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok április 16-án reggel kezdődtek el a Szederkényi – Lorántffy Zs.– Liszt F. utak ke-
zelésével. Az egy hónap alatt folyamatosan történik a fenntartó kezelés, illetve ezt követően a
visszaellenőrzés.
Az utolsó fázisban, a próbakockák kihelyezését követően a rágcsálómentesség fenntartásának
eredményességi vizsgálata május 16-án történik.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft
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2012. április 14-ei hatállyal módosult a szociá-
lis igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
törvény közgyógyellátásra vonatkozó szabá-
lyozása.

A 2011. december 31-én végrehajtott törvénymódosí-
tás során az alanyi jogú közgyógyellátásra jogosultak
köréből kikerültek azok az I. és II. csoportos rokkant-
sági nyugdíjasok, akik ezen időpontig betöltötték az
öregségi nyugdíjkorhatárt, és ellátásukat a továbbiak-
ban öregségi nyugellátásként kapják. Ezzel egyidőben
a jogszabálymódosítás lehetővé tette, hogy alanyi jogú
közgyógyellátásra szerezhessenek jogosultságot azok
a személyek, akiknek az egészségi állapota nem érte el
az I. és II csoportos rokkantsághoz szükséges mérté-
ket. Ebbe a körbe tartoztak a III. csoportos rokkant-
sági, baleseti rokkantsági ellátásban részesülő
személyek, a szociális és átmeneti járadékosok.
A most hatályba lépő módosítás újra a 2011. december
31-én hatályos állapotnak megfelelően szabályozza az
alanyi jogú közgyógyellátást igénybevevők körét.
A törvény alapján közgyógyellásra jogosult lesz új be-
lépőként az a rokkantsági ellátásban részesülő sze-
mély, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be,
és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komp-
lex minősítése alapján legfeljebb 30%-os.
Ellátást kaphat továbbá:
- az, aki 2011. december 31-én I. és II. csoportos rok-
kantsági nyugdíjra volt jogosult,
- az irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, és 2011. dec-
ember 31-én I. és II. csoportos rokkantsági nyugdíjra
jogosult személy,

- az a nyugellátásban részesülő, aki a nyugdíj megál-
lapítását megelőzően rokkantsági ellátásban részesült,
és 2011. december 31-én I. és II. csoportos rokkant
volt.
Azok a jelenleg rokkantsági ellátásban részesülő sze-
mélyek, akik 2011. december 31. napjáig III. csopor-
tos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban,
rendszeres szociá-lis járadékban, illetve átmeneti já-
radékban részesültek az új szabályozás értelmében el-
veszítik az alanyi jogú közgyógyellátás igénylésének
lehetőségét. Természetesen azok, akiknek az ellátást
2012. április 15. napjáig már megállapították, a köz-
gyógyellátási igazolványt a jogosultság fennállásának
időtartamig használhatják, a változások őket már nem
érintik.
Azoknak a személyeknek, akiknek a jogosultsága
2011. december 31-ét követően szűnt meg vagy ké-
relmüket elutasították, mert öregségi nyugellátottak
lettek, az elutasító vagy megszüntető döntést a tele-
pülés jegyzője hivatalból 30 napon belül felülvizs-
gálja, és a jogszabályi feltételeknek megfelelés esetén
a jogosultságot megállapítja. Ugyanakkor azok az
egyének, akik a fenti rendelkezésben foglalt feltéte-
leknek megfelelnek és részükre az ellátást – a korábbi
jogosultsági feltételek miatt - nem állapították meg, az
alanyi jogú közgyógyellátást kérelmezhetik a Polgár-
mesteri Hivatal Intézményi, Szociális és Sport Irodá-
ján.
A közgyógyellátás igénybevételére a fentieken túl nor-
matív és szociális alapon is lehetősége van az ügyfe-
leknek. Ezekben az esetekben a hivatal természetesen

vizsgálja a család, vagy a kérelmező jövedelmi viszo-
nyait, illetve a gyógyszerköltség megállapításához be-
szerzi a szükséges szakhatósági igazolást.
Normatív támogatás esetén a jogosultsági értékhatár
a törvény alapján egyedül élő személy esetén 42.750
Ft, családos esetén 28.500 Ft/fő, illetve feltétel, hogy
a gyógyító ellátási költség haladja meg a 2.850 Ft-ot.
Méltányossági jogon szerzett ellátásnál a jogosultsági
értékhatár egyedül élő személy esetén 76.950 Ft, két-
fős család esetén 59.850 Ft/fő, három vagy több fős
család esetén 48.450 Ft/fő, valamint a gyógyító ellá-
tási költségnek meg kell haladnia az 5.700 Ft-ot.

Az Országgyűlés, tekintettel a magyar lakosság
kedvezőtlen népegészségügyi mutatóira, annak
érdekében, hogy a dohánytermékek forgalma-
zásának részleges korlátozásával csökkentse
ezen termékek kiskorúak számára történő hoz-
záférhetőségét, továbbá kinyilvánítva abbéli
szándékát, hogy a dohánytermékek elsősorban
nyilvános helyeken történő fogyasztásának sza-
bályozásával védelmet kell nyújtani a nemdo-
hányzók, valamint az életkoruk vagy egészségi
állapotuk miatt egyébként fokozott védelmet
igénylő személyek részére a passzív dohányzás
káros hatásaival szemben, megalkotta a nem-
dohányzók védelméről, valamint az egyes do-
hánytermékek forgalmazásáról szóló törvényt.

Alapvető szabályok
A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével
nem szabad dohányozni:
- közforgalmú intézménynek a nyilvánosság szá-
mára nyitva álló helyiségeiben,
- közösségi közlekedési eszközön,

- munkahelyen,
- közterületnek minősülő aluljárókban és egyéb,
zárt légterű közforgalmú közlekedő összekötő te-
rekben, valamint közterületi játszótereken, továbbá
a játszóterek külső határvonalától számított 5 mé-
teres távolságon belül,
- vasúti üzemi létesítmények személyforgalom szá-
mára megnyitott területein, közösségi közlekedési
eszköz megállóiban, várakozó helyen, illetőleg he-
lyiségben, valamint nyílt légterű megálló, várakozó
hely esetén annak külső határvonalától számított 5
méteres távolságon belül, azzal, hogy ha a dohány-
zási korlátozás alá tartozó terület külső határvonala
nem állapítható meg egyértelműen, akkor a do-
hányzás a megállót vagy várakozó helyet kijelölő
táblától vagy más jelzéstől számított 5 méteres su-
garú körnek megfelelő körzetben tilos.
Nem jelölhető ki dohányzóhely:
- közforgalmú intézmények zárt légterű helyisége-
iben,
- munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, (kivéve
a vegyipari, olajipari üzemeket)
- helyi közforgalomban közlekedő közösségi köz-
lekedési eszközön, helyiérdekű vasúton, menetrend
alapján belföldi helyközi közforgalomban közle-
kedő autóbuszon, valamint menetrend szerint köz-
lekedő személyszállító vonaton.
Nyílt légtérben sem jelölhető ki dohányzóhely köz-
oktatási intézményben, gyermekjóléti, gyermekvé-
delmi intézményben és egészségügyi
szolgáltatónál.

Dohányzóhelyek
A kijelölt dohányzóhelyek e törvényben előírt ren-
delkezéseknek való megfelelését az egészségügyi
államigazgatási szerv, tűzvédelmi szempontoknak
való megfelelőségét a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi.
A dohányzási korlátozással érintett, valamint a do-

hányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, valamint
közterületeket felirat vagy más egyértelmű jelzés
alkalmazásával szembetűnő módon meg kell je-
lölni.
A helyi önkormányzat rendeletében egy-egy köz-
területet nemdohányzó közterületnek nyilváníthat.
Az ezen területekre vonatkozó korlátozások betar-
tását a közterület-felügyelet is ellenőrzi, és az elő-
írások megszegőjét helyszíni bírsággal is sújthatja.
Az így befolyt bírság az önkormányzat bevétele.
A közforgalmú intézmény feladatkörében eljáró,
valamint a közösségi közlekedési eszköz működ-
tetésében hivatásszerűen közreműködő személy
(rendelkezésre jogosult) a dohányzásra vonatkozó
korlátozást megsértőt a jogsértés haladéktalan be-
fejezésére köteles felhívni. A felhívás eredményte-
lensége esetén a rendelkezésre jogosult az érintett
személyt felszólítja, hogy a közforgalmú intéz-
ményt, illetve a közösségi közlekedési eszközt
hagyja el, illetőleg eljárás lefolytatását kezdemé-
nyezi.
A rendelkezésre jogosult személy felhívására - az
eljáró intézkedési jogosultságának igazolását kö-
vetően - az érintett személy személyazonosságát hi-
telt érdemlő módon köteles igazolni.
Dohányzóhely a közforgalmú intézmény bejáratá-
tól számított 5 méteres távolságon belül nem jelöl-
hető ki, kivéve a szórakoztató, vendéglátó szolgál-
tatást nyújtó közforgalmú intézmények esetében. A
szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó köz-
forgalmú intézmények esetében a dohányzóhelyet
a bejárattól számított 5 méteres távolságon belül
abban az esetben lehet kijelölni, ha az intézmény
területén a nyílt légterű dohányzóhely kijelölésé-
nek feltételei a bejárattól számított 5 méteres tá-
volságon kívül nem állnak fenn.
Szórakoztató, vendéglátóipari szolgáltatást nyújtó
közforgalmú intézmény üzemeltetője az intéz-
ményt nemdohányzó intézménnyé nyilváníthatja.
Ebben az esetben az intézményben dohányzóhelyet

nem zárt térben sem kell kijelölni. A nemdohányzó
intézménnyé minősítés tényét jól látható és egyér-
telmű felirat vagy jelzés alkalmazásával az intéz-
ménynek a közforgalom számára nyitva álló
bejáratánál, valamint a vendégforgalom által
igénybe vett valamennyi helyiségében fel kell tün-
tetni.

Fegyelmi, bírság, per
A rendelkezések betartását az egészségügyi állam-
igazgatási szerv ellenőrzi, és azok megsértése ese-
tén - a jogsértő természetes vagy jogi személlyel,
illetve jogi személyiség nélküli szervezettel szem-
ben - egészségvédelmi bírságot szab ki. Az egész-
ségügyi államigazgatási szerv eltekinthet a bírság
kiszabásától a rendelkezésre jogosult személlyel
szemben, ha a rendelkezésre jogosult a dohány-
zásra vonatkozó korlátozást megsértővel szemben
a felszólítási kötelezettségének bizonyíthatóan ele-
get tett.
Egészségvédelmi bírság megfizetésére köteles az a
személy is, aki a dohányzásra vonatkozó, e tör-
vényben foglalt tilalmak, korlátozások betartását
feladatkörében nem érvényesíti. (A közforgalmú
intézmény belső szabályzatában meghatározott sze-
mély, ennek hiányában az intézmény vezetője, üze-
meltetője, a rendezvény szervezője, a közösségi
közlekedési eszköz üzembentartója, a közoktatási
intézmény vezetője, illetőleg a munkáltató).
Egészségvédelmi bírság csak azon természetes sze-
mély ellen szabható ki, aki a cselekmény elköveté-
sekor 14. életévét betöltötte, és saját jövedelemmel
rendelkezik.
Az egészségvédelmi bírság összege
- a dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások
megsértése esetén legalább 20 ezer, legfeljebb 50
ezer Ft;
- a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó kötele-
zettség nem vagy nem megfelelő teljesítése, vala-
mint a dohányzást érintő tilalmak, korlátozások
megtartására vonatkozó ellenőrzési kötelezettség
elmulasztása esetén legalább 100 ezer Ft, legfel-
jebb 250 ezer Ft az ezen kötelezettségek betartásá-
ért felelős személy tekintetében, illetve legalább 1
millió, legfeljebb 2,5 millió Ft az intézmény, szer-
vezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság tekinte-
tében.
Az eljáró hatóság a törvénysértőt 30 ezer Ft-ig ter-
jedő helyszínen kiszabott egészségvédelmi bírság-
gal sújthatja.
A közoktatási intézménynek az e törvény szerint el-
rendelt dohányzási tilalmat az intézmény területén
megsértő, 14. életévét betöltött tanulójával szem-
ben külön jogszabály szerinti fegyelmi eljárás le-
folytatását kell kezdeményeznie.
Az ellen, akinek e törvénybe ütköző tevékenysége
a lakosság széles körét érinti vagy jelentős nép-
egészségügyi érdeksérelmet okoz, az egészségügyi
államigazgatási szerv, az egészségvédelmi érdekek
képviseletét ellátó civil szervezet vagy az ügyész
pert indíthat. Ilyen per akkor is indítható, ha a sé-
relmet szenvedettek személye nem állapítható meg.

Változtak
a közgyógyellátás szabályai

Tiszaújváros önkormányzata pályázatot hirdet lakásszö-
vetkezetek és társasházak részére lakóépületek energiata-
karékosságot célzó beruházásainak 2012. évi támogatására.
A támogatás célja:
A támogatás célja a lakásszövetkezetek és társasházak tu-
lajdonában lévő lakóépületek energiatakarékosságot ered-
ményező utólagos hőszigetelési munkáinak, valamint a
külső nyílászáró szerkezetek hőveszteségének mérséklését
elősegítő beruházások támogatása
A pályázók köre:
A támogatásért pályázhatnak a lakásszövetkezetek és tár-
sasházak tulajdonostársainak közössége, amelyek a lakó-
épületeik homlokzati és végfal-felületeinek valamint a
panellapok dilatációs hézagainak utólagos hőszigetelését
kívánják elvégezni, illetve a lépcsőházaik ablakfelületét hő-
szigetelő üvegre és nyílászáróit hőszigetelt kivitelűre kí-
vánják cserélni.
Támogatás igényelhető:
- lakóépületek egy vagy mindkét külső végfal-felületeinek
utólagos hőszigetelési munkáinak elvégzésére,
- a lakóépületek lépcsőházain a meglévő ablakfelületek hő-
szigetelt üvegre történő cseréjéhez,
- a lépcsőházak bejárati nyílászáróinak cseréjére,
- a paneltechnológiával épült lakóépületeknél a panellapok
közötti dilatációs hézagok hőszigetelésének felújítására,
- homlokzatszigetelésre azoknál a lakóépületeknél ahol a
külső homlokzati – valamennyi lakás és közös használatú
helyiség (lépcsőház, pince egyéb) - nyílászáró cseréje
100%-ban már megtörtént.
A pályázati kiírásról bővebb információt a Pénzügyi, Fej-
lesztési és Városüzemeltetési Iroda ad.
A pályázat benyújtásának határideje:
folyamatos, illetve 2012. szeptember 30.

Lakóépületek
energiatakarékossági

pályázata

Folyamatosan lehet igényelniA nemdohányzók védelmében

Ingyenes az érvényesítés

Kártyázz
Tiszaújváros!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaúj-
város Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött a TISZAÚJVÁROS KÁRTYÁK érvé-
nyesítési díjáról. A döntés szerint a 2012. évi ér-
vényesítés INGYENES. Az érvényesítés minden
KEDDEN és CSÜTÖRTÖKÖN a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatán történik.
Az érvényesítéshez szükséges iratok:
- Tiszaújváros kártya
- Személyi igazolvány
- Lakcímigazoló kártya
Az érvényesítés - 2012. évi hologrammal - sze-
mélyesen, illetve meghatalmazás alapján törté-
nik, ez utóbbi esetben is szükséges a
meghatalmazó fenti iratait bemutatni.
A 2011. évi kártyák 2012. április 30-ig érvénye-
sek.

Polgármesteri Hivatal
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Előirány-
zatcsoport

száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2012. évi eredeti
előirányzat a

6/2012. (III.02.)
önkormányzati
rendelet szerint

1 I. Önkormányzat működési bevételei 3 886 477
2 I/1. Közhatalmi bevételek 4 000
3 I/2. Intézményi működési bevételek 299 037

3.1. Egyéb sajátos működési bevétel 233 773
3.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke
3.1.2. Szolgáltatás ellenértéke 58 821
3.1.3. Egyéb sajátos bevétele 700
3.1.4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 280
3.1.5. Bérleti és lízingdíj bevételek 12 422
3.1.6. Intézményi ellátási díjak 136 259
3.1.5. Alkalmazottak térítése 24 249
3.1.6. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 42
3.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek 16 600
3.3. Működési célú általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 48 664
4 I/3. Önkormányzat sajátos működési bevételei 3 583 440

4.1. Helyi adók 3 759 000
Építményadó 650 000
Vállakozók kommunális adója
Idegenforgalmi adó 9 000
Iparűzési adó 3 100 000

4.2. Helyi adóhoz kapcs. pótlékok, bírságok 12 000
4.3. Átengedett központi adók -203 424

SZJA helyben maradó része 310 914
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) -632 338
Gépjárműadó 118 000
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó

4.4. Bírságok, talajterhelési díj
4.5. Egyéb sajátos bevételek 15 864
5 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 71 720

5.1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 45 190
5.2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 26 530
5.3. Pénzügyi befektetések bevételei
6 Támogatások, kiegészítések 1 384 550

6.1. Normatív állami hozzájárulás 1 138 521
6.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 246 029
6.3. Központosított előirányzatok
6.4. Fejlesztési célú támogatások
6.5. Címzett és céltámogatások
6.6. Egyéb központi támogatások
7 Támogatásértékű bevételek 522 434

7.1. Működési célú támogatásértékű bevételek 508 754
7.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 431 816
7.1.2. EU támogatás
7.1.3. Egyéb szervektől átvett támogatás értékű működési bevételek 76 938
7.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 13 680
7.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
7.2.2. EU támogatás
7.2.3. Egyéb szervektől átvett támogatás értékű felhalmozási bevételek 13 680

8 Véglegesen átvett pénzeszközök
8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül
8.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül
8.3. Előző évi pénzmaradvány átvétele összesen:

8.3.1. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

8.3.2. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele

8.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele

9 Kölcsönök visszatérülése 3 560
9.1. Működési célú kölcsön visszatérülés

9.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 3 560

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-9.) 5 868 741
10 Pénzforgalom nélküli bevételek 421 873

10.1. Működési célú pénzmaradvány 241 080
10.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány 180 793

11 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 284 007
11.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

11.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése
11.1.2. Működési célú hitelfelvétel
11.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
11.1.4. Forgatási célú értékpapírok értékesítése
11.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.6. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
11.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 284 007

11.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése
11.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele
11.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 242 007
11.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 42 000
11.2.5. Befektetési célú értékpapírok értékesítése
11.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel
11.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 574 621

Előirány-
zatcsoport

száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2012. évi eredeti
előirányzat a

6/2012. (III.02.) ön-
kormányzati ren-

delet szerint
1. Működési költségvetés kiadásai 5 600 811

1.1. Személyi juttatások 2 208 931

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 570 989

1.3. Dologi kiadások 1 769 088

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 013

1.5. Egyéb működési célú kiadások 1 049 790

1.5.1. Lakosságnak juttatott támogatások

1.5.2. Szociálpolitikai ellátások 404 662

1.5.3. Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

1.5.4. Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül 574 748

1.5.5. Működési célú támogatásértékű kiadás 30 214

1.5.6. Garancia és kezességváll. szárm. kifiz.áht-on kívül

1.5.7. Kamatkiadások 39 884

1.5.8. Egyéb pénzbeli juttatások 282

1.5.9. Pénzforgalom nélküli kiadások

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 546 030
2.1. Intézményi beruházási kiadások 107 633

2.2. Felújítások kiadásai 44 173

2.3. Lakástámogatás

2.4. Lakásépítés

2.5.
Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, pro-
jektek kiadásai

2.6.
Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, pro-
jektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 394 224

2.7.1. Felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-on kívül 367 627

2.7.3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 97

2.7.4. Pénzügyi befektetések kiadásai 26 500
3. Kölcsönök

3.1. Működési célú kölcsönök

3.2. Felhalmozási célú kölcsönök
4. Tartalékok 363 617

4.1. Általános tartalék 40 000

4.2. Céltartalékok 323 617

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 6 510 458
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 64 163

5.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai
5.1.1. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás

5.1.2. Likviditási hitel törlesztés

5.1.3. Rövid lejáratú hitel törlesztés

5.1.4. Köcsön törlesztés, adott kölcsön

5.1.5. Forgatási célú értékpapírok vásárlása

5.1.6. Betét elhelyezés

5.1.7. Egyéb finanszírozási kiadások

5.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 64 163
5.2.1. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás

5.2.2. Hitelek törlesztése

5.2.3. Rövid lejáratú hitel törlesztés

5.2.4. Hosszú lejáratú hitel törlesztés 44 513

5.2.5. Kölcsön törlesztés, adott kölcsön 19 650

5.2.6. Befektetési célú értékpapírok vásárlása

5.2.7. Betét elhelyezés

5.2.8. Egyéb finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 574 621
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 965
Közfoglalkoztatottak, közfoglalkoztatást szervezők (fő) 25

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege

KiadásokBevételek

1. Költségvetési hiány, többlet = költségvetési bevételek - költségvetési ki-
adások -641 717

Finanszírozási célú műveletek egyenlege 219 844

1. Finanszírozási célú műveletek bevételei 284 007

1.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 284 007

2. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 64 163

2.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 64 163



2012. április 26. 5.oldalKÖLTSÉGVETÉS

M e g n e v e z é s
2012. évi eredeti előirányzat a

6/2012. (III.02.) önkormányzati
rendelet szerint

Utak, járdák fenntartása,kátyúzása, víznyelők, szegélyek kialakítása 1 817

Egyéb kommunális feladatok 998

Épületfenntartás 12 200

Közvilágítás, közterületi áramdíjak 66 001

Települési vízellátás 417

Karácsonyi díszkivilágítás 3 485

Belvíz, csapadékvíz elvezetése 3 907

Közterület-felügyelet kiadásai 3 230

Játszóterek szabványossági felülvizsgálata 1 600

Előre nem látható üzemeltetési feladatok 3 600

Összesen: 97 255

2012. évi városüzemeltetési előirányzatok

2012. évi támogatásértékű kiadások
és pénzeszköz átadások előirányzata

2012. évi szociálpolitikai ellátások előirányzata

2012. évi beruházási, felújítási előirányzatok

M e g n e v e z é s

2012. évi eredeti
előirányzat a

6/2012. (III.02.)
önkormányzati
rendelet szerint

Támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadások 604 962

Támogatásértékű működési kiadás 30 214
Bursa Hungarica pályázati rendszer 5 582
Éjszakai járőrszolgálat kiadásai (Rendőrség) 13 000
Tiszai Vizirendészeti Rendőrkapitányság támogatása 852
Országos Mentőszolgálat támogatása 600
Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás tagdíja 5 380
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 4 400
Suli-zsaru program támogatása 400
Működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre 574 748
Sporttámogatások 113 350

- Sportlétesítmények használati díja 48 850
- Sportegyesületek támogatása 64 500

Triatlon Világkupa jogdíja 29 325
Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány támogatása 18 000
Mecénás Közalapítvány támogatása 6 000
Tanulmányi ösztöndíj (Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány) 4 550
Városi rendezvényterv támogatása 17 000
Egyházak támogatása 6 000
Egyesületek, civil szervezetek támogatása 5 000
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása 2 500
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása 2 700
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása 2 000
Városgazda Nonprofit Kft részére pénzeszköz átadás 269 910
Sportpark Nonprofit Kft részére pénzeszköz átadás 85 000
Térségi Integrált Szakképző Központ (MITISZK) működtetéséhez, valamint a Szak-
képzés-szervezési Társuláshoz hozzájárulás 6 260

Fiatalok életkezdési támogatása 5 500
Drogambulancia Alapítvány támogatása 500
Életmentő Alapítvány támogatása (mentőmotor működtetése) 1 000
Tűzoltók Szakszervezetének támogatása 153
Támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköz átadá-
sok 367 724

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 97

Környezetvédelmi bírság átadása környező településeknek 97

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre 367 627
Lakóépületek Panel Alprogram önkormányzati támogatása 2009. évben megkötött
szerződések alapján 363 908

Energiaracionalizálási támogatás 3 719

Támogatásértékű kiadás és pénzeszközátadás összesen: 972 686

M e g n e v e z é s

2012. évi eredeti
előirányzat a

6/2012. (III.02.)
önkormányzati
rendelet szerint

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások 400 881

Rendszeres szociális segély 87 568

- Rendszeres szociális segély 12 312

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 75 256

Időskorúak járadéka 889

Lakásfenntartási támogatás 55 680

- Normatív lakásfenntartási támogatás 49 406
- Adósságkezelési címen nyújtott lakásfenntartási támogatás 468
- Helyi rendelet alapján lakásfenntartási támogatás 5 806

Adósságcsökkentési támogatás 9 100

Ápolási díj 35 931

- Ápolási díj (alanyi jogú) 24 603

- Ápolási díj (méltányossági alapon) 11 328

Átmeneti segély Szt. 45.§ 31 678

Rendszeres átmeneti segély 13 920

Temetési segély 2 451

Normatív gyermekvédelmi támogatás 7 250

Óvodáztatási támogatás 600

Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás 6 009

Mozgáskorlátozottak támogatása 800

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 12 900

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás 122 425

- Nyugdíjasok év végi támogatása 23 100

- Gyermekes családok év végi támogatása 5 515

- Kábel TV előfizetési díjtámogatás 29 160

- Gyermekétkeztetési térítési díj támogatás 7 104

- Nyári gyermekétkeztetési támogatás

- Önkormányzati tankönyvtámogatás 20 120

- Szemétszállítási díjmentesség 35 506

- Táborozási támogatás 1 920

Otthonteremtési támogatás 13 680

Természetben nyújtott szociális ellátások 3 781

Köztemetés 700

Közgyógyellátás 3 081

Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen 404 662

M e g n e v e z é s

2012. évi eredeti
előirányzat a

6/2012. (III.02.) ön-
kormányzati ren-

delet szerint
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 107 633

Előző év(ek)ről áthúzódó feladatok 197

Közterület rehabilitáció II. ütem 197

2012. évi feladatok 107 436

Műszaki tervezés 35 000

Városháza beszerzések 1 905

Informatikai hardver-szoftver beszerzések 6 114

Városgazda Nonprofit Kft. MULTICAR gépjármű lízingdíja 4 229

Városgazda Nonprofit Kft. részére nagyértékű eszközbeszerzések karbantartási fel-
adatokhoz 13 829

Hajdú téri út- és parkolóépítés 25 998

Városi Rendelőintézet parkoló bővítése II. ütem 11 900

Városi Rendelőintézet részére eszközbeszerzés - Impulzus hegesztőgép vágóberende-
zéssel 580

NAV ügyfélszolgálat kialakítása a Kazinczy Házban 614

Kutyafuttató kialakítása 2 267

Csapadékvíz elvezetés Bólyai köz 1-15. között 5 000

II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 44 173

Előző év(ek)ről áthúzódó feladatok 32 687
Tiszaújváros belterületi kiemelt gyalogátkelőhelyek, Örösi út – Tesco áruház közötti
járdaépítés és kerékpárút meghosszabbítás 32 226

Közterület rehabilitáció II. ütem 461

2012. évi feladatok 11 486

Járda felújítások a Szent István úton a 35. fkl. út és a Bartók Béla út között 6 200

NAV ügyfélszolgálat kialakítása a Kazinczy Házban 5 286

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: 151 806
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MAI ÜLÉSÉN - A 2011. ÉVI PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSAKOR - MINTEGY 100 MILLIÓ FO-
RINTNYI TOVÁBBI TÁMOGATÁSRÓL, FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI KIADÁSRÓL DÖNT.
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Pályázati felhívás

Mecénás felsőoktatási ösztöndíj

A TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍT-
VÁNY pályázatot hirdet a 2011/2012-es tanév máso-
dik félévére A TISZAÚJVÁROSI ÁLLANDÓ
LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ FŐISKOLAI,
EGYETEMI HALLGATÓK TANULÁSÁNAK TÁ-
MOGATÁSÁRA
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a
2011/2012-es tanév második félévére tanulmányi ösz-
töndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt ta-
nulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
- tiszaújvárosi állandó lakóhely,
- első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben
(BA, BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy
doktori képzésben, vagy osztatlan képzésben részt-
vevő állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű

egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves alapképzésben
való részvétel,
- a hallgató legalább 4,2-es tanulmányi átlagot ért el
az előző félévben.
A pályázat beadási határideje : 2012. május 14.
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda
Kötelezően beadandó mellékletek:
• pályázati adatlap (beszerezhető: Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálati Iroda, vagy letölthető a
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldal pályázatok
menüpontjából),
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt
előző félév végi index másolata és a hallgatói jogvi-
szonyról szóló igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről,
a támogatás mértékéről és módjáról.

a Tiszaújvárosi Mecénás
Közalapítvány kuratóriuma

Május Helye Ideje

2. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00

3. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00

8. kedd Hunyadi Mátyás Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00-16.30

Kazinczy Ferenc Iskola 7.30 -10.00 és 14.00-16.30

Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00-16.30

Gondozóház 10.00 - 11.00

9. szerda Humán Központ ( bölcsödés gyerek, alkalmazott ) 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30

Hunyadi Mátyás Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Kazinczy Ferenc Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30

10. csütörtök Tiszaszederkényi Művelődési Ház 7.30 - 16.00

Széchenyi István Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Arany János Iskola ( Éltes, Mérei részére is ) 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Katica Óvoda 12.00 - 16.30

"Őszirózsa " Idősek Klubja 10.30 - 12.30

14. hétfő Széchenyi István Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Arany János Iskola ( Éltes, Mérei részére is ) 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30

Tisza-parti Szabadidő Ház 11.00 - 12.00

17. csütörtök Humán Központ ( szociális étkezők ) 9.00 - 12.30

21. hétfő Tiszaszederkényi Idősek Klubja ( pót ) 10.30 - 12.00

22. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00

Bóbita Óvoda ( pót ) 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30

Hunyadi Mátyás Iskola ( pót ) 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Kazinczy Ferenc Iskola ( pót ) 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

23. szerda Központi Étterem 9.00 - 12.30

24. csütörtök Tündérkert Óvoda ( pót ) 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30

Központi Étterem 10.00 - 12.30

Szivárvány Óvoda ( pót ) 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30

Arany János Iskola ( pót, Éltes, Mérei részére is ) 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Tiszaszederkényi Művelődési Ház ( pót ) 7.30 - 9.00

Széchenyi István Iskola ( pót ) 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

29. kedd Humán Központ ( pót ) 7.30 - 12.30

30. szerda Központi Étterem ( alkalmazott ) 12.00 - 13.30

Gimnázium 7.30 - 14.00

31. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00

Álláspályázat

Gondnoki munkakör
A Városi Intézményellátó Szervezet pályázatot hirdet 1 fő gondnok munkakör be-
töltésére, határozott időre, 2012.12.31-ig szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• középfokú végzettség
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent gazdasági területen szerzett legalább 2 év tapasztalat
Feladatok: A felügyelete alá tartozó telephelyeken:
• a telephelyek operatív működésének koordinálása
• a telephelyeken dolgozó takarítók tevékenységének felügyelése,
• munkaterület biztosítása a karbantartást végzők számára
• a kis és nagy értékű eszközök mozgásának nyomon követése
• selejtezés, leltározás előkészítése
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet,
• önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatot,
• a borítékon fel kell tüntetni az 1314/2012. számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 7.
A pályázat elbírálásának határideje:2012. május 11.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
Érdeklődni az alábbi telefonszámokon, a pályázatokat benyújtani a Városi Intéz-
ményellátó Szervezet címére postai úton, vagy személyesen lehet.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. u. 26-28.
Telefon: 06-49/548-308, vagy 06-49/548-300

Álláshirdetés
Műtőssegédi munkakör

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót műtőssegéd
munkakör betöltésére.
Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- érettségi
- büntetlen előélet
- erős fizikai munkabíró képesség.
Elbírálásnál előnyt jelent:
- műtőssegéd szakképesítés (OKJ 527250201003302)
- műtéti területen szerzett szakmai tapasztalat
Jelentkezési anyaga tartalmazza:
- Részletes szakmai önéletrajz
- Szakképesítést igazoló okiratok másolata
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint
- Benyújtási határidő 2012. május 4.
- Az állás betölthető: elbírálás után azonnal
- A jelentkezés benyújtása Nagyné Kántor Judit mb. főigazgatónál 3580
Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
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Kuratóriumi ülés 2011. május 18.

Kuratóriumi ülés 2011. október 19.

Kuratóriumi ülés 2011. március 11.
Pályázó Pályázott cél leírása Támogatás

Tiszaújvárosi Vízi Sportegye-
sület Utánpótlásnevelés támogatására 1.000.000,- Ft

Napközi Otthonos Óvoda 8. mesetarisznya mesefesztivál és 13. Kacagás-kocogás-lazítás
körzeti óvodai gyermekprogramok megszervezésére 200.000,- Ft

TNYE-Kaffka Margit
Pegagógus Nyugdíjas Klub Határon túli magyar baráti találkozó megszervezésére 100.000,- Ft

3. sz. napközi Otthonos Óvoda
Gyermekeiért Alapítvány Szájról-szájra, kézről-kézre program megvalósítására nem támogatja

Derkovits Kulturális Központ III. Összművészeti alkotótábor megszervezésére 300.000,- Ft

Derkovits Kulturális Központ III. Országos Ifjúsági Mazsorett fesztivál megszervezésére, tisza-
újvárosi helyszínnel 300.000,- Ft

Derkovits Kulturális Központ A helytörténeti gyűjtemény alapításának 35. évfordulója alkal-
mából rendezendő programsorozat megszervezésére nem támogatja

Derkovits Kulturális Központ Nyári napközis olvasótábor megszervezésére, szociális hátrányos
helyzetű gyermekek részére 300.000,- Ft

Tiszaújvárosi Nyugdíjasok
Egyesülete

Huszár Andor emléktábla elkészítésére és ünnepélyes avatásának
támogatására nem támogatja

Kovács Anikó Képzőművészeti alkotások létrehozására, "Lételmélet" című kiál-
lítási anyaghoz nem támogatja

Tiszaújvárosi Fitness Sport-
klub

Négy pályázati célra: erősember verseny, tavaszi erőemelő ver-
seny, csúszókorong verseny, Pe-teszt Kupa és Tisza magyar kupa

verseny megszervezésére
500.000,- Ft

Tisza Média Kft.
A város 45 éves rendezvényéről élő adás sugárzására, valamint
egész évben kiemelt helyen foglalkoznak a város 45 éves évfor-

dulójával
500.000,- Ft

Karsztvíz Búvár és Barlang-
ász Sportegyesület

A tó körül megrendezendő egész napos rendezvény, mely aka-
dálypályákon keresztül szimulálja a barlangászatot, a falmászást

és a búvárkodást
nem támogatja

Tiszaújvárosi Sport Club Ördögh István és Kőszegi mlékverseny megszervezésére 300.000,- Ft

Tiszaújvárosi Sport Club Extrém sportok szakosztály, valamint ökölvívó szakosztály indí-
tásának támogatása nem támogatja

Tiszaújvárosi Sport Club XI. Tiszaújvárosi Nemzetközi Atlétika Verseny megszervezésére 350.000,- Ft

Tiszaújvárosi Sport Club Utánpótlásnevelés támogatására 1.000.000,- Ft

Tiszaújvárosi Sport Club Országos Asztalitenisz Újonc-serdülő-ifjúsági Regionális Ver-
senysorozat megszervezésére 300.000,- Ft

Hajdu István Veterán korosztály részére Asztalitenisz VB és EB bajnokságon
való részvétel támogatására nem támogatja

Kovács Bence Cserkész Világtalálkozón való részvétel támogatására nem támogatja

Derkovits Kulturális Központ Játék és egészség gyermek és családi nap programja megszerve-
zésére 400.000,- Ft

Karakter Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény

VII. Zemplén Országos Minősítő Társastánc Versenyen való
részvétel támogatására 100.000,- Ft

Football Club Tiszaújváros Utánpótlásnevelés támogatására 3.000.000,- Ft

Magyarok Nagyasszonya
Római Katolikus Plébánia

Hittanos gyerekek nyári táboroztatására, egész napos ellátással
programhoz 100.000,- Ft

Magyarok Nagyasszonya
Római Katolikus Plébánia

Hittanos gyerekek és felnőtt katekézisre járók oktatása színvona-
lának nevelésére, projektor vásárlására nem támogatja

Házi Gyermekorvosok Orszá-
gos Érdekvédelmi Egyesülete

Két napos tanácskozás az ország különböző részéből érkező
szakemberek részvételével, valamint a helyi sajátosságok megis-

merése, részvétel a város 45. évfordulós rendezvényén
200.000,- Ft

Tiszaújvárosi Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat

Tiszaszederkényi roma közösség bevonása a munkába, saját
megsegítésükre (virágmag, vetőmag, vetőburgonya vásárlás) a

Virágos és Termékeny Szederkényért akció támogatása
100.000,- Ft

Ruszin Kisebbségi Önkor-
mányzat

Ruszin Népdal és Néptánckör, valamint Tiszaújvárosi Görög Ka-
tolikus Egyházzal közösen tartandó ruszin est nem támogatja

Tiszaújvárosi Lengyel Ki-
sebbségi Önkormányzat

Tiszaújvárosban megszervezendő Lengyel nap támogatására, az
egymás jobb megismerése és a szorosabb barátságkötés jegyében

program megvalósítására
nem támogatja

Tiszaújvárosi Református
Énekkar

Az énekkar 10 éves fennállása alkalmából Bárdos zenei heteken
való részvétel támogatására, útiköltségre 100.000,- Ft

Zabos Géza Horgászegyesület Roma kisebbség részére horgász és halászjegyek megvásárlására 500.000,- Ft

Derkovits Kulturális Központ A TVK és a város történetét bemutató kiállítási anyag beszer-
zése, a 45 éves jubileumi rendezvénysorozat jegyében 1.530.000,- Ft

Cukorbetegek Tiszaújvárosi Egyesü-
lete

Működésre, eszközök beszerzésére, betegtalálkozók meg-
szervezésére 100.000- Ft

Tiszaújvárosi Kistérségi Többcélú
Társulás

II. Dr. Alaitner István Kistérségi Labdarugó Emléktorna
megszervezésére 300.000,- Ft

Kazinczy Gyermekei Alapítvány ARCADIA-egészségnap projekt megvalósítására 50.000,- Ft

Tiszaújvárosi Katica Alapítvány Szakmai továbbképzés, játékelméleti előadás szervezésére nem támogatja

TÜCSÖKZENE alapítvány Ütőkészlet beszerzésére, zenei kották, kíséretek, kottaáll-
ványok beszerzésére 120.000,- Ft

Napsugár Kulturális Egyesület A szlovákiai Várhosszúréten megrendezendő kézműves
gyermektáboron való részvételre nem támogatja

Napsugár Kulturális Egyesület Az egyesület által szervezett kulturális események, műso-
rok megszervezésére 160.000,- Ft

Tiszaújvárosi Református Énekkar Az énekkar fennállásának 10. évfordulója alkalmából a
szilágybagosi énekkar fogadásának költségeihez 300.000,- Ft

Énekszó Baráti Kór II. Keszthelyi dalünnepen való részvételre 300.000,- Ft
Magyar Kempo Jujitsu Egyesület

Közhasznú Szervezet
Hazai és nemzetközi harcművészeti szemináriumon való
részvételre, valamint utánpótlás nevelésre nem támogatja

Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda
Klub Utánpótlásnevelés támogatására 2.500.000,- Ft

Kazinczy Gyermekei Alapítvány Többet ésszel 4+1 fordulós kistérségi matematika verseny
1-8. osztályos gyermekek részére program támogatására nem támogatja

TVK Mali Triatlon Klub A klub utánpótlásnevelésének támogatására 1.000.000,- Ft

TVK Mali Triatlon Klub
XIII. Triatlon Nagyhét támogatására, programok színvona-
las megszervezésére, a klub működésére, vállalt feladatai-
nak megvalósítására

18.000.000,-
Ft

TVK Mali Triatlon Klub XIII. Triatlon Nagyhéten játszópark üzemeltetésére 2.000.000,- Ft

Wass Albert Közhasznú Alapítvány Rendhagyó történelemóra előadássorozat támogatására 120.000,- Ft

Síró Lajos fotó és grafikusművész A SZÖKŐ kétnyelvű (magyar és angol) fotóművészeti
album elkészítésének támogatására nem támogatja

Tiszaújvárosi Református Egyház Két nagyszabású hangverseny megszervezésére 300.000,- Ft

Általános Iskola Csíkszereda partnervárosunk meghívására általános iskolá-
sok potyondi táborozásának támogatására 1.000.000,- Ft

Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület Az egyesület működésére, különös tekintettel két kiemelkedő
sportoló felkészítésére nem támogatja

Váci Mihály Kulturális és Gyer-
mekcentrum

A SZÖKŐ kétnyelvű (magyar és angol) fotóművészeti album
elkészítésének támogatására nem támogatja

Tisza Média Kft. A szilveszteri televíziós műsor támogatására a 45 éves
Tiszaújváros ünnepségsorozat záró rendezvényeként 500.000,- Ft

TIFO-OLVIKOR Diáksport Egye-
sület A sportuszoda- használat bérleti díjára 150.000,- Ft

Derkovits Kulturális Központ VIII. Színház Határok Nélkül rendezvénysorozatra 1.000.000,- Ft

Tiszaújvárosi Katica Alapítvány Szakmai továbbképzés, játékelméleti előadás szervezésére nem támogatja

Napraforgó Alapítvány 2012. évi támogatásra, sporteszközök vásárlására, egészségne-
velő programok szervezésére és oktató munkához 400.000,- Ft

Cigány Kisebbségi ÖnkormányzatSzegények karácsonya rendezvény megszervezésére, cipős
doboz adomány ajándékozására 200.000,- Ft

Tiszaújvárosi Református Egyház Görbedi Miklós: Az én XX. századom társadalmi és történelmi
korrajz című könyve kiadásának támogatására nem támogatja

Tiszaújvárosi Sport Club
A sportklub két kiemelkedő sportolója, Orosz Imre súlyemelő
és Farkas Attila síkfutó sportolók EB és VB részvételének tá-
mogatására

300.000,- Ft

Tiszaújvárosi Református Egyház A tiszaszederkényi református templom tetőszerkezetének cse-
réjére, mely a város legrégebbi épülete 1.000.000,- Ft

Derkovits Kulturális Központ Képes Krónika 45 címmel megjelenő könyv kiadásának támo-
gatására 1.000.000,- Ft

Április 19-én tartotta idei első ülését a
„Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány kurató-
riuma. A grémium 10 pályázatra összesen
mintegy 4,2 millió forintos támogatást sza-
vazott meg.

A támogatott szervezetek, intézmények:
- Miskolci Nemzeti Színház: a Pletykák című bohózat
tiszaújvárosi előadására 1 millió forint.
- Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete: az egyesület
új helyiségeinek bebútorozására, technikai eszkö-
zökre 1 millió forint.
- Derkovits Kulturális Központ: a „Játék és egészség,
gyermek- és családi nap” rendezvényre 400 ezer fo-
rint, napközis olvasótáborra 300 ezer forint.
- Zabos Géza Horgász Egyesület: rászoruló roma csa-
ládok részére halász- és horgászjegyek kiváltására
500 ezer forint.
- Tiszaújvárosi Sport Club: a XII. Tiszaújvárosi Nem-
zetközi Atlétikai Verseny megrendezéséhez 350 ezer
forint.
- Együtt Tiszaújváros Védelmében Alapítvány: a II.
Országos Vezetéstechnikai és Ügyességi Verseny
megrendezéséhez 300 ezer forint.

- Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény: tiszaújvárosi általános- és középiskolás fia-
talok színjátszó táborának megszervezéséhez 160
ezer forint.
- Karakter Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: mi-
nősítő táncversenyen való részvételhez 100 ezer fo-
rint.
- Tiszaújvárosi Római Katolikus Egyházközség: hit-
tanos gyerekek nyári táboroztatásához 100 ezer fo-
rint.
A kuratórium az első félévben még tart egy ülést.

Döntö, a kuratórium

Alapítványi támogatások

AZ ALAPÍTVÁNY ÉVEK ÓTA TÁMOGATJA A TRIATLON NAGYHETET.
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Az állattartás szabályairól szóló helyi rende-
let célja azon szabályok meghatározása, me-
lyek elősegítik az állattartók, valamint az
állattartással érintett lakosok érdekeinek ér-
vényesülését, s egyúttal biztosítják, hogy az
állattartás mások nyugalmát, biztonságát és
testi épségét ne veszélyeztesse.

Általános szabályok
Tiszaújváros közigazgatási területén állat a rendelet
mellékleteiben meghatározott övezetekhez rendelt
szabályozások, valamint az állategészségügyi, állat-
védelmi, közegészségügyi, építésügyi és környezet-
védelmi jogszabályok betartásával a szomszédok és a
lakosság nyugalmának zavarása (zaj, bűz stb.) nélkül
tartható.
Bekerítetlen, nem biztonságos kerítéssel ellátott in-
gatlanon állatot szabadon tartani tilos. Tilos továbbá
állatokat közterületen etetni, többlakásos épület kö-
zösen használt területeire (udvar, folyosó, pince, pad-
lás, egyéb) kóborállatokat odaszoktatni, ott
galambokat etetni.
Az olyan állat tartásához, amely harapásával, termé-
szeténél vagy szervezetében termelt méreg hatásánál
fogva marásával, csípésével, szorításával az ember
testi épségét veszélyezteti, a Városüzemeltetési és
Rendészeti Bizottság engedélye szükséges.
Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy állata a
közterületet és a többlakásos lakóépület közös hasz-
nálatú területét, helyiségeit (gyalogjárda, sétány,
park, lépcsőház, lift, stb.) ne szennyezze. Köteles to-
vábbá az e területeken keletkezett szennyeződést ha-
ladéktalanul eltávolítani, ennek érdekében közte-
rületen történő tartózkodás során az e célra rendsze-
resített, alkalmas eszközöket (zacskó, lapát) magánál
tartani és ellenőrzés esetén az arra jogosult személy-
nek bemutatni.
Az az állattulajdonos, akinek az állata embert meg-
mart vagy megharapott, haladéktalanul köteles beje-
lentést tenni a hatósági állatorvosnak, illetve a
tisztiorvosi szolgálatnak, valamint a családorvosnak,
vagy orvosi ügyeletnek, egyúttal az állat fajához ha-
tóságilag rendszeresített oltási könyvet a sérült sze-
mélynek átadni.
Egyes állatok a rendelet mellékleteiben megtalálható
városi övezeteknek megfelelő számban és módon
tarthatóak.

Az állattartási övezetenként meghatározott állatokon
kívül az adott övezetben más állat tartása tilos, és erre
engedély nem adható.
Nagyobb számú (nagyüzemi), valamint prémes állat
tartására engedély csak Tiszaújváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Tiszaújváros építési szabály-
zatáról és szabályozási tervéről szóló többször mó-
dosított 16/2003. (VII. 01.) számú rendeletében
meghatározott külterületi mezőgazdasági területére,
kérelemre adható.

Haszonállatok tartása
Az állattartó köteles állattartási tevékenységéről (ló,
szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske, sertés ese-
tén létszámtól függetlenül, baromfi- és nyúlállomány
esetén 100 egyed felett) a tevékenység megkezdésé-
ről, illetve megszüntetéséről az állományt ellátó ál-
latorvost, illetőleg a települési önkormányzat
jegyzőjét egyidejűleg tájékoztatni.
Közterületen tilos haszonállatot tartani és legeltetni,
az ingatlanról felügyelet nélkül kiengedni. Bekerített
ingatlanon baromfi szabadon is tartható.

Ebtartás
Az ebtartónak a helyi rendelet 3. sz. mellékletében
megadott adatlap kitöltésével eleget kell tennie beje-
lentési kötelezettségének.

A Polgármesteri Hivatal feladatellátása során az eb
tulajdonosát az eb azonosítása céljából egyedi azo-
nosító sorszámmal látja el. A nyilvántartás költségei
az állat tulajdonosát terhelik.
Az eb tulajdonosa köteles az azonosító sorszámot az
eb nyakörvén, pórázán elhelyezni, s az azonosító sor-

szám elvesztése esetén annak pótlásáról gondos-
kodni.
Ebet többlakásos épület erkélyén, folyosóján, pincé-
jében, garázsában tartani tilos, a közös használatú ud-
varon pedig csak a szomszédok írásbeli
beleegyezésével lehet.
Közterületen, lakóház folyosóján és lépcsőházban az
ebet fajtára való tekintet nélkül biztonságos pórázzal,
a 35 cm és azt meghaladó marmagasságú ebet pedig
szájkosárral is el kell látni.
Ebet – kivéve a 35 cm marmagasságot meg nem ha-
ladót, ha az másnak sérülést nem okozhat – csak 14.
életévét betöltött személy sétáltathat.

Kutyafu!atás
Az ebek közterületen történő szabad mozgásának biz-
tosítására ebfuttatási területek szolgálnak. E terüle-
tek határait táblával, szembetűnő módon meg kell
jelölni. Az ebet futtató köteles gondoskodni arról,
hogy az állat a kijelölt területet ne hagyhassa el.
A kutyafuttatón való magatartás szabályai:
- ebről pórázt és szájkosarat csak a futtató területén
belül, fokozott körültekintéssel lehet levenni;
- tilos az ebet felügyelet nélkül hagyni;
- az ebfuttatón 14. életévét be nem töltött személy-
nek tilos felügyelet nélkül tartózkodni;
- az eb felügyeletét csak olyan személy végezheti, aki
képes az ebet féken tartani (zabolázni);
- szájkosár viselésére hatóságilag kötelezett ebet tilos
szájkosár nélkül futtatni.

Tilto! területek
A telep, ház, lakás bejáratán a harapós kutyára utaló
ábrával ellátott, megfelelő figyelmeztető táblát szem-
betűnő módon kell elhelyezni.
Tilos ebet - a vakvezető- és a jelzőkutya kivételével
- beengedni vagy bevinni:
- oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intéz-

mény területére és kegyeleti helyre,
- ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe, diák-

szállásra,
- az olyan parkba, zöldterületre, nyílt vízfelületre és
tóba, vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyi-
ségbe, ahol tábla tiltja az ebek beengedését és bevi-
telét.
A fent meghatározott létesítményekbe, illetve terüle-
tekre őrző-védő kutya bevihető, ha a közrend, köz-
biztonság és a vagyon védelme érdekében szükséges
és indokolt, valamint ahhoz a létesítmény, illetve te-

rület tulajdonosa, törvényes képviselője hozzájárul.
Kutyás köteleze!ségek

A kutyatulajdonos (ebtartó) köteles minden három
hónaposnál idősebb ebet - a tudományos-,kutatási- és
laboratóriumi vizsgálati célból tartott állatok kivéte-
lével - veszettség ellen beoltatni az alábbiak szerint:
- a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
- az első oltást követően 6 hónapon belül,
- ezt követően évenként.
Köteles továbbá az eboltási könyvet megőrizni, azt
az oltás elvégzését ellenőrző hatósági állatorvos vagy
rendvédelmi szerv, közterület-felügyelő felszólítására
bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tu-
lajdonosnak átadni.
Az ebtartó köteles évente egy alkalommal az eb fé-
regtelenítését elvégezni, és ennek megtörténtét az ol-
tási igazolásban is feltüntettetni.
Kutyaharapás esetén az állattartó köteles az ebet ha-
tósági állatorvoshoz vinni, megvizsgáltatni és az arról
szóló igazolást a sérelmet szenvedett személynek, il-
letve képviselőjének átadni.
Jogkövetkezmények, bírságok

Szabálysértés követ el, és harmincezer forintig ter-
jedő pénzbírsággal sújtható, aki a fenti rendelkezése-
ket megszegi. ( A törvény már 50 ezer forintot tesz
lehetővé, ennek megfelelően a közeljövőben helyben
is emelkedhet az összeg.)
A közterületen történt ismételt szabálysértés esetén a
közterület-felügyelő jogosult az ebet a gyepmesteri
telepre szállíttatni átvételi elismervény ellenében,
amelyen fel kell tüntetni az elszállított eb kiváltásá-
nak helyét, időpontját, a fizetendő helyszíni bírság
összegét, továbbá az őrzés időtartamát és díját.
Az állattartás korlátozható illetve megtiltható, ha az
állattartó írásos felszólítás, bírság kiszabásának hatá-
sára sem gondoskodik az állattartás jogszabályokban
rögzített előírásainak betartásáról és az ismételt fel-
szólítás és bírság kiszabásától sem várható a jogelle-
nes állapot megszüntetése.

Összeírják az ebeket
Tisztelt Ebtartó!
Tiszaújváros területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a
alapján történik az ebek összeírása a jogszabályban meghatározott adattartalommal.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elekt-
ronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, szemé-
lyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak
hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a te-
lepülési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy Tiszaújváros önkormányzata az ebösszeírás adatai alapján jelenleg nem
tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.

Az ebösszeíró adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán,
továbbá letölthető a Polgármesteri Hivatal honlapjáról.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri
Hivatal részére az alábbi módokon:
- levélben postai úton,
- az ügyfélszolgálaton személyesen,
- elektronikusan a toroklg@tujvaros.hu e-mail címre
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2012. május 30.

Polgármesteri Hivatal

Útlezárások lesznek!
A Derkovits Kulturális Központ programjainak balesetmentes lebonyolítása érdekében útlezárások lesznek
április 27-én és 28-án!
Helyszínek:
április 27. (péntek)
11.00 – 14.00 óra között – Városháztér
09.00 – 19.00 óra között – Hotel Phőnix melletti nagy parkoló
09.00 – 19.00 óra között – A Bethlen G. út – Hotel Phőnix és a Rózsa út kereszteződéséig tartó szakasza, az
Építők útja – Kazinczy és Bethlen G. út közötti szakasza, valamint a Kazinczy út – Építők és Rózsa út kö-
zötti szakasza
április 28. (szombat)
09.00 - 18.00 óra között – Városháztér
09.00 - 18.00 óra között – Hotel Phőnix melletti nagy parkoló
09.00-18.00 óra között - a Bethlen G. út – Hotel Phőnix és a Rózsa út kereszteződéséig tartó szakasza, az Épí-
tők útja – Kazinczy és Bethlen G. út közötti szakasza
Az útlezárások időszakában a helyi autóbuszjáratok nem érintik a Bethlen Gábor úti megállót.

Előtérben a kutyák

Az állattartás szabályairól


