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Gazdaságfejlesztés, költségvetés

A város életében mérföldkőnek számító gaz-
daságfejlesztési, beruházásösztönző dönté-
seket hozott tavaly Tiszaújváros önkor-
mányzata. A település jövőjét alapvetően be-
folyásoló határozatokról, megállapodások-
ról, az ugyancsak 2013-ban elfogadott
középtávú, 2020-ig szóló fejlesztési tervről,
valamint a 2014. évi költségvetésről Bráz
György polgármesterrel beszélgettünk.

- Tiszaújváros az iparnak köszönheti létét, az
energetika és a vegyipar zöldmezős beruházá-
sai hozták létre, emelték városi rangra –
mondja a polgármester. – A város alapítói a
kezdetektől fogva kiemelt figyelmet fordítot-
tak a helyi gazdasági szereplőkkel való együtt-
működésre, a különböző ipari beruházások
támogatására. A jelenlegi városvezetés is elkö-
telezett a helyi gazdaságfejlesztés iránt és min-
den rendelkezésére álló törvényes eszközzel
támogatja a Tiszaújvárosban működő, illetve
ide települő vállalkozásokat.
- Melyek ezek az eszközök?

Szabályozás, szándék

- A fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatos
együttműködésünk első konkrét lépéseként az
önkormányzat, a MOL és a TVK együtt végezte
és finanszírozta azt a tervezőmunkát, melynek
alapján módosítottuk a város déli övezetére -
döntően a TVK és a MOL Tiszai Finomító terü-
letére - vonatkozó rendezési tervünket, építés-
ügyi szabályozásunkat. Ezzel a meglévő léte-
sítmények bővítésének, új üzemek létesítésének
jogi, hatósági feltételeit teremtettük meg. Követ-
kező lépésként egy nyilatkozatot fogadott el a
képviselő-testület a tiszaújvárosi gazdaságfej-
lesztésről, a helyi beruházások ösztönzéséről.
Ebben kinyilvánítottuk, hogy eltökéltek vagyunk
a helyi gazdasági környezet fellendítése iránt,
amely alkalmas a városunkban működő gazda-
sági szereplőkkel való gyümölcsöző, kölcsönös
előnyökön nyugvó kapcsolat megőrzésére, to-
vábbi ápolására, ugyanakkor vonzó a letele-
pedni, beruházni kívánó vállalkozások számára.
- Az eltökéltség, a szándék önmagában
kevés. Milyen eszközhöz nyúltak a már em-
lített építésügyi szabályozáson túl?
- A nyilatkozatban azt is rögzítettük, hogy el-
kötelezettek vagyunk egy vállalkozásbarát

helyi adópolitika kialakításában, továbbá, hogy
a potenciális üzleti fejlesztések támogatása, az
ebből eredő foglalkoztatás növelése érdekében
készek vagyunk aktív párbeszéd folytatására a
településünkön beruházást, fejlesztést tervező
piaci szereplőkkel.

Középtávú adóstratégia

- A „vállalkozásbarát helyi adópolitika” ki-
fejezés alatt adócsökkentést értünk általá-
ban. Megengedheti magának ezt egy önkor-
mányzat manapság?
- Az önkormányzatok finanszírozásában az ál-
lami szerepvállalás fokozatosan csökken, egy-
értelmű tehát, hogy a város működtetésében az
iparűzési adóbevételnek van a legnagyobb sze-
repe. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is,
hogy a vállalkozások megtartásának, a jövő-
beni beruházásoknak egyik kritikus eleme az
adóterhelés mértéke. Ennek ésszerű, a város
biztonságos működését nem veszélyeztető, de
a vállalkozásokat ösztönző mértékre csökken-
tése lehet az az eszköz, mely lehetővé tenné,
hogy a város fejlődése felgyorsuljon.
- Ezek irányelvek, de csökken-e valójában
az adóteher?
- A képviselő-testület által elfogadott közép-
távú adóstratégia első lépéseként 2015. január
1-jei hatállyal a helyi iparűzési adó általános
mértéke 0,1 százalékponttal, az építményadó
általános mértéke négyzetméterenként 50 fo-
rinttal csökken. Kinyilvánítottuk azt is, hogy
nem vezetünk be új adónemet. A stratégia má-
sodik lépcsőjében 2016. január elsejétől foko-
zatosan, de legfeljebb 1,3%-ig csökkentjük az
iparűzési adó mértékét. Ennek azonban, mint
említettem, feltétele a város biztonságos mű-
ködése, a kötelező és önként vállalt feladatok
színvonalas ellátásának biztonsága. Ehhez az
kell, hogy a mérséklésből eredő adókiesést
kompenzálja, jobb esetben haladja meg a gaz-
dasági konjunktúrából, az új vállalkozások te-
vékenységéből származó adótöbblet.

Megállapodás a MOL-lal

- A gazdaságfejlesztési törekvések első „ha-
szonélvezője” a MOL lehet. Tiszaújváros
önkormányzata és a magyar ipar zászlósha-
jójának is nevezett cég ősszel megállapodást
kötött. Mit tartalmaz ez a megállapodás?

- Bizonyára mindenki előtt ismert, hogy a Mol-
csoport tagjaként működő TVK egy butadién
üzemet létesít, melynek építése már meg is kez-
dődött. Megjegyzem, eleinte több lehetséges
helyszín is szóba került, s a MOL, illetve a TVK
vezetése még 2012-ben arra kérte önkormány-
zatunkat, hogy tegyünk javaslatot a projekt ti-
szaújvárosi megvalósításának elősegítésére. A
cégcsoport kedvezőnek tartotta az előzőekben
említett keretlehetőségeket, s ennek is köszön-
hető, hogy végül Tiszaújváros mellett döntöttek.
Ezt követően megkezdődtek a tárgyalások az
üzemmel kapcsolatos megállapodásról. Időköz-
ben azonban arról tájékoztattak bennünket, hogy
a Mol-csoport részéről egy újabb nagy volumenű
beruházás tervei körvonalazódnak, amely a mű-
gumi alapanyagául szolgáló butadiénre épülne.
Ennek tükrében új alapokra helyeztük a tárgya-
lásokat és egy olyan, immáron kibővített megál-
lapodás született, amely nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy ez a beruházás is Tiszaújvárosban
valósuljon meg. A megállapodás gerincét az
előbbiekben vázolt helyi iparűzési adócsökken-
tés feltételei adják. Részletesen szerepel benne
az adócsökkentés számítása, folyamata, felté-
telei, ütemezése. Deklaráltuk a legfontosabb
alapelvet, miszerint az adócsökkentés a beruhá-
zások üzembe helyezését követően, a befizetett
adónövekmény mértékében történik. Rögzítet-
tük azt is, hogy az adócsökkentési folyamat, il-
letve a szerződés időtartama alatt törekszünk az
önkormányzati szinten 3 milliárd forint összegű
éves iparűzési adó biztosítására.
- Ön korábban a 21. század eddigi legjelen-
tősebb önkormányzati döntésének nevezte a
megállapodást. Valóban ilyen történelmi je-
lentőségű ez a szerződés?
- Tiszaújváros történetében mindig meghatá-
rozó volt az ipar, a vegyipar szerepe, amely a
település jelenlegi magas színvonalú működé-
sének, illetve jövőbeni fejlődésének is záloga.
Meggyőződésem, hogy a középtávú adóstraté-
gia és a megállapodás révén - melyhez hason-
lót kívánunk kötni másokkal is, több céggel is
tárgyaltunk már erről - meg tudjuk tartani a
város területén működő vállalatokat, illetve
ösztönözni tudjuk a működni, fejleszteni szán-
dékozó vállalkozások idetelepülését. Ma
ugyanis annak a településnek van jövője,
amely képes hosszú távon gondolkodni és
rövid távú céljait, érdekeit ennek megfelelően
alárendelni.

/folytatás a 3. oldalon/

Nyilatkozat
a tiszaújvárosi gazdaság fejlesztésére
és a helyi befektetések ösztönzésére

Tiszaújváros Magyarország északkeleti régiójának meghatározó ipari
központja. Már a város alapítói is a kezdetektől fogva kiemelt fi-
gyelmet fordítottak a helyi gazdasági szereplőkkel való együttmű-
ködésre, a különféle ipari beruházások támogatására.

A város vezetése – szem előtt tartva az itt élők életminőségének meg-
őrzését és javítását, elősegítve a város népességmegtartó erejének nö-
velését, valamint a városfejlesztési elképzelések megvalósítását –
ezúton is kifejezésre kívánja juttatni azon szándékát, hogy teljes mér-
tékben elkötelezett a helyi gazdaságfejlesztés iránt, és minden ren-
delkezésére álló törvényes eszközzel támogatni fogja a Tiszaúj-
városban jelenleg is működő, illetve a jövőben ide települő vállalko-
zásokat.

Az önkormányzat képviselő-testülete szilárdan eltökélt a helyi gaz-
dasági környezet fellendítése iránt, amely alkalmas a városunkban
működő gazdasági szereplőkkel való gyümölcsöző, kölcsönös elő-
nyökön nyugvó kapcsolat megőrzésére és további ápolására, ugyan-
akkor vonzó környezetet teremt a Tiszaújvárosban letelepedni,
beruházni kívánó vállalkozások számára is.

A fenti célok érdekében elkötelezettek vagyunk egy vállalkozásbarát
helyi adópolitika kialakításában, a beruházásokat ösztönző telepü-
lésrendezési eszközök és szabályok megalkotásában, valamint az ön-
kormányzat hatáskörébe tartozó hatósági, engedélyezési eljárások
hatékonyabb lebonyolításában.

A jövőben megvalósuló potenciális üzleti fejlesztések támogatása és
az ebből eredő foglalkoztatás növelése érdekében, a kölcsönös biza-
lom megalapozása és a kiszámíthatóság megteremtése jegyében ké-
szek vagyunk aktív párbeszédek folytatására a településünkön beru-
házást, illetve fejlesztést tervező piaci szereplőkkel.

Tiszaújváros, 2013. június 13.

Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
nevében és megbízásából

Bráz György
polgármester

A képviselő-testület elkötelezett a vállalkozásbarát adó-
politika iránt.

Az ipari parki ingatlanértékesítés feltételein is enyhített a
testület.

A MOL-lal kötött megállapodást Pethő Zsolt, aTVK vezérigazgatója, Bráz György polgármester és Fasimon Sándor, a MOL Magyarország
ügyvezető igazgatója írta alá.
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2013. évi adóbevételek

Üzletek, vállalkozások,
építési engedélyek,

idegenforgalom

megszűnt üzletek száma 58 db
új üzletek száma 67 db
vállalkozások száma, egyéni
vállalkozókkal együtt (becsült adat)1700 db
építési engedélyek száma 21 db
vendégéjszakák száma 44 990 éj

A 15 legnagyobb
adófizető cég

JABIL CIRCUIT MAGYARORSZÁG KFT.
TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYRT.
MOL NYRT.
COLUMBIAN TISZAI KOROMGYÁRTÓ KFT.
TAGHLEEF INDUSTRIES KFT.
JABIL HUNGARY LP KFT.
ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT.
RÉVÉSZ TRANS KFT.
PETROLSZOLG KFT.
TVK-ERŐMŰ KFT.
INNO-COMP KFT.
TRANS-SPED KFT.
BONAR GEOSYNTHETICS KFT.
TISZA AUTONOTIVE KFT.
TISZATEXTIL KFT.

Megnevezés Mennyiségi
egység Adat Támogatási

összeg (E Ft)

lakásfenntartási támogatásban részesülők száma háztartás 756 26 119

adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma háztartás 117 18 775

adósságkezelési tanácsadásban részesülők száma háztartás 128 -
átmeneti segélyben részesülők száma fő 1710 33 890

rendszeres átmeneti segélyben részesülők száma háztartás 464 12 578

rendszeres szociális segélyezettek száma fő 50 12 079

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma fő 521 64 416

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma fő 667 10 841

ebből iskolakezdési támogatásban részesülők száma fő 236 1 416

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma fő 731 6 334

tankönyvtámogatásban részesülők száma fő 516 3 795
táboroztatási támogatásban részesülők száma fő 21 575

óvodáztatási támogatásban részesülők száma fő 13 250

gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben részesülők száma fő 1232 5 109

életkezdési támogatásban részesülők száma fő 120 5 700

első lakáshoz jutók támogatásában részesülők száma fő 19 12 400

ápolási díjban (méltányosság) részesülők száma fő 77 17 089

átmeneti gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatásban részesülők száma fő 255 4 499

közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma fő 137 1 773
temetési segélyben részesülők száma fő 69 2 259
egyszeri év végi támogatásában részesülők száma fő 1451 18 471

gyermekes családok év végi támogatásában részesülők száma fő 278 3 800

kábel TV előfizetési díjtámogatásban részesülők száma fő 1511 22 269

szemétszállítási díjmentességben részesülők száma fő 1588 37 098

Szociális támogatások 2013

Megnevezés Mennyiségi
egység Adat Támogatási

összeg (E Ft)

Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesültek száma fő 76 4 398

Adónem megnevezése Adófizetők száma Adóbevétel (Ft)

helyi iparűzési adó 1114 3 398 149 398

építményadó 499 660 335 775

gépjárműadó 5410 46 306 961

idegenforgalmi adó 36 8 360 600

vállalkozók kommunális adója - -

Megnevezés Mennyiségi
egység Adat

terület km2 46,04

terület ha 4 604,2
zöldterület összesen m2 1 084 175

ebből:
közkert m2 404 803
közpark m2 24 100

közjóléti erdő m2 64 600

véderdő m2 599 800
vízelvezető árok db 18
járda + kerékpárút hossza km 48,215 + 11,811

kiépített úthálózat hossza km 38,345
parkoló terület m2 49 908
közvilágítás % 99
közvilágítási lámpatestek száma db 2 301

helyi autóbuszjáratok összesen db (pár) 48

ebből:

munkanapokon járatpár/nap 22

szabadnapon járatpár/nap 9

munkaszüneti napon járatpár/nap 9

szennyvíztisztító kapacitás m3/nap 3 600

ebből biológiai tisztítási
kapacitás m3/nap 3 600

népsűrűség fő/km2 386

lakások száma 7333

ebből a távfűtött lakások száma 5519

Kilenccel nőtt az üzletek száma.

Csaknem 45 ezer vendégéjszakát töltöttek nálunk.
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Terv a fejlesztésre
- Az önkormányzat gondolkodott, tavaly
decemberben fogadta el a testület Tiszaúj-
város 2020-ig tartó fejlesztési tervét. Milyen
előzményei, indokai voltak ennek a tervnek?
- Önkormányzatunk négyéves ciklusonként
rövid távra szóló gazdasági programot fogad
el, amely a középtávú stratégiai fejlesztési el-
képzeléseken alapszik. Az elmúlt pár évben je-
lentősen megváltoztak a társadalmi, gazdasági
viszonyok. A még mindig válsággal küzdő Eu-
rópa és benne hazánk is, a megváltozott struk-
túrában folyamatosan keresi a megoldásokat az
éppen aktuális problémákra. A gazdasági vál-
ság hatásai, amelyek nem csak a vállalkozások,
hanem jelentős mértékben a lakosság életét is
megnehezítik, úgy gondolom, hogy egyértel-
műen indokolják a problémák megoldásának
további feltárását. Ebben a helyzetben az ön-
kormányzatoknak a helyi erőforrásokra tá-
maszkodva új lehetőségeket kell megismerniük
és új kompetenciákat kell alkalmazniuk, integ-
rált megközelítéssel, komplex módon. Ki-
emelten fontos a település önfenntartó képes-
ségének erősítése, a helyi erőforrások feltárása,
kiaknázása, az öngondoskodás elvének érvé-
nyesítése. Tiszaújváros mindenkor igyekszik
ezen elveknek megfelelni. Önkormányzatunk
véleményem szerint példaértékű munkát vég-
zett az elmúlt időszakban a helyi fejlesztési le-
hetőségek elősegítésében. Több olyan intéz-
kedés született, amelyek megalapozzák város-
unk ipari szereplőinek elkövetkezendő fejlesz-
téseit. Gondolok itt a már említett Település-
rendezési Terv módosítására, illetve az önkor-
mányzat helyi befektetések ösztönzésére vo-
natkozó nyilatkozatra, és az ezzel kapcsola-
tosan elfogadott adóstratégiára. Rendkívül fon-
tos lépés volt a MOL-lal megkötött stratégiai
megállapodás, amely beruházások alapjait te-
remtette meg, és várhatóan további ipari be-
fektetők megjelenésének indikátora lehet. Itt
kell megemlítenem azt az intézkedést is, amely
alapján a Polgármesteri Hivatalon belül létre-
jött egy pályázati csoport, így még nagyobb
odafigyeléssel és hatékonyabban használhatjuk
ki a pályázati forrásokat fejlesztési elképzelé-
seink megvalósításában. Az elmúlt időszakban
– uniós tagságunknak köszönhetően – város-
unk több olyan beruházást tudott megvalósí-
tani, amelyek az Európai Unió társfinanszí-
rozásával, EU-s pénzügyi rendszereken ke-
resztül nyertek anyagi támogatást. A legtöbb
hazai, és szinte minden uniós pályázati kiírá-
son való részvétel egyik alapvető feltétele,
hogy az adott pályázó rendelkezzék egy olyan
átfogó, komplex dokumentummal, amelyből
fejlesztési elképzelései világosan kiolvashatók.
Már önmagában emiatt is célszerű egy ilyen
középtávú fejlesztési terv elkészítése.
- Mit tartalmaz ez a terv? Mi a város célki-
tűzése, és miként kívánja ezt elérni?
- A helyi fejlesztések megvalósításához alap-
vető cél a már elért eredmények jó színvonalon
történő megtartása, az élhető, fenntartható és
versenyképes település megőrzése. Ennek fi-
gyelembevételével dolgoztuk ki Tiszaújváros
középtávú fejlesztési tervét, amely a helyi sajá-

tosságok ismeretében - igazodva az országos és
a megyei elképzelésekhez - igyekszik feltárni
azokat a lehetőségeket, amelyek városunk tö-
retlen fejlődését és a helyi közösség igényeinek,
elvárásainak megvalósítását szolgálhatják.
- Hogyan?
- A koncepció a helyzetelemzést és az orszá-
gos, illetve megyei szintű fejlesztési progra-
mok rövid áttekintését követően ismerteti az
egyes prioritást élvező területekkel kapcsola-
tos helyzetképet, valamint a fejlesztésükre vo-
natkozó elképzeléseket, főbb irányokat. A
fejlesztési terv mellékleteként az egyes önkor-
mányzati intézmények, illetve önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok saját feladatu-
kat és területüket érintő fejlesztési tervei, vala-
mint a megyei önkormányzathoz benyújtott
fejlesztési projektjavaslatokat is csatoltuk.
(Lásd táblázatunkat a 4. oldalon! – a szerk.)

Stabil költségvetés
- Térjünk vissza a mába. A képviselő-testü-
let már megkezdte a 2014. évi költségvetés
tárgyalását. Milyen pénzügyi év elé néz az
önkormányzat?
- A városvezetés legfontosabb célja az, hogy a
város működőképessége biztosított legyen, a
közszolgáltatások, a szociális, az egészségügyi
ellátások az eddig megszokott színvonalon a
lakosság rendelkezésére álljanak. A működést
és a fejlesztést egyaránt főleg saját forrásra tá-
maszkodva, csak pályázati forrásokat bevonva
kell finanszírozni. A beruházások megvalósí-
tása előtt pedig vizsgálni kell azok szükséges-
ségét és hosszú távon való fenntarthatóságát.
A 2014. évi koncepcióban a költségvetés elő-
készítéséhez megfogalmazott alapelvek a vá-
rosvezetés legfontosabb céljait hűen tükrözik.
Az ott megfogalmazott alapelveket figyelembe
kell venni és érvényesíteni szükséges a gaz-
dálkodás folyamatában, mert e nélkül a város
működtetése és fejlesztése nem fenntartható. A
költségvetési bevételek tervezett előirányzata
6 milliárd forint, melyet az előző évi pénzma-
radvány 1,3 milliárd forinttal egészít ki. Így

összesen 7,3 milliárd forintnyi forrás áll ren-
delkezésre, mely 28%-kal haladja meg az előző
évi eredeti előirányzatot.
- Miből fakad ez a forrásbővülés?
- A jelentős emelkedés oka elsősorban a két
legnagyobb adózó kimagasló, a tervezettet je-
lentősen meghaladó augusztusi és decemberi
adóelőleg-kiegészítése. A jelentős többletbe-
vétel és az önkormányzat takarékos gazdálko-
dása együttesen eredményezte a jelenlegi stabil
pénzügyi helyzet kialakulását.
- A lakosság is érzékelheti majd ezt a hely-
zetet?
- Igen. Folytatjuk például a panelprogram támo-
gatását. A lakóépületek energiatakarékos felújí-
tására a 2009. évi pályázatok alapján megkötött,
majd 2013-ben újrakötött szerződések teljesíté-
séhez a 247 millió forint önkormányzati támo-
gatás a költségvetésben rendelkezésre áll. Ennek
segítségével 14 társasház energiatakarékos fel-
újítása valósulhat meg. Kiemelt jelentőségű az
iparosított technológiával épült lakóépületek
energiamegtakarítást eredményező korszerűsí-
tése, felújítása, ezért amennyiben erre vonatko-
zóan lesz központi pályázat, megvizsgáljuk a
csatlakozás lehetőségét, és megteremtjük a szük-
séges feltételeket az erre a célra elkülönített 100
millió forintos keret felhasználásával. Meg kell
említeni egy másik területet is. A gazdasági vál-
ság következtében tovább nőtt a krízishelyzet-
ben lévő családok száma. Változatlanul prob-
lémát jelente a családok életében az eladósodás,
a hiteltörlesztések, valamint különösen az ala-
csony képzettségűeket sújtó munkanélküliség.
Az önkormányzat által működtetett szociális tá-
mogatási rendszer 2014-ben is jelentős támoga-
tást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők
számára.Aköltségvetés lehetővé teszi a „Látható
Tiszaújváros” program megvalósítását is. Az
utóbbi években az önkormányzat kevesebbet tu-
dott beruházásokra, felújításokra fordítani, azon-
ban a közterületek, ingatlanok, ingóságok
karbantartása minden esetben megtörtént. 2014-
ben nagyobb az önkormányzat mozgástere, az
állagmegóvásra, korszerűsítésre, energiahaté-
konyság javítására jelentősebb összeg áll rendel-
kezésre, mint korábban.

Bráz György polgármester szerint 2014-ben nagyobb lesz az önkormányzat mozgástere.

Határozat
az adóstratégiáról

Tiszaújváros képviselő-testülete 2013. július 4-én tartott rendkívüli
ülésén megtárgyalta a Tiszaújváros helyi adópolitikájának középtávú
stratégiájára vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

1. A képviselő-testület – tekintettel arra, hogy a város biztonságos és
fenntartható működtetéséhez, valamint az indokolt fejlesztésekhez,
beruházásokhoz a helyi iparűzési adó bevétele nyújtja a legfőbb for-
rást – a helyi adópolitika középtávú stratégia alkalmazásának alap-
feltételeként rögzíti, hogy a helyi iparűzési adóbevételek szintje a
város 5. pontban meghatározott alapvető működését nem veszélyez-
tetheti.

2. A képviselő-testület a tiszaújvárosi gazdaság fejlesztése és a helyi
befektetések ösztönzése tárgyában elfogadott nyilatkozatban megfo-
galmazott célok elérése érdekében 2015. január 1-jei hatállyal a helyi
iparűzési adó általános mértékét 0,1 százalékponttal 1,9%-ra, az épít-
ményadó általános mértékét 50,- Ft/m2-rel, 900 Ft/m2-re csökkenti.

3. A képviselő-testület a középtávú vállalkozásbarát helyi adópoli-
tika kialakítása érdekében – az 1. és 5. pontban meghatározott felté-
telek teljesülése esetén – a helyi iparűzési adó mértékét minimum az
alábbiak szerint fokozatosan mérsékli:
2016. január 1-jétől minden évben legalább 0,1 százalékponttal, de
célkitűzésként azzal a mértékkel csökkenti a helyi iparűzési adó mér-
tékét, hogy az adó általános mértékének tervezett csökkentése miatt
kieső tárgyévi iparűzési adóbevételt várhatóan elérje, vagy haladja
meg a gazdasági konjunktúrából, a betelepülő új vállalkozások tevé-
kenységéből, illetve az üzembe helyezett új beruházásokból szár-
mazó adótöbblet. A helyi iparűzési adó mértéke – ezen középtávú
adóstratégia keretében – nem csökkenhet 1,3% alá.
Amennyiben az adónövekmény a további adócsökkentés lehetőségét
megteremti, úgy az önkormányzat vizsgálja a középtávú adóstraté-
giájának újratárgyalását.

4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a jelenlegi jogszabályok
felhatalmazása alapján kivethető helyi adónemek közül új adónem
bevezetését nem tervezi.

5. A képviselő-testület felelősséget érezve a városban élők és a jövő
nemzedéke iránt, szem előtt tartva a település működőképességét,
alapelvként kívánja rögzíteni, hogy a 3. pontban tervezett adócsök-
kentési folyamatot a mindenkor hatályos jogszabályok keretei kö-
zött, az alapvető működést biztosító kötelező és a jelenleg önként
vállalt önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyeztetve, a költ-
ségvetési egyensúly fenntartása mellett fogja elfogadni és végrehaj-
tani azzal, hogy az önként vállalt feladatokra fordítható éves
keretösszeg nem növelhető.
Mindezek érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy – az e tárgyban elfogadott nyilatkozattal, a mindenkor
hatályos jogszabályi környezettel, az önkormányzatok finanszírozási
rendszerével, valamint az e határozatban foglaltakkal összhangban –
minden év november 30. napjáig vizsgálja meg a következő évre ter-
vezett adócsökkentés bevezetésének körülményeit, indokoltságát és
– figyelembe véve a város legnagyobb adófizetőivel, jelentős beru-
házásokat tervező gazdasági társaságokkal folytatott konzultációk
eredményét is – tegye meg javaslatát.

A 2014.évi költségvetés
alapelvei

1. Takarékos, biztonságos és átlátható működés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok elsődlegessége.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Tudatos városüzemeltetés és -fejlesztés.
5. Beruházások kivitelezése akkor indítható, amennyiben a forrás biz-
tosítása nem veszélyezteti az előzőekben megfogalmazott elveket.
6. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok költséghatékony
működése.
7. Hitelfelvétel az önkormányzat likviditásának biztosítása és euró-
pai uniós pályázat önrészének megteremtése érdekében történhet. Tö-
rekedni kell a likviditási célú hitel kiváltására a bevételek növelése
mellett a kiadások további lehetséges csökkentésével.
8. Kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének
megteremtése.

A nyertes panelprogram-pályázatok támogatására 247 millió forint áll rendelkezésre. Újabb központi pályázat kiírása esetén az önkor-
mányzat is folytatja a programot.

Rendkívüli ülésen határoztak az adóstratégiáról.
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Projekt címe Projekt célja Tervezett tevékenységek (építés, eszközbeszerzés, egyéb)

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet B és C épü-
let együttes rekonstrukciója az alapellátás
infrastukturális fejlesztése

Az alapellátás (felnőtt és gyermek háziorvosi, valamint védőnői szolgálat)
infrastrukturális fejlesztése, teljes körű rekonstrukciója, magába foglalva
az energiahatékony működési rendszer kialakítását, vízvezeték-rendszer
korszerűsítését és az akadálymentesítés megoldását.

Az épületek rekonstrukciója során az energiahatékonyság növelése érdekében nyílászáró
csere, homlokzati utólagos külső hőszigetelés, energiatakarékos épületgépészeti és épület-
villamossági felújítás. Teljeskörű akadálymentesítés (fizikai és infokommunikációs) in-
dukciós hurok, segítő lapok, burkolatcsere, belső nyílászárócsere, vizesblokkok felújítása.
Gyengeáramú hálózatok kiépítése. Villamos és gépészeti hálózat kialakítása. Akadálymen-
tes felvonó kialakítása.

Kerékpárral Polgár és Tiszaújváros között Kerékpárral történő biztonságos napi közlekedés biztosítása. Tiszaújváros-Tisza-part városrész-Polgár viszonylatában a napi munkába járás céljából új
kerékpárút építése.

"Öt szírmú virág" - a tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvoda telephelyein a szolgáltatás-minő-
ség fejlesztése a gyermekek
tehetséggondozásának, mentálhigiéniés nevelé-
sének és egészségmegőrzésének érdekében

A tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által a köznevelési közszolgálat
keretében biztosított óvodai nevelés minőségének fejlesztése a gyermekek
mentálhigiéniés nevelésének és egészségmegőrzésének érdekében, amely
elősegíti a gyermekek harmonikus lelki, testi fejlődését, készségeik, ké-
pességeik életkori sajátosságaiknak megfelelő fejlesztését.

Szabadtéri udvarok megújítása, fejlesztése, homokozók árnyékolása, gyermekméretű szer-
számok beszerzése, poros udvarrészek burkolatcseréje, sportudvarrészek kialakítása, ud-
vari játszóelemek beszerzése.

"Mozdulj az életedért" - Az Ifjúsági Park
infratrukturális fejlesztése Tiszaújvárosban az
egészséges, aktív életmód kialakítása, megtar-
tása érdekében

Az Ifjúsági Park funkcionális infrastruktúrafejlesztése Tiszaújváros és tér-
sége lakóinak egészséges életvitelének szolgáltatában.

Az Ifjúsági Parkban található fizikai aktivitást szolgáló futópályák újraburkolása, kosár-
labda, kézilabda pályák felújítása, erősítő, nyújtó szabadtéri sporteszközök telepítése, ki-
szolgáló létesítmények kialakítása (kerékpártárolók, szalonnasütő, bográcsozó).

Ezüsthíd Gondozóház infrastrukturális fejlesz-
tése, intézményi kapacitás bővítése, demens sze-
mélyeket ellátó idősek otthonának kialakítása

A városban élő, önmaguk ellátására időlegesen, vagy tartósan nem képes
idősek szélesebb körű ellátása érdekében szükséges a már meglévő intéz-
mény felújítása, a kapacitásfejlesztés érdekében az Ezüsthíd Gondozóház
bővítése, és/vagy demens személyek ellátására alkalmas intézmény/egy-
ség kialakítása.

Ezüsthíd Gondozóház: személylift cseréje, mosdók, kiszolgáló helyiségek teljeskörű fel-
újítása, közösségi terem felújítása - bővítés esetén újak kialakítása. Nővérhívó rendszer
felújítása. Demens személyeket ellátó idősek otthonának kialakítása a szakmai előírások
figyelembevételével.

A Tiszaújvárosi Városközponti Piac bővítése,
csarnoképület fűtéskorszerűsítése, hőszigetelése

Elárusító felület biztosítása az őstermelők, biozöldség termelők részére, a
csarnoképület fűtéskorszerűsítése, hőszigetelése.

A helyi identitás növelése – az egyén és a lakóhely közötti kapcsolat erősítése. A tudatos
térségi, helyi fogyasztás és vásárlás ösztönzésével új biozöldség elárúsító hely kialakítása.
Piaccsarnok épületének fűtéskorszerűsítése, hőszigetelése.

A Tiszaújvárosi Városi Köztemető bővítése
Tiszaújváros Város Önkormányzatának a kegyeleti szolgáltatási kötele-
zettség feltételrendszerének biztosítása a köztemető alapterületének bőví-
tésével.

A városi köztemető területének bővítése, közművesítése, utak, kerítés kialakítása.

"Tiszaújváros élhetőbb városközpontjáért!" A városi életminőséget javító közlekedési, gazdasági és közösségi fejlesz-
tések a Városház tér rehabilitációjával.

Burkolt tér, parkoló területek, zöldfelületek felújítása, dísztó felújítása, közműhálózat re-
konstrukciója. Dísznövényzet megtervezése, újratelepítése.

Belterületi utak burkolatfelújítása Teljes felületen történő felújítás a hosszútávú fenntarthatóság érdekében. A város belterületi útjainak kopóréteg felújítása új réteg felvitelével.

Belterületi járdák felújítása Aszfalt technológiával készült járdák tartós burkolat lerakásával történő
felújítása.

Aszfaltfelület bontása, járdaalap helyreállítás, szegély helyreállítás, homokágy kialakítása,
tartós burkolat lerakása.

Közösségi terek, játszóterek felújítása Meglévő játékelemek, utcabútorok modernizálásáa, cseréje. Új játékelemek beszerzése, utcabútorok kihelyezése, társalgók kialakítása 3 helyszínen.

Belső kerékpárutak építése A városi kerékpáros közlekedés fejlesztése. Meglévő kerékpárút-hálózat új utakkal történő összekötése, új kerékpárutak építése öt sza-
kaszon.

Közterületek rehabilitációja parkolók kialakítá-
sával

Közterületek rehabilitációja a szebb és hasznosabb települési környezetért
a sportolásra és kikapcsolódásra érkező családok parkolási nehézségeinek
enyhítésére szolgáló parkolók kialakítával.

A Szederkényi út 10. sz. alatti volt TIGÁZ telephely és az előtte lévő területen 80 db új
parkoló és a Tisza útról a sportpálya melletti kerítésen kívüli területen 200-250 db új par-
koló kialakítása térburkolattal ellátva.

"Biztonságos település" közterületi térfigyelő
kamerahálózat kiépítése

A közbiztonság és vagyonbiztonság feltételeinek javításával vonzó telepü-
lési környezet kialakítása térfigyelő kamerahálózat kiépítésével.

Térfigyelő kamerák beszerzése, figyelőpontok, elektromos vezetékhálózat kiépítése, opti-
kai kábelhálózat lefektetése.

A Tiszaújvárosi Sportcentrum akadálymentesí-
tése

A teljes körű akadálymentesítés megvalósulásával bármely típusú fogya-
tékkal élő személy képes legyen a Sportcentrumban sportolni, a játékcsar-
nokot és az edzőtermet, valamint a hozzá kapcsolódó öltözőket használni,
illetve a nevezett létesítményekben zajló különböző rendezvényeket meg-
tekinteni.

4 db mozgássérült parkoló kialakítása
lépcsőjáró kialakítása
büfé átalakítása
wc blokk átalakításával új mozgássérült wc kialakítása
mozgássérült wc átalakítása
új öltözőblokk kialakítása mozgássérült wc-vel, zuhanyzóval
ajtószárny csere asszimetrikus szárnyakra
orvosi szoba ajtónyílás bővítés
emeleti irodáknál ajtónyílás bővítés 3 db

Sportcentrum játékcsarnok-edzőterem-uszoda
épületegyüttes energetikai korszerűsítése

Az épületegyüttes víz-és gázfogyasztásának csökkentése, az energiaellátó
rendszer hőtermelő primer oldali korszerűsítése és napkollektoros rend-
szer kialakítása révén.

Hőellátás a kazánházban
Hőellátás a játékcsarnokban
Használati melegvíz ellátás
Gázellátás
Megújuló energia hasznosítása napkollektoros rendszerrel

Termálvíz energetikai célú hasznosítása a Ter-
málfürdőben

Villamos energia előállítása gázmotorok használatával, hőenergia hőszi-
vattyús hasznosítása használati melegvíz előállításához vagy fűtéshez. Hőszivattyú és hozzá tartozó vezetékek beszerzése.

Gyógy-és Strandfürdőből kibocsátott használt
víz előírásoknak megfelelő elvezetése

A jelenlegi használtvíz elvezetési mód kiváltása az előírt kibocsátási határ-
érték, valamint a befogadó jellegéhez igazodó szennyezés-csökkentési cél
elérését szolgáló, a helyi adottságokat figyelembe vevő lehetséges és egy-
ben elfogadható módszerek bevezetésével.

Használt termálvíz elvezetésére szolgáló szivattyúk, vezetékek beszerzése.

Bébi pancsoló-medence építése a Tiszaújvárosi
Gyógy- és Strandfürdőben

A 0-3 év közötti gyermekek szülőkkel való együttfürdőzésének biztosí-
tása. Medenceépítés.

Napenergia hasznosítása a TiszaSzolg 2004 Kft.
létesítményeiben

Villamos energia, illetve melegvíz előállítása napelemek és napkollek-
torok segítségével. Napelemek, napkollektorok beszerelése.

Konyhai burkolatfelújítás a bölcsődében Bölcsődei szolgáltatások minőségének fejlesztése. Főzőkonyha burkolatainak cseréje, padlóösszefolyó kialakítása.

Nyílászáró csere óvodai és iskolai telephelyeken Energiahatékonyság növelése önkormányzati tulajdonú, közfeladatot el-
látó intézményekben.

Régi fa és fém nyílászárók bontása falnyílásból, új, hőszigetelő, műanyag nyílászárók be-
szerelése, falnyílás bejavítása.

Nyílászáró csere idősek klubja-, kulturális intéz-
ményi- és központi konyha telephelyeken

Energiahatékonyság növelése önkormányzati tulajdonú, közfeladatot el-
látó intézményekben.

Régi fa és fém nyílászárók bontása falnyílásból, új, hőszigetelő, műanyag nyílászárók be-
szerelése, falnyílás bejavítása.

Épületek hőszigetelése óvodai és iskolai telephe-
lyeken

Energiahatékonyság növelése önkormányzati tulajdonú, közfeladatot el-
látó intézményekben. Az intézményi épületek külső homlokzati szigetelése, színezése.

Épületek hőszigetelése idősek klubja-, kulturális
intézményi- és központi konyha telephelyeken,
bölcsődében, hajléktalanok átmeneti szállásán

Energiahatékonyság növelése önkormányzati tulajdonú, közfeladatot el-
látó intézményekben. Az intézményi épületek külső homlokzati szigetelése, színezése.

„Miénk itt a tér!” – a Derkovits Kulturális Köz-
pont intézményegységei épületének területbőví-
tése és átalakítása a közösségi tér funkciójához
igazodva

A Derkovits Kulturális Központ intézményegységeiben (Derkovits Kultu-
rális Központ, Hamvas Béla Városi Könyvtár, Helytörténeti Gyűjtemény)
az épületek bővítése, illetve átalakítása.

Színpad alapterület bővítése forgószínpad és zsinórpad beépítése, új vizesblokk, öltözők, 2
helyiség kialakítása a Tisza út felé megvalósuló épületbővítéssel.
Üvegezett falú, hangszigetelt kabinetek kialakítása. Személyi lift kiépítése. Iránymutató
padlófestések, a nagyothalló olvasók számára indukciós hurkok.

Projektjavaslatok a fejlesztési tervben
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2014-2020 között Tiszaújváros a kedvező földrajzi
fekvése révén a dél-borsodi régió meghatározó
ipari központja lehet.

Tiszaújváros Budapestről az M3 autópályán érhető
el, és szintén autópályán megközelíthető innen három
közeli megyeszékhely (Miskolc-M30-35 km, Nyír-
egyháza-M3-74 km, Debrecen-M35-76 km), ugyan-
akkor a debreceni repülőtér mintegy 80 km távol-
ságra található. Áruforgalmi kikötő megépítésével a
Tiszán megoldható lenne a folyami áruszállítás is.
Tiszaújváros önkormányzata 1997-ben döntött egy
140 hektáros ipari park létrehozásáról, melyben több
mint 7500 fő foglalkoztatása valósult meg (a 2011.
évi ipari parki tevékenységről készített beszámoló
adatai alapján). Az önkormányzat az általa alkalma-
zott adópolitikának és az összehangolt városfejlesz-
tésnek köszönhetően a továbbiakban is nagy hang-
súlyt fektet a helyi gazdaság fejlesztésére, élénkíté-
sére, és a befektetők ösztönzésére.
Figyelembe véve Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Te-
rületfejlesztési Koncepciójának tervezetét, megfo-
galmazódtak az elérendő célok, és ehhez kapcso-
lódóan az önkormányzat kiemelt feladatai:
1. Az önkormányzat alapvető feladata, hogy a helyi
közszolgáltatások működtetése mellett felvállalja a
helyi gazdaságfejlesztési feladatokat is. Tiszaújváros
elsősorban a gazdasági növekedés révén biztosíthatja
az itt élők életminőségének javítását, a város népes-
ségmegtartó erejének növekedését, az önkormányzat

költségvetési forrásainak növelését, valamint a vá-
rosfejlesztési elképzelések megvalósítását.
2. Az önkormányzat többségi tulajdonában álló Ti-
szaSzolg 2004 Kft. által üzemeltetett Ipari Parkban a
területek értékesítésének növelése a cél, mely a jö-
vőben a foglalkoztatottság javulását eredményezi és
állandó adóbevételt jelent az önkormányzat számára.

3. A gazdaság élénkítése érdekében célunk az ipar, a
szolgáltatások és az idegenforgalom területeinek ösz-
szehangolt fejlesztése.
4. A meglévő vállalkozásokhoz kapcsolódó beszállí-
tók megnyerése és az ipari parkban való letelepedé-
sük segítése.
5. A városközponti élelmiszerpiac és vásárcsarnok te-

rületének rendezése, a csarnok épületének felújítása
révén célunk, minél több őstermelő és kereskedő
„megnyerése”.
6. Kiemelt feladatunknak tekintjük a Gyógyfürdő
mellett egy négycsillagos szálloda építésének előse-
gítését, és a Tiszaújvárosban töltött vendégéjszakák
növelését.
7. Városmarketing elkészítésével segíteni kívánjuk a
működő és az ide települni szándékozó vállalkozá-
sok gazdasági bázisainak bővítését.
8. Tiszaújváros a környező 14 kis település kereske-
delmi és szolgáltató központja is egyben, és ezt a sze-
repét a továbbiakban is fenn kívánjuk tartani, illetve
intenzívebben kihasználni. Támogatjuk a hiányzó la-
kossági szolgáltatások és a gazdasági szféra kiszol-
gálását végző szolgáltatások fejlesztését.
9. Stratégiai megállapodást kötött a Jabil Circuit
Magyarország Kft. és a Magyar Kormány a gyártás-
fejlesztés, az újonnan felvettek képzési támogatása,
a beszállítói együttműködés, Magyarország verseny-
képességének erősítése vonatkozásában.
10. A megyei területfejlesztési koncepció szerint
Tiszaújvárost az úgynevezett Borsodi tengely térség-
hez sorolták, mely magában foglalja Miskolc-Ti-
szaújváros-Kazincbarcika-Ózd településeket és
Tiszaújvárosban a földrajzi adottságai alapján lo-
gisztikai bázis fejlesztését tervezik, melyhez azonban
szükséges az áruforgalmi kikötő megépítése.
A szennyezett területek kármentesítése Tiszaújvá-
rosban (TVK területe, belső és külső hulladéklerakó
helyei, Tisza I. Hőerőmű üzemi területe, régi pernye-
lerakó, új pernyelerakó) kiemelt feladatot jelent.

Gazdaságfejlesztés és beruházás-ösztönzés

A piac és vásárcsarnok felújításával az őstermelők és kereskedők megnyerése a cél.

2013. évi beruházási, nagyobb felújítási munkák
• A Hajdú téren új parkoló és út építése közvilágítás kiépítésével.
• A Városi Rendelőintézethez parkoló építése, közvilágítás kiépítése.
• Derkovits Kulturális Központ északi homlokzatának hőszigetelése, festése.
• Dísztó hídburkolat felújítása.
• Liszt Ferenc úti burkolat felújítása.
• Munkácsy Mihály út járda- és kerékpárút burkolat felújítás.
• Árpád u. 1-7. előtti szakaszon járda és parkoló felújítás.
• Árpád út páros oldalán járda burkolat felújítás.
• Tompa Mihály út útburkolat felújítás.
• Polgármesteri Hivatal belső felújítása.
• Tanuszoda burkolat felújítás.
• Tisza-part városrészben a lakótömbök közötti járdák burkolatának felújítása.
• Mátyás király úton a garázsokhoz vezető bekötő útszakaszok burkolat felújítása.
• Kazinczy Közösségi Ház, nyílászárók cseréje.
• Kazinczy Közösségi Ház I. emeletén irodák kialakítása.
• DKK körüli lépcsők, pihenők burkolatának cseréje
• Városi Rendelőintézetben rendelőhelyiségek átalakítása, tűzgátló ajtó beépítése.
• TIGÁZ telephely épületeinek bontása, tereprendezés.
• TIK kezelésében lévő épületeknél tetőszigetelés, kerítés- és előtető festések.
• KRESZ park felújítása
• „Esély Napközi Otthon” épületében belső átalakítási munkák és az udvar
átakítása.



6. oldal 2014. február 20.Önkormányzat
Kötelező

önkormányzati feladatok
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdése szerint a helyi közügyek, valamint a hely-
ben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati
feladatok különösen:
1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a köz-
világításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biz-
tosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása,
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjár-
művek parkolásának biztosítása);
3. közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közin-
tézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tiszta-
ságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biz-
tosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kul-
turális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység
támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabili-
tációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosí-
tása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárel-
hárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi köz-
foglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos
feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott
termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ide értve a hét-
végi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról
szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért
felelősnek minősül.

Az elmúlt években a magyar államigazgatás
szervezeti és feladatrendszere alapjaiban
változott meg.

A folyamat első lépéseként 2012-ben a me-
gyeszékhelyeken kormányablakok kezdték
meg működésüket, majd ezt követően 2013. ja-
nuár 1-jével felálltak a járási hivatalok, mint az
államigazgatás legalsóbb szintjét jelentő egy-
ségei. A járási hivatalokhoz kerültek át – a jel-
lemzően jegyzői, kivételesen polgármesteri
hatáskörbe tartozó – különböző államigazga-
tási feladatkörök, elsősorban okmányirodai fel-
adatok, néhány szociális igazgatás körébe
tartozó ügy, gyámhatósági, illetve gyámügyi
igazgatási feladatok.
Ezen folyamatok indukálták elsősorban a Pol-
gármesteri Hivatal szervezeti felépítésének és
létszá-mának újragondolását. A felülvizsgálat
eredményeként 2013. január 1-jétől az alábbi
három osztályra tagozódik a Polgármesteri Hi-
vatal.
- Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály
- Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osz-
tály
- Jogi és Igazgatási Osztály
Az osztályok által ellátott legfontosabb felada-
tok az alábbiak.

Pénzügyi, Fejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály
Ez az osztály alapvetően három jól elkülönít-
hető területen végzi tevékenységét. Előkészíti
a költségvetést, illetve az egyéb pénzügyi, gaz-
dasági tárgyú döntéseket, rendeleteket, vala-
mint közreműködik azok végrehajtásában,
továbbá szervezi a polgármesteri hivatal ope-
ratív gazdálkodását, számvitelét.
Az osztályon belül működő Adócsoport látja el
a hatáskörébe utalt elsőfokú adóhatósági, adó-
igazgatási feladatokat, ellenőrzi a helyi adók
bevallását, befizetését, behajtja az adókat, az
adók módjára behajtandó köztartozásokat.
A harmadik terület a városüzemeltetési felada-
tokat foglalja magába. Ezek elsősorban a köz-
területek fenntartásával, karbantartásával, vala-
mint a településfejlesztéssel, a különféle mű-
szaki, illetve a közterületeket érintő beruházá-
sok lebonyolításával összefüggő teendők.

Intézményfelügyeleti,
Szociális és SportOsztály

A szervezeti egységen belül két csoport műkö-
dik. Az Intézményfelügyeleti és Sport Csoport
elsősorban a fenntartó képviseletében ellenőrzi
az óvoda, a közművelődési és közgyűjteményi,
szociális és egészségügyi intézmények műkö-
désének törvényességét, valamint részt vesz az
állami és egyházi fenntartású köznevelési in-
tézmények működéssel kapcsolatos feladatai-
nak ellenőrzésében.

A Szociális Csoport a hivatal legnagyobb ügy-
félforgalmat bonyolító egysége. Ez a csoport
végzi a jegyzői és polgármesteri hatáskörbe
tartozó szociális és gyermekvédelmi hatósági
feladatokat. Szociális rászorultság esetén –
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és ter-
mészetbeni ellátások keretén belül – a jogosult
számára támogatást állapít meg a szociális tör-
vényben és a helyi szociális rendeletben meg-
határozott feltételek szerint.

Jogi és Igazgatási Osztály

Tekintettel arra, hogy a járási hivatalhoz átke-
rülő ügyek túlnyomó része a Közigazgatási
Iroda feladatait érintette, ezért ezt az irodát ösz-
szevonták a Szervezési és Jogi Irodával.
Az osztály által ellátott tevékenységek meglehe-
tősen szerteágazóak. Itt működik az építésható-
sági csoport, mely a különböző típusú építési
hatósági feladatokat végzi. A klasszikus állam-
igazgatás feladatok közül itt látják el az anya-
könyvezéssel és a hagyatékkal kapcsolatos ügye-
ket, továbbá ide tartozik az informatika. A jogi
munka keretében végzik a rendeletek törvényes-
ségi ellenőrzését, a szerződések, megállapodá-
sok előkészítését, felülvizsgálatát, a köz-
beszerzési eljárások lebonyolítását.ASzervezési
és Ügyviteli Csoporthoz tartozik az iratkezelés,
irattározás, valamint a testületi, bizottsági ülé-
sekkel kapcsolatos, illetve egyéb adminisztratív
teendők.

Végrehajtás, pályázatok

A Polgármesteri Hivatal vezetése év közben is
folyamatosan vizsgálta a működési tapasztala-
tokat, a különféle gazdasági és társadalmi fo-
lyamatok, tendenciák összefüggéseit, és ezek
helyben jelentkező hatásait.
Mindezek eredőjeként 2013. szeptember 15-től
a Polgármesteri Hivatal szervezeti rendszeré-

ben újabb változások bevezetése vált szüksé-
gessé.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy
a vállalkozások és a magánszemélyek körében
egyre inkább csökkent a fizetési hajlandóság.
Figyelemmel arra, hogy ez a jelenség az ön-
kormányzat költségvetését is befolyásoló mé-
retűvé vált, a be nem fizetett tartozások haté-
konyabb beszedése érdekében szükségessé vált
a végrehajtással foglalkozók körének bővítése.
Ezért az Adócsoport egy végrehajtási részleg-
gel bővült.
Az önkormányzati források korlátozott volta

miatt a fejlesztési elképzelések megvalósítása
érdekében a jövőben még erőteljesebben kell
törekedni arra, hogy minél több pályázati for-
rás bevonására kerülhessen sor. A 2014-2020-as
fejlesztési időszakra fokozott figyelmet kívá-
nunk fordítani ennek megvalósítása érdekében.
A hatékonyság növelése végett a Polgármesteri
Hivatal vezetése úgy ítélte meg, hogy szüksé-
ges egy önálló szervezeti egység létrehozása a
Jogi és Igazgatási Osztályon belül Pályázati
Csoport elnevezéssel. A Csoport által ellátott
feladatok: a pályázatfigyelés, javasla-tok meg-
fogalmazása a benyújtásra vonatkozóan, rész-
vétel a pályázati dokumentáció összeállí-
tásában, benyújtásában, sikeres pályázat ese-
tén a lebonyolítás, elszámolás, ellenőrzés ko-
ordinálása.
Fontos hangsúlyozni, hogy a változtatásokat
belső átcsoportosítások útján, célirányosabb
feladatelosztás megvalósításával, a súlypontok
áthelyezésével, vagyis a hivatal működésének
optimalizálásával, költségtakarékosabb és ha-
tékonyabb ügyvitellel sikerült megvalósítani.
Tettük mindezt úgy, hogy üres álláshelyek
megszüntetése révén a hivatal létszáma kis
mértékben ugyan, de csökkent, ugyanakkor a
feladatellátás színvonalának megőrzése, és az
önként vállalt feladatok lehetőség sze-rinti
minél szélesebb körben történő megtartása,
mint fő cél megmaradt.

Dr. Juhos Szabolcs
osztályvezető

Az óvodai ellátás változatlanul kötelező önkormányzati fe-
ladat.

A közparkok és egyéb közterületek kialakítása, fenntartása
is a kötelező feladatok közé tartozik.

Önkormányzati feladat a helyi közösségi közlekedés bizto-
sítása is.

Az új szervezeti felépítésről tájékoztató tábla készült. Ezen az egyes ügyintézőkhöz tartozó feladatok is szerepelnek.

A Polgármesteri Hivatal
szervezeti átalakításai 2013-ban

Kívül és belül is megújult a Városháza, és változott a hivatali szervezet is.
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Ki vehet részt a választáson?

Az Alaptörvény XXIII. cikkében politikai alapjog-
ként határozza meg a választójogot, mely szerint
minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van
ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők választásán
választó (aktív) és választható (passzív) legyen, ki-
véve, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási
képességének korlátozottsága miatt a bíróság a vá-
lasztójogból kizárt.
Aktív választójog
A magyarországi lakóhellyel rendelkező választó-
polgár
- egy egyéni választókerületi jelöltre és
- egy pártlistára szavazhat.
A magyarországi lakóhellyel rendelkező, névjegy-
zékben nemzetiségi választópolgárként szereplő vá-
lasztópolgár
- egy egyéni jelöltre és
- nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy párt-
listára szavazhat.
A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező válasz-
tópolgár egy pártlistára szavazhat.

Az országgyűlési képviselők
választásán az alábbi válasz-
tási szervek működnek

1. Választási iroda
- Nemzeti Választási iroda
- Területi Választási Iroda
- Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Iroda

- Külképviseleti Választási Iroda
A választási irodák feladatai: a választások előkészí-
tése, szervezése, lebonyolítása, tájékoztatás, adatke-
zelés.
2. Választási bizottságok

- Nemzeti Választási Bizottság
- Országgyűlési Egyéni Választókerületi

Választási Bizottság
- Szavazatszámláló Bizottság

A választási bizottságok választott és megbízott (de-
legált) tagokból állnak.
A választási bizottságok a választópolgárok függet-
len, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, me-
lyeknek elsődleges feladata a választási eredmény
megállapítása, a választások tisztaságának, törvé-
nyességének biztosítása, pártatlanság érvényesítése,
szükség esetén a választás törvényes rendjének hely-
reállítása.

Központi névjegyzék

A magyarországi lakcímmel rendelkező választó-
polgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérel-
mét:
- személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti választási irodához,
- levélben, az ügyfélkapun vagy a választások hiva-
talos honlapján keresztül a lakcíme szerinti helyi vá-
lasztási irodához nyújthatja be.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópol-
gár kérheti a nemzetiséghez tartozásának, szavazási
segítség iránti igényének, személyes adatai kiadása
megtiltásának bejegyzését a központi névjegyzékbe,
illetve a bejegyzés törlését.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező vá-
lasztópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos
kérelmét:
- személyesen,
- az ügyfélkapun keresztül,
- a választások hivatalos honlapján keresztül nyújt-

hatja be a Nemzeti Választási Irodához.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező válasz-
tópolgár az országgyűlési képviselők 2014. évi ál-
talános választásán való részvétele érdekében a
központi névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzék-
ben szereplő adatainak módosítását 2014. március
22-én 16.00 óráig kérheti. Kérheti továbbá a köny-
nyített formában megírt tájékoztató anyag megkül-
dése iránti igényének bejegyzését is.
A Magyarországon élő, lakcímmel nem rendel-
kező választópolgár a központi névjegyzékkel kap-
csolatos kérelmét bármely választási irodához szemé-
lyesen vagy levélben is benyújthatja.

Szavazóköri névjegyzék

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. február
7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, a Nem-
zeti Választási Iroda 2014. február 17-éig értesítő
megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegy-
zékbe vételéről.
Azt a választópolgárt, aki 2014. február 7-ét köve-
tően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe, a
helyi választási iroda értesítő átadásával, vagy meg-
küldésével tájékoztatja a névjegyzékbe történő fel-
vételéről.
Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt,
azt elveszíti, vagy megsemmisül, a helyi választási
irodától új értesítőt igényelhet.

Átjelentkezés

Az a választópolgár, aki a szavazás napján Ma-
gyarország területén, de nem a magyarországi lakcím
szerinti szavazókör területén tartózkodik, átjelentke-
zésre irányuló kérelmet nyújthat be, melynek legké-
sőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig kell megér-
keznie a helyi választási irodához. Az átjelentkező
választópolgár 2014. április 4-én 16.00 óráig módo-
síthatja vagy visszavonhatja az átjelentkezési kérel-
mét.

Mozgóurna

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegy-
zékben szereplő, mozgásában egészségi állapota
vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt
választópolgár nyújthat be.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelemének
- legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig kell meg-
érkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amely-
nek szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy

- 2014. április 6-án, legkésőbb 15.00 óráig attól a
szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol
a választópolgár a névjegyzékben szerepel.
Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyomá-
nyos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurná-
val.

Külképviseleti névjegyzék

A magyarországi lakcímmel rendelkező, de a szava-
zás napján külföldön tartózkodó (pl. dolgozó, tanuló,
turista) választópolgár kérheti a külképviseleti név-
jegyzékbe történő felvételét. Az erre irányuló kére-
lemnek legkésőbb 2014. március 29-én 16.00 óráig
kell megérkeznie a magyarországi lakóhely szerinti
helyi választási irodához.
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár
legkésőbb 2014. március 29-én 16.00 óráig módo-
síthatja annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol
a választójogát gyakorolni kívánja, illetve ezen idő-
pontig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzék-
ből.
A külképviseleten történő szavazás helyéről és idejé-
ről bővebb információ a Nemzeti Választási Iroda
(www.valasztas.hu) honlapján szerezhető be.

Az ajánlás folyamata

Egyéni jelölt az a természetes személy lehet, aki a
jogszabályban meghatározott számú ajánlást az erre
rendszeresített ajánlóíven összegyűjt. A törvény ér-
telmében az egyéni választókerületben a jelöléshez
legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.
Az egyéni választókerületben képviselőjelölt
- párt jelöltjeként, két vagy több párt közös jelöltje-
ként, vagy
- független jelöltként indulhat.
Egy személy csak egy egyéni választókerületben fo-
gadhat el jelölést. Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.
A választópolgár hitelesített ajánlóíven teszi meg
ajánlását. Jelölt ajánlására az a választópolgár jogo-
sult, aki a választókerületben választójoggal rendel-
kezik.
Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá,
adatait azonban más is rávezetheti az ajánlóívre.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy
jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás
nem vonható vissza. Az ajánlást gyűjtő személy az
ajánlóíven feltünteti a nevét és aláírását.
Nem lehet ajánlást gyűjteni:
- az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,

- az ajánló munkahelyén munkaidejében,
- az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve mun-
kavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó mun-
kavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
- az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre
irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési
kötelezettsége teljesítése közben,
- a Magyar Honvédségnél és a központi államigaz-
gatási szerveknél szolgálati viszonyba lévő személy-
től a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatainak
teljesítése közben,
- tömegközlekedési eszközön, (helyi, távolsági/vonat,
autóbusz, hajó/ stb.),
- állami, helyi és nemzetiségi önkormányzat hivatali
helyiségében,
- felsőoktatási és köznevelési intézményben,
- egészségügyi szolgáltató helyiségében.
A fent ismertetett kivételektől eltekintve ajánlás bár-
hol gyűjthető. Az ajánlásért nem kérhető és nem ad-
ható előny. A szabályok megsértésével gyűjtött
ajánlás érvénytelen.
A jelölt bejelentése
Az egyéni választókerületi jelölt bejelentése az aján-
lóívek átadásával történik, melyet legkésőbb 2014.
március 3-án 16.00 óráig kell bejelenteni az OEVB-
nél.
A törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet a vá-
lasztási bizottság nyilvántartásba veszi.

A választási kampány

A választási kampány időszaka 2014. február 15-től
2014. április 6-án 19.00 óráig tart. A jelenlegi sza-
bályozás alapján megszűnt a kampánycsend, és egy
új speciális szabályt tartalmaz arra vonatkozóan,
hogy a szavazóhelyiségek bejáratától számított 150
méteres távolságon belül – közterületen - választási
kampánytevékenység a szavazás napján nem folytat-
ható.
A kampány eszközei
Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz,
amely alkalmas a választói akarat befolyásolására
vagy annak megkísérlésére, így különösen
- a plakát,
- a jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen
megkeresés,
- a politikai reklám és politikai hirdetés, valamint
- a választási gyűlés.
2014. április 6-án választási gyűlés nem tartható, il-
letve politikai reklámot nem lehet közzétenni.

A 2014. évi április 6-ai országgyűlési választásokkal
kapcsolatos tudnivalók

A 6. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság tagjai

Barva Györgyné elnök
Suba Péter elnökhelyettes
Jakab István György tag
Elérhetőség:
e-mail: valasztas@tujvaros.hu
Tel: 49/548-014
Fax: 49/548-011

A 6. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda
Választási Információs Szolgálatának elérhetőségei:

Dr. Molnár Tamás OEVI vezető Tel: 49/548-014
Dr. Juhos Szabolcs OEVI vezetőhelyettes Tel: 49/548-096
Lukács Mária OEVI munkatárs Tel: 49/548-056
Fax: 49/548-011
e-mail: valasztas@tujvaros.hu

A választás egyfordulós lesz, egy jelöltre és egy pártlistára szavazhatunk.

A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság-
tól lehet igényelni mozgóurnát.

A 6. sz. OEVB választott tagjai és póttagjai.
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