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Tiszaújváros önkormányzatának célja - csakúgy, mint a ko-
rábbi években -, hogy városunk élhető, fenntartható, verseny-
képes település legyen.
Tiszaújváros Dél-Borsod ékszere, Nemzeti Sportváros, a gyó-
gyulni vágyók termálparadicsoma, „Triatlonújváros”, a térség
gazdasági motorja. Ezek a jelzők, címek bizonyítják, hogy az
elmúlt két évtized alatt az egykori szocialista iparvárosból és
betonrengetegből mára egy szerethető, esztétikus, fejlődő kis-
város jött létre. Ezekre az értékekre alapozva kell kijelölnünk
további fejlődésünk irányait. 2016-ban ünnepli a város fenn-
állásának 50. évfordulóját, melynek apropóján kiemelten ke-
zeljük a különböző rendezvénysorozatokat, ünnepségeket.
Gazdálkodásunkat a 2014-2019. közötti ciklusban is a műkö-
dőképesség, a fenntarthatóság, az ésszerű városfejlesztés, a fe-
lelős és hatékony gazdálkodás, vagyongazdálkodás kell, hogy
jellemezze.
Célunk az önkormányzat pénzügyi stabilitásának megőrzése,
az önkormányzati vagyon gyarapítása. Az elkövetkező költ-
ségvetési éveket is tervszerű, hatékony, átlátható és felelősen
takarékos gazdálkodás mellett kívánjuk folytatni, az önkor-
mányzati feladatok, a szolgáltatások kiegyensúlyozott, magas
színvonalú ellátásának biztosításával.
Egy település - így Tiszaújváros - életét, lehetőségeit alapve-
tően a helyi gazdaság teljesítménye határozza meg. Önkor-
mányzatunk az előző ciklusban olyan gazdaságfejlesztési
irányelveket, ezekre alapozott adóstratégiát dolgozott ki és ve-
zetett be, melyek a 2014-2019. közötti időszakban is elősegítik
a gazdasági szereplők, a helyi vállalkozások versenyképessé-
gét, ebből adódóan növelik önkormányzatunk pénzügyi stabili-
tását, biztonságát. Gazdaságfejlesztési- és adóstratégiánkkal
továbbra is támogatjuk a már működő és újonnan megvalósuló
beruházásokat, az ipari parkba betelepülő új befektetőket.
A 2014-2019-es önkormányzati ciklus gyakorlatilag egybe-
esik az új uniós fejlesztési ciklussal. A konkrét pályázati le-
hetőségek jelenleg még nem ismertek, de szilárd elhatározá-
sunk, hogy önállóan és/vagy térségi összefogással élni fogunk
a lehetőségekkel, például a turisztika, a gyógyturizmus, a köz-
lekedés, az egészségügy területén.
Tiszaújváros gazdasági szerepének erősítése mellett az élhető-
ségre is nagy hangsúlyt fektetünk. Célunk a város épített kör-
nyezeti értékeinek megóvása. Folytatjuk „Látható Tiszaújváros”
programunkat, a közterületek, középületek rehabilitációját, az
út-, járda- és kerékpárút hálózat fejlesztését, felújítását.
Támogatjuk az életminőséget javító beruházásokat, az ener-
gia-megtakarítást szolgáló társasházi korszerűsítéseket, a táv-
fűtési rendszer rekonstrukcióját. Teljes körűen kiépítjük a
térfelügyeleti kamerarendszert.
A város fejlődő pályán tartásához nélkülözhetetlen, hogy az ön-
kormányzat a helyi társadalom gazdasági és civil szereplőivel fo-
lyamatos párbeszédet folytasson, együttműködésre törekedjen.
Tiszta, átlátható pályázati rendszert működtetünk, a lehető leg-
nagyobb nyilvánosság mellett gazdálkodunk a közpénzekkel.
Minden döntésünk elsődleges motivációja a város, a lakosság
érdeke.
Hangsúlyozandó, hogy a gazdasági programban szereplő
célok, tervek, elképzelések a jelen kor lehetőségeihez mérten
fogalmazódtak meg, melyek megvalósítása a jövő gazdasági,
jogi és politikai körülményei változásainak megfelelően mó-
dosulhatnak.

Bráz György
polgármester

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény ér-
telmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképze-
léseit gazdasági programban, fejlesztési tervben (a továb-
biakban: gazdasági program) rögzíti, melyet a grémium az
alakuló ülését követő hat hónapon belül fogad el. Az előké-
szítés során át kell tekinteni az önkormányzat korábbi stra-
tégiai elképzeléseit, melyeket - kiegészítve az új célokkal -
hozzá kell igazítani lehetőségeinkhez.

A gazdasági program alapvetően a képviselő-testület megbíza-
tásának időtartamára szól, és helyi szinten meghatározza mind-
azokat a célkitűzéseket és feladatokat, melyek a helyi önkor-
mányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi tár-
sadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembe-

vételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok bizto-
sítását, színvonalának javítását szolgálják. A törvény kiemeli,
hogy e dokumentumnak - a megyei területfejlesztési elképzelé-
sekkel összhangban - tartalmaznia kell különösen az egyes köz-
szolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
fejlesztési elképzeléseket.
A program a környezet (a város) társadalmi elvárásainak, nehéz-
ségeinek és lehetőségeinek megfelelően, valamint a gazdasági
adottságok figyelembevételével viszi végig a stratégiai tervezési
feladatokat. A város és a térség érdekében rendkívül fontos a
megfelelő jövőkép kialakítása, amely a hosszú távú, biztonságos
fennmaradás növekedési célrendszerét tartalmazza.
A következő öt évre az erősségeink irányába való fejlődésre, a le-
hetőségeink kihasználására, a gyengeségek (veszélyek) kivédé-
sére stratégiai feladatokat, stratégiai célrendszert alakítunk ki.
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Stratégiai
célok
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Polgármesteri 
bevezetés

A gazdasági program célja,
jogszabályi háttere

A cél, hogy Tiszaújváros élhető, fenntartható, versenyképes település legyen. 

A képviselő-testület 2015. április 16-án fogadta el a gazdasági
programot. Fontos a megfelelő jövőkép kialakítása. 
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Helyzetkép a helyi gazdaságról
Ipar
Észak-kelet Magyarország három meghatározó megyehatárának
közelében, az autópálya mellett, a Tisza partján fekszik a térség
meghatározó ipari városa, Tiszaújváros. A jelentős ipari hagyo-
mányokkal rendelkező Borsod-Abaúj-Zemplén megyei telepü-
lésen, az évtizedek alatt kialakult ipari struktúra már önmagában
is fontos vonzerőként szolgál, magas jövedelmekkel és nemzet-
közileg is erős versenyképességi pozícióval. A megye gazdasá-
gának egyik súlypontja Tiszaújvárosban található, itt vannak a
térség gazdaságát meghatározó iparágak telephelyei.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasága erősen differenciált.
A 15 kistérségből 3 viszonylag fejlettnek számít, míg a további
12 kistérség kevésbé fejlett gazdasági területnek minősíthető. A
gazdaságilag fejlettebb három térségben működő társaságok ösz-
szességében tőkeerősebbek, a külföldi tőke jelenléte meghatá-
rozó, és a vállalkozások fejlesztéséhez, bővítéséhez szükséges
saját források is jobban rendelkezésre állnak.
ANAV B-A-Z megye gazdaságáról készített 2013. évi elemzésében
rámutat arra, hogy az egy lakosra jutó fajlagos befektetett tőke és az
egy lakosra jutó hozzáadott érték is messze az országos átlag feletti
a tiszaújvárosi térségben, annak ellenére, hogy a fajlagos tőkeellá-
tottság 2007-hez képest romlott.Avisszaesés a vegyipari ciklus 2008-
2012-ig tartó kedvezőtlen hatásának tudható be, ugyanakkor 2014-től
már jelentős javulás mutatkozik ezen a területen is.
A kistérségeknél a gazdasági különbség alapja az, hogy a be-
fektetett saját tőke 78,7 százaléka a három kiemelt: miskolci,
tiszaújvárosi és kazincbarcikai kistérségben koncentrálódik. Így
a kistérségi adat lényegében a dél-borsodi térség gazdasági mo-
torjának szerepét betöltő Tiszaújváros értékteremtését jelzi.
Lásd: A kistérségek gazdasági mutatói táblázat.
Tiszaújváros gazdasági versenyképesség szempontjából is igen
szerencsés helyzetben van, miután földrajzi elhelyezkedése kü-

lönösen előnyös, hiszen az M3-as autópályával az ország keleti
gazdasági pólusai (ezen belül is elsősorban Miskolc, Debrecen és
Nyíregyháza) közelebb kerültek és az egyéb piacokba való há-
lózati bekapcsolódás lehetősége is óriási mértékben megnőtt.
A városban működő legfőbb gazdasági ágazatok a vegyipar,
mely iparág zászlóshajója az országosan is meghatározó TVK
Zrt., a gépipar (elektronikai alkatrész gyártása), élén a Jabil
Circuit Magyaror-szág Kft.-vel, az energiaipar (bár az erő-
műbezárásokkal jelentősége nagymértékben csökkent), valamint
a szolgáltatások.
Bár a település vegyipari jellege továbbra is domináns, a 2013-
as alkalmazotti létszám tekintetében a város és egyidejűleg a
megye legnagyobb foglalkoztatója a 2000-es évek elején idete-
lepült Jabil Circuit Magyarország Kft. Az ipari parkban mű-
ködő magyarországi vállalat egyben az amerikai központú
társaság legnagyobb európai üzemegysége. A Jabil Circuit Kft. -
mely stratégiai partnerségi viszonyban áll az állammal - nem-
zetgazdasági szinten is meghatározó foglalkoztató, így nem csak
a városból és annak vonzáskörzetéből, hanem távolabbi telepü-
lésekről is számottevő munkavállalót alkalmaz.
Lásd: A megyei TOP 100 a foglalkoztatottak létszáma alap-
ján, 2013, tiszaújvárosi székhelyű vállalatok táblázat.
A Tiszai Vegyi Kombinát a térség másik legnagyobb vállalata,
országosan is a legjelentősebb vegyipari vállalatok egyike. A MOL
Nyrt. által tulajdonolt 1960 óta folyamatosan épülő és gyarapodó
vállalat jelentős átalakuláson ment át, melynek során üzemegysé-
geit a '90-es évektől folyamatosan privatizálták, és több gazda-
ságtalan üzemegységet be is zártak (pl.: savüzem, műtrágyagyár).
A TVK mára kiszállt a műanyag feldolgozásból, hogy minden
erejét a műanyag alapanyagok (etilén, polietilén, polipropilén
stb.) gyártására összpontosítsa, és 2003 után ismét jelentős be-
ruházásba kezdett, melynek eredményeként 2015-ben egy új - a
gumigyártás alapanyagául szolgáló - butadién kinyerő üzem
kezdi meg működését.

Lásd: A megyei TOP 100 a nettó árbevétel alapján, 2013, ti-
szaújvárosi székhelyű vállalatok táblázat.
A térség másik nagy vegyipari üzeme a MOL Nyrt. Tiszai
Kőolajfinomítója, a TIFO, mely 2001-ben a MOL racionalizá-
lási terveinek áldozatául esett. Az olajipari vállalat Százha-
lombattára összpontosítja termelését, ezért egyéb üzemeit már
csak tárolókapacitásra használja. Ugyanakkor az anyavállalat a
downstream üzletág fejlesztésével a butadién nyersanyagként
történő felhasználásával tovább bővíti petrolkémiai értékláncát,
és döntött egy szintetikus gumigyártó (S-SBR) üzem létesítésé-
ről. A projektet a japán piacvezető Japan Synthetic Rubber Co.
Ltd. vállalattal közösen, vegyesvállalat formájában várhatóan
2017-ben valósítja meg.
A térség korábban szintén meghatározó ipari üzeme a Tisza
Erőmű Kft., mely - tekintettel a gazdaságtalan piaci környezetre
és az alacsony hatásfokú technológiára - jelenleg nem üzemel.
Az erőmű 900 MW-os névleges teljesítménnyel 4 darab 225
MW-os egységből áll ( erőműi blokkok), és szénhidrogén tüze-
lésű kazánjai vannak (földgáz, fűtőolaj, inert gáz).
1996-ban a privatizáció során az amerikai AES Corporation cég-
csoport tulajdonába került az erőmű, majd 2012-ben a jelenlegi
tulajdonos, a Tisza Power Kft. vásárolta meg a teljes üzemegy-
séget.
A másik energetikai társaság, a Tiszapalkonyai Erőmű felszá-
molása 2014-ben befejeződött és a helyén jelenleg egy megújuló
energia előállítására szakosodott társaság napenergia hasznosí-
tását tervezi.
A városban a legnagyobb vállalatoktól az egyéni vállalkozókig
1700 -1750 egyéni és társas vállalkozás működik, közülük 15-
20 megyei szinten is meghatározó. Ezek a társaságok elsősorban
egyéb vegyipari termékek és eszközök előállításával, szállítmá-
nyozásával és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával fog-
lalkoznak, szorosan integrálódva a vegyipari óriás kiszolgálá-
sához, illetve termékpalettájához.

B-A-Z megye kistérségei Saját tőke Nettó
árbevétel Hozzáadott érték Személyi

jövedelem

2013, millió Ft Megoszlás 2013, millió Ft 2013, millió Ft 2013, millió Ft 2013, millió Ft Saját tőke,
eFt/fő

Hozzáadott
érték, eFt/fő

Személyi jövedelem
eFt/fő

Miskolc 254 811 37,70% 492 623 1 057 050 211 704 210 000 1 933 831 824

Tiszaújváros 32 109 4,80% 205 011 960 491 113 116 31 096 6 385 3 524 968

Kazincbarcika 57 329 8,50% 185 077 665 884 74 182 42 182 3 228 1 294 736

Sátoraljaújhely 21 276 3, 2 % 25 559 63 663 30 729 13 704 1 201 1 444 644

Ózd 67 211 10,00% 24 518 83 198 14 136 33 080 365 210 490

Sárospatak 24 594 3,60% 36 011 63 540 13 883 17 681 1464 564 719

Mezőkövesd 41 444 6,10% 53 638 108 259 30 602 31125 1294 738 751

Szerencs 41 626 6,20% 29 608 61 753 10 015 24 849 711 241 597

Encs 23 001 3,40% 10 420 24 157 5 084 11 230 453 221 488

Edelény 34 616 5,10% 18 308 33 739 7 930 18 530 529 229 535

Szikszó 18 064 2,70% 10 182 16 080 3 617 10 269 564 200 568

Abaúj-Hegyköz 14 662 2,20% 5 872 25 058 3 451 7 336 400 235 500

Bodrogköz 17 106 2,5 3 145 5 296 936 7 764 184 55 454

Mezőcsát 14 003 2,10% 8 830 12 369 3 005 8 180 631 215 584

Tokaj 13 147 1,90% 13 044 17 723 6 346 8 022 992 483 610

Megye összesen 674 999 100% 1 121 846 3 198 260 528 761 475 048 1 662 783 704
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forrás: Megyei TOP 100 kiadvány (A NAV elemzése a megye gazdaságáról)
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Vállalat neve Átlagos állományi létszám, fő

1. Jabil Circuit Magyarország Kft. 7 037

9. TVK Nyrt. 989

30. Tisza Automotive Kft. 308

37. TiszaTextil Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft. 258

45. Taghleef Industries Kft. 205

66. TiszaSzolg 2004 Kft. 143

67. Remat Hulladékhasznosító Zrt. 142

94. Bonar Geosynthetics Kft. 98

98. Inno-Comp Ipari és Kereskedelmi Kft. 96

100. Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. 94

Vállalat neve 2013.évi nettó árbevétel, millió Ft.
2. TVK Nyrt. 406 779
3. Jabil Circuit Magyarország Kft. 285 934
9. Jabil Hungary LP Kft. 56 414
11. Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. 35 818
13. Taghleef Industries Kft. 27 353

17. Inno-Comp Ipari és Kereskedelmi Kft. 21 262

21. TVK-Erőmű Termelő és Szolgáltató Kft. 18 006
40. Bonar Geosynthetics Kft. 6 819
43. Albis Plastic Kereskedelmi Kft. 6 494

61. Küpper Hungária Fémfeldolgozó és Öntödei Kft. 4 557

62. TiszaTextil Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft. 4 368
74. Tisza Automotive Kft. 3 987

89. Remat Hulladékhasznosító Zrt. 2 851

Lakosság száma Egy lakosra jutó
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Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
Megjegyzés: A sátoraljaújhelyi kirendeltség, valamint a 2014. január 1-jétől a sátoraljaújhelyi kirendeltség illetékességi területének megosztásával létrejött cigándi
kirendeltség 2013. évi bázisadatait a 2014. január 1-jétől hatályos területi beosztás szerint állapítottuk meg a településsoros adatok felhasználásával.

száma

fő fő % fő %
Miskolc 13 163 11 0,1 -871 -6,2

Encs 1 939 -182 -8,6 32 1,7

Kazincbarcika 5 167 -215 -4 -631 -10,9

Tiszaújváros 1 660 -354 -17,6 85 5,4
Mezőkövesd 2 467 -29 -1,2 -241 -8,9

Ózd 5 131 -250 -4,6 -642 -11,1
Sárospatak 1 465 -64 -4,2 161 12,3

Sátoraljaújhely 1 378 84 6,5 76 6,6
Szerencs 3 409 -235 -6,4 558 19,6
Edelény 2 987 -206 -6,5 521 21,1
Szikszó 1 475 -197 -11,8 -287 -16,3
Tokaj 1 040 -63 -5,7 -177 -14,5

Putnok 1 253 37 3 -13 -1
Gönc 1 419 -423 -23 173 13,9

Mezőcsát 1 003 -311 -23,7 7 0,7
Cigánd 1 619 -157 -8,8 63 4,8

Borsod-Abaúj-
Zemplén megye 46 575 -2 554 -5,2 -1 186 -2,5

Magyarország 391 040 -17 255 -4,2 -23 233 -5,6

Járási 
kirendeltségek

A regisztrált álláskeresők

számának változása 

az előző hónaphoz képest az előző év azonos hónapjához képest

Turizmus
A működő kereskedelmi és magánszállások férőhelyeinek 90-
95%-a Tiszaújvárosban található és a város részesül a kistérségi
vendégforgalom döntő hányadából is. Mindez arról árulkodik,
hogy a térség települései közül egyedül Tiszaújváros rendelkezik
számottevő turisztikai vonzerővel, a környező kistelepüléseken,
falvakban és községekben gyakorlatilag nincs érzékelhető ide-
genforgalom. A vendégforgalomban a város ipari jellegéből adó-
dóan meghatározó a nagyvállalatok beruházásához kapcsolódó
szállás-igénybevétel, mely a rendezvényekhez hasonlóan idő-
szakosan, illetve ciklikusan jelenik meg.
A térség jelentős termálvízkincsére épült a Tiszaújvárosi Gyógy- és
Strandfürdő. A termálvíz egyéb hasznosíthatóságának vizsgálata fo-
lyamatban van, de elsődleges prioritást élvez a gyógyfürdő vizének
zavartalan biztosítása. A gyógyfürdő 1200 m mélyről feltörő, 65°C-os
termálvizet hasznosít, amely magas sókoncentrációjú, jód, nátrium-
klorid és hidrokarbonát tartalmú termál gyógyvíz. Emellett a város
fejlett települési infrastruktúrájával, sport- és rekreációs létesítmé-
nyeivel (Tiszaújvárosi Sportcentrum), országos hírű rendezvényeivel
(Triatlon Nagyhét, Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál) képes ga-
rantálni a zavartalan kikapcsolódást a városba látogatók számára. 
A turizmus fejlesztéseinek fő iránya a jövőben is a rendezvény-
turizmus, mely a Tisza-sziget, illetve a Tisza-part adottságainak
hatékonyabb kihasználására, infrastruktúrájának bővítésére kell,
hogy koncentráljon. (Kikötő létesítése; kerékpárutak építése, új
rendezvények szervezése.)

Kiskereskedelem
A működő vállalkozásokhoz hasonlóan a kiskereskedelmi üzle-
tek kistérségen belüli térbeli eloszlása is rendkívül koncentrált.
A tiszaújvárosi kistérségben működő kiskereskedelmi üzletek

több, mint kétharmada a centrumtelepülésen folytatja tevékeny-
ségét, 2008 óta folyamatosan csökkenő volumenben. A fogyasz-
tás csökkenése 2013-ban megállt, 2015-ben már enyhe növe-
kedés valószínűsíthető.
A kiskereskedelem lehetőségeit (is) meghatározó fizetőképes ke-
reslet területi különbségei a megyén belül is szembeötlőek. A
NAV adatai szerint az egy lakosra jutó éves személyi jövedelem
2013-ban a Bodrog-közben 454.000 Ft (2010-ben ugyanez még
520.060 Ft ), a tiszaújvárosi kistérségben 968.000 Ft (2010-ben
1.214.799 Ft) volt, vagyis a bodrogközi lakosokra a tiszaújvá-
rosi kistérség 46,9%-a (2010-ben 42,8 %-a) esett. Mindebből kö-
vetkezően a megyében élők személyi jövedelmének nominális
csökkenésével párhuzamosan az olló is zár.
A kereskedelmi üzletek 1000 állandó lakosra jutó száma 2008-ban
16,98, magasabb az országos átlagnál (15,9). A vendéglátóhelyek
száma az országos átlaggal közel azonos, míg Tiszaújvárosban
5,05 vendéglátóipari egység jut 1000 állandó lakosra, addig
Magyarországon 5,75. A 2002-2008. közötti időszakban felépített
üzletházak (TESCO, SPAR, LIDL) beüzemelésének köszönhetően
a kereskedelmi ellátás a kistérség településeire kiterjedően is szé-
lesedett, ugyanakkor a kisboltok (garázsboltok) jelentős része be-
zárt (részlet Tiszaújváros Integrált Városfejlesztési Stratégiájából).
Az élelmiszer-kiskereskedelmi vállalkozások között a hazai kis-
boltok mellett egy jelentősebb hazai üzletlánc működik: a Coop
üzletek nem csak a városokban, de számos kistelepülésen bizto-
sítják a lakosság ellátását élelmiszerrel és háztartási cikkekkel,
ugyanakkor az üzletek forgalma stagnál, az elmúlt évben érte, ér-
hette el a 2008-as szintet. 

Foglalkoztatottság
A munkanélküliek ellátása, a munkaerőpiaci szolgáltatások, és a
foglalkoztatást elősegítő támogatások biztosítása állami feladat.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt igazolják, hogy az állam foko-
zatosan szűkíti szerepvállalását az önkormányzati feladatok el-
látásának finanszírozásában, melyből egyértelművé vált, hogy az
önkormányzat saját bevételének meghatározó szerepe van abban,
hogy az itt élő emberek számára élhetőbb környezetet, biztos
munkahelyeket teremtsen, biztosítsa a város jövőjét és növelje
regionális súlyát. Tiszaújváros meghatározó települése a kelet-
magyarországi régiónak, gazdasági szempontból a városban üze-
melő cégeknek, földrajzi-logisztikai vonatkozásban pedig
stratégiai helyzetének köszönhetően. 
A regisztrált álláskeresők számát tekintve Tiszaújváros és tér-
sége, mint azt az alábbi táblázat is mutatja kedvezőbb helyzetben
van Borsod-Abaúj-Zemplén megye más térségeihez képest.

B-A-Z megyében a tiszaújvárosi járásban a legkisebb a nyilván-
tartott álláskeresők aránya az aktív korú (15-64 éves) népessé-
gen belül. A legutóbbi adatok alapján 5,37%-ot tett ki, mely
lényegesen alacsonyabb volt a megyei átlagnál (9,93%), s ala-
csonyabb, mint az országos arány (5,78%).

Időpont
(év december hónap)

A nyilvántartott álláskeresők
száma

2010 2 078 fő

2011 2 090 fő

2012 2 151 fő

2013 1 575 fő

2014 1 660 fő

RReeggiisszzttrráálltt  mmuunnkkaannééllkküülliieekk  sszzáámmaa  TTiisszzaaúújjvváárroossbbaann  
ééss  vvoonnzzáásskköörrzzeettéébbeenn  aazz  eellmmúúlltt  55  éévvbbeenn::

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Tiszaújváros térségének foglalkoztatási helyzetét tekintve
az alábbiak állapíthatók meg:
- Jelenleg a mikroelektronikában és a vegyiparban dolgoz-
nak a legtöbben, a mezőgazdaság - néhány kivételtől eltekintve
- nem számítható jövedelmező tevékenységnek. Tiszaújváros
és a térség regisztrált vállalkozásainak (2011-es adat szerint
3302 bejegyzett vállalkozás) 22%-a a mezőgazdaságban, 13%-
a az iparban, illetve az építőiparban tevékenykedik, 65%-a
pedig a szolgáltató szektorban.
- Az ipari parkban 6000-6500 munkavállalót alkalmaznak
az ott működő cégek. Jelenleg a legnagyobb foglalkoztató, a
JABIL Circuit Magyarország Kft., 5000 főt megközelítő lét-
számot alkalmaz. 
- A város vonzáskörzetében munkalehetőséget kínál még a
Tiszaújváros Ipari Park, Sajószöged Ipari Övezete, valamint
Hejőkürt település határában a LIDL áruházlánc logisztikai
központja. A cégek többsége belső tartalékait már mozgósí-
totta, többen olyan pályázatokon vettek részt, amelyek a je-
lenlegi munkahelyek megőrzését támogatják. 
- Tiszaújvárosban építik fel az új butadién üzemet a TVK ré-
szeként, és egy új műgumigyárat. A butadién gyár alapkövét
2013 októberében tették le, a termelés megkezdése 2015. má-
sodik félévében várható. Az új üzem 35 főnek, valamint a más-
fél éves beruházás során több beszállítónak, vállalkozónak, és
alvállalkozónak biztosít munkát.  
- A vállalkozási ágazatoknál a kereskedelem és a szálláshely-
szolgáltatás, vendéglátás, valamint a gazdasági szolgáltatások
vannak többségben, de ennek az ágazatnak a foglalkoztatási és
jövedelemtermelési szerepe továbbra is viszonylag csekély. 
- Problémát jelent, hogy a tartós munkanélküliek körében ki-
magaslóan nagyarányú az alacsony képzettségűek, a nyolc
osztályt vagy annál kevesebbet végzettek száma. Különösen
fontos, hogy a fiataloknál halmozottan jelentkezik ez a prob-
léma.

A Jabil megyénk legnagyobb foglalkoztatója. 

Építés közben a butadién üzem. 
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Helyi adópolitika

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságaink

A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Az
önkormányzat feladatai ellátását elsődlegesen saját bevételei-
ből, valamint átengedett központi adókból biztosítja, mely be-
vételek a működés elengedhetetlen feltétele. A saját bevételek
döntő részét a helyi adóbevételek (HIPA, IFA, építményadó) ké-
pezik, melyek közül - a város ipari jellegénél fogva - meghatá-
rozó a helyi iparűzési adó. A gépjárműadót, mely átengedett
központi adó, maga állapítja meg és hajtja be. A bevételt a jelen-
legi szabályozás szerint 60% - 40%-os arányban kell megosztani
a központi és a helyi, önkormányzati költségvetés között.
A helyi adóztatás törvényi keretszabályozása a települési önkor-
mányzat számára lehetőséget teremt a helyi szuverén adóztatási
jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítá-
sára.
A helyi adópolitikánk célja, hogy - a helyi adókra vonatkozó tör-
vények keretei között - az adóterhelés a vállalkozói kör számára
hosszútávon kiszámítható módón - a bevétel a költségvetés szá-
mára pedig megbízhatóan - legyen tervezhető, ezáltal stabil ré-
szei legyenek az önkormányzat bevételi forrásainak. Ezzel
egyidejűleg meg kell őrizni a bevételek értékállóságát (inflációs
hatás), amelynek során különös figyelmet kell fordítani az adóz-
tatás egyik legfontosabb összetevőjére, a helyi adóalanyok teher-
bíró képességére, a vállalkozások túladóztatásának növekedést
gátló hatásaira is. A fenti célok érdekében az önkormányzat gaz-
dasági programjában elkötelezett egy beruházásokat ösztönző
vállalkozásbarát helyi adópolitika kialakításában.
A helyi gazdaság ösztönzéséről 2013 nyarán elfogadott nyilat-
kozat és az ezt követően meghatározott Tiszaújváros helyi adó-
politikájának középtávú stratégiája ezen fenntarthatósági,
stabilitási elveket és legfőképpen egy befektetőbarát vállalkozási
környezet kialakítását tűzte ki célként, melynek első lépéseként
az építményadó mértékét 50 Ft/m2-rel, 900 Ft/m2 szintre, az
iparűzési adó mértékét pedig 0,1 százalékponttal 1,9 %-ra csök-
kentette.
Középtávú céljainknak megfelelően az elkövetkező ciklusban az
adóterhelés fokozatos csökkentésével egyidejűleg a vegyipari
szegmensben az iparági környezet javulásával és a megvalósuló
beruházásokkal komoly növekedésre lehet számítani. Mindezzel
párhuzamosan adópolitikánk másik nagyon fontos eleme, hogy
a csökkenő adóterhelés, az adott infrastruktúra, a kedvező lo-
gisztikai elhelyezkedés és a rendezett területi szabályozás további
új vállalkozások betelepülését és beruházását segíti/segítheti elő.

Az adóbevételek finanszírozásban betöltött szerepe az elmúlt
években fokozatosan felértékelődött és ez a folyamat 2015-től
érezhetően felgyorsult. Az elkövetkezendő években a helyi adóz-
tatásból származó forrás Tiszaújváros önkormányzatának bevé-
teli struktúrájában tovább fog erősödni, mivel látható, hogy az
évek során az állami szerepvállalás jelentősen csökkent, a hitel-
felvétel lehetősége gyakorlatilag megszűnt. Az állam egyre több
terület finanszírozásából - például a szociális támogatások rend-
szere - vonul ki, egyidejűleg korlátozza, illetve meghatározza a
saját bevételek felhasználásának módját és mikéntjét.(Lásd a be-
számítás rendszerét és a HIPA, illetve települési adó felhaszná-
lására irányuló szabályozást.)
A helyi adózás szerkezetében azon kívül, hogy az iparűzési adó
egyes csökkentő tételei az árbevétel függvényében leírhatóak,
valamint, hogy az e-útdíj 7,5%-a adókedvezményként levonható
– jelentős változás nem történt. Ugyanakkor 2015-től az önkor-
mányzatok - kizárólag szociális és fejlesztési feladataik ellátása
érdekében - települési adót vethetnek ki kizárólag magánsze-
mélyeket és az állam által nem adóztatott adótárgyakat illetően.
A települési adón túl a helyi adótörvény lehetőséget ad telekadó
bevezetésére, illetve a magánszemélyek jelenleg mentességet él-
vező ingatlanaik adóztatására, melyek bevezetésével a jövőben
sem számol az önkormányzat.
A ciklus kezdetén a következő meghatározó adóbevételek állnak
rendelkezésre:
• helyi iparűzési adó (HIPA) - a vállalkozások adóalapjának (a
nettó árbevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és a
közvetített szolgáltatások együttes értékének meghatározott szá-
zalékával, az alvállal-kozói teljesítések értékével, az anyagkölt-
séggel és a K+F költséggel) 2 %-a az adómérték, mely 2015.
január 1-jével 1,9%-ra csökkent. 2016-tól 2020-ig az adó mér-
téke - változatlan szabályozást feltételezve - várhatóan tovább
csökken, amíg fokozatosan el nem éri 1,3%-ot. A helyi rende-
let alapján ugyanakkor továbbra is mentességben részesül az a
közel 700-800 mikro- és kisvállalkozó, akinek vállalkozási szintű
adóalapja időarányosan nem haladja meg a törvényben maximált
2.500.000 Ft-ot.
• idegenforgalmi adó (IFA) - kizárólag magánszemélyeket ter-
helő adó; mértéke jelenleg 250 Ft/fő és az eltöltött vendégéjsza-
kák száma szerint a 2015.évi maximális mérték (505,1Ft/éj)
kevesebb, mint 50%-a.
• építményadó - az épületek, épületrészek után fizetendő, mér-

téke általános esetben az épület hasznos alapterülete után 950,-
Ft/m2. 2015. január 1-jével az adómérték - helyi szinten - 900
Ft/m2-re csökkent. Meghatározott ingatlantípusok esetében (ok-
tatási-nevelési; egészségügyi; gyermekjóléti, illetve sportcélú in-
gatlanok) kedvezményes, 200 Ft/m2 összegű az adómérték
továbbra is, valamint 50%-os kedvezmény illeti meg a magán-
személy tulajdonában álló adóköteles ingatlanokat. A hatályos
rendelet értelmében változatlanul adómentes a magánszemély
tulajdonában levő lakás, lakóház, garázs, üdülő, amennyiben
ezen ingatlanokat a rendeltetésüknek megfelelően használják,
hasznosítják, továbbá a lakásszövetkezetek, társasházak nem üz-
leti célú közös helyiségei.
• gépjárműadó - kombinált értékalapú, teljesítmény és súly
(1200Ft/100kg) szerinti átengedett központi adó törvényi kedvez-
ményrendszer mellett, mely adónem esetében az átengedés mértéke
a költségvetési törvény alapján 2013-tól 100%-ról 40%-ra csök-
kent.

Tiszaújváros önkormányzatának jelenleg négy 100%-os önkor-
mányzati tulajdonban lévő gazdasági társasága van, melyek
közül kettő nonprofit, kettő profitorientált vállalkozás.

• Nonprofit gazdasági társaságok
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. és a Tiszaújvárosi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. működését - támogatási megállapodá-
sok révén - az önkormányzat finanszírozza, ugyanis a cégek
folyamatosan ellátják az önkormányzat számára jogszabályban
előírt közfeladathoz kapcsolódó, közhasznú tevékenységeket.
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. feladata az önkor-
mányzat sport és szabadidős szolgáltatásainak átlátható, színvo-
nalas biztosítása.
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. kiemelt feladata a
város közterületeinek gondozása, a településtisztasági feladatok
ellátása, a helyi közutak és tartozékaik karbantartása, a közpar-
kok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, az önkor-
mányzati intézmények karbantartása, valamint a közfoglalkoz-
tatás szervezése.

• Profitorientált gazdasági társaságok
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvénynek
megfelelően 2013. január 1-jével a víziközmű vagyon a Tisza-

Szolg 2004 Kft.-től átkerült az önkormányzat tulajdonába. A köz-
műves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel, -tisztítással, il-
letve a víziközmű üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat 2027.
december 31-ig bérleti-üzemeltetési szerződés formájában az
ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. látja el.
Jelenleg a TiszaSzolg 2004 Kft. felelős a távhőszolgáltatás, mint
közszolgáltatás folyamatos és színvonalas biztosításáért, de a
közszolgáltatási szektorban megfigyelhető állami szerepvállalás
növekedés miatt várhatóan 2016-tól a távhőszolgáltatást átveszi
az Első Magyar Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. Tiszaújváros ön-
kormányzata távhőtermelő beruházási és hosszú távú hőszolgál-
tatási szerződést kötött a Sinergy Kft.-vel, azzal a céllal, hogy
Tiszaújváros hőellátását távhőenergia szolgáltatásával 2022.
szeptember 15-ig biztosítsa.
A TiszaSzolg 2004 Kft. feladatát képezi az ipari park, a gyógy-
és strandfürdő, a Termál Hotel és a Termál Kemping működte-
tése.
A Tisza Média Kft. az önkormányzat részére nyújtott televíziós
műsorszolgáltatás, a Tiszaújvárosi Krónika szerkesztési felada-
tainak ellátása, és Képújság működtetése révén tájékoztatja a la-
kosságot a helyi aktuális eseményekről, hírekről.
A költségtakarékos gazdálkodás mellett az önkormányzati tulaj-
donú gazdasági társaságokkal szemben elvárás a szolgáltatások
folyamatos, biztonságos és színvonalas működtetése.

2010 2011 2012 2013 2014

Adóbevételek
(eFt) 3 178 706 3 978 818 3 930 558 4 126 412 5 357 668

A Városgazda K�. kiemelt feladata a közterületek gondozása.

A gépjárműadó átengede� mértéke 40%-ra csökkent.
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Demográfia
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint az állandó népes-
ség az adott településen állandó bejelentett lakcímmel rendelke-
zők összessége, a lakónépességbe az életvitelszerűen az adott
településen élők tartoznak. 2012-ben Tiszaújvárosban 17911
főnek volt állandó bejelentett lakcíme, ebből 9531 fő (53,6%)
volt nő. A nemek arányát tekintve nincs számottevő eltérés a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyére jellemző értéktől, ahol 52,4% a nők
aránya. Az állandó népesség száma 2004-2012 között 131 fővel
(0,7%) csökkent, mely messze alatta marad a megyei szinten ta-
pasztalt 5,5%-os népességcsökkenésnek
A 2012-es adatokat nemenként és korcsoportonként bontva meg-
állapítható, hogy a legidősebb korosztályt leszámítva a férfiak
aránya minden korcsoportban magasabb, mint a nőké. A 15 év
alatti férfiak aránya meghaladja a 65 év felettiek arányát, és a po-
puláció csaknem háromnegyede tartozik a 15-64 éves korcso-
portba. A nők esetében ezzel szemben a 65 év felettiek aránya
magasabb, mint a gyermekek aránya, és közel 71%-uk tartozik az
aktív lakossághoz. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is hasonló
mintázat állapítható meg, mind a nemek egymáshoz viszonyított
arányát, mind a nemeken belül az egyes korcsoportok arányát te-
kintve. A férfiak települési, megyei, és országos adatait össze-
vetve nincs lényeges eltérés a korcsoportok arányát tekintve, a

nők esetében azonban Tiszaújvárosban magasabb a 15-64 éve-
sek, és alacsonyabb a 65 év felettiek aránya.
A korcsoportok arányának változása látható külön a két nemben
2005 és 2012 között a 4. ábrán, melyből egyértelműen leolvas-
ható az idős népesség arányának emelkedése és a fiatalok ará-
nyának csökkenése az elmúlt években.
Az öregedési index az idős (65 év feletti) népesség arányát mu-
tatja meg a gyermeknépességhez (15 év alattiak) viszonyítva. Az
5. ábrából egyértelműen látszik az arány emelkedése az elmúlt
években, azonban Tiszaújvárosban B-A-Z megyéhez hasonlóan
és az ország egészétől eltérően, még nem haladta meg az értéke
az 1-et, ami azt jelenti, hogy a legidősebbek aránya alatta marad
a legfiatalabbak arányának, azaz az elöregedés mértéke ezeken a
területeken még nem éri el az országos szintet.
Azonban ha nemenként külön vizsgáljuk az öregedési index ala-
kulását (6. ábra), szembeötlő az eltérés az adatok között. A me-
gyei és az országos adatokhoz viszonyítva mindkét nemben
Tiszaújváros van a legkedvezőbb helyzetben, ugyanakkor a nők
esetében 2010 óta 1-nél magasabb az öregedési index értéke, míg
a férfiak esetében 2012-ben is csak 0,67 volt. Az adatokból lát-
ható, hogy az elöregedési folyamat lassabb a településen, mint
akár a megyében, vagy az országban.

Az állandó népesség számának változása
2004-2012 között Tiszaújvárosban

Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis (Statinfo) Területi statisztika

Tiszaújváros és Borsod-Abaúj-Zemplén megye állandó
lakosainak megoszlása nem és korcsoport szerint, 2012

Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis (Statinfo) Területi statisztika

A férfi és a női lakosság korcsoportos megosztlásának változása
Tiszaújvárosban 2005-2012 között

Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis (Statinfo) Területi statisztika
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Az öregedési index változása Tiszaújvárosban, Borsod-Abaúj
Zemplén megyében és Magyarországon 2005-2012 között

Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis (Statinfo) Területi statisztika
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Az öregedési index változása nemi bontásban Tiszaújvárosban, Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében és Magyarországon 2005-2012 között

Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis (Statinfo) Területi statisztika
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A 0-14 éves korosztály aránya 14-15% a városban.

Az öregedési index még nem érte el az 1-es mértéket.
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A népmozgalom a népesség létszámában és összetételében végbemenő változásokat vizs-
gálja. A népesedési folyamatokat alapvetően az élve születés, a halálozás és a vándorlás ha-
tározza meg. A természetes népmozgalom leírása a vándorlást (migrációt) figyelmen kívül
hagyva csak az élve születés és a halálozás folyamatait vizsgálja, amelyek az élve szüle-
tési és halálozási arányszámokkal jellemezhetők. Ezen mutatók az élve születések és a ha-
lálozások számát az év közepi lakosságszámhoz viszonyítják; e két arányszám különbsége
adja a természetes szaporodási arányszámot. Nő a népesség, ha a természetes szaporodási
arányszám értéke pozitív; a lakosság fogyását jelzi, ha a mutató negatív.
A természetes népmozgalmat 2004 és 2012 között vizsgálva megfigyelhető, hogy az élve
születési arányszám értéke 9,33/1000 fő és 10,01/1000 fő között ingadozott, ami nem ma-
radt el jelentősen a megyei értékektől, amely viszont 2008 óta folyamatosan csökken (9.
ábra). A halálozási arányszám a vizsgált periódusban 7,07/1000 fő és 7,84/1000 fő között
ingadozva összességében enyhe emelkedést mutatott. Fontos azonban kiemelni, hogy míg
az élve születési arányszám a megyében és Tiszaújvárosban nem különbözik számotte-
vően, ezzel szemben a város halálozási arányszáma jelentősen alatta maradt a megyei ér-
tékeknek. Mindezekből következik, hogy a megyei szinten nyilvánvaló természetes fogyás
a városban még nem jelentkezett, bár a csökkenő tendencia már látszik.
A migrációról az 1000 főre jutó belföldi vándorlási különbözet tájékoztat, ami a
Tiszaújvárosba állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők, valamint visszavándorlók
és az onnan más közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők
és visszavándorlók számának különbözete. Ez a mutató 2004 óta folyamatosan negatív, a
2011-es évet leszámítva, azaz többen vándorolnak el, mint ahányan beköltöznek. Ez a ten-
dencia egyébként jellemző a megye, sőt az észak-magyarországi régió egészére is (10.
ábra). Ugyanakkor az elmúlt években a különbség mértéke csökkent az el- és bevándorlók
száma között.

Az élveszületési, halálozási és természetes szaporodási arányszám alakulása
Tiszaújvárosban és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2004-2012 között

Tiszaújváros lakosságának megoszlása
nem és korcsoport szerint

a 2011-es népszámlálás adatai alapján

Az év végi lakónépesség számának alakulása
2004-2012 között Tiszaújvárosban

Az ábrán az egyes adatsorokra illesztett lineáris trendvonalak láthatóak.
Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis (Statinfo) Területi statisztika
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Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis (Statinfo) Területi statisztika
Forrás: KSH Népszámlálási adatok, 2011
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A 2011-es népszámlálás adatai alapján mutatja a város lakosságának nemek szerinti meg-
oszlását 5 éves életkori csoportonként a 7. ábrán látható korfa, amely az öregedő népes-
ségű társadalmakra jellemzően urna alakú. A 45 év alatti korcsoportokban kismértékben
többen vannak a férfiak, 45 év felett viszont a nők; ennek mértéke emelkedik a kor
előrehaladtával, a nők magasabb várható élettartamát szemléltetve. Az aktív korúak eseté-
ben megfigyelhető az 55-59 és a 30-39 éves korcsoportok kiugró aránya, mely az 1950-es
évek eleji Ratkó-korszak abortusz-tilalma miatt megnövekedett születésszám évtizedekkel
későbbi, két generációt érintő következménye.

A lakónépességet tekintve 2012-ben 16654 fő élt életvitelszerűen a városban, a 2004-es ada-
tokhoz képest 2,9%-os csökkenést mutatva (szemben a megyei szinten tapasztalható 6,8%-
os csökkenéssel). A női lakosok száma 2012-ben 8927 fő (53,6%) volt. A lakónépesség
számának változását nemi bontásban szemlélteti a 8. ábra 2004 és 2012 között.

Az önkormányzat fő működési területei
Köznevelés

2013. január 1-jétől az oktatáspolitikai változások következté-
ben az önkormányzati feladatellátás jelentős mértékben megvál-
tozott. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nktv.) 74. § (1) bekezdése értelmében - az óvodai
ellátás kivételével - az állam gondoskodik a köznevelési felada-
tok ellátásáról.
A városban 7 köznevelési intézmény: egy önkormányzati fenn-
tartású napközi otthonos óvoda (Tiszaújvárosi Napközi Ottho-
nos Óvoda), két 8 évfolyamos egyházi általános iskola (Kazinczy
Ferenc Református Általános Iskola, Tiszaújvárosi Szent István
Katolikus Általános Iskola), továbbá állami fenntartásban egy
nyolc évfolyamos általános iskola (Tiszaújvárosi Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola), egy pedagógiai szakszolgá-
lati tagintézmény (B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Tiszaújvárosi Tagintézménye), továbbá két állami fenntartású kö-
zépiskola (Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium, Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző
Iskola) biztosítja a köznevelési feladatellátást, összesen 14 hely-
színen.
Tiszaújváros önkormányzata kiemelt figyelmet fordít - fenntar-
tójától függetlenül - a köznevelési intézmények színvonalas mű-
ködtetésére, a szükséges feltételek biztosítására. Tiszaújvárosban

az óvodásoktól a középiskolás korosztályig közel három és fél-
ezer gyermek, diák ellátása, nevelése és oktatása folyik.
Tiszaújváros önkormányzata az óvodai nevelést biztosító intéz-
mény fenntartója, míg az alap- és középfokú oktatást, nevelést
és a pedagógiai szakszolgálati ellátást biztosító állami fenntar-
tású intézmények körében - a jogszabályban meghatározottak
szerint - működtetői feladatokat lát el a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központtal kötött használatba adási, illetve vagyonke-
zelési szerződésben meghatározottak szerint. Az önkormányzat
saját forrásai terhére biztosítja az állami fenntartású köznevelési
feladat ellátásához szükséges ingó- és ingatlan vagyon működ-
tetését, a működtetéssel összefüggő személyi feltételeket, to-
vábbá az egyházi fenntartókkal aláírt megállapodások szelle-
mében támogatja a Kazinczy Ferenc Református Általános Is-
kola és a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
működését. Annak érdekében, hogy az oktató-nevelő munka a
városunkban megszokott körülmények között és színvonalon va-
lósulhasson meg, az egyházi és állami fenntartásba került intéz-
mények számára - a mindenkori költségvetési lehetőségek függ-
vényében, a változó jogszabályok figyelembevételével - vállalt
feladatként biztosítja a városi informatikai rendszer igénybevé-
telét, a levelezőrendszer használatát, a tanórai keretek között
folyó úszásoktatást. Támogatja az intézmények diáksportját, az
iskolai DSE keretein belül zajló úszásoktatást, a nyári táborozta-
tást, a nőnap és pedagógusnap megünneplését. Biztosítja a Ti-

szaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. létesítményeinek, a Der-
kovits Kulturális Központ helyiségeinek térítésmentes használa-
tát, a tanulók részére a tanulmányi ösztöndíjrendszerben, az
alkalmazottak városi kitüntetési rendszerben való részvételi le-
hetőségét, az épületek őrzés-védelmét, az iskolai udvarok rend-
ben tartását, valamint az épületekre vonatkozóan a technikai
távfelügyeleti szolgáltatást.

Az állami és az egyházi iskolák tanulóinak tanulmányi ösztön-
díjat ad az önkormányzat.
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A köznevelési feladatellátás területén az önkormányzat fő fel-
adata az óvodai ellátás biztosítása. Az óvodai elhelyezés iránt
jelentkező igény kielégítése mellett a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvodában a fenntartó önként vállalt feladataként a beil-
leszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek
ellátása, nevelése a sikeresen működő, kisebb létszámú START
csoportban folyik, továbbá az intézmény biztosítja az integráltan
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását, illetve az
óvodai úszásoktatást. Az óvodák személyi ellátottsága biztosí-
tott, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel az intézményben
alkalmazásban álló fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus és
pszichológus foglalkozik. Egy telephely kivételével rendelkez-
nek az épületek tornaszobával, a Szederinda óvodában a testne-
velés foglalkozások megtartása a Sport-Park Kft. által működ-
tetett külön tornateremben biztosított.
A kötelező köznevelési feladatellátás biztosítása területén to-
vábbra is a demográfiai előrejelzésekhez igazodó szemléletre van
szükség, illetve a működtetői szerepkör adta lehetőség mentén
az alap- és középfokú oktatás tekintetében az eddig megszokott
magas szakmai színvonal megtartása érdekében a legoptimáli-
sabb feltételrendszer biztosítására, hogy a köznevelés területén
nyújtott feladatellátás a helyi társadalom igényeihez alkalmaz-
kodva, az érintett célcsoport számára jó minőségben legyen el-
érhető városunkban.

Egészségügy
Amennyiben az egészségügyi ellátórendszer tervezett átalakítási
folyamatai azt lehetővé teszik Tiszaújváros önkormányzata a te-
lepülés lakosságának színvonalas egészségügyi ellátását, vala-
mint az egészséggel összefüggő életfeltételeinek javítását az
elkövetkezendő években is komplex és kiemelt feladatként kí-
vánja kezelni, mely elsősorban a Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet keretei között valósulhat meg. Az egészségügyi alap-
ellátások keretében az intézmény 8 háziorvosi, 4 házi gyermek-
orvosi, 7 fogorvosi körzet, valamint 8 védőnői szolgálat, iskola-
egészségügyi és ügyeleti ellátás lakosság igényeihez igazodó
színvonalas működtetéséről gondoskodik. Az alapellátás mellett
a rendelőintézet 25 járóbeteg szakellátást, 6 gondozói tevé-
kenységet, 2 mozgó szakorvosi szolgálatot, 5 egynapos sebészeti
tevékenységet, 8 fiziko- és balneoterápiás tevékenységet, 4 nap-
pali kúraszerű ellátás keretein belül nyújtott infúziós kezelést,

otthoni szakápolást, hospice szakápolást, továbbá fogászati ügye-
leti ellátást és foglalkozás-egészségügyi alapellátást biztosít, azaz
az egészségügyi szakellátások széles palettáját nyújtja az ellátási
területéhez tartozó települések lakosai számára. Az egészségügyi
alapellátások - úgy, mint háziorvosi és fogászati ellátás, védőnői
ellátás - Tiszaújváros lakosai számára biztosítottak, míg a
járóbeteg szakellátások többségénél 43 088 fő az ellátandó la-
kosságszám, mely a rendelőintézet Tiszaújvárosban és vonzás-
körzetében betöltött központi szerepét bizonyítja.
A szakrendelői részleg rekonstrukciójának köszönhetően a szak-
rendelések új, a betegek igényeit maximálisan kielégítő helyen
működnek. A színvonalas gyógyítást segíti a korszerű diagnosz-
tikai és terápiás eljárásokat biztosító új, modern orvosi műszer-
park és műszerezettség, a barátságos és betegcentrikus környezet,
megoldásra váró feladat azonban a jövőben az alapellátásnak he-
lyet adó „B” és „C” épületrész rekonstrukciója. Előremutató fej-
lesztési lehetőségeket kínál az egyre nagyobb betegforgalmat
bonyolító egynapos sebészeti ellátás, valamint az egészség-tu-
rizmus szempontjából a fiziko- és balneoterápiás részleg szol-
gáltatása, humán erőforrása és műszerparkja.

Szociális
ellátórendszer

Tiszaújváros önkormányzata mindig kiemelt figyelmet fordított
a gyermeket nevelő családokra, a munkanélküliekre, az időskorú,
az egészségügyi problémákkal küzdő, valamint a hátrányos hely-
zetű, nehéz szociális körülmények között élő lakosokra, ennek
érdekében számos szociális ellátással segíti az arra rászorulókat.
A szociális ellátások rendszerét illetően 2014-ben jelentős válto-
zások történtek. Az Országgyűlés a 2013. május 27-ei ülésnapján
elfogadta az önkormányzati segély kialakításával összefüggő tör-
vénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvényt. A fenti tör-
vény 2014. január 1-jétől módosította a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiak-
ban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) egyes
rendelkezéseit, mely alapján megszűnt az átmeneti segély, a te-
metési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, he-
lyettük egységes segélyformaként az önkormányzati segély
került bevezetésre. Az önkormányzati segélyre vonatkozó sza-
bályok megalkotása során figyelembe lett véve, hogy a koráb-
ban a megszűnő ellátásokban részesülők támogatottsága a
továbbiakban is megmaradjon.
A szociális ellátások rendszerét illetően 2015-ben is jelentős vál-
tozások történtek. Az Országgyűlés a 2014. december 15-ei ülés-
napján elfogadta Magyarország 2015. évi központi költség-
vetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvényt. A
fenti törvény 2015. március 1-jétől módosította az Szt. egyes ren-
delkezéseit, melynek következtében a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások rendszere jelentős mértékben átalakult, az
állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai
élesen elváltak. Megnőtt az önkormányzatok felelőssége a helyi
közösség szociális biztonságának erősítésében, a szociális segé-
lyek biztosításával.
A jogszabályváltozásból eredő 2015. március 1-jétől megvaló-
sult átalakítás fő elemei az alábbiakban foglalhatók össze:
A 2015. február 28-ig jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak el-
látásának (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szo-
ciális segély) megállapítása 2015. március 1-jétől a járási hivatal
hatáskörébe került. Az aktív korúak ellátása keretében fenti idő-
ponttól kezdődően a járási hivatal kétféle ellátás-típust állapíthat
meg, a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, valamint az egész-
ségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást.
A 2014. január 1-jén hatályba lépett önkormányzati segély rend-
szere is átalakult. A 2015. március 1-jétől nyújtható támogatás
neve egységesen települési támogatás lett. E támogatás keretében
az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletük-
ben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az Szt.
által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület
a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, va-
lamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyúj-
tani.
A fentieken túl további lényeges változás, hogy 2015. március
1-jétől a lakásfenntartási támogatásra, az adósságkezelési szol-
gáltatásra, a méltányossági közgyógyellátásra, valamint a mél-
tányossági ápolási díjra vonatkozó szabályok kikerültek az
Szt.-ből. Az önkormányzatok a továbbiakban nem kötelező jel-
leggel települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a lak-
hatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek
számára, a gyógyszerkiadások viseléséhez, valamint a 18. élet-
évét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző
hozzátartozók részére.

Fentiek alapján 2015. március 1-jétől a pénzbeli és természet-
beni szociális ellátások közül Tiszaújváros önkormányzata az
alábbi kötelező ellátási formákat nyújtja: rendkívüli települési
támogatás (eseti jelleggel; meghatározott időszakra, havi rend-
szerességgel; gyógyszerkiadások viseléséhez, valamint gyó-
gyászati segédeszköz beszerzése érdekében; elhunyt személy
eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából; gyer-
mekvédelmi támogatásként), köztemetés.
A fenti kötelező ellátásokon túl helyi rendelet alapján nyújtott,
önként vállalt támogatások is segítik a szociálisan rászorult, a
gyermeket nevelő családok, az egészségügyi problémákkal
küzdő, illetve a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot fel-
halmozó személyek megélhetését. Ezen ellátások a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
lakhatási támogatás, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátra-
lékot felhalmozó személyek részére nyújtott adósságcsökkentési
települési támogatás, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hoz-
zátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére
nyújtott települési támogatás, az egyszeri év végi támogatás, a
gyermekes családok év végi támogatása, a hulladékszállítási díj-
támogatás, valamint a kábel TV előfizetési díjtámogatás. Fenti-
eken túl az önkormányzat a szociálisan rászoruló hátrányos
helyzetű gyermekek részére a nyári szünidő időtartamára nyári
gyermekétkeztetést biztosít, valamint évek óta részt vesz az Em-
beri Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton.
Szintén önként vállalt ellátás az első lakáshoz jutók pénzügyi tá-
mogatása, melynek célja a Tiszaújvárosban született, illetőleg
hosszú ideje a városban élő, illetve itt dolgozó és letelepedni kí-
vánó családok, személyek első lakáshoz jutásának elősegítése.
Az önkormányzat az első lakás megszerzéséhez nyújtott támo-
gatáson túl életkezdési támogatást nyújt lakosai számára, mely-
nek célja, hogy a felnőtté váló gyermek önálló élete indulásakor
biztonságosabb anyagi háttérrel kezdhesse meg a továbbtanulást,
a pályakezdést, az otthonteremtést és a családalapítást.
A gyermekvédelmi ellátások közül az önkormányzat a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményt, valamint az óvodáztatási tá-
mogatást nyújtja kötelező jelleggel. A tankönyvtámogatás, a
szociális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, vala-
mint a táboroztatási támogatás önként vállalt feladat, melyet a
gyermekes családok segítése céljából vállal az önkormányzat.
A jogszabály-módosítás a gyermekvédelmi ellátásokat is érinti,
nevezetesen az óvodáztatási támogatás 2015-ben megszűnik.
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapo-
zásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 109. §-a 2015. szeptem-
ber 1-jétől hatályon kívül helyezi a Gyvt. óvodáztatási támo-
gatásra vonatkozó rendelkezéseit. A Gyvt. 2015. január 1-jétől
hatályos 172. §-a értelmében 2015. június 4-ét követően óvo-
dáztatási támogatás megállapítása iránti kérelem - ideértve a tá-
mogatás ismételt megállapítása iránti kérelmet is -, nem
nyújtható be. A települési önkormányzat jegyzőjének a 2015. jú-
nius 5-ét megelőzően megállapított óvodáztatási támogatásra
való jogosultságot 2015. október 31-ével meg kell szüntetnie.

Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a köznevelési in-
tézmények színvonalas működtetésére.

Az óvodai ellátásban fenntartóként vállal szerepet az önkormányzat.

A felújíto� szakrendelő 43 ezer főnek nyújt szakorvosi ellátást.

A humánszolgáltató központ gyakran élelmiszert is oszt.
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Kultúra, sport

Közművelődés, közgyűjtemények
Tiszaújváros önkormányzata - a helyi rendeletben meghatározott
- kötelező és vállalt közművelődési és közgyűjteményi feladata-
inak ellátását a Derkovits Kulturális Központ, mint önkormány-
zati fenntartású intézmény végzi. Az intézmény székhelyén kívül
7 telephelyen lát el feladatokat. A Derkovits Kulturális Központ
a városi nagyrendezvények mellett számos saját programot, ki-
állításokat, színházi előadásokat, kreatív és interaktív programo-
kat valósít meg. A kulturális központ 8 amatőr művészeti
csoportja rendszeresen részt vesz különböző rendezvényeken,
megmérettetéseken.
A Hamvas Béla Városi Könyvtár a Tiszaújvárosban élők felé
nyújtott szolgáltatásokon túl 2012. december 31-ig mozgó-
könyvtári szolgáltató centrumként működött a kistérség 11 tele-
pülésén, 2014. január 1. napjától a II. Rákóczi Ferenc Megyei és
Városi Könyvtárral kötött megállapodás alapján a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer műkö-
dését segítve, a tiszaújvárosi járás területén található 10 tele-
pülésen nyilvános könyvtári feladatokat lát el. Az intézmény ke-
retei között működő Helytörténeti Gyűjtemény - a „Villa Sce-
derkyn” Tájház kiállítóhellyel együtt - közérdekű muzeális
gyűjteményként végzi a jogszabályban meghatározott tevékeny-
ségét.
A feladatellátás feltételei biztosítottak. Az önkormányzat kultu-
rális rendelete megfelelően tartalmazza a feladatellátás szerve-
zeti-jogi formáit, funkcióit.
Az önkormányzati fenntartású kulturális intézményen túl civil
szervezetek, az önkormányzat által alapított közalapítvány, egy-
házak és nemzetiségi szervezetek is folytatnak - különböző mér-
tékű - kulturális, művelődési és művészeti tevékenységet.
Tiszaújváros önkormányzata - az éves költségvetési lehetősége-
ihez mérten - kiemelten támogatja a városban megvalósuló prog-
ramok, rendezvények szervezését.
A rendezvénysorozatokban együtt kell működni a civil szerve-
zetekkel, a környező településekkel, a kulturális és idegenfor-
galmi gazdasággal a megvalósítást segítő külső források meg-
szerzése, a látogatottság és a színvonal növelése érdekében.

Sport
Tiszaújváros önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló
törvényben, illetve a sportról szóló törvényben meghatározottak
alapján megalkotott testnevelési és sportkoncepció, valamint
sportról szóló önkormányzati rendelete alapján látja el feladatait.
Az önkormányzat sportrendelete, sportkoncepciója szabályozza
az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, a sport területén meg-
határozott alapelveit, kötelező és önként vállalt feladatait, vala-
mint az Európai Sport Chartával összhangban megfogalmazott
prioritásait, fejlesztési irányait, a helyi sajátosságok, a város gaz-

dasági, természeti és kulturális adottságainak, lehetőségeinek fi-
gyelembevételével.
Tiszaújváros önkormányzata az éves költségvetési lehetőségei-
hez mérten támogatja a kiemelt sportágakkal foglalkozó sport-
egyesületek létesítményhasználatát, működését, a diáksportot, a
köznevelési intézmények létesítmény használatát, valamint a
DSE uszodahasználatot. A kiemelt sportágakkal foglalkozó sport-
egyesületek közvetlen költségvetési támogatása mellett számos
helyi és országos sportversenyhez nyújtott támogatást az önkor-
mányzat éves civil támogatási keretéből, illetve a városi rendez-
vénykeretből. Az önkormányzat a civil szervezetek, köznevelési
intézmények sporttevékenységének támogatásán túl a saját tu-
lajdonában lévő gazdasági társaságán keresztül támogatja a la-
kosság szabadidősport és amatőr sportolási lehetőségeit.
Az önkormányzat a diáksportban és a versenysportban elért ered-
ményeket elismerve minden évben „Sportbaráti találkozót” szer-
vez a városi sportszervezetek vezetői, szakemberei és versenyzői
részére, ahol értékelik a város sportjának helyzetét és az elért
eredményeket, illetve elismerésben részesülnek a kiemelkedő
hazai és nemzetközi eredményeket elért sportolók, sportvezetők.
Évek óta jelentős nemzetközi és országos versenyek helyszíne
Tiszaújváros.
A város minőségi sportjának fejlesztése érdekében szükséges a
kiemelkedő eredményeket elérő sportolók és egyesületek támo-
gatása. A támogatási rendszer a korábbi időszakhoz hasonló
rendszerben, de folyamatos felülvizsgálat mellett működik. To-
vább kell segíteni a már hagyományossá vált országos és nem-
zetközi sportrendezvények szervezését és lebonyolítását.

Önkormányzati
intézményrendszer

Tiszaújváros önkormányzata annak érdekében, hogy a kötelező
és önként vállalt feladatait minél magasabb színvonalon láthassa

el, jelenleg öt önkormányzati intézményt tart fenn, illetve mű-
ködtetői feladatot lát el a városunkban működő állami fenntartású
általános iskola és az egyik középiskola, továbbá a pedagógiai
szakszolgálati tagintézmény tekintetében.
A Derkovits Kulturális Központ, a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvoda, a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, a Tiszaúj-
városi Humánszolgáltató Központ és a Tiszaújvárosi Intézmény-
működtető Központ jó színvonalon látja el a helyi kötelező és
vállalt feladatokat, melyekhez a személyi és tárgyi feltételeket
az önkormányzat biztosítja. A funkcionális átszervezés eredmé-
nyeként 2008. július 1-jén létrejött Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központ biztosítja az önkormányzati fenntartású, gaz-
dasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek tekin-
tetében a gazdálkodással, a könyvvezetéssel, az adatszolgálta-
tással, valamint a működtetéssel, továbbá a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmé-
nyek tekintetében az ingó- és ingatlan vagyon üzemeltetésével
kapcsolatos feladatellátást, végzi az önkormányzat tulajdonában
lévő intézményi ingó- és ingatlan vagyon hasznosításával, vé-
delmével kapcsolatos feladatokat. Az intézmények működtetése
mellett 10 helyen, saját konyháin biztosítja az intézményi gyer-
mekétkeztetést, továbbá ellátja a szociális étkeztetés feladatait.
A felelősségvállalás és az egymás közötti munkamegosztás rend-
jét a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ és az érintett
intézmények között munkamegosztási megállapodás szabá-
lyozza.
A feladatellátást harmonizálnunk kell a gazdasági lehetősége-
inkkel, a demográfiai változásokból származó következmények-
kel és a jogszabályok módosításából eredő előírásokkal. Az
önkormányzati intézményhálózat, továbbá a köznevelési intéz-
mények jogszabályból eredő működtetési kötelezettségének
fenntartható és finanszírozható ellátása érdekében szükséges a
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ stratégiai intézmé-
nyi szerepkörének pozicionálása és további erősítése.

A tájház és környezete a kiállítások melle� számos érdekes programnak ado� helyet.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ biztosítja az in-
tézményi gyermekétkeztetést és a szociális étkeztetést.

Az önkormányzat támogatja a kiemelt sportágak egyesületeinek létesítményhasználatát és működését, a diáksportot, a köz-
nevelési intézmények létesítményhasználatát.

A Derkovits Kulturális Központ nyolc amatőr művésze� cso-
portot működtet.
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A gazdasági program összefüggései, kapcsolódó pontjai

Az önkormányzat gazdasági programjának megvalósíthatóságát
alapvetően befolyásolják azok a stratégiák, melyeket az Európai
Unió, a kormányzat és szervei készítettek és a jövőbeni fejlesz-
tési irányokat határozzák meg.
Ennek megfelelően az önkormányzatnak a következő dokumen-
tumokban meghatározott irányokat kell figyelembe vennie:
Európa 2020
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
Partnerségi Megállapodás
Ágazati és területi operatív programok
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területfejlesztési koncepciója
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fejlesztési program

Európai uniós dokumentumok
Az „Európa 2020”, az Európai Unió 2014-2020 közötti időszak
növekedési és foglalkoztatási stratégiája.
Célja egy „intelligens, fenntartható és inkluzív” Európa, ennek
eléréséhez konkrét célkitűzéseket, fejlesztési irányokat határo-
zott meg öt területen. Ezen öt terület a foglalkoztatás, a kutatás
és innováció, az éghajlatváltozás és energia, az oktatás, valamint
a szegénység.
Az Európai Unió az EU 2020 dokumentumban megfogalmazta,
hová kíván eljutni 2020-ra:
1. A 20-64 éves munkavállalók legalább 75%-ának munkahellyel
kell rendelkeznie.
2. Az EU GDP-jének 3%-át a K+F-re kell fordítani.
3. Teljesíteni kell a „20/20/20” éghajlat változási/energiaügyi cél-
kitűzéseket (ideértve megfelelő körülmények között a kibocsátás
30%-kal történő csökkentését).
4. Az iskolából kimaradók arányát 10% alá kell csökkenteni, és
el kell érni, hogy az ifjabb generáció 40%-a rendelkezzen felső-
oktatási oklevéllel.
5. 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának ki-
tett lakosok számát.
A célkitűzések mellett hét kezdeményezést is megfogalmaztak:
• Az „Innovatív Unió” kezdeményezés a kutatási és innovációs
tevékenységeket, ötleteket támogatja, amely ötletekből foglal-
koztatást növelő szolgáltatások és termékek tudnak létrejönni.
• A „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezés az oktatási rendszer
teljesítménynövelését és a fiatal munkavállalók munkaerőpiacra
történő belépését támogatja.
• Az „Európai digitális menetrend” a nagy sebességű internet
minél szélesebb körben való elterjedését segíti elő.
• Az „Erőforrás-hatékony Európa” kezdeményezés a gazdasági
növekedés és az erőforrások felhasználásának szétválasztására
törekedik, támogatja a megújuló erőforrások alkalmazását, az
alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmoz-
dulást, valamint a szállítási ágazatban történő modernizálást és az
energiahatékonyságot.
• Az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” az emberek
egész életen át tartó tanulását, fejlesztését támogatja, melynek
következményeként a munkavállalók a munkaerőpiacon hatéko-
nyabban tudnak részt venni.
• A „Szegénység elleni európai platform” célja egy szociális és te-
rületi kohézió, ahol a növekedés és a munkahelyteremtés elő-
nyeit széles körben megosztják, a szegénységben és társadalmi
kirekesztettségben élők a társadalom aktív tagjai lehetnek.
Míg az EU 2007-2013 fejlesztési időszak kiinduló pontja az volt,
hogy az EU a kevésbé fejlett régiókat segítette különböző forrá-
sokkal, 2014-től az Unió már közös célokat fogalmaz meg. Az új
időszakban az egész EU versenyképességének fokozása a fő fel-
adat, amelyhez a tagállamoknak hozzá kell járulniuk. A tagál-
lamok fejlesztési dokumentumaik létrehozásakor ezt a közös célt
kell, hogy szem előtt tartsák.
Az Európai Unió tagállamainak a nemzeti sajátosságokat és az
Európa 2020 célkitűzéseit figyelembe véve kell meghatározniuk
nemzeti célkitűzéseiket.

Országos dokumentumok
Az „Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció - Nem-
zeti Fejlesztés 2030” (a továbbiakban: OFTK) Magyarország
átfogó nemzeti fejlesztési tervdokumentuma.
Az ország gazdasági, társadalmi, ágazati és fejlesztési igényeiből
kiindulva egy hosszú távú, 2030-ig tartó jövőképet, valamint fej-
lesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg. Ezek alapján ki-
jelöli a 2014-2020-as időszak középtávú nemzeti fejlesztési
prioritásait, és szakpolitikai súlypontjait, illeszkedve az EU 2020
Stratégiához. Az OFTK képezi a Partnerségi Megállapodás kon-
cepcionális hátterét, megalapozza a fejlesztési források felhasz-
nálására irányuló operatív programok tartalmát és irányítja a
források felhasználását.
Az OFTK négy hosszú távú, átfogó fejlesztési célt és ezek el-
érése érdekében tizenhárom specifikus célt fogalmaz meg.
Átfogó célok:
1. Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés.
2. Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom.
3. Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink
megőrzése és környezetünk védelme.
4. Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet.
Specifikus célok:
1. Versenyképes, innovatív gazdaság.
2. Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és
sportgazdaság.
3. Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és -ellátás.
4. Kreatív, tudásalapú társadalom, piacképes készségek, K+F+I.
5. Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom.
6. Jó állam: szolgáltató állam és biztonság.
7. Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és
környezetünk védelme.
8. Az ország makroregionális szerepének erősítése.
9. A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat.
10. Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése.
11. Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése.
12. Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és
gazdaságösztönzés.
13. Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása.
Az OFTK kitűzi az ország hosszú távú céljainak eléréséhez szük-
séges stratégiai súlypontokat.
Abból a célból, hogy a fejlesztések valóban megfelelő mértékű vál-
tozást eredményezzenek, az átfogó nemzeti fejlesztési célhoz az
OFTK-ban kijelölt 5 fő nemzeti fejlesztési prioritás kapcsolódik.

2014. szeptember 14-én Magyarország miniszterelnöke és az Eu-
rópai Bizottság elnöke aláírta a Partnerségi Megállapodást (to-
vábbiakban PM), amely 2014. január 1. és 2020. december 31.
közötti időszakra kijelöli Magyarország fő fejlesztési prioritásait
és irányítja a hazai fejlesztési források felhasználását.
A PM az EU2020 stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedési célkitűzésein belüli nemzeti súlypontokat azonosítja.
Szorosan kapcsolódik az európai uniós és a hazai tervdokumen-
tumokhoz is. Feladata, hogy bemutassa, hogyan illeszkednek
Magyarország céljai az EU 2020 céljaihoz, fejlesztési irányai-
hoz. Megfogalmazza a 2014-2020-as tervezési ciklus átfogó
nemzeti fejlesztési célját, mely a fenntartható, magas hozzáadott
értékű termelésre és foglalkoztatás bővítésére épülő növekedés.
A PM bemutatja azokat a fejlesztési prioritásokat, amelyeket a
korábbi nemzeti, területi folyamatok jelöltek ki, ugyanakkor a fő
nemzeti prioritások támogatják az EU 2020 stratégiát és átfogják
az Európai Unió által támogatásra javasolt 11 tematikus célkitű-
zést is, melyek az alábbiak:
1: A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése.
2: Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hoz-
záférés, azok használatának és minőségének javítása.
3: A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA ke-
retében), a halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA keretében)
versenyképességének javítása.
4: Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő el-
mozdulás támogatása minden ágazatban.
5: Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat meg-
előzés és -kezelés előmozdítása.
6: A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonysá-
gának előmozdítása.
7: A fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmet-
szetek megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban.
8: A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munka-
vállalói mobilitás támogatása.
9: A társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, vala-
mint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem.
10: Az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe
történő beruházás a készségek fejlesztése az egész életen át tartó
tanulás érdekében.
11: A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának
javítása és a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulása.
A Partnerségi Megállapodásban kijelölt fejlesztési irányok rész-
leteit operatív programok rögzítik: a Strukturális Alapok és a Ko-
héziós Alap forrásaira épülő ágazati és területi operatív prog-
ramok (OP), az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
forrásainak felhasználását meghatározó vidékfejlesztési program,
az Európai Tengerügyi és Halászati Alap operatív programja.
A fejlesztések alapjait és forrásait jelentő operatív programok az
alábbiak:
EFOP - Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
GINOP - Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
IKOP - Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
KEHOP - Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
KÖFOP - Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív
Program
MAHOP - Magyar Halászati Operatív Program
RSZTOP - Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program
TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
VP - Vidékfejlesztési Program
VEKOP - Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
Magyarországot éles területi egyenlőtlenségek jellemzik. Ha-
gyományos területi egyenlőtlenség például a nyugati és keleti
térségek között van. A területi egyenlőtlenségek legfontosabb jel-
lemzője, hogy ezek megyék vagy a kistérségek szintjén jelent-
keznek, így a fejlesztési beavatkozásokat is ezeken a szinteken
célszerű végrehajtani.
A 2014-2020-as időszak jelentős változása, hogy fejlesztéspoli-
tikai szempontból a megyék erős tervezési és területfejlesztési
feladatköröket kaptak.

A nemzeti prioritások és a kapcsolódó
fejlesztési tématerületek:

Nemzeti prioritások és fejlesztési területek 2014-2020
Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, 2013.

Az önkormányzat előadássorozatot tarto� az uniós pályáza� rendszerről.

Tématerület a közösségi közlekedés fejlesztése is.



10. oldal 2015. május 14.Gazdasági program
Megyei dokumentumok
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területfejlesztési koncepciója
A megyei önkormányzatok feladata a megye gazdasági, társa-
dalmi, környezeti célú fejlődésének elősegítése, az ehhez szük-
séges fejlesztési célok kijelölése és a célok eléréséhez szükséges
eszközök meghatározása.
B-A-Z megye kitűzött átfogó célja, hogy ipari hagyományaira,
potenciális munkaerő-kínálatára, kiváló természeti adottságaira
és erőforrásaira fenntartható módon építve, földrajzi elhelyezke-
déséből adódó előnyeit kihasználva elérje, hogy a megye ver-
senyképessége 2020-ig a megyék átlaga feletti mértékben erő-
södjön.
A megye fejlesztésének stratégiai céljait az átfogó célokhoz il-
leszkedve határozták meg. Az egyes stratégiai célok több átfogó
cél elérését is támogathatják.
A stratégiai célokon belül részcélokat és tervezett beavatkozáso-
kat is tartalmaz a dokumentum.

A megyei fejlesztési prioritásokat az átfogó fejlesztési célok és
azok stratégiai részcéljai mentén jelölték ki, melyek az alábbiak:
1. Kutatás - fejlesztés - innováció: innováció feltételeinek javítása
a gazdaságban.
2. KKV-k támogatása és foglalkoztatás ösztönzése: a foglalkoz-
tatást bővítő termelő- és szolgáltató beruházások, illetve progra-
mok megvalósításának ösztönzése.
3. Oktatás, szakmai képzés, társadalmi felzárkóztatás, egészség-
fejlesztés: a helyi társadalom munkaerő-piaci igényekhez történő
alkalmazkodóképességének javítása.
4. Közlekedés: a munkaerő-piaci központok elérhetőségének ja-
vítása.
5. Energetika: az energia megújuló forrásokból történő előállítá-
sának és helyi felhasználásának ösztönzése.
6. Természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása:
az egyedi természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasz-
nosítása.
7. Környezetfejlesztés: környezeti állapot és környezetbiztonság
javítása.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fejlesztési program
A megyei területfejlesztési programot az elfogadott koncepcióval
összhangban dolgozták ki, annak céljaira épül és annak kiegé-
szítéséül is szolgál.
A megyei fejlesztési program tartalmazza a stratégiai program-
részt, az operatív programrészt és a területi hatásvizsgálatot.
A stratégiai program feladata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
kijelölni a középtávú fejlesztési célokat. A stratégiai program iga-
zodik az Európai Unió által társfinanszírozott operatív progra-
mok finanszírozási feltételeihez, a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei fejlesztési koncepcióhoz és egyéb országos szintű stratégi-
ákhoz.
Területi célok a térségekre:
• Borsodi tengely: Miskolc (Tiszaújváros és Kazincbarcika) tér-
sége és Ózd térsége
• Mezőkövesd - Tiszaújváros térsége
• Tokaj-Hegyalja - Zemplén térsége és kapcsolódóan a Taktaköz
és a Bodrogköz sajátos kezelése
• Abaúj - Cserehát
• Miskolc, mint high-tech kutatás - fejlesztési - innovációs zóna
• Szlovák-magyar határon átnyúló együttműködések
Horizontális célok:
• Fenntartható környezet és tájhasználat
• Barnamezős területek hasznosítása, illetve a használaton kívüli
épületek, területek újrahasznosítása
• Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonása (nemek
közti esélyegyenlőség, hátrányos helyzetűek és megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatása) a fejlesztésekbe
• Korszerű információs és kommunikációs technológiák (IKT)
alkalmazása
•Az adott térségben vagy ágazatban tevékenykedő társadalmi
partnerek bevonása a tervezésbe
A megyei fejlesztési program operatív programrésze a megyei
hatáskörben finanszírozható intézkedések céljait, az ehhez kap-
csolódó tevékenységeket, a megvalósítási ütemtervet és a lehet-
séges kedvezményezettek csoportját foglalja magában.
Elsősorban azokat az intézkedéseket tartalmazza, amelyek a Te-
rület és Településfejlesztési Operatív Programból finanszírozha-
tóak, de tartalmaz olyan programokat is, melyeket az ágazati
programok finanszírozhatnak.

Gazdaságfejlesztés a megyében és
Tiszaújvárosban
Gazdaságfejlesztési prioritás
I. Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági teljesítményének és
foglalkoztatásának bővítése a kiemelt térségek legversenyképe-
sebb ágazataiban.
• Kiemelt gazdasági ágazatok kijelölése az egyes kiemelt térsé-
gekben, melyek jelentős hozzáadott értékkel, export árbevétel-
lel, foglalkoztatással vagy/és innovációs teljesítménnyel bírnak,
vagy növekedési potenciállal rendelkeznek.
A Mezőkövesd-Tiszaújváros tengely vonatkozásában preferált
ágazat a gépipar (kiemelten a járműiparhoz kapcsolódóan), a
vegyipar, a mechatronika, az energiatermelés, a logisztika, a hul-
ladékgazdálkodás, a vízgazdálkodás.
• Új munkahelyek létesítését támogató infrastrukturális feltételek
(iparterületek, ipari parkok) kialakítása, illetve a területek elér-
hetőségét biztosító és szükséges kisléptékű közlekedési beruhá-
zások.
A Mezőkövesd-Tiszaújváros tengely vonatkozásában ilyen tevé-
kenységek: logisztikai központ fejlesztése, közösségi műhelyek,
üzleti szolgáltató központ kialakítása és logisztikai telepek.
• Pályázati konstrukció működtetése megyei koordináció men-
tén az egyes kiemelt térségek által kijelölt és preferált gazdasági
ágazatokban.
A Mezőkövesd-Tiszaújváros tengely vonatkozásában preferált
ágazat a gépipar (kiemelten a járműiparhoz kapcsolódóan),
vegyipar, mechatronika, energiatermelés, logisztika, hulladék-
gazdálkodás, vízgazdálkodás, helyi termékek feldolgozása.
• Közösségi foglalkoztatás ösztönzése, szociális gazdaság bőví-
tése.
Egyik fejlesztési terület a Mezőkövesd-Tiszaújváros logisztikai
központ.
• Befektetés-ösztönzés, marketing tevékenységek.
A térségi marketingfejlesztési terület a Mezőkövesd-Tiszaújváros
logisztikai központ, melyben a térségi központ Tiszaújváros,
Mezőkövesd.
• Az ágazathoz tartozó vállalkozások közti együttműködések
szervezése: szakképzéssel, továbbképzésekkel, értékesítéssel, pi-
acra lépéssel, technológiai folyamatokkal kapcsolatos informá-
cióáramlás működtetése.
Egyik fejlesztési terület a Mezőkövesd-Tiszaújváros logisztikai
központ. Preferált ágazat a gépipar (kiemelten a járműiparhoz
kapcsolódóan), a vegyipar, mechatronika, energiatermelés, lo-
gisztika, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás.
•Egyéb foglalkoztatást ösztönző, munkanélküliek mobilitását se-
gítő támogatás
II. Innováció vezérelt gazdaságfejlesztés Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében
• Vállalkozások innovációs tevékenységét ösztönző, illetve in-
novatív kezdő vállalkozások létesítésének és növekedésének ta-
nácsadási programja.
• Innovatív kezdő vállalkozások létesítéséhez és az innováció
ösztönzéséhez szükséges telephelyi feltételek megteremtése a
meglévő épületállomány hasznosításával, így Üzleti Szolgáltató
és Innovációs Központok létesítése a jelentősebb munkaerő-piaci
központokban igény szerint (pl. Tiszaújváros).
• Pályázati alap vállalkozások számára innovációs célú projektek
megvalósítására.
III. A munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfej-
lesztés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
Fejlesztési cél B-A-Z. megyében a munkába jutás ösztönzése
közlekedésfejlesztés révén.
Iparterületek, ipari parkok, inkubációs központok, üzleti szol-
gáltató központok, logisztikai bázisok elérhetőségéhez szüksé-
ges és a munkába járást támogató, illetve a vállalkozások
közlekedési feltételrendszerét javító, a települési környezetet te-
hermentesítő alacsonyabb rendű úthálózat fejlesztése. A munka-
erő-piaci központok, munkahelyek elérhetőségének javítása.
IV. Természeti és kulturális örökségértékek turisztikai célú fenn-
tartható hasznosítása.
Fejlesztési cél a természeti és kulturális örökségértékek turiszti-
kai célú fenntartható hasznosítása és a megyébe látogató vendé-
gek számának növelése.
Turisztikai desztináció, illetve szolgáltatásfejlesztési tevékeny-
ségeket várhatóan (az OP-k elfogadásától függően) 3 operatív
program a (TOP, GINOP és VP) finanszírozza a jövőben.
• A turisztikai desztináció integrált fejlesztése esetén fejlesztési
területként jelenik meg Mezőkövesd-Tiszaújváros térsége, ki-
emelten a mezőkövesdi és tiszaújvárosi termálfürdő kínálatához
illeszkedve:
• a gyógy- és termálfürdőkben egyedi arculattal a szolgáltatási
színvonal bővítése és minőségének javításához kapcsolódó be-
ruházások
• egészségturisztikai szolgáltatások támogatása
• sportrendezvények támogatása Tiszaújváros térségében
• kerékpáros turizmus infrastrukturális feltételeinek megterem-
tése
• helyi termékek értékesítésének ösztönzése
• szálláshelyek korszerűsítése
• desztinációs menedzsment szervezet marketing tevékenységé-
nek megújítása és bővítése.
• Megyei szinten összehangolt turisztikai marketing és értéke-
sítésösztönző tevékenység.
• Térségi desztinációs szervezet működtetése.

V. B-A-Z megyei vállalkozások finanszírozási feltételeinek javí-
tása.
• B-A-Z megyei vállalkozások finanszírozási feltételrendszeré-
nek javítása és a tőkeellátottság bővítése.
• Hitelfinanszírozási feltételek javítása.
• Vállalkozások növekedésének elősegítése.
Támogatandó tevékenység a pénzügyi eszközök hozzáférhető-
ségének javítása. A piaci forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő
mértékben jutó vállalkozások, illetve önkormányzatok megújuló
energia felhasználását és energiahatékonyság-növelését célzó fej-
lesztéseit a finanszírozási lehetőségek megteremtése útján is ösz-
tönözni kell. Ennek érdekében a szükséges finanszírozási for-
rások rendelkezésre állását hitel-, lízing-, illetve tőkeprogra-
mokkal, továbbá nagyobb kockázatvállalást ösztönző garancia-
termékek működtetésével kívánjuk biztosítani, önállóan, illetve
a vállalkozások versenyképességnek javításához kapcsolódó
vissza nem térítendő forrásaival kombinálva, illetve azok kiegé-
szítésével.
Járástérségi infrastruktúra-fejlesztési prioritás
1. Megyei járásfejlesztési program.
• Fejlesztési cél a járások fenntartható környezeti, társadalmi és
gazdasági fejlődését támogató infrastruktúra fejlesztése.
Támogatandó tevékenységek:
- a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, mun-
kába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése,
- a városi környezet területileg koncentrált környezettudatos
megújítása,
- fenntartható települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesz-
tések,
- társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus-
fejlesztés,
- fenntartható települési közlekedésfejlesztés,
- a települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben
az energiahatékonyság növelés és a megújuló energia felhaszná-
lás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása,
- egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg-ellátás inf-
rastrukturális fejlesztése,
- a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fej-
lesztése,
- térségi és helyi közszolgáltatást nyújtó egyéb intézmények inf-
rastruktúra fejlesztése,
- kulturális programok, közösségfejlesztés szervezése,
- szegénység és szegregáció által sújtott, leromlott városrészek
rehabilitációja,
- a társadalmi befogadás erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok,
- a helyi identitás és kohézió erősítése.

Ágazati operatív programokhoz kapcsolódó megyei terület-
fejlesztési intézkedések
1. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei energia program.
Környezet és Energetikai Hatékonysági Operatív Program
(KEHOP).
Cél a megyében az energiatermelés bővítése, döntően a megújuló
energiaforrások felhasználásával és a kapcsolódó üzleti tevé-
kenység bővítésével, illetve az energiafelhasználás csökkentése.
2. A gazdaság igényeire, piaci kihívásokra rugalmasan reagáló
képzési, szakképzési rendszer Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben.
Gazdasági és Innovációs Operatív Program (GINOP).
A gazdaság foglalkoztatási igényeivel összhangban a megye la-
kossága képzettségi szintjének emelése.
3. Leszakadó társadalmi csoportok felzárkóztatása Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében.
Emberi Erőforrás fejlesztési Operatív Program (EFOP).
Leszakadó csoportok felzárkózásának és társadalmi mobilitásá-
nak elősegítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
4. Foglalkoztatás bővítése a vidéki kistérségekben.
Vidékfejlesztési Program (VP).
Munkahelyek megtartása és helyi alapszolgáltatások biztosítása
vidéki térségekben, valamint a zöldség- és gyümölcstermeszté-
sen, állattenyésztésen, valamint a helyi, tájjellegű élelmiszeripari
termékek kisipari előállításán alapuló foglalkoztatás bővítése. A
helyi piacok korszerűsítése. A zöldség-, gyümölcstermesztést
szolgáló hőenergia hasznosításának a támogatása (pl. termálfür-
dők térségében: Bogács, Mezőkövesd, Miskolc-Tapolca, Tiszaúj-
város, Mezőcsát, Sárospatak, illetve geotermikus fűtőművekhez
kapcsolódóan), valamint az öntözéses rendszerek kiépítését biz-
tosító vízgazdálkodási beruházások (víztározók, csatornák) meg-
valósítása.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye koncepció célrendszer
Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója,

2013.

Preferált ágazat a gépipar, a logisz�kai központok fejlesztése.
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Pályázatok

A településfejlesztés során figyelembe kell venni azokat a célo-
kat, programokat, melyekhez kapcsolódva a fejlesztés eredmé-
nyeként az önkormányzat tartósan a korábbi éveknél magasabb
forrásokkal számolhat.
A 2015-2020 közötti időszak legfontosabb feladata a Széchenyi
2020 által biztosított források megszerzése és hatékony felhasz-
nálása. Az elkövetkezendő években jelentős pályázati források
nyílnak meg, fontos, hogy a településfejlesztés egyik eszközévé
váljon a pályázati tevékenység.
A pályázati források igénybevétele esetén lehetővé válhat a fej-
lesztések önerejének csökkentése, illetve kiváltása. Tiszaújváros
célja, hogy a tervezett fejlesztésekhez minél nagyobb pályázat
során megítélt támogatást legyen képes bevonni.
A pályázati sikerek erősítéséhez szükséges, hogy a stratégiai ter-
vezés tovább erősödjön, melynek része a pályázatok előkészítési
szakaszának megerősítése. Előkészített, végiggondolt tervek nél-
kül nem lehet sikeresen pályázni. Tekintettel a várható változá-
sokra, melyek a pályázatok benyújtási határidejének rövidülését
érinti, a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket célszerű
készíteni.
A 2014-2020-as fejlesztési ciklusban tervezett fejlesztésekkel

szemben támasztott elvárás a költséghatékonyság, a pénzügyi és
funkcionális fenntarthatóság, a szolgáltatásnyújtás komplex rend-
szerébe és a magasabb szintű stratégiai dokumentumokhoz való
illeszkedés.
Annak érdekében, hogy városunk és a térség a 2020-ig tartó fej-
lesztési időszakban minél eredményesebben tudjon szerepelni,
önkormányzatunk a tiszaújvárosi járás önkormányzatai, a helyi
intézmények és gazdasági társaságok részére előadássorozatot
szervezett. Ezen jelentős tapasztalattal rendelkező előadók a
2020-ig tartó időszak struktúrájáról, a támogatási célokról, lehe-
tőségekről, a közvetlenül Brüsszelben pályázható lehetőségről
nyújtottak tájékoztatást. A résztvevők segítséget kaptak a válto-
zások és a támogatási rendszer módszertani megismerésében.
Az önkormányzat továbbra is fontosnak tartja és támogatja mind
a polgármesteri hivatal, mind az önkormányzati fenntartású intéz-
mények és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok fejlesz-
téssel, pályázatokkal foglalkozó munkatársai számára az isme-
reteik naprakész bővítését, elméleti és gyakorlati tudásuk gyara-
pítását. A dolgozók továbbra is részt vesznek szakmai tájékozta-
tókon és konferenciákon. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az
elméleti tudás bővítése és elmélyítése érdekében a továbbképzési
tervben előírtakon túl is a különböző képzési lehetőségeket.
A pályázatokon való hatékonyabb részvétel céljából vizsgáljuk a
megfelelő tapasztalattal rendelkező külső szakértőknek, szakembe-
reknek a fejlesztési folyamatokba való bevonásának szükségessé-
gét és lehetőségét, a források megszerzéséhez megfelelő lobbierővel
rendelkező cégekkel való kapcsolatfelvétel lehetőségét.
Közösségünk érdeke, hogy az előkészített fejlesztések minél na-
gyobb arányának megvalósításához adjon lehetőséget a Széche-
nyi 2020 Fejlesztési Program és egyéb pályázati lehetőségek.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia középtávú, stratégiai
szemléletű, de megvalósítás orientált tervezési dokumentum,
amely meghatározza a városok középtávú városfejlesztési tevé-
kenységeit. Az integrált városfejlesztési stratégia tematikus
szempontokat integráló, területi alapú tervezési szemlélettel ké-
szül. Területi alapon hangolja össze a különböző szakpolitikai
megközelítéseket (pl. gazdaságfejlesztés, környezeti fejlesztés,
közlekedésfejlesztés, társadalmi célok megvalósítása, stb.), ösz-
szefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil
szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait az ön-
kormányzat városfejlesztésben meghatározó és döntéshozó sze-
repe mellett. Az integrált megközelítés további eleme, hogy a
fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, megvalósítási és
fenntartási módját is összefüggéseiben kezeli.
Jelenleg folyik az új ITS készítése EU-s támogatással a 2014-
2020 tervezési időszakra, mely a korábbi Integrált Városfejlesz-
tési Stratégiát (IVS) fogja felváltani, mivel az ú j európai uniós
irányelvek szerint megváltoztak az ITS tervezési alapelvei, ennek
megfelelően változott a hazai jogszabályi környezet is.
A tervezési dokumentumok eltérő időtávra határoznak meg fej-
lesztéseket, az ITS az önkormányzati cikluson átívelő időtávval
rendelkezik /7-8 év/. Az új gazdasági program készítése jelen
helyzetben szerencsésen esik egybe az IVS felülvizsgálatával,
módosításával illetve meg is előzi azt, így megfogalmazódhat-
nak olyan szándékok, prioritások, melyek a hosszabb távú ITS
operatív programjaiba is integrálódnak, ezáltal hosszabb pers-
pektívát nyitnak a gazdasági program ciklusnyi időtávjánál.
A két dokumentum összhangjának biztosítása alapvető fontos-
ságú, hiszen a fejlesztés feltételei és erőforrásai azonosak, ezért
figyelemmel kell lenni a két tervezési dokumentum időszakos
felülvizsgálatára, és amennyiben szükséges, bármelyik módosí-
tására.

Településrendezési eszközök

A Településszerkezeti Terv (TrT), a Szabályozási Terv (SzT) és
a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) - együttesen településrende-
zési eszközök - a közép- és hosszú távú, stratégiai és koncepci-
onális jellegű programok térbeli leképezései, melyek meghatá-
rozzák a város rövidtávú városfejlesztési tevékenységeit. A Te-
lepülésfejlesztési Koncepcióban (TK) és az Integrált Település-
fejlesztési Stratégiában megfogalmazottakat, valamint a város

különféle szakpolitikai programjait (pl. gazdaságfejlesztés, kör-
nyezeti fejlesztés, közlekedésfejlesztés, társadalmi célok meg-
valósítása, stb.) területi és térbeli alapon hangolja össze az érintett
partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra intézményei,
lakosság) céljaival, elvárásaival az önkormányzat városfejlesz-
tésben meghatározó és döntéshozó szerepe mellett.
Jelenleg folyik az új ITS készítése és a TK felülvizsgálata a 2014-
2020 tervezési időszakra, majd ezek után a településrendezési
eszközök fentiek szerinti módosítása.
A 2013-ban elfogadott „településrendezési eszköztár” a gazda-
sági célok elérésének prioritását tarja előtérben, hiszen olyan elő-
remutató szabályozásokat tartalmaz, melyek alapján a TVK
ipartelepen belül máris több beruházás folyik. Szemléletében is
gazdaságfejlesztő a gazdasági, ipari és kereskedelmi szolgáltató
területek előremutató szabályozásával. Ilyen jövőbe mutató sza-
bályozás a szolárvoltaikus energiatermelés létesítésére történő
területek kiszabályozása, az eddig nem forgalomképes területe-
ket forgalomképessé tevő szabályozás rekreációs, üdülőterü-
leti övezet létrehozásával.
A gazdasági programban megfogalmazott célok és azon túli tér-
beni lehetőségek megteremtése az SzT, a Trt és a HÉSZ feladata,
melyek jelenlegi tartalmukkal is hosszú távra szolgálják a gaz-
daságfejlesztés céljait is.

Local Agenda, Környezetalapú Irányítási Rendszer (KIR)

Tiszaújváros önkormányzata mindig kiemelt figyelmet fordított
a település környezeti állapotának megőrzésére, javítására és a
gazdasági fejlődés káros hatásainak megelőzésére és mérséklé-
sére.
Többek között ezért is vállalta a Települési Környezetvédelmi
Program felülvizsgálatát, a Fenntartható Fejlődés Helyi Prog-
ramjának (Local Agenda 21) kidolgozását, és a Polgármesteri Hi-
vatalra vonatkozóan a Környezetalapú Irányítási Rendszer
bevezetését.
Tiszaújváros Környezetvédelmi Programja a 2014-2019 közötti
időszak legfontosabb környezetvédelmi célú teendőit mutatja be,
alapot biztosítva a 6 évre szóló környezetvédelmi tevékenység-
hez, kiindulási alapot adva a megoldandó környezetvédelmi
problémák azonosítására és a javító intézkedések elindítása ér-
dekében. A program figyelembe vette a 4. Nemzeti Környezet-
védelmi Program (2014-2019) a település szempontjából fontos
célkitűzéseit és intézkedési terveit. A dokumentum helyzetérté-
keléssel és a problémák összefoglalásával indul, majd bemutatja
a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt kör-
nyezetvédelmi célokat, valamint környezeti célállapotokat, il-
letve ezek elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket és azok
megvalósításának ütemezését. Tartalmazza továbbá a kitűzött
célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési esz-
közeit, s az intézkedések végrehajtásához szükséges költségigé-
nyeket a tervezett források megjelölésével. A program 6 évre
szóló stratégiai tervként valamennyi érintett terület számára aján-
lásokat, javaslatokat tartalmaz a környezetvédelmi célok meg-
valósításához, a fenntartható fejlődés biztosításához.
A Local Agenda 21 célja, hogy a helyi önkormányzat aktív és
cselekvő közreműködésével, a lakosság támogatásával a fenn-
tartható fejlődés elveire alapozva adja meg az érintett település
fejlesztési koncepcióját.
Társadalom- és környezetközpontú program.
Nem azonos a Települési Környezetvédelmi Programmal, de nem
is teljes nélküle. Sok helyen hasonló, más helyeken kiegészítik
egymást. A Local Agenda 21 a társadalom, a természet és a gaz-
daság komplex rendszerét foglalja magában. Célja olyan komp-
lex program megalkotása, mely a természeti környezet
fejlesztésével összhangban tervezi a település különböző aspek-
tusainak - infrastruktúra, közlekedés, energiaellátás, területfel-
használás - továbbfejlesztését, jövőbeni alakítását.
A fenntartható fejlődés olyan fejlődést jelent, amely a jelen igé-
nyeit úgy elégíti ki, hogy a jövő nemzedékének igényei kielégí-
tésének lehetőségeit nem csorbítja, azonban a benne rejlő

követelmények megvalósítása bonyolult. Az alapkövetelmény a
jövő generáció érdekeinek figyelembevétele a jelenlegi társa-
dalmi, gazdasági, környezeti döntéseknél, méghozzá olyan
módon, hogy a gazdasági-társadalmi tevékenységünk összhang-
ban legyen a természet védelmének követelményével.
A Local Agenda 21 megvalósítása az érintett helyi társadalmi és
gazdasági szereplők aktív részvételét igényli. A fenntartható fej-
lődés lokális programjának legelső és döntő lépése az, amikor a
helyi közösség eljut a fenntartható fejlődés megvalósítása szük-
ségességének felismeréséhez és komolyan elhatározza, hogy hoz-
záfog annak megvalósításához.
A Polgármesteri Hivatalban bevezetett Környezetközpontú Irá-
nyítási Rendszert (KIR), 2014. december 2-án auditálták, mely a
környezeti tudatosság mellett az erőforrásokkal való tudatos gaz-
dálkodás révén pénzügyi megtakarításokat is eredményezhet.
Előnyt jelenthet a jövőben benyújtandó pályázatoknál is.
Bevezetésével a Polgármesteri Hivatal meg tudja határozni és el
tudja érni a környezet védelmével kapcsolatos céljait, igazolni
tudja a hazai és nemzetközi követelmények folyamatos teljesíté-
sét, segít a környezet minőségének fenntartásában és javításá-
ban, rendet és összehangoltságot teremt a Polgármesteri
Hivatalnál a környezeti problémák kezelhetősége és megoldása
tekintetében.
A városvezetés tudatosan készül az elkövetkezendő évek felada-
tainak és fejlesztéseinek megvalósítására. A megkezdett irányok
mentén tervezi folytatni a munkát. A cél továbbra is az élhetőség,
fenntarthatóság és a versenyképesség megőrzése. 2014-2015 a
tervezés és felkészülés időszaka, mely időszakban a stratégiai és
egyéb fejlesztési dokumentumok felülvizsgálata, új dokumentu-
mok elkészítése folyik a működőképesség fenntartása és a fejlő-
dés érdekében.
A legfontosabb stratégiai dokumentumok az alábbiak:

Fejlesztési dokumentum neve

A dokumen-
tum elfoga-

dásának
időpontja

A dokumentum
felülvizsgálatá-

nak tényle-
ges/tervezett

időpontja

Jogszabályi
kötelezettsé-
gen alapul

Tiszaújváros Területfejlesztési
Koncepciója 2009. 2015.

folyamatban Igen

Tiszaújváros Integrált Városfejlesztési
Stratégiája 2010. - Igen

Tiszaújváros Integrált
Településfejlesztési Stratégiája

2015.
folyamatban - Igen

Tiszaújváros Településszerkezeti Terv 2013. 2015. Igen

Tiszaújváros Szabályozási Terv és Helyi
Építési Szabályzat 2013. 2015. Igen

Tiszaújváros Települési Környezetvé-
delmi Programja 2015-2019. 2014. 2018. Igen

Tiszaújváros Gazdasági Programja
2015-2019

2015.
folyamatban - Igen

Forgalomtechnikai Terv 2011. 2016. Igen

Tiszaújváros Város Önkormányzata
Közép- és Hosszútávú Vagyongazdálko-
dási Terve

2013. - Igen

Tiszaújváros Város Önkormányzatának
középtávú fejlesztési terve 2014-2020. 2013. 2019. Saját döntés

alapján

Tiszaújváros Helyi Adópolitikájának
Középtávú Stratégiája 2013. 2020. Saját döntés

alapján

Tiszaújváros Local Agenda 21 2014. - Saját döntés
alapján

Tiszaújváros Település Fenntartható
Energia Akcióterve (SEAP) 2013. 2019. Saját döntés

alapján

Tiszaújváros Települési Esélyegyenlő-
ségi Program 2012-2017. 2012. 2013./2015.

folyamatban Igen

Tiszaújváros Szociális Szolgáltatáster-
vezési Koncepciója 2004. 2013./2015.

folyamatban Igen

Tiszaújváros Kulturális Stratégiája
2015-2020

2015.
folyamatban 2017. Igen

Tiszaújváros Egészségterv 2007. 2015./2017. Saját döntés
alapján

Sportfejlesztési Koncepció 2009-2020 2009. - Saját döntés
alapján

Támogatandó a városi környezet megújítása.
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A város stratégiai fejlesztési céljai
Tiszaújváros létét, a városlakók életének minőségét alapjai-
ban határozza meg a város gazdasága, melyen belül kiemel-
kedő helyet foglal el az ipar, így jelen körülmények között is
nagy hangsúlyt kell fektetni ennek fejlesztésére. A gazdasági
folyamatokkal és szereplőkkel való törődés és odafigyelés fo-
lyamatos, az előző évekből, ciklusokból átnyúló feladatként
jelentkezik. A város versenyképességének, jövőbeni működé-
sének fontos eleme a turizmus alapinfrastruktúrájának fej-
lesztése és a további befektetésösztönzés.

A gazdasági
versenyképesség javítása

Általános gazdasági célok
A város vezetése - szem előtt tartva az itt élők életminőségének
megőrzését és javítását, a város népességmegtartó erejének nö-
velését, valamint a városfejlesztési elképzelések megvalósítását
- a gazdasági programban is kifejezésre kívánja juttatni azon
szándékát, hogy - a kormányzati szándékkal összhangban - tel-
jes mértékben elkötelezett a helyi gazdaságfejlesztés iránt, és az
elkövetkezendő ciklusban minden rendelkezésére álló törvényes
eszközzel támogatni fogja a Tiszaújvárosban jelenleg is működő,
illetve a jövőben ide települő vállalkozásokat.
Tiszaújváros önkormányzata számára a helyi gazdaság szerepe
egyre fajsúlyosabb, mivel évek óta folyamatosan csökken az ál-
lami szerepvállalás, s ezzel párhuzamosan a helyi adóztatásból
származó bevételek egyre jelentősebb arányt képviselnek a fi-
nanszírozásban, melyből az önkormányzat a kötelező és önként
vállalt feladatait látja el.
Az önkormányzat képviselő-testülete szilárdan eltökélt a felelős és
hatékony gazdálkodás mellet, melynek kettős célja az önkormány-
zat pénzügyi stabilitásának megőrzése és az önkormányzati vagyon
gyarapítása. A fenti célok érdekében elköteleztük magunkat egy
vállalkozásbarát helyi adópolitika kialakításában, a beruházásokat
ösztönző településrendezési eszközök és szabályok megalkotásá-
ban, valamint az önkormányzat hatáskörébe tartozó hatósági, en-
gedélyezési eljárások hatékonyabb és bürokrácia-mentesebb
lebonyolításában.
A jövőben megvalósuló potenciális üzleti fejlesztések támogatása
és az ebből eredő foglalkoztatás növelése érdekében - korlátozott
eszköztárunkhoz mérten - támogatjuk az ipari park területén új vál-
lalkozások betelepülését, elősegítjük a helyben már működő vál-
lalkozások fejlesztéseit, továbbá az ehhez szükséges pályázati
források bevonását.
A jelenlegi adóstruktúra átalakításával - jövedelemtípusú adók
helyett a vagyoni típusú adók szerepének növelését (épület, in-
gatlan) - a jövőben egyedül a tehermegosztás átalakítása indo-
kolhatja. Ugyanakkor az adózást, az adóbevételeket érintő
szerkezeti változások, iparági hatások is bekövetkez(het)nek, me-
lyek a következők:
• A ciklusban átalakulhat az építményadó tehermegosztási szer-
kezete. Kedvező bevételi helyzetben - például zöldmezős beru-
házás ösztönző szándékkal a fejlesztésre kijelölt ipari területeken
- további preferenciákat lehet kialakítani. Az elmúlt évek kedve-
zőtlen beruházási környezetét felválthatja egy konjunkturális idő-
szak, melynek során - a kedvező adómértékek és telekárak
hatására - nőhet a vállalkozási kedv és az ipari park is hosszú idő
után újra bővülhet.
• A helyi iparűzési adó vonatkozásában a 2014-2020-es időszakban
jelentős fejlesztésekkel (butadién üzem, műgumigyár) és a vegyipar
jellegéből adódó ciklikusság erőteljes hatásával kell számolnunk,
miután a város ipara erősen kitett a világpiaci eseményeknek (alap-
anyag, késztermék-jegyzési áringadozás). Pozitív hatásként számo-

lunk a belépő új üzemegységek jelentős adótöbbletével, melyek vár-
hatóan képesek lesznek ellensúlyozni az adócsökkentésből kieső be-
vételek hatását. Törvényi szinten módosulhat, vagy egységessé
válhat az adó mértéke, változhatnak a kedvezmények, illetve alap-
jának képzése, számítása, esetleg beszedésének a hatásköre.
• A gépjárműadót érintően 2013-tól meghatározó átrendeződés
következett be, miután az átengedés mértéke 40%-ra csökkent.
Az átengedés mértéke az önkormányzatoktól átvett területek fi-
nanszírozásának változásával egyidejűleg változhat.
Összegezve, jelenlegi ismereteink birtokában a helyi adóztatás
rendszeréröl kialakított koncepciónk - az adózói kör, az adóalap, az
adómérték és a várható adóbevétel ismeretében - befektetőbarát,
vonzó és versenyképes, ugyanakkor nem veszélytelen. A rapid ál-
lami jogalkotás és az önkormányzatok mozgásterének szűkítése
(szabályozók megváltoztatása, elvonások növelése, támogatások
csökkentése, beszámítások) és a változó iparági környezet miatt
nehéz még középtávon is a kiszámítható és kockázatmentes ter-
vezés, ugyanakkor az a stratégiai irány, hogy saját eszközeinkkel
minél versenyképesebbé tegyük a település iparát, az egyetlen út,
mely hosszú távon biztosítja a város működőképességét.
Városüzemeltetés, városfejlesztés
Az önkormányzat az általa alkalmazott adópolitikának és az ösz-
szehangolt városfejlesztésnek köszönhetően a jövőben is nagy
hangsúlyt fektet a helyi gazdaság fejlesztésére és a befektetők
ösztönzésére, ezért az önkormányzat kiemelt feladataként kezel-
jük az alábbiakat:
a. A helyi közszolgáltatások színvonalas működtetése mellett
fontos a helyi gazdaság fejlesztése, ugyanis Tiszaújváros első-
sorban a gazdasági növekedés, ezzel összhangban új munkahe-
lyek létesítése révén biztosíthatja az itt élők életminőségének
javítását, a város népességmegtartó erejének növekedését, az ön-
kormányzat költségvetési forrásainak növelését, és a városi inf-
rastruktúra továbbfejlesztését.
b. Folytatni kívánjuk a 2014-ben elkezdett távhővezeték-re-
konstrukciós programot, melynek kivitelezéséhez az önkor-
mányzat évente 100 millió forinttal járul hozzá. A beruházás
eredményeként megújul a távhővezeték hálózat, csökken a háló-
zati veszteség, korszerűbb hőközpontok alakulnak ki a társashá-
zakban.
c. Tiszaújváros önkormányzata az előző évekhez hasonlóan a jö-
vőben is támogatni kívánja az országosan meghirdetett Otthon
Melege Programban résztvevő társasházakat, valamint energia-
takarékossági pályázatot hirdet a társasházak és lakásszövetke-
zetek energiatakarékosságot célzó beruházásainak támogatására.
d. Önkormányzatunk az Épület-fenntartási Alapon keresztül ked-
vezményes kölcsönt biztosít a társasházak részére az Otthon Me-
lege Programban nem pályázható felújításokhoz, melyek révén
amellett, hogy javul a város lakóépületeinek esztétikai megjele-
nése, kedvező irányban változnak az épületek energetikai jel-
lemzői is, s nem utolsó sorban jelentős megtakarításokat ered-
ményez a lakosság számára.
e. A gazdaság élénkítése érdekében célunk az ipar, a szolgáltatá-
sok és az turizmus összehangolt fejlesztése.
- 2015-ben önkormányzatunk a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strand-
fürdő fejlesztésére - új élményelem létesítésére - 50 millió forin-
tos jegyzett tőkeemelést hajt végre a TiszaSzolg 2004 Kft.-nél. A
Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőre vonatkozó középtávú fej-
lesztési tervnek megfelelően további fejlesztéseket tervezünk,
melyek a vendégek komfortérzetének növelését célozzák, ilyen
az új beléptetési rendszer kialakítása, egy bébipancsoló megépí-
tése.
- Növelni kívánjuk a város szállodai férőhely-kapacitását a Hotel
Termál felújítása révén.
- Távlati céljaink között szerepel egy játszó-pihenő park kialakí-
tása a Tisza-szigeten, mely családok, illetve baráti társaságok ta-

lálkozásának helyszínéül szolgál.
- Cél a gyógyturizmus fejlesztése, a gyógyfürdő és a rendelőin-
tézet fiziko- és balneoterápiás részlegének fejlesztésével.
f. A „Látható Tiszaújváros” programban folytatjuk a zöldfelüle-
tek fejlesztését, tervezzük a közparkok, játszóterek és közterek
megújítását, mikroterek kialakítását.
- Megújul a Barcsay tér, a Március 15. park, az Ifjúsági park, ter-
vezzük a városközponti tér felújítását is.
- A levegő minőségének javítására és az öregedő faállomány pót-
lására fásítási programot tervezünk, melynek nyomán megújul-
nak közparkjaink, mint például az Ifjúsági park.
- Az érintett szervezetek bevonásával automata levegőminőség-
mérő berendezést tervezünk telepíteni Tiszaújvárosban, hogy a
város lakói közvetlenül tájékozódhassanak a levegő minőségéről.
- A használaton kívüli közterületek bevonását tervezzük a zöld-
területbe.
g. A városi telekalakítással az önkormányzat célja, hogy az épít-
tetői, befektetői igényeknek megfelelő számú és paraméterű épí-
tési telek alakuljon ki a városfejlesztési koncepciónak megfe-
lelően a telekstruktúra átalakításával, vagy bizonyos területeken
annak megőrzésével.
A telekalakítás szabályait az érvényes Helyi Építési Szabályzat és
Településrendezési Terv tartalmazza. Ezen dokumentumok építési
övezetenként eltérő szabályokat írnak elő a kialakítható telkek pa-
ramétereire az általános szabályokon túl, a helyi adottságoknak
megfelelően. Az említett két dokumentum olyan telekstruktúrát te-
remtett, egyrészt az északi lakóterületen lakó-, másrészt az össze-
kötő városrészben üdülő- és rekreációs-, harmadrészt az ipari park
területén ipari-gazdasági építési telkek vonatkozásában, ami elő-
remutat, megteremtve az ilyen funkciójú építési telkek iránti
igényt. A tervezetek a telkek mérete és beépítési módja tekinteté-
ben szinte minden igényt kielégítenek lakóingatlanok esetében. A
tervezett építési övezetek és telekstruktúrák, a valós építési telkek
kialakítása és ezen ingatlanok értékesítése után jelentős bevételt
termelhetnek.
Az említett építési övezetekben - az ipari park egy részét kivéve - je-
lenleg nincsenek kiépítve a szükséges közműhálózatok, valamint nin-
csenek elkészítve a valós építési telkek kialakításához szükséges
geodéziai munkarészek.
Az északi lakóterületen számolni kell azzal, hogy tulajdonosi
szerkezete meglehetősen összetett. A továbblépés érdekében üte-
mezett módon a tulajdonosokkal településrendezési szerződés
megkötése célszerű, ahol szabályozható a telkek kialakításának,
a közművek kiépítésének költségei a tulajdoni hányadok ará-
nyában.
A ciklus idejére célként kell kitűzni az összekötő városrészben a
rekreációs terület geodéziai munkarészeinek elkészítését és alap-
közműveinek kiépítését, az északi lakóterület azon részein, ahol
erre tulajdonosi igény van településrendezési szerződés megkö-
tésével, a telekalakítások elkészítését és a pénzügyi lehetősé-
gekhez mérten az alapközművek kiépítését, a régi zagytér
területén a napelem park megvalósításának és a város kívánt er-
dősítésének igényei szerinti telekalakítások elkészítését.
A fentiekben szereplő fejlesztési célok elérése érdekében esetle-
gesen ingatlanok megvásárlására vagy cseréjére is sor kerülhet
abban az esetben, ha az ingatlanfejlesztés során azok haszonnal
értékesíthetők, vagy ha az ingatlan tulajdonlása egyéb előnyöket
biztosíthat.
h. Nagy hangsúlyt helyezünk kulturális értékeink védelmére, a
hagyományőrző csoportok és a különböző kulturális műhelyek
támogatására.
i. Felújítjuk a régi brigádházat és környezetét, hogy a város kö-
zösségei számára új rendezvényhelyszínt alakítsunk ki.
j. Városmarketing eszközeink korszerűsítésével fejleszteni kí-
vánjuk a város kapcsolatrendszerét.
k. Tervezzük a városi honlap mellett az intézményeink és a gaz-
dasági társaságaink honlapjának megújítását.
l. A város egyes közösségi terein ingyenes internet elérhetőséget
kívánunk biztosítani, így például a strandfürdőben, valamint a ren-
delőintézetben.
m. A közigazgatási és informatikai rendszereink további fejlesz-
tése érdekében gondoskodunk a városi optikai hálózatot üze-
meltető szerver infrastruktúra felújításáról.
n. Bővíteni kívánjuk Tiszaújváros valamennyi városrészében a
térfigyelő kamerák rendszerét a közbiztonság és a közlekedés
biztonságának javítása érdekében.Fejlesz�k a gyógy- és strandfürdőt is.

Az iparűzési adó mértéke évente csökken.
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Társadalmi fejlesztési célok

Értékmegőrzés és megújulás a városfejlesztésben

Az épített környezet védelme mellett fontos számunkra a „Lát-
ható Tiszaújváros” programban meghirdetett közterületi rehabi-
litáció folytatása. Folytatjuk az út- és járdahálózatunk megújí-
tását, további kerékpárutak kialakítását a városon belül.
A fenntartható városi mobilitási tervek egy olyan városi közle-
kedési rendszer kidolgozására törekszenek, amely
a) akadálymentesen hozzáférhető és kielégíti minden használó
alapvető mobilitási igényeit;
b) egyensúlyt teremt a polgárok, a vállalkozások és az ipar mo-
bilitás és közlekedési szolgáltatások iránti eltérő igényei között
és reagál ezen igényekre;
c) a különböző közlekedési módok kiegyensúlyozott fejlődését és
jobb integrációját szolgálja;
d) megfelel a fenntarthatóság követelményének, és egyensúlyt
teremt a gazdasági életképesség, a társadalmi méltányosság, az
egészség és a környezeti minőség szükségletei között;
e) optimális hatékonyságot és költséghatékonyságot biztosít;
f) jobban kihasználja a városi tereket és a meglévő közlekedési
infrastruktúrát és szolgáltatásokat;
g) vonzóbbá teszi a városi környezetet, javítja az életminőséget
és a közegészségügyi helyzetet;
h) javítja a közlekedés biztonságát;
i) csökkenti a levegő- és zajszennyezést, az üvegházhatású gázok
kibocsátását és az energiafogyasztást.
További gyalogátkelőhelyek akadálymentesítését, kiemelt gya-
logátkelőhelyek építését tervezzük. A lakossági igények hatására,
valamint az utóbbi időben megnövekedett számú gépjármű el-
helyezésére további parkolók kialakítását tervezzük.
Kerékpárút megépítését tervezzük Sajóörös és Tiszaújváros kö-
zött, vizsgáljuk a kerékpárút hálózat bővítésének lehetőségét
Tiszaújváros és Polgár között, mellyel megvalósulna az EURO-
VELO rendszerbe való bekapcsolódás.
ATESCO áruház megnyitásával megnövekedett Örösi úti gépjármű
forgalom és a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. Állami Közútkezelővel tárgyalásokat kez-
deményezünk a 35-ös főközlekedési út - Örösi út csomópontban egy
körforgalom megépítéséről.

Partnerség és nyilvánosság
Tiszaújvárosban alapelvként fogalmazódott meg az, hogy a helyi
önkormányzat nem hatalmat gyakorol, hanem közérdeket szol-
gál. Ennek megfelelően a lakosságot tudatosan bevonjuk a dön-
tési folyamatokba.
Ékes bizonyítékaiként szolgálnak a fentieknek a képviselő-tes-
tület által tartott közmeghallgatások évente legalább két alka-
lommal a Városházán, két alkalommal Tiszaszederkény város-
részben és két alkalommal Tisza-part városrészben, előre meg-
hirdetett időpontban. E városi konzultációk keretében mindenki
segítheti a város fejlődését problémafelvetéseivel és a felveté-
sekkel összefüggő javaslataival.
Hasonló célokat szolgálnak a polgármesteri, alpolgármesteri,
jegyzői és képviselői fogadóórák, melyeken az elhangzottakkal
kapcsolatosan minden városlakó kérdéseire, kéréseire írásos vá-
laszt ad a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal.
Nem hagyható figyelmen kívül a Polgármesteri Hivatal által mű-
ködtetett „zöldszám” sem, melynek szintén alapvető célja, hogy
a város szebbé, jobbá, élhetőbbé tétele érdekében működjön egy
olyan fórum, amelyet végső soron az év 365 napján, napi 24 órá-
ban el lehet érni.
A nyilvánosság elvét szolgálja az a tény, hogy a vonatkozó pol-
gármesteri utasításoknak megfelelően a Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatal valamennyi szervezeti egysége, illetve minden
önkormányzati intézmény és minden önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaság - főszabály szerint - köteles a nettó 300 ezer Ft-
ot meghaladó, azonban a közbeszerzési értékhatárt (árubeszerzés
és szolgáltatás megrendelés esetén nettó 8 M Ft; építési beruhá-
zás esetén nettó 15 M Ft) el nem érő beruházásokkal, beszerzé-
sekkel, szolgáltatások megrendelésével és egyéb, közbeszerzési
értékhatár alatti ajánlatkérésekkel kapcsolatban legalább három
ajánlattevőtől ajánlatot kérni. Az ajánlatkérések Tiszaújváros hon-
lapján is megjelennek, ezáltal is biztosítva a nyilvánosságot, a
közpénzek felhasználásának ellenőrizhetőségét.
A partnerség és nyilvánosság elvének körében összességében el-
mondható, hogy az önkormányzat a helyi polgárokkal közösen
működteti és fejleszti a várost, mely a közérdek szolgálatának
egyik legfontosabb záloga, ugyanis ha a lakosság - a helyi köz-

ügyekbe való bevonása révén - azonosulni tud a célokkal és ter-
vekkel, akkor azok megvalósításában is tevékenyen vesz részt.

A tudás hatalom
Az önkormányzat lehetőségeivel összhangban törekszik arra,
hogy településünkön a köznevelési feladatellátás: az óvoda szín-
vonalas fenntartása, továbbá az alap- és középfokú iskolák mű-
ködtetése, a kornak, valamint az egyéb igényeknek megfelelő
fejlesztése a legifjabb generációk nevelése érdekében minden-
kor prioritást élvezzen a város életében. Az önkormányzatnak
kötelező feladataként továbbra is gondoskodnia kell az óvodai
ellátás biztonságos és színvonalas megszervezéséről, a 3-6 éves
korosztály igényeinek legmegfelelőbb feltételek biztosításáról.
A fenntartó önként vállalt feladataként a kisebb létszámú START
csoport működtetésével biztosítja a különleges bánásmódot
igénylő gyermekek iskolás kort megelőző intenzív, egyénre sza-
bott ellátását, illetve forrást biztosít az óvodai úszásoktatás - Víz-
hez szoktató program - folytatásához.
Tiszaújváros önkormányzata az iskolák államosítása ellenére jó
gazdaként kiszámíthatóságot és optimális feltételeket kíván biz-
tosítani a diákok, pedagógusok számára, továbbá - fenntartójától

függetlenül - kiemelt figyelmet fordít a köznevelési intézmények
színvonalas működtetésére, a szükséges feltételek biztosítására.
Ennek szellemében a jövőben is szoros együttműködésre törek-
szünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megyei és vá-
rosi tankerületeivel, mindent megtéve annak érdekében, hogy a
nevelő és oktató munka - minden kontextusban - azonos színvo-
nalon legyen biztosítható a város összes iskolájában.
Az önkormányzat saját forrásai terhére biztosítja - a szakképző
iskola kivételével - az állami fenntartású köznevelési feladat el-
látásához szükséges ingó- és ingatlan vagyon működtetését, a
működtetéssel összefüggő személyi feltételeket, továbbá az egy-
házi fenntartókkal aláírt megállapodások szellemében támogatja
a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és a Tiszaújvá-
rosi Szent István Katolikus Általános Iskola működését.
A köznevelési feladatellátás feltételeinek azonos színvonalon tör-
ténő biztosítása érdekében - az intézményhasználói kör igényei-
nek figyelembe vételével - folytatódik a köznevelési intéz-
mények épületeinek ütemezett felújítása, korszerűsítése. Ezek
közül elsőrendű feladat a fenntartási, illetve működtetési kötele-
zettséghez kötődő köznevelési intézmények működőképességé-
nek fenntartása, illetve a rendelkezésre álló forrásoknak
megfelelően azok további rekonstrukciója. A rekonstrukciós
célok között - az oktatási feltételek javítása mellett - szerepel a
fenntartási költségek csökkentése, optimalizálása és a külső-
belső esztétikum, az igényes városképi megjelenésre törekvés is.
Az infrastrukturális környezeten túl a nevelés, az oktatás, a kép-
zés minősége alapvetően a nevelés-oktatás humán és dologi ol-
dalától függ. Ezen feltételek fejlesztési lehetőségei - az iskolák
államosításával - kizárólag az óvodai ellátás területén maradtak
nyitva az önkormányzat számára.
Az állami és egyházi intézmények esetében - a mindenkori költ-
ségvetési lehetőségek függvényében, és a változó jogszabályok
figyelembe vételével - az önkormányzat a vállalt feladatai telje-
sítésével törekszik hozzájárulni ahhoz, hogy az oktató-nevelő
munka a városunkban megszokott körülmények között és szín-
vonalon valósulhasson meg a jövőben is.
Tiszaújváros önkormányzata, mint fenntartó, illetve működtető,
a szakmaiság és a gazdaságos működtetés elvének figyelembe
vételével, átgondoltan, a változó körülményekre reagálva törek-
szik alakítani a város közoktatás-politikáját és készen áll arra,
hogy fenntartóként is ellássa feladatát, amennyiben ezt a min-
denkor hatályos jogszabályok lehetővé teszik.

Egészségügy - érték
és egészség

Az önkormányzat sikeresen megvédte a helyi egészségügyi ellá-
tórendszert az államosító törekvésektől. Megtartottuk a járóbeteg
szakellátást, folyamatosan új orvostechnikai eszközökkel, mű-
szerekkel biztosítjuk a korszerű betegellátás feltételeit a
Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben. Az egészségügyi re-
formfolyamatoknak azonban még nincs vége, a betegellátás biz-
tonsága érdekében a jövőben is fontosnak tartjuk, hogy a
Tiszaújváros és térsége számára nyújtott egészségügyi szolgál-

tatások mindegyikében a jogszabály által meghatározott szemé-
lyi és tárgyi feltételek biztosítottak legyenek. Törekszünk az
egészségügyi alapellátás infrastrukturális színvonalának további
emelésére, az egészségügyi eszközrendszer korszerűsítésére, a
rendelők megközelíthetőségének és felszereltségének javítására,
a járóbeteg szakellátásban rendelkezésre álló kapacitások meg-
tartására, az ellátási érdekeknek megfelelő strukturálására, az
egynapos sebészeti ellátásban rejlő lehetőségek minél szélesebb
körű kihasználására, valamint a fiziko- és balneoterápiás részleg
egészségturizmussal összefüggő fejlesztéseire. A gazdálkodás fo-
lyamatos racionalizálásával, többletbevételi lehetőségek növelé-
sével, az ellátások fejlesztésével el kell érni, hogy a szakellátás
működési költsége az intézményi árbevételekből egyre inkább
finanszírozható legyen.
A hatékonyabb és betegcentrikus alapellátás biztosítása érdeké-
ben a 2014-2019. közötti időszakban tervezett a háziorvosi és
házi gyermekorvosi szolgálatoknak, valamint a védőnői szolgá-
latnak helyet adó „B” és „C” épületrészek felújítása, korszerűsí-
tése, felszereltségének javítása, valamint a betegellátáshoz
kapcsolódó informatikai rendszerek és hálózat fejlesztése. (Lelet
hozzáférési rendszer működtetése, internetes előjegyzési rend-
szer.) Az egészségügyi intézkedéssel kapcsolatos program vég-
rehajtása és eredményessége azonban függ az egészségügyi
rendszer kormányzati szintű átalakításától, valamint a következő
pályázati ciklusban rendelkezésre álló pályázati forrásoktól.
Fontosnak tartjuk, hogy minden eszközt megragadjunk a helyi
lakosság egészségtudatos életvitelének fejlesztésére is, ezért
2015 márciusában a képviselő-testület elfogadta Tiszaújváros
megújított egészségtervét, mely új célokat és irányokat határoz
meg az egészség-megőrzés valamennyi szereplője számára. El-
engedhetetlen, hogy az érintett intézmények és szervezetek ese-
tében az egészségmegőrzés és egészségfejlesztés terén kialakított
jó gyakorlatok folytatódjanak, ugyanakkor fontos, új programok,
társadalmi akciók kezdeményezése, a kínálat hatékonyabb kor-
csoportonkénti fókuszálása. Az egészségtervben megfogalma-
zottakkal összhangban törekszünk a város különböző életkori
csoportjait célzó, átfogó egészségfejlesztési programok nagyobb
számban és/vagy rendszeresen történő megrendezésére a civil
szervezetek egyre szélesebb körű bevonásával. Fontosnak tart-
juk a 0-6 év közötti gyermekek és a várandós nők egészségvé-
delme és a hozzájuk kapcsolódó egészségmegőrző programok
beindítását, folytatását, feltárását. Fontos, hogy a Tiszaújvárosi
Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata által mű-
ködtethető iskolai szociális munkán keresztül, a Tiszaújvárosi
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum együttműködésével, a kortárs-
segítő hálózat megerősítése révén olyan iskolai és iskolán kívüli
programok működjenek, melyek a fiatalokat veszélyeztető élve-
zeti szerek használatának megelőzése irányába hatnak. Az egész-
ségtervben foglaltak szerint gondoskodni kell az itt élő idősek
önellátó képességének minél hosszabb ideig tartó megőrzéséről,
ennek érdekében az idősekre irányuló egészségfejlesztési szol-
gáltatások, programok fenntartása, további bővítése fontos fe-
ladat.
A jövőben is támogatandónak tartjuk a széleskörű szakmaközi
együttműködéssel létrejövő prevenciós programok megvalósítá-
sát az egészségmegőrzés és egészségfejlesztés területén a lakos-
ság általános egészségi állapotának javítása érdekében. (Szűrő-
programok, Egészségnap, felvilágosítás, tájékoztatás, tanácsadás,
HPV elleni védőoltás kiterjesztése a tiszaújvárosi fiúgyerme-
kekre.) A tevékenységükben egészség-betegség központú civil
szervezetek kiemelt önkormányzati támogatása fenntartandó, to-
vábbá célunk e szervezeteknek az egészségfejlesztési tevékeny-
ségekbe való intenzívebb bevonása is.

A testület évente hatszor tart közmeghallgatást.

Az önkormányzat az államosítás ellenére jó gazdaként kiszá-
míthatóságot és op�mális feltételeket biztosít diákok, peda-
gógusok számára egyaránt.

Terveze� a rendelőintézet háziorvosi és gyermekorvosi szár-
nyának felújítása, korszerűsítése.

Fontosak az egészségmegőrző programok.
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Foglalkoztatás

A kedvező munkanélküliségi ráta eléréséhez nagymértékben hoz-
zájárult a város vezetésének gazdaság- és adópolitikája, mivel a
város népességmegtartó erejének növelése érdekében már 2013-
ban a gazdaságfejlesztésről és a helyi befektetések ösztönzéséről
elfogadott nyilatkozatban kifejezésre juttatta, hogy teljes mér-
tékben elkötelezett a helyi gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás-
növelés iránt, és a rendelkezésére álló törvényes eszközökkel
támogatja és támogatni fogja a Tiszaújvárosban jelenleg működő,
illetve a jövőben ide települő vállalkozásokat. A város vezetése
elkötelezettséget vállalt egy vállalkozóbarát helyi adópolitika ki-
alakítására, mérlegelve annak lehetőségét, hogy egy dinamikus,
támogató környezet ösztönzőleg hat új vállalkozások alakítására,
a meglévők bővítésére és ezáltal a foglalkoztatottak számának
növekedésére. A beruházásokat ösztönző vállalkozásbarát helyi
adópolitika folytatása továbbra is preferált cél az önkormányzat
számára, természetesen nem veszélyeztetve ezzel az önkor-
mányzati feladatok ellátásának eddigi színvonalát.
A város vezetése továbbra is fontos feladatának tekinti a köz-
foglalkoztatás szervezését, illetve a munkaerő-piacon hátrány-
ban lévő, főként alacsony iskolai végzettséggel rendelkező,
tartósan munka nélkül lévők közfoglalkoztatásba történő bevo-
nását. Az önkormányzat és intézményei, illetve gazdasági társa-
ságai arra törekednek, hogy minél több ember számára biztosítani
tudják a foglalkoztatást helyettesítő támogatás feltételeként meg-
határozott legalább 30 napos foglalkoztatás biztosítását.
Célunk tehát, hogy a jövőben is kiemelten foglalkozzunk a köz-
munkaprogramokkal, mivel a foglalkoztatás bővítésében jelentős
szerepe van. A közmunkaprogramok hatékonyságát oly módon
kell növelni, hogy azoknak hosszútávon is fenntartható hatása
legyen. Szükséges továbbra is biztosítani a közfoglalkoztatás le-
hetőségét az önkormányzat által működtetett intézményrendsze-
ren belül, és ezzel egyidejűleg még hatékonyabban kell segíteni
az álláskeresőket a munka világába visszavezető úton. Javasolt
támogatott munkaerőt alkalmazni egyes nem szakspecifikus
munkakörökben (pl. takarító, konyhai kisegítő, stb.). Tiszaúj-
város önkormányzata kiemelten kezeli, és lehetőségein belül tá-
mogatja a város és térsége foglalkoztatási problémáinak keze-
lését, ezért folyamatos és hatékony együttműködés szükséges a
Tiszaújvárosi Térségi Foglalkoztatási Tanáccsal. Fontosnak tart-
juk a hátrányos társadalmi csoportok (fiatalok, romák, mélysze-
génységben élők) helyzetének előtérbe helyezését, az egyedi
igények figyelembevételét, melynek alapja a hátrányos társa-
dalmi csoportokra vonatkozó célzott munkahelyte-remtési prog-
ramok kidolgozása. Az önkormányzat alapvető célja a
foglalkoztatáshoz kapcsolódó uniós források feltárása és haté-
kony felhasználása, melyhez kapcsolódóan folyamatosan történik
a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése.

Szociálpolitika
a mindennapok
biztonságáért

A városban a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgál-
tatások jól kiépített rendszere segíti az idősek, betegek és rászo-
rultak gondozását, problémáik megoldását, a saját otthonukban
nyújtott szolgáltatások vagy intézményi elhelyezés keretében. A
2000 júliusától integrált intézményként működő Tiszaújvárosi
Humánszolgáltató Központ szociális és gyermekjóléti szolgálta-
tásokat nyújt Tiszaújváros lakói számára. Az intézmény kötelező
önkormányzati feladatként biztosítja a szociális, valamint gyer-
mekjóléti alapellátásokat: étkeztetés, házi segítségnyújtás (58 en-
gedélyezett ellátotti létszámmal), idősek nappali ellátása (95

férőhellyel), fogyatékkal élők nappali ellátása (8 férőhellyel),
családsegítés, bölcsőde (108 férőhellyel), gyermekjóléti szolgál-
tatás. Fentieken túl az intézmény önként vállalt önkormányzati
feladatként biztosítja 140 készülékkel a jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtást, továbbá a szakosított ellátások körében a 17 fé-
rőhelyes Hajléktalanok Átmeneti Szállásának és az idősek
átmeneti elhelyezését szolgáló 44 férőhellyel üzemelő „Ezüst-
híd” Gondozóház működtetését. Az intézmény szolgáltatásait a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével Tiszaújváros
közigazgatási területén biztosítja.
Az intézmény szolgáltatásainak biztosításához az ágazati jog-
szabályokban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel ren-
delkezik, az ellátások jó színvonalúak, az igénybevevők szük-
ségleteihez igazodnak. Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy
továbbra is a város intézményhálózatán keresztül, annak aktív

részvételével lássa el a szociális feladatokat, ugyanakkor, figye-
lembe véve a demográfiai változásokat, a szolgáltatások fejlesz-
tése terén számít a civil szféra, az egyházak aktív közreműkö-
désére (Idősek Otthona, Hospice ellátás terén).
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások köre
2013-ban a fogyatékossággal élők nappali ellátásával bővült. A
szolgáltatásnak helyet adó épület adottságai és a tárgyi feltételek
- amennyiben a lakossági igények azt indokolják - a férőhelyek
növelését lehetővé teszik. Figyelembe véve a demográfiai folya-
matokat, a kétévente megújított Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepció megállapításait, valamint a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központ forgalmi mutatóinak alakulását, szükséges-
nek tartjuk az idősellátás, különösen a házi segítségnyújtás,
valamint az időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó in-
tézményi elhelyezése irányába történő fejlesztések megkezdését.
Fel kell készülnünk továbbá arra is, hogy amennyiben közterü-
leteinken a hajléktalanok létszáma az utóbbi évek tendenciája
szerint változik, szükségessé válhat a hajléktalan ellátás jelen-
legi struktúrájának átalakítása.
Tiszaújváros önkormányzata a jövőben is nagy hangsúlyt fektet
arra, hogy a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ valamennyi
szakmai egységében kliensbarát környezetben nyújtsa szolgálta-
tásait. Ennek érdekében az intézményben használt elektronikus
nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszerek működtetéséhez
szükséges infrastrukturális fejlesztések megvalósítására törekszünk
a 2014-2019 közötti időszakban.
Az önkormányzat - a kötelező ellátásokon túl - a továbbiakban is
önként vállalt támogatásokkal is segíteni kívánja a szociálisan
rászorult, a gyermeket nevelő családok, az időskorúak, az egész-
ségügyi problémákkal küzdő, illetve a lakhatási kiadásokhoz
kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek és családjaik meg-
élhetését.
Az önkormányzat a jövőben is kiemelten kezeli a szociális ellá-
tások fontosságát. Törekszik arra, hogy a támogatások a helyi
életviszonyokhoz igazodjanak, és amennyiben indokolt, megte-
szi a szükséges intézkedéseket a szociális ellátásokra vonatkozó
szabályok módosítása érdekében.
Az önkormányzat által jelenleg biztosított szociális és gyermek-
védelmi támogatások megfelelő segítséget nyújtanak a krízis-
helyzetbe került, nehéz szociális körülmények között élő,
hátrányos helyzetű családoknak életkörülményeik fenntartásá-
ban, valamint lakhatási körülményeik megőrzésében, ezért cé-
lunk ezen ellátások megtartása.

Családtámogatás

Az önkormányzat önként vállalt feladatként nyújtja az első la-
káshoz jutók pénzügyi támogatását, melynek célja a Tiszaújvá-
rosban született, illetőleg hosszú ideje a városban élő, illetve itt
dolgozó és letelepedni kívánó családok, személyek első lakás-
hoz jutásának elősegítése. A lakáshoz jutás megkönnyítését, a fi-
atalok letelepedését a jövőben - a visszatérítendő támogatás
mellett - vissza nem térítendő támogatás nyújtásával is segíteni
kívánja az önkormányzat. A vissza nem térítendő támogatás be-
vezetése 2015-ben történik.
Tiszaújváros önkormányzata az elmúlt években a szociálisan rá-
szoruló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
kiskorú gyermekek részére a nyári szünidő időtartamára - saját
forrásból - folyamatosan biztosította a nyári gyermekétkeztetést.
Ez jelentős segítséget nyújt a nehéz anyagi körülmények között
élő, alacsony jövedelmű, több gyermeket nevelő családoknak,
ugyanakkor a gyermekek számára biztosítja a testi fejlődéshez
szükséges rendszeres étkezést és a megfelelő tápanyagbevitelt. A
kedvező tapasztalatok alapján - az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelően - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülő kiskorú gyermekek részére a nyári gyermekétkeztetést
az önkormányzat a továbbiakban is biztosítani kívánja.
A szülők munkavállalásának megkönnyítése érdekében a böl-

csődei férőhelyek biztosítására a jelentkező igényeknek megfe-
lelően - szükség esetén férőhely bővítésével - gondoskodunk.

Nemzetiségek

A 2011. évi népszámlálás eredményeként a 13 honos nemzeti-
ségi népcsoport közül 10 van jelen Tiszaújvárosban. A városban
legnagyobb számban a romák, a németek és a ruszinok vannak
jelen, közülük a romák és ruszinok éltek a nemzetiségi érdekeik
védelme és képviselete érdekében a 2014. évi nemzetiségi ön-
kormányzati választáson nemzetiségi önkormányzat létrehozá-
sának lehetőségével.
Tiszaújváros önkormányzata hatékony együttműködési rendszert
alakított ki a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal.
Az önkormányzat minden évben működési támogatással járul
hozzá a nemezetiségi önkormányzatok kulturális, művészeti, ha-
gyományőrző rendezvényeik megszervezéséhez és lebonyolítá-
sához, illetve kulturális hagyományaiknak, tárgyi és szellemi
kulturális kincseiknek és identitásuknak megőrzéséhez. Ezen
kívül közös rendezvények szervezésével népszerűsítik és mutat-
ják be a települést és annak értékeit.
Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala a nemzetiségi ügyek ellátása
körében biztosítja a nemzetiségi jogok érvényesülését, ellátja a te-
lepülésen a kulturális szolgáltatással, nyilvános könyvtári ellátás-
sal, közművelődéssel, tájékoztatással, a nemzetiség szellemi,
épített és tárgyi örökségével, a szociális alapellátással, a helyi köz-
foglalkoztatással kapcsolatos települési önkormányzati feladato-
kat.
Tiszaújváros önkormányzata várospolitikai érdekként tekint a ro-
maság élethelyzetének javítására, fenntartva ezzel a közösségi
együttélés már bevált szabályrendszerét.

Biztonságos Tiszaújváros

A közbiztonság javítása folyamatosan visszatérő feladat, amely
a közrendvédelmi és közterületi szervek, az önkormányzat és a
helyi civil szervezetek együttműködésével valósul meg.
Tiszaújváros önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a város
közbiztonságára, a bűnmegelőzésre és bűnüldözésre, illetve ezzel
összhangban a városlakók biztonságérzetének növelésére. Erre
tekintettel 2014 decemberében a már meglévő 15 kamerát kor-
szerűbbre cserélte, valamint Tiszaszederkény városrészben 4,
Tisza-part városrészben pedig 2 új kamera kihelyezése valósult
meg. 2015-ben újabb kamerák telepítését tervezi az önkormány-
zat, melyet követően a kamerák által rögzített felvételek figyelése
napi 24 órában történik. A kamerák a jelenlegi technikai viszo-
nyok között a legkorszerűbbek: nagy látószögűek, az év 365 nap-
ján 24 órában, nappal és éjszaka is HD felbontásban, 30-szoros
optikai zoommal képesek működni.
Az üzemeltetést az önkormányzat által fenntartott, a Polgármes-
teri Hivatal belső szervezeti egységeként működő közterület-fel-
ügyelet végzi. Tekintettel a közterület-felügyelők megnövekedett
munkaterhére, a tervek között szerepel az említett szervezeti egy-
ség személyi állományának bővítése is.
Az önkormányzat a jövőben is anyagi támogatásban kívánja ré-
szesíteni a helyi rendőrkapitányság, továbbá a helyi polgárőrség
munkáját, előteremtve ezzel a Dél-Borsod ékszerének nevezett
város közbiztonságának még magasabb fokát.

A Hajléktalanok Átmene� Szállása 17 férőhelyes.

2015-ben újabb térfigyelő kamerákat telepít az önkormányzat.

Ismét lesz vissza nem térítendő önkormányza� támogatás az első lakáshoz.
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A polgárok hivatala

Tiszaújváros önkormányzata fontosnak tartja, hogy működtesse
az érdekegyeztetés fórumait, és lehetővé tegye, hogy a szakmai,
lakossági érdekképviseleti szervezetek kifejthessék álláspontju-
kat az őket közvetlenül érintő döntésekkel kapcsolatban.
A képviselő-testület bizottságaiban a korábbiakhoz képest még
inkább erősebb a társadalmi részvétel és nagyobb mértékben
adott a város ügyeibe való beleszólás lehetősége, tekintettel arra,
hogy mindhárom bizottság munkájában 4 külső bizottsági tag
vesz részt 2014 októberétől. Az önkormányzati rendeletterveze-
tek - kivéve egy meghatározott, szűk kört - helyi szinten társa-
dalmi egyeztetésre kerülnek, melynek során az önkormányzat
honlapján lévő fórumon bárki véleményt nyilváníthat a közzé-
tett rendelettervezetről, továbbá a hirdetőtáblán társadalmi egyez-
tetés céljából közzétett rendelettervezettel kapcsolatos véle-
ményét, javaslatát eljuttathatja írásban, postai úton a Polgármes-
teri Hivatal felé. A rendelettervezettel kapcsolatban érkezett la-
kossági véleményekről, javaslatokról a képviselő-testület ülésén
a városlakók tájékoztatást kapnak, a rendelettervezetek elfoga-
dása pedig ezek figyelembevételével történik.
Az önkormányzat támogatja a közbiztonság javítását célzó kez-
deményezéseket, szervezeteket, ezek együttműködését és műkö-
dési feltételeit. Folyamatosan konzultál a helyi rendőrkapi-
tánysággal és egyéb szervezetekkel a közbiztonság javítását
nagymértékben elősegítő közterületi térfigyelő rendszer bővíté-
sével kapcsolatban, továbbá e vonatkozásban kikéri a magán-
személyek véleményét, javaslatait is.
Az önkormányzat alapvető szándéka az együttműködési formák
bővítése, a kapcsolatok továbbfejlesztése és a civil szervezetek-

kel, lakossági, szakmai érdekképviseleti szerveződésekkel, vala-
mint a köztestületekkel való együttműködés elmélyítése. A 2013.
január 1-jén megalakult Tiszaújvárosi Járási Hivatal részére
Tiszaújváros városvezetése ingyenes használatba adta a Polgár-
mesteri Hivatal okmányirodai szárnyát, mindemellett a Tiszaúj-
város, Tisza út 2/A. szám alatti ingatlanon lévő irodaépület
földszinti irodahelyiségei tekintetében a városvezetés - a Kor-
mányablak kialakításának idejére - ugyancsak ingyenes haszná-
lati jogot biztosított a járási hivatal részére. A tiszaújvárosi
lakosok ügyintézésének gördülékeny biztosítása érdekében a jö-
vőben is mindent meg fog tenni az önkormányzat, hogy zökke-
nőmentes, jó kapcsolat keretében segítséget nyújtson a járási
hivatalnak a szakszerű és gyors munkavégzés érdekében. Mind-
emellett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal fő-
osztályaival - azaz a 2015. április 1. előtt szakigazgatási szerv-
ként működő szervezeti egységekkel (földhivatal, munkaügyi
központ, népegészségügyi szakigazgatási szerv, stb.) - a jövőben
is kölcsönös együttműködésre és segítségnyújtásra törekszünk
majd.
A XXI. században a kommunikáció már egyre inkább a virtuális
világban zajlik. A világháló használata ma már mindennapos. Az
úgynevezett X, Y és Z generációk korában komoly jelentőségű az
internet használata, kommunikációjuk jelentős része ott zajlik.
Célunk, hogy az önkormányzati, illetve az önkormányzat gazda-
sági társaságainak és intézményeinek honlapja tovább fejlődjön.
Felhasználóbarát, igényes, modern, Tiszaújvároshoz méltó hon-
lapok kialakítása szükséges a gazdasági társasági és intézményi
weboldalak vonatkozásában, egységesített arculattal, átláthatóbb
honlapokkal, akadálymentesített honlap-verziókkal, és kiemelt
célunk, hogy minden információ naprakész állapotban azonnal
elérhető legyen ezeken.

A mai kor közigazgatásának fontos ismérve az e-közigazgatás.
Az idősek körében is egyre nagyobb az igény, hogy ügyeiket -
amennyiben ez lehetséges - elektronikusan intézhessék. Az egyik
legnagyobb kihívás, hogy ennek eleget tudjunk tenni. Ebben még
az út elején járunk ugyan, de a felgyorsult és inger gazdag vilá-
gunk által támasztott követelményeknek a helyi közigazgatásnak
is meg kell felelnie. Éppen ezért folyamatosan vizsgálni kell a
vonatkozó jogi környezeten belül az elektronikusan indítható
és/vagy intézhető ügytípusok bevezetésének lehetőségét, bizto-
sítani szükséges ezek informatikai hátterét. A célok között fontos
helyet foglal el az ügyintézők folyamatos képzésének biztosítása
annak érdekében, hogy ügyfélbarát, gyors és megbízható ügyin-
tézés valósulhasson meg az e-közszolgáltatások körében is.

Közigazgatási fejlesztési célok

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal honlapja.

Kultúrpolitika, sportélet

Kultúra
Tiszaújváros kulturális tevékenysége fejlesztésének általános
célja: a település ellátási színvonalának megtartása, lehetőség
szerinti emelése, bizonyos szolgáltatási körök tekintetében annak
szélesítése. Cél továbbá a kulturális szolgáltatások hozzáférhe-
tőségének javítása a különböző társadalmi csoportok körében.
Ezt a célt a város önkormányzata a normatív állami támogatás
felhasználásával, saját anyagi forrásainak biztosításával és külső
anyagi támogatások bevonásával kívánja elérni. Ugyanakkor az
ilyen irányú fejlesztések előmozdítására az erőforrások jobb ki-
használása érdekében a településen létrejött a nem önkormány-
zati fenntartásban működő kulturális szervezetek hatékony
együttműködése is. Az önkormányzat szakértők bevonásával el-
készítette Tiszaújváros Kulturális Stratégiáját a 2015-2020 kö-
zötti időszakra. A dokumentummal összhangban továbbra is
támogatni szükséges azon kulturális helyi értékek feltárását, be-
mutatását és megvédését, amelyek a jövő számára is értéket kép-
viselnek. Ezen törekvés érdekében a városlakók számára nyújtott
kulturális szolgáltatások folyamatos minőségi fenntartása és fej-
lesztése, a hozzáférhetőség javítása, továbbá a közösségi élet
szervezeteinek és színtereinek folyamatos gondozása és fejlesz-
tése, lehetőség szerinti bővítése, szervezeti és korosztályi meg-
kötöttségek nélkül, a települési identitás kialakulásának támo-
gatása és fejlesztése kiemelt cél a következő 5 év során. A célok
megvalósítása során törekedni szükséges arra, hogy Tiszaújváros,
mint kulturális és közösségi érték egységes képben jelenjen meg
a magyarországi és a nemzetközi közvélemény előtt, ezzel is hoz-
zájárulva ahhoz a hosszú távú célhoz, hogy Tiszaújváros az ed-
digiekhez képest is élhetőbb lakó- és életkörnyezetet biztosítson
az itt lakók számára. Valamint vonzó célpontként jelenjen meg a
településre érkező külső vendégek nagyobb számú fogadása ér-
dekében.
A fenti átfogó célok megvalósítása érdekében Tiszaújváros ön-
kormányzata a 2014-2019 közötti gazdasági ciklusprogramjának
megvalósítása során törekedni fog a kulturális alapellátás intéz-
ményi hátterének folyamatos szakmai és infrastrukturális fej-
lesztésére, a közösségi élet támogatására, a közösségi élet
tereinek és tevékenységi körének fejlesztésére, a helyi identitást
fejlesztő és megőrző programok létrehozásának és folyamatos
biztosításának támogatására, a városi kiemelt rendezvények fej-
lesztésére, támogatására.

A célok elérése érdekében az önkormányzat - költségvetési le-
hetőségeihez mérten - anyagi jellegű támogatásokat nyújt intéz-
ményei és a városban működő egyéb kulturális célú szervezetek
számára. Továbbá lehetőségei szerint biztosítja a tevékenységek
folytatásának infrastrukturális feltételeit. Sajátos eszközeivel ko-
ordinálja, erősíti és ösztönzi a kulturális célú szervezetek együtt-
működését.

Sport
Tiszaújváros önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló
törvényben, illetve a sportról szóló törvényben meghatározottak
alapján megalkotott testnevelési és sportkoncepció, valamint a
sportról szóló önkormányzati rendelete alapján látja el feladatait.
Az önkormányzat a sportrendeletben, illetve a sportkoncepcióban
szabályozott önkormányzati tennivalóit, a sport területén meg-
határozott alapelveit, kötelező és önként vállalt feladatait, vala-
mint az Európai Sport Chartával összhangban megfogalmazott
prioritásait, fejlesztési irányait, a helyi sajátosságok, a város gaz-
dasági, természeti és kulturális adottságainak, lehetőségeinek fi-
gyelembevételével végzi a továbbiakban is.
Tiszaújváros önkormányzata az éves költségvetési lehetőségei-
hez mérten továbbra is támogatja a kiemelt sportágakkal foglal-
kozó sportegyesületek létesítményhasználatát, működését, a
diáksportot, a köznevelési intézmények létesítményhasználatát,
valamint a DSE uszodahasználatot. A következő években is cél
a kiemelt sportágakkal foglalkozó sportegyesületek közvetlen
költségvetési támogatása mellett a helyi és országos sportverse-
nyek megvalósításának támogatása. Az önkormányzat az anyagi
támogatáson túl a saját tulajdonában lévő gazdasági társaságán
keresztül is hozzá kíván járulni a lakosság szabadidősport és
amatőr sportolási lehetőségeinek megteremtéséhez, minél széle-

sebb körben való kihasználhatóságához, továbbá a köznevelési
rendszerben bevezetett mindennapos testnevelés infrastrukturá-
lis hátterének javításához, bővítéséhez. A sportolási és szórako-
zási lehetőségek bővítése érdekében a Sportcentrum területén
időszakos korcsolyapályát kívánunk kialakítani, mely minden
korosztály számára kikapcsolódást nyújt. Terveink szerint meg-
újulnak a sportlétesítmények a Lakótelepi Sporttelepen, Tisza-
part városrészben és az Ifjúsági parkban is. Várhatóan 2015-ben
megépül egy 22x42 m-es műfüves labdarúgópálya a Sportcent-
rum területén. Hosszú távon egy vízi sportközpont kialakítását
tervezzük Tisza-part városrészben.

Kapcsolat az egyházi
közösségekkel

Fontosnak tartjuk a keresztény közösségek támogatását, hiszen
abban, hogy városunk közösségként tud működni, elévülhetet-
len érdemei vannak a keresztény közösségeknek. A keresztény
közösségek támogatását egyfelől közvetlenül az egyházközsé-
geken keresztül, másfelől a civil szervezeti formában működő
egyesületek, alapítványok programjainak megvalósításán ke-
resztül tervezzük.
A városunkban élő szépkorúak gondozásában kialakított szoros
együttműködést az egyházakkal továbbra is fenn kívánjuk tar-
tani. Ennek érdekében továbbra is biztosítani kívánjuk és bőví-
tést tervezünk a gondozóházi ellátás területén, valamint továbbra
is támogatjuk a Nikodemus Idősek Otthonának tevékenységét.
A köznevelési palettán új színfoltként megjelent egyházi iskolák
fenntartását is támogatni fogjuk. Gyermekeink és a város jövője
érdekében fontosnak tartjuk a hitélet gyakorlásához szükséges
alapvető feltételek megteremtését.

A kulturális szolgáltatások minőségi fenntartása és fejlesztése a cél.

A közeljövőben egy műfüves labdarúgópályával gazdagodik a
Sportcentrum.
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Fenntartható fejlődés
a zöldülő Tiszaújvárosért

A település környezeti állapotára vonatkozó információk közre-
bocsátásával elősegítjük a helyi társadalom környezettudatossá-
gának és a környezet iránti felelősségérzetének kialakulását. A
2007. óta bevált gyakorlatnak megfelelően közreműködünk a
minél szélesebb körű lakossági elkülönített hulladékgyűjtés fel-
tételeinek megteremtésében, mely segítségével a környezetre ár-
talmas, veszélyes hulladékok kivonhatók a kommunális hulla-
dékáramból és nem kerülnek a hulladéklerakóba ártalmatlaní-
tásra. Tovább folytatjuk a lakossági körben keletkező veszélyes
hulladékok begyűjtésének negyedéves akcióit. Az ipari üzemek-
kel együttműködve mobil mérési pontok kijelölésével és e pon-
tokon történő mérésekkel rendszeresen monitorozzuk a város
levegőminőségét. A lakosság éjszakai nyugalma érdekében in-
tézkedéseket hozunk a szórakozóhelyi zajhatások csökkentése
érdekében. A porszennyezés káros hatásainak kivédése érdeké-
ben folyamatosan fenntartjuk, fejlesztjük az ennek megkötésé-
ben jelentős szerepet játszó közterületi növényzetet.
Kiemelt figyelmet fordítunk az energia-megtakarítást eredmé-
nyező beruházások elősegítésére, támogatására, melynek célja
az élhetőbb, komfortosabb, esztétikusabb város kialakítása, a
város épületállományának állaga és a városkép javítása érdeké-
ben.
A CO2 kibocsátás csökkentése és az energiaracionalizálás érde-
kében támogatjuk a társasházak energiaracionalizálási törekvé-
seit, az intézményi épületek esetében kiemelt figyelmet fordítunk
az ilyen irányú fejlesztések végrehajtására. Ezen célok elérése
érdekében forrásokat biztosítunk mind a társasházak, mind az
önkormányzati működtetésű intézmények beruházásaihoz, pá-
lyázataihoz. Csatlakozni kívánunk az ebben a tárgykörben kiírt
állami pályázatokhoz és továbbra is fenn kívánjuk tartani a helyi
pályázati lehetőségeket a társasházi lakóközösségek számára.
2019-ig meg kívánjuk valósítani a Települési Környezetvédelmi
Programban megjelölt célkitűzéseket, mely részletesen tartal-
mazza a környezeti állapot javítására vonatkozó feladatokat.

Ifjúságpolitika

Tudjuk, hogy a város jövőjét a lokálpatrióta fiatalok jelentik,
ezért kiemelt figyelmet kell fordítanunk gyermekeink oktatására
és később elhelyezkedési lehetőségük növelésére. Fentiekre te-
kintettel a demográfiai mutatók figyelembevételével vizsgálni
szükséges - az állami és egyházi fenntartókkal együttműködve -
a munkavállalók korösszetétele alakulásának hatását a helyi kö-
zösségi igényeket kiszolgáló feladatellátás biztonságos meg-
szervezése érdekében.
Elősegítjük saját civil ifjúsági szervezetek létrehozását és támo-
gatjuk mindazon kezdeményezéseiket, melyek erősítik a város-
hoz való kötődésüket. Megteremtjük azokat a feltételeket, szín-
tereket, melyek segítségével érdekeiket jobban meg tudják jele-
níteni.

A fenti célok elérése érdekében - az önkormányzat közalapítvá-
nyán keresztül - továbbra is ösztöndíj támogatásban részesíti a
kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő tiszaújvárosi lakó-
hellyel rendelkező általános- és középiskolás tanulókat, valamint
a felsőoktatási intézmények hallgatóit. Az önkormányzat által
fenntartott kulturális intézményen keresztül számos programban
való részvételt teremtünk a tiszaújvárosi diákok számára, ahol
megmutathatják tehetségüket, ötleteiket, ezzel is hozzájárulva a
városhoz valló kötődésükhöz.
Továbbra is kiemelten kezeljük és támogatjuk azon civil kezde-
ményezéseket, melyek az ifjúsági korosztály számára biztosíta-
nak lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a tehetségek
kibontakoztatásához, valamint új programok, korosztályok kö-
zötti együttműködések megteremtéséhez. Civil Házat létesítünk
a civil szervezetek, egyesületek, magánszemélyek számára.

Törődés
a városalapítókkal

Az eddigi hagyományokat folytatva, az „Idősbarát Önkormány-
zat” címhez hűen támogatni és segíteni kívánjuk a szépkorúakat.

Szándékunk szerint az önkormányzati költségvetés lehetőségei-
hez mérten igyekszünk támogatást nyújtani a Tiszaújvárosi
Nyugdíjasok Egyesületének működéséhez és a Tiszaújvárosi Hu-
mánszolgáltató Központ által az időskorúak számára szervezett
szabadidős és kulturális programok megvalósításához. A szemé-
lyes gondoskodást nyújtó szociális ellátó rendszeren belül mű-
ködtetett idősek nappali ellátása (idősek klubjai), a jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás, az étkeztetés és a házi segítségnyúj-
tás mellett fontosnak és támogatandónak tartjuk az idősek ön-
szerveződését, a civil nyugdíjas szervezetek megfelelő
színvonalú szolgáltatásokkal való ellátását. Az önkormányzati
feladatellátás mellett a tiszaújvárosi szépkorúakról való gondos-
kodás terén a jövőben egyre nagyobb szerepét látjuk az egyhá-
zaknak, civil szervezeteknek is. A széleskörű véleményalkotás
kialakított rendszerét megőrizzük.
Az elmúlt évekhez hasonlóan - a szociális ellátórendszeren belül
- továbbra is támogatni és segíteni kívánjuk a város időskorú la-
kosait. Erre Tiszaújváros önkormányzatának a hulladékszállítási
díjtámogatás, a kábel TV előfizetési díjtámogatás, valamint az
egyszeri év végi támogatás nyújtásával van lehetősége. Az ön-
kormányzat a jövőben is fontosnak tartja a szépkorúak segítését,
ezért ezen ellátási formák igénybevételének lehetőségét a 2014-
2019 közötti időszakban is meg kívánja őrizni.

Gazdasági programunkat a múltbeli tapasztalatok, a jelenlegi pénzügyi és gazdasági lehetősé-
gek, valamint a jövőbeli célok, tervek, koncepciók alapján állítottuk össze. A programban meg-
fogalmazott célkitűzéseket - a meglévő értékek megtartása mellett - a fenntartható fejlődés, mint
alapelv szem előtt tartásával fogjuk megvalósítani.
Minden döntésünk meghozatalakor csak a város és a városlakók érdekei számítanak. Ennek meg-
felelően kiemelt célunk, hogy Tiszaújváros három városrészét egyenjogúan kezeljük a jövőben
is, ezáltal mindhárom városrészben megteremtve a polgárok számára a Tiszaújvároshoz méltó
lehetőségeket és életminőséget. Figyelembe kell venni azonban a környező települések helyze-
tét, így a lakosok ügyintézésének elősegítését, és részükre munkahelyek létrehozását is biztosí-
tani kell a jövőben. Fontosnak tartjuk a Tiszaújvárosba látogató turisták igényeinek minél nagyobb
mértékű kielégítését is.
Úgy gondoljuk, hogy programunk kellően mutatja a cselekvési irányokat, amellyel meg kíván-
juk határozni a város jövőjét és fejlődését. A helyi gazdaság növekedési pályára állítását, illetve
a vonzó gazdasági környezet megteremtését Tiszaújváros elsősorban egy vállalkozásbarát kö-
zéptávú helyi adópolitika kialakításával, beruházásokat ösztönző településrendezési eszközök és

szabályok megalkotásával, valamint az önkormányzat hatáskörébe tartozó hatósági, engedélye-
zési eljárások hatékonyabb lebonyolítása révén tudja elősegíteni - így e feladatokat kiemelten ke-
zeli a városvezetés.
A továbbiakban is nagy hangsúlyt fektetünk a tiszta, átlátható, jogszerű és etikus munkavégzésre
és ezzel összefüggésben a nyilvánosság biztosítására, melyek a közpénz-felhasználás ellenőriz-
hetőségének alapvető sarokpontjai.
Egy város, így jelen esetben Tiszaújváros működése és működtetése során minden mindennel
összefügg. Ennek megfelelően a pénzügyi (költségvetési) célok mellett számos minőségi ténye-
zőre is tekintettel kell lennünk. Folyamatosan figyeljük, elemezzük a helyi gazdasági, társadalmi
folyamatok alakulását, az Európai Uniós, országos és megyei politikai és gazdasági döntések ha-
tásait és ennek figyelembevételével megtesszük a szükséges intézkedéseket.
Tiszaújváros, 2015. április 7.

Dr. Juhos Szabolcs Bráz György Dr. Fülöp György
jegyző polgármester alpolgármester

Összefoglaló

A városi jövő biztosításának stratégiája

Folyamatosan gondozza és megújítja az önkormányzat a közterüle� növényzetet.

Folytatódik a veszélyes hulladékok negyedévenkén� begyűjtése.

Az önkormányzat - a humánszolgáltató központ által - a jövőben is támogatja az időskorúak szabadidős, kulturális rendezvényeit.
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