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Az önkormányzatiság óta a legsikeresebb esztendő lesz
Tiszaújváros számára 2015. Ezt Bráz György polgár-
mester jelentette ki a Tiszaújvárosi Konzultációs Fórum
minapi ülésén.

Az önkormányzat működőképessége folyamatosan biztosí-
tott volt, sikerült megtartani - helyenként javítani - a szociá-
lis ellátások színvonalát, zavartalan volt a városüzemeltetés,
és szemmel láthatóan megújult számos közterület, intéz-
mény, jutott elegendő forrás támogatásokra. A város pénz-
ügyi helyzete rendkívül stabil, a korábbi évek megfontolt,
takarékos gazdálkodásának köszönhetően megnyugtató tar-
talékokkal rendelkezik az önkormányzat, és gazdasági tár-
saságai is eredményesen gazdálkodva tettek eleget felada-
taiknak - indokolta kijelentését a polgármester, aki hozzá-
tette, mindezek alapján decemberi ülésén újabb adócsök-
kentésről határozhat a képviselő-testület, tovább enyhítve a
vállalkozások terhein.
A város zavartalanul tudta működtetni nem csak saját, hanem
az állami fenntartású intézményeket is. Érzékelve a nehéz-
ségeket, a képviselő-testület 20 millió forintot különített el a
Klebersberg Intézményfenntartó Központ számára, hogy az
eleget tudjon tenni fenntartói feladatának. Mindemellet az
évközi egyharmadnyi után az év végén kétharmadnyi havi
bérnek, illetménynek megfelelő jutalmat biztosított az ön-
kormányzat a hivatali, intézményi közalkalmazottaknak,
köztisztviselőknek, továbbá az állami és egyházi fenntartású
köznevelési intézmények dolgozóinak. Hasonló nagyság-
rendű jutalmat kaptak az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok munkavállalói is.
Ez év januárjától már nincs törvényi előírás arra, hogy a há-
romnegyed éves gazdálkodásról a képviselő-testületet tájé-
koztatni kell, ennek ellenére most is elkészült az önkor-
mányzat gazdálkodásáról, a pénzügyi terv I-III. negyedéves
teljesítéséről szóló rövid tájékoztató. Mellékletünkben első-
ként ezt vesszük górcső alá. Belső oldalainkon fotókkal il-
lusztrálva mutatjuk be az idei esztendő beruházásait,
felújításait, és a 2015-2020 közötti időszakban európai uniós
támogatással megvalósítani kívánt fejlesztési célokat. Teljes
terjedelmében közöljük a közelmúltban végzett levegőmi-
nőség-mérésről készült kiértékelést is. Jövőre lesz települé-
sünk várossá nyilvánításának 50. évfordulója, ezt is beharan-
gozzuk, ismerteve a nagyobb rendezvények listáját, idő-
pontját.

Tiszaújváros önkormányzata és az intézmények szeptember
30-ig 5.689.412 ezer forint költségvetési bevételből gazdál-
kodtak, költségvetési kiadásaik teljesítésére 4.659.071 ezer
forintot fordítottak.

Az önkormányzat működési támogatásai címén 520.947 ezer fo-
rint teljesült, mely a módosított előirányzat 78,48%-a. Állam-
háztartáson belülről az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól
működési támogatásként 420.764 ezer forint érkezett. Az állam-
háztartás szerveitől működési célokra - elsősorban közcélú fog-
lalkoztatás támogatására, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra,
drogprevenciós programok támogatására - összesen 31.529 ezer
forintot számolt el az önkormányzat.
A közhatalmi bevételek (helyi adók és adójellegű bevételek, át-
engedett közhatalmi bevételek, helyi adókhoz kapcsolódó pótlé-
kok, bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak, egyéb közhatalmi
bevételek) 4.219.389 ezer forintban (81,45%) teljesültek. A helyi
iparűzési adó előirányzatát a testület augusztusban 700 millió fo-
rinttal megemelte, 3.802.000 ezer forintról 4.502.000 ezer fo-
rintra. A módosított előirányzat időarányosan teljesült, 78,64%-a
(3.540.489 ezer forint) folyt be.
A működési bevételek 459.306 ezer forintban (94,47%) teljesül-
tek. E jogcímen a készletértékesítéseket, a nyújtott szolgáltatá-
sokat, a tulajdonosi bevételeket, az ellátási díjakat, az Áfa
bevételeket és visszatérüléseket, a kamatbevételeket, valamint az
egyéb működési bevételeket számolták el.
A költségvetési bevételek összesített értéke 5.689.412 ezer fo-
rint, a módosított előirányzat 81,22%-a.
Mind a működési költségvetési maradvány (1.765.603 ezer fo-
rint), mind a felhalmozási költségvetési maradvány (1.014.860
E Ft) igénybevétele 100%-osan teljesült.
A betétek megszüntetéséből 7.150.000 ezer forint finanszírozási
bevételt számolhatott el az önkormányzat.
A működési költségvetés kiadásainak módosított előirányzata
5.515.652 ezer forint, a teljesítés 3.690.140 ezer forint. A telje-
sítés 66,90%-os.
Személyi juttatásokra 1.153.291 ezer forintot költött az önkor-
mányzat, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzá-
járulási adó 332.056 ezer forint volt.
A dologi kiadások 1.164.334 ezer forintot tettek ki. Az intézmé-

nyeknél 867.212 ezer forintot, városüzemeltetési feladatokra
51.467 ezer forintot fizettek ki.
Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 146.589 ezer forintot költött
az önkormányzat.
Az egyéb működési célú kiadás 893.870 ezer forint.
Az államháztartáson kívüli támogatások összege 849.928 ezer
forint. A legjelentősebb tételek a sporttámogatások (106.976
ezer), a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (385.000 ezer),
a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. (106.600 ezer), a
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola (48.855 ezer), va-
lamint a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
(51.758 ezer forint) részére adott támogatások. A Triatlon Világ-
kupa és Nagyhét jogdíjára 34.799 ezer forint volt a kifizetés.
A felhalmozási költségvetés kiadásai 968.931 ezer forintot tet-
tek ki, melyből a beruházásokra 506.128 ezer forint fordítódott.
Felújításokra 255.316 ezer forint volt a kiadás. Mindkét tétel je-
lentősen nő majd, hiszen számtalan beruházás, felújítás pénzügyi
elszámolása csak később történik.
Az egyéb felhalmozási kiadások összege 207.487 ezer forint
A tartalékok előirányzata szeptember 30-án 778.803 ezer forint
volt, melyből az általános tartalék 553.807 ezer forint, a céltar-
talékoké 224.996 ezer forint.
A belföldi finanszírozási kiadások összege 9.960.940 ezer Ft. Az
átmenetileg szabad pénzeszközből betétként 9.950.000 ezer fo-
rintot helyeztek el.

Kiváló költségvetési kondíciók

A képviselő-testület februárban fogadta el a költségvetést, melynek a főösszege az év végére jelentősen nő�.

A város legfőbb bevételi forrása az iparűzési adó.

Jó eredményekről és szép kilátásokról tájékozta�a Bráz
György polgármester a konzultációs fórum résztvevőit.
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ffeellúújjííttáássookkSzéchenyi iskola udvara

A korábbi burkolt, többnyire aszfaltozo( felületek helye( díszburkolatos felületeket alakíto(ak ki. A sportudvar gumiburkola-
tán fitnesz elemeket telepíte(ek. Megújult a focipálya és kosárlabda pálya is, mely új aszfaltburkolatot kapo( és modern lab-
dafogó kerítést építe(ek köré, rekortán futópálya létesült. Az udvaron tartózkodók kényelmét utcabútorok, fede( pihenő és
egy ivókút biztosítja. Az épület hátsó részén parkolóhelyeket, járdát építe(ek, növényeket telepíte(ek.

A Közpon' konyha és é(erem külső homlokzatának szigete-
lése, színezése, az összes nyílászáró cseréje (beleértve a vilá-
gító ablakot is), a lapostető felújítása történt meg. Az é(erem
női és férfi mosdói teljesen megújultak. Légfüggönyt építe(ek
be. Felújíto(ák az é(erem világítását.

Bajcsy-Zs. úti útburkolat és járda

Központi étterem

Tiszaszederkény városrészben megvalósult a Bajcsy-Zs. út burkolatának felújítása, valamint a gyalogosforgalom biztonságo-
sabbá tétele érdekében járda épült. Az út burkolata szinte teljes hosszában süllyedésekkel, törésekkel volt tele, és mivel busz-
forgalom is van az útszakaszon, szükségessé vált a felújítás.

Kazinczy ház udvara és bejárati útja

A zúzo(köves bejára' út folyamatos használatra alkalmatlan volt, és a belső udvarrészen szintén indokolt volt a meglévő, asz-
faltos burkolat felújítása, valamint a terület rendezése oly módon, hogy kisebb összejövetelek megtartására alkalmas legyen.
Megújult a parkolási rend, aszfaltozták a közlekedő utakat, a gyalogos közlekedésre kialakíto( sétányokat díszburkola(al lá(ák
el. A belső udvart modern kialakítás jellemzi, szökőkutat, igényesen terveze( növényzetet, valamint utcabútorokat telepíte(ek.

Mátyás király úti játszótér

Az előző évben végrehajto( távhőrekonstrukciót követően idén megvalósulhato( a játszótér teljes felújítása, melynek eredmé-
nyeként az új sétányok, illetve gumiburkolatok kialakítása melle( fitnesz parkkal és új játékelemekkel bővült a játszótér. Ivókutat
telepíte(ek, utcabútorokat, kerékpártárolókat helyeztek ki és új lámpatestek beépítésével korszerűsíte(ék a közvilágítást.

Bartók úti járda és parkolók

A Bartók B. út Árkád sorral párhuzamos szakaszán területrendezés, járda- és parkolófelújítás, a Bartók úton új járda, míg a
Bartók és a Béke úton új parkolók építése valósult meg. A Béke úton egy gyalogátkelőhely létesült. A felújítást követően meg-
változo( a parkolási rend, több a parkolóhely és a zöldterületek is megújultak. A kihasználatlan betonozo( felületek helye(
zöldterületeket alakíto(ak ki, valamint az utcabútorokat is lecserélték. A parkok és játszóterek irányába lépcső és rámpa is biz-
tosítja a gyalogos, illetve a babakocsival történő közlekedést.

A hatályos előírásoknak teljes mértékben megfelelő, új kony-
hai légtechnikai rendszer valósult meg az Eötvös középiskolá-
ban.

Középiskolai konyhai légtechnika

Az épület összes, még ki nem cserélt külső nyílászáróját (235
db) kicserélték a szükséges javítási munkákkal együ(. 

Hunyadi iskola nyílászárói

Az épület megjelenése az új cserép héjaza(al korszerűbb és
elegánsabb le(. A födém hőszigetelésével a fűtés is gazdasá-
gosabbá vált, ami egy későbbi homlokzatszigeteléssel kiegé-
szülve teljes energe'kai megújulást eredményez.

Szederina Óvoda tetőhéjazata
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Castello cukrászda melletti játszótér 

Korábban az ütéscsillapítást gyöngykavics, illetve a hinta ala* gumitégla biztosíto*a, mely az évek ala* tönkrement. A kivite-
lezés során megvalósult a terület rendezése is. Gumiburkolat van a játszótér teljes területén, a gyalogos közlekedést biztosító sé-
tányokat díszburkola*al lá*ák el. A növénytelepítésre i* is nagy hangsúlyt fekte*ek, és a szintkülönbségeket támfalak és lépcsők
építésével te*ék látványosabbá. Utcabútorokat és kerékpártárolókat is telepíte*ek.

Temetőfelújítások

A Városi temetőben szükségessé vált az urnafalak számának bővítése, így további 3 urnafal épült. A ravatalozó épületén elvé-
gezték a kisméretű ablakok, a gázkonvektorok, valamint az ereszcsatorna egy részének cseréjét. Megkezdődö* a temető gya-
logjárdáinak felújítása is a sajószögedi temető irányába vezető gyűjtőjárda felújításával. A Dózsa György ú) református
temetőben az urnafal elő+ járdát szélesíte*ék.

Bethlen úti útburkolat

Az előző évek felújításainak folytatásaként megvalósult a Bethlen G. út burkola(elújítása a körforgalomtól a kiskertek irányába
terjedő szakaszon. A süllyedések és repedések helyreállítása karbantartással, kátyúzással nem volt gazdaságos, ezért volt szük-
ség a teljes felület felújítására. 

Hivatali parkoló

A parkoló gyephézagos burkolata megsüllyedt, a közlekedő útszakaszon vízmegállások és keresztrepedések alakultak ki. A fel-
újítással egy modern és rendeze* parkolórendszert alakíto*ak ki. A parkoló bővítése - az engedélyeztetési eljárást követően -
várhatóan 2016-ban lesz.

Pajtás közi és Szt. István úti járdák

Az előző években megkezde* járdafelújítások folytatásaként a Pajtás köz 5-7., Szent I. út 21-23., és a Szent I. út 13-15. szám
elő+ járdák felújítását végezték el és a korábbi töredeze* aszfaltburkolat helye* korszerű térburkolatos járdákat alakíto*ak ki.
Kiemelt figyelmet fordíto*ak az akadálymentesítésre.

IInnttéézzmméénnyyii
ffeellúújjííttáássookk

A meglévő régi terasz kiszélesítésével, megfelelő térburkola*al
(165 m2), előtető építésével rendezvények tartására is alkal-
massá vált a bejárat akadálymentesítésével megközelíthetőbb
terasz.

Tisza-parti Szabadidőház

Az udvaron a fede* közlekedést biztosító árkádok tetőszerke-
zetének és vázszerkezetének teljes körű felújítása.

Bóbita Óvoda árkád

Az épület külső nyílászáróit (50 db) cserélték ki a szükséges ja-
vítási munkákkal együ*.

Zeneiskolai nyílászárók

A mosdóhelyiségeket korszerűsíte*ék, teljesen felújíto*ák. Új
bejára) és belső ajtókat szereltek be. A mosdókban melegvíz
vételi lehetőség épült ki.

Művelődési ház vizesblokk
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Bethlen úti járda 

A járdán jelentős a gyalogos forgalom az élelmiszerbolt és a cukrászda mia0, ugyanakkor az aszfaltos felület töredeze0é vált és
keresztrepedések boríto0ák. Térburkolatot kapo0 a járda, melyet kerékpárosok és gyalogosok közösen használhatnak. Az épü-
lethez vezető bekötő járdaszakaszok felújítása is a kivitelezés része volt.

Karácsonyi díszkivilágítás

A meglévő díszek kialakításukban és fénytechnikában is korszerűtlenek voltak, a cél a karácsonyi díszvilágítás megújítása volt.
Ennek első ütemeként a Városháztéren a függő jégcsapok közö0 díszgömböket helyeztek ki, egy 3D-s hóemberes elemet tele-
píte0ek, mellyel a gyerekek és a felnő0ek közös fényképet készíthetnek. A Szent István úton, valamint a Bethlen Gábor úton lévő
áthidaló díszek is megújultak, a Bethlen úton az oszlopdíszeket is kicserélték. Az új elemek jellegzetessége, hogy nappal is dí-
szítenek.

Kiemelt gyalogátkelők

Az előző években megkezde0 program folytatásaként a Mátyás király úton, az Árpád úton és a Lévay úton épült egy-egy ki-
emelt gyalogátkelőhely. 

Központi étterem előtti terület

A Közpon/ é0erem elő1 járda felújításával összefüggésben megvalósult a Bóbita Óvoda elő1 járda és gazdasági bejárat meg-
építése.

Kalandparkok kialakítása

Két frekventált, és a kisgyermekes családok által is szívesen látogato0 helyszínen, az I�úsági Parkban és a Tisza-szigeten épült
meg két kalandpálya, melyek a telepítésük óta nagy népszerűségnek örvendenek.

IInnttéézzmméénnyyii
ffeellúújjííttáássookk

A régi mosdóhelyiségeket korszerűsíte0ék, teljesen felújítot-
ták. A női mosdóba új zuhany, WC, mosdó került tartozékaival,
valamint egy tükör. A férfi mosdóba piszoár, egy WC és egy zu-
hanykabin készült. Mindhárom helyiségben radiátort szereltek
be.

Kulturális központ 
művész vizesblokk

382 m2-en a régi burkolatot térkőre cserélték.

Szivárvány Óvoda udvara

Új térburkolatot alakíto0ak ki 324 m2-en.

Éltes iskola udvara
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LED-es napelemes lámpák

2015-ben további 20 db LED-es napelemmel táplált lámpatestet helyeztek ki a Juhar közi garázssor elő/ útszakaszon, az Örösi
út - Szent István út közö/ kerékpárút melle., a Szt. István út 1-11 mögö., a Szt. István út 13-15., illetve a 21-23. mögö..

Szent István iskola környezete

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola elő/ és melle/ terület kicsi ahhoz képest, hogy gyalogos, kerékpáros és
gépjármű forgalom is van rajta. A felújítás ezeknek a szabályozását is figyelembe ve.e. Felújíto.ák a parkoló és az út burkola-
tát, megtörtént a járda és a kerékpárút részleges felújítása forgalmi szabályozással, valamint az iskola elő/ terület rendezése.

Csúszásmentes burkolat

A Generali Biztosító pályáza- kiírásán nyert Tiszaújváros önkormányzata, így egy csúszásmentes felületet alakíto.ak ki a Szent
István út - Mátyás király út kereszteződésében lévő gyalogátkelőnél.

Szent István úti járdaépítés

A Szent István úton a buszpályaudvar irányába napközben folyamatos a gyalogos forgalom. Mivel a gyalogosok igyekeznek a leg-
rövidebb úton a célhoz érni, a Szent István út 1/A mögö/ zöldterületen haladnak át, ennek hatására a füves rész eltűnt, helye.e
egy sáros, használhatatlan nyomvonal alakult ki. Szükség volt a gyalogos forgalom szabályozására, amit egy járda építésével
értek el.

Kazinczy úti járda 

A könyvtár és a Bartók Béla út közö/ szakaszon lévő rövid járdaszakasz felújítása vált szükségessé. 

IInnttéézzmméénnyyii
ffeellúújjííttáássookk

Az épület külső nyílászáróit (16 db) cserélték ki a szükséges ja-
vítási munkákkal együ..

Tiszaszederkényi Szolgáltatóház

A tájház nyílászáróinak cseréjénél (8 db) rendkívül fontos szem-
pont volt, hogy az új nyílászárók ne változtassák meg az épület
erede- látványát.

A tájház nyílászárói

Az újraburkolási munkák a Bóbita Óvoda „B” épülete melle/,-
a bejára.ól a konyha gazdasági bejáratáig vezető - járdát és az
óvodaépület déli oldalán lévő burkolt területet 67 m2-en érin-
te.ék. Továbbá kapubejáratot alakíto.ak ki.

Bóbita Óvoda gazdasági bejárat

A régi burkolatot térkőre cserélték és új járdákat, valamint a
padok körül növény fu.atására alkalmas szerkezetet alakítot-
tak ki a Tiszaszederkényi Művelődési Ház udvarán.

A művelődési ház udvara
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BBeerruuhháázzáássookk,,  kköözztteerrüülleettii  ffeellúújjííttáássookk

Kerékpártárolók kihelyezése

Az előző években megkezdődö0 az intézmények elő0 lévő kerékpártárolók modernizálása, bővítése, illetve létesítése. Ebben
az évben a zeneiskola elő0, a gimnázium épülete körül, valamint a Bóbita óvoda elő0 volt kerékpártároló csere, -kihelyezés.

Deák téri parkoló bővítése

A Deák téren az iskola közelsége mia0 a reggeli és a délutáni órákban sok gépjármű fordul meg, ezért szükség volt a meglévő
parkolóhelyek számának bővítésére. A felújítás révén 15 új parkolóhelyet alakíto0ak ki.

Fitnesz elemek telepítése

Az előző évben az I�úsági parkba telepíte0 fitnesz eszközök hamar népszerűvé váltak a lakosság körében, kihasználtságuk fo-
lyamatos volt. Ezért a városban további 5 helyszínen telepíte0ek fitnesz eszközöket, illetve növelték az I�úsági parkban meglévő
elemek számát.

Út-járda kapcsolatok 

Folytatódo0 az előző évben megkezde0 út-járda kapcsolatok akadálymentesítése, egyrészt a járdafelújítások alkalmával, más-
részt külön csomópont átalakítással.

Elektromos hálózat korszerűsítése

Tiszaszederkény városrészben az oszlopokon lévő 20 kV-os vezetékhálózatot a földbe helyezte az ÉMÁSZ Nyrt. saját beruházá-
sában. A kivitelezés a Vasvári P., Arany J., Bajcsy Zs., Bocskai utakat érinte0e. 

IInnttéézzmméénnyyii
ffeellúújjííttáássookk

A korábbi szőnyegburkolatot eltávolíto0ák, új burkolatot ala-
kíto0ak ki 62 m2-en.

Kollégiumi tanári folyosó

A kulturális központ földszin/ folyosóját és a folyosó végén
lévő kis előteret burkolták bútorlappal, valamint kicserélték a
felső lécet.

Kulturális központ folyosója

Rendelőintézet

A „B” és „C” jelű épületrészekben homlokza/ nyílászárókat
cseréltek, felújíto0ák a vizesblokkokat. Mindkét épületben
akadálymentes WC-t alakíto0ak ki. A felújítás során energia-
takarékos lámpatesteket szereltek fel, illetve kapcsolókat és
dugaljakat cseréltek.

A 2014-ben elkezde0 felújítás folytatásaként szigetelték a pad-
lásfödémet és felújíto0ák az előtetőt.

Szederkényi rendelő
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Fejlesztés megnevezése Megjegyzés

Tiszaújváros bekötése az Eurovelo hálózatba és a Tisza-szi-
get infrastrukturális fejlesztése, rekreációs övezetté alakítása

Tiszaújváros -Tisza-part városrész-Polgár viszonylatában történő ön-
álló nyomvonal vezetésű kerékpárúthálózat építése turisztikai és mun-
kába járási célból.
A Tisza-sziget infrastrukturális fejlesztése és rekreációs övezetté ala-
kítása – Halászléfőző fesztivál helyszínének fejlesztése.

Tündérkert Óvoda korszerűsítése

Az épület energiahatékonyságának növelése megújuló energiával
kombinálva (tető- és külső homlokzati szigetelése, színezése) gépé-
szeti rendszerek korszerűsítése, vizesblokk felújítása, konyhai burko-
lat cseréje, berendezések, bútorok szükségszerű cseréje, az udvar teljes
rekonstrukciója.

Napsugár Bölcsőde korszerűsítése Az épület homlokzatszigetelése és színezése, vizesblokk felújítása,
fűtéskorszerűsítése, berendezések, bútorok szükségszerű cseréje.

A belváros rehabilitációja, zöldfelületeinek megújítása

Lehetséges akcióterület: Szent István út.-Lévay J. út-Bethlen G. út-
Kazinczy út-Tisza út-Munkácsy M. út-Béke út-35-ös számú főközle-
kedési út által határolt területen funkcióbővítő közterület-zöldterület
fejlesztése, önkormányzati tulajdonú kereskedelmi vagy kulturális
célú épület felújítása, kapcsolódó közlekedési fejlesztések és lakos-
sági szemléletformáló "soft" tevékenységek.

Tiszaújváros - Sajóörös viszonylatában a napi munkába járás
céljából új kerékpárút építése

A települések közötti egyeztetések alapján kerékpárút megépítése a
szükséges infrastrukturális munkák elvégzésével.

Körforgalmak kialakítása az Örösi út-35-ös számú főközle-
kedési út kereszteződésében, az Örösi út-Lévay út kereszte-
ződésében, az Örösi út-Szent István út kereszteződésében, a
Mátyás Király út-Szent István út-Bartók Béla út keresztező-
désében

Csomópontok forgalomlassító és csillapító átépítése, fejlesztése a
szükséges infrastrukturális feladatok elvégzésével.

Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
épületeinek korszerűsítése

Az épületek (tornaterem, ebédlő) épületenergetikai korszerűsítése
megújuló energiával kombinálva.

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet "B" és "C" épületek kor-
szerűsítése

A "B" és "C" épületek teljes körű rekonstrukciója, épületenergetikai
korszerűsítése megújuló energiával kombinálva.

A központi étterem és konyha korszerűsítése
Az épület teljes körű belső felújítása (konyhatechnológia cseréje, víz,
szennyvíz belső vezeték korszerűsítése, légtechnikai rendszer felújí-
tása), diétás konyharész kialakítása.

Az új csúszda 2015. augusztus 18-ra készült el, ezt a strandszezon zárásáig tartó sikeres próbaüzem köve%e. A beruházás teljes
bekerülési értéke 40. 026 ezer forint volt. A csúszda megépítésével egy jelentős élményelemmel bővült a gyógy- és strandfürdő
szolgáltatási köre.

AA  22001155--22002200--aass  iiddőősszzaakk  ffeejjlleesszzttééssii  ccéélljjaaii  
I. ütem

AA  TTiisszzaaSSzzoollgg  22000044  KKfftt..  
ffőőbbbb  bbeerruuhháázzáássaaii,,  rreekkoonnssttrruukkcciióóii

A TiszaSzolg 2004 K�. 2015 júliusában kezdte meg a Tiszaújvá-
rosi Gyógy- és Strandfürdő szomszédságában található úgyne-
veze% Brigádház felújítását. 
Az első ütemben megvalósuló külső és belső munkálatok: a vi-
zesblokkok felújítása, a nyílászáróknak, az épület külső lambé-
ria felületének, valamint a terasz burkolatának és védőkor-
látjának a cseréje, parkolók kialakítása, a fürdő üzemi terüle-
tének védelme érdekében kerítés építése. Jelenleg a belső be-
rendezési- és felszerelési tárgyak beszerzése történik.

A 2015. évi vezetékrekonstrukció beruházási értéke 148. 567 ezer
forint. A kicserélt vezetékhossz (13 helyszínt érintve) 4464 méter,
ez a teljes vezetékhálózat 10,6%-a. A távhővezetékhálózat nyom-
vonala jelenleg 16830 méter, melyen 42184 méter távhővezeték
található. A végrehajto% rekonstrukciós munkák után az állapo-
tuk szerin$ megbontás a következő:
- Jó állapotban lévő vezetékek aránya (korszerű vezetékek):   21%
- Közepes állapotban lévő vezetékek aránya: 78%
- Rossz állapotban lévő vezetékek aránya: 1%

A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő területén Waveslide csúszda építése

Távhővezeték-rekonstrukció Brigádház-felújítás

BBeerruuhháázzáássookk,,  ffeellúújjííttáássookk  
aa  SSppoorrttcceennttrruummbbaann

A Magyar Labdarúgó Szövetség 2013 októberében labdarúgó
pályaépítési nyílt pályázatot hirdetett meg az önkormány-
zatok részére, melyen Tiszaújváros önkormányzata nyert, így
egy 22x42 méteres műfüves labdarúgó pálya épülhetett a
Sportcentrumban.  

A kivitelezés 2015. június 25-én kezdődött és július 28-ig tartott.
A pálya elsősorban az utánpótlás és iskolás sportolók felkészü-
lését szolgálja, de kiváló lehetőséget nyújt a szabadidő-sporto-
lók számára is. A használati lehetőségekről a Tiszaújvárosi
Sport-Park Nonprofit Kft. tájékozta az általános iskolákat, diák-
sport egyesületeket, sportegyesületeket, a médián keresztül pedig
a szabadidő-sportolókat is.
Új bútorzattal is gazdagodott a Sportcentrum.Többek között a
sportolói büfé berendezését cserélték ki, ezáltal sokkal kulturál-
tabb, esztétikusabb környezetet alakítottak ki vendégeik és spor-
tolóik számára. Új bútorzatot kapott a labdarúgó klubház egyik
öltözője, továbbá a főporta is.
Több szabadtéri felület is új „ruhába” öltözött. A vendég WC-k
előtt található füves, földes terület, valamint a játékcsarnok nyu-
gati bejáratát az 1. sz. labdarúgó pályával összekötő terület, és
az uszoda hátsó bejárata előtti füves terület kapott szilárd burko-
latot, ami elsősorban biztonsági, de esztétikai szempontból is fon-
tos volt.
Ezzel természetesen még nincs vége a 2015. évi felújításoknak,
beszerzéseknek.
A labdarúgó pályák kezeléséhez homokszóró gépet, az uszodába
medencevíz elemző és vezérlő műszert vásároltak.
A labdarúgó klubházban nyílászárókat cseréltek, az uszodai be-
járati ajtókat is újakra cseréltek. Az 1.számú füves pályán auto-
mata locsolókút épült, a labdarúgó klubház fölött található teraszt
szigetelték, burkolták, a labdarúgó stadionban járdát alakítottak
ki.

Az új műfüves pálya elsősorban az utánpótlás sportolók felké-
szülését szolgálja. 

A térkővel burkolt területek biztonságosabbak, szebbek a ko-
rábbiaknál. 

Kulturáltabb, eszté$kusabb le% a sportolói büfé is az új bútor-
za%al. 
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Levegőtisztaság-védelmi mérések kiértékelése
Tiszaújváros lakóterületén

A JKY-930 Mobil Mérőállomás 2014. július 3. és 2015. május 5. között Tiszaújvárosban végrehajtott mérési programja alapján.

BBEEVVEEZZEETTÉÉSS

JJOOGGSSZZAABBÁÁLLYYII KKÖÖRRNNYYEEZZEETT

A lakosság által felvetett levegőminőségi problémák tisztázása érdekében Tiszaújváros önkor-
mányzata és a TVK Nyrt. közös projektet indított. Tárgyi projekt a 2014. év során kidolgozott
Tiszaújváros Települési Környezetvédelmi Programjának (2014-2019) egyik alpontjaként megha-
tározott elvégzendő feladat volt. 
Ezen programpontnak megfelelve az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat mobil mérőállo-
mása majdnem egy éven keresztül (2014. július 3-tól 2015. május 5-ig) monitorozta Tiszaújváros
levegőjének állapotát. A mérést a város 5 különböző pontján végezték, és 6 különböző légszennyező
komponenst vizsgáltak meg. Két helyszínen (Tisza u., Bethlen u.) 2 alkalommal történt mérés.
Ennek célja az volt, hogy modellezni tudják a levegő minőségét a fűtési (2014.10.03-tól
2015.03.30-ig) és nem fűtési (2014.10.03. előtt és 2015.03.30. után) időszakokban, valamint az
ipari tevékenység esetleges lakott területre vonatkozó terheléseit. 
A vizsgálati eredmények kiértékelésére Tiszaújváros önkormányzata a WENFIS Mérnök Iroda
Kft.-t bízta meg. Jelen dokumentáció a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Könyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Mérőközpontjának Vlm-
05/2015. számú vizsgálati jegyzőkönyve, valamint a dokumentáció készítésének idejében hatá-
lyos jogszabályok alapján készült értékelés. 

VVIIZZSSGGÁÁLLTT SSZZEENNNNYYEEZZŐŐ AANNYYAAGGOOKK ÉÉSS AAZZOOKK FFOORRRRÁÁSSAAII
KÉNDIOXID (SO2)
A kén-dioxidok természetes forrásai a vulkánok, óceánok, erdőtüzek. Az emberi kibocsátásban
legjelentősebb szerepet a szén és olaj elégetése játszik (erőművekben, háztartásokban), de jelen-
tős a kénsavgyártás, kohászat, elemi kén feldolgozásának szerepe is. 

NITROGÉNDIOXID (NO2)
A nitrogénoxidok hő hatására jönnek létre. A légkör 78 %-a nagyon stabil nitrogén gázból áll, az
erdőtüzek, villámlás során természetes módon oxidálódik és nitrogénoxidok jönnek létre. Ugyanez
a folyamat játszódik le emberi hatásra is, például az autókban az üzemanyag elégetésekor, vagy hő-
erőművekben, vagy éppen háztartási méretű kályhákban, kazánokban. 

SZÉNMONOXID (CO) 
A szénvegyületek tökéletlen égése során, elsősorban belsőégés motorokban keletkezik. A közle-
kedés okozta légszennyezés indikátor paramétere. 

ÓZON (O3)
A talajközeli ózon egy része a sztratoszférából származik, másik jelentős része azonban a felszín
közelében jön létre. Amikor reggel megindul a forgalom, először nitrogén-monoxid, és szén-mon-
oxid jut a légkörbe. Ezek folyamatosan alakulnak át nitrogéndioxiddá, majd a napsugárzás erősö-
désével talajközeli ózonná. 

SZÁLLÓ POR (PM10)
A PM10 frakció a talaj eróziójából, valamint az utak kopásából és ipari tevékenységből származó
részecskéket tartalmaz. 

BTEX (BENZOL)
Legnagyobb forrását a benzinüzemű járművek belsőégésű motorjai jelentik. Forgalmas utak, üzem-
anyagtöltő állomások, olajfinomítók, vegyi üzemek környezetében mérhetők nagyobb koncentrá-
ciók. 

A környezet és egyben a levegő védelmével kapcsolatosan a legerősebb jogi szabályozást
Magyarország Alaptörvényének XXI. cikk (1) pontja mondja ki: „Magyarország elismeri és érvé-
nyesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.” A környezet védelmének általános szabálya-
iról szóló 1955. évi LIII. Törvény 46 § (1) e) pontja alapján: „A települési önkormányzat a
környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén.” 
A fentieken túl a magyar jogrend még rendelkezik több minisztériumi és kormányrendelettel is, me-
lyek a környezet, jelen esetben kiemelten a levegő védelmével kapcsolatosak. Ezek közül e doku-
mentáció elkészítésénél az alábbiakat vettük kiemelten figyelembe. 
- a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII.23.) Korm. Rendelet
- a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsá-
tási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet
- a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával,
ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet

AA  LLEEVVEEGGŐŐMMIINNŐŐSSÉÉGG AALLAAPPÁÁLLLLAAPPOOTTAA
A város környezetének légszennyezettségét jelentősen befolyásolja az a tény, hogy szűk környe-
zetben számos, nagy volumenű ipari létesítmény üzemel, vagy évtizedeken keresztül üzemelt.
(MOL Nyrt. – Tiszai Finomító, Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt., AES Tisza Erőmű Kft., AES Borsodi
Energetikai Kft.)
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat legközelebbi automata mérőállomása Oszláron, a
Petőfi utca 2. szám alatt található. Az automata mérőállomás adatain felül rendelkezésre állnak a
manuális mérőhálózat (RIV) tiszaújvárosi pontjain végzett mérések adatai, melyek az elmúlt évek-
ben a Bethlen G. u. 19., és a Dózsa Gy. u. 2. alatt helyezkedtek el. 
A mérőállomásokon 2007-ig a nitrogén-dioxid (NO2), kén-dioxid (SO2) és ülepedő por (ÜP) kon-
centrációkat mértek, 2008-tól azonban már csak az NO2 adatait regisztrálták. Az ipari légszennyező
források számának és kihasználtságának csökkenése a város levegőminőségére jó hatással volt,
így a további mérések már nem voltak indokoltak. 
A mért szennyezőanyagok esetében megállapítható, hogy a koncentrációk az SO2 esetében és a
szálló por esetében kismértékben emelkedő tendenciát mutatnak. Ez vélhetően az elmúlt években
a lakosság körében ismételten kedveltté vált és terjedő szilárd tüzelőanyagok használatára vezet-
hető vissza. 

MMÉÉRRÉÉSSII EERREEDDMMÉÉNNYYEEKK BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA

FFŰŰTTÉÉSSII IIDDŐŐSSZZAAKKOONN KKÍÍVVÜÜLL
A fűtési időszakon kívül összesen 5 helyen történt levegőminőség mérés. A város déli részén ta-
lálható iparterületen két helyszínen, míg a városban 3 helyszínen történek a tárgyi mérések. A
mérés célja a közlekedés és az ipari tevékenységek okozta légszennyezőanyag-kibocsátások meny-
nyiségének ellenőrzésére a tárgyi, lakott helyszíneken. 
A helyszíneket úgy jelölték ki, hogy az ipari kibocsátás és a lakosságot érő összterhelés reprezen-
tatívan kimutatható és elkülöníthető legyen. 

AA  MMÉÉRRÉÉSS HHEELLYYSSZZÍÍNNEEII

Mérési helyszínek bemutatása. 

Fűtési időszakon kívüli légszennyezőanyag kibocsátások (1 órás expozíció)

Szennyezőanyag koncentrációk alakulása a mérési pontokon - fűtési időszakon kívül µg/m3 ér-
tékben megadva. 

Szennyező anyag 1 ó 24 ó 1 ó 24 ó 1 ó 24 ó

SO2 15,7 9,7 13,3 10,2 39,4 17,4

NO2 63,7 15,4 45,8 12,5 79,2 24,4

CO 593 371 759 381 807 415

PM10 80,9 34,8 64,5 41,2 57,0 28,5

O3 142,1 90,9 117,7 68,6 121,2 85,3

BTEX (benzol) 11,86 2,3 n.a. n.a. 10,07 1,72

Tisza u. Rózsa u. Bethlen u.

A méréseket az alábbi helyszíneken és időpontokban végezték: 
- (1) TVK Iparterület: 2014. 07. 03. – 2014. 07. 18.
- (2) MOL TIFO Iparterület: 2014. 07. 18. – 2014. 08. 04.
- (3) Tiszaújváros Tisza u.: 2014. 08. 04. – 2015. 03. 30.

2015. 02. 09. – 2015. 03. 30. 
- (4) Tiszaújváros, Rózsa u.: 2014. 09. 10. – 2014. 09. 28. 

2014. 10. 03. – 2014. 11. 30. 
- (5) Tiszaújváros, Bethlen u.: 2014. 12. 01. – 2015. 01. 19. 

2015. 03. 30. – 2015. 05. 04. 
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Fűtési időszakon kívüli légszennyezőanyag kibocsátások (24 órás expozíció)

Fűtési időszakban történő légszennyezőanyag kibocsátások (24 órás expozíció)

Fűtési időszakban történő légszennyezőanyag kibocsátások (24 órás expozíció)

FFŰŰTTÉÉSSII IIDDŐŐSSZZAAKK AALLAATTTT
A fűtési időszak alatt összesen 3 helyen történt levegőminőség mérés. Méréseket kizárólag a város
lakott területén végeztek ebben az időszakban. A fűtési időszakban végzett mérések célja az volt,
hogy a közlekedési és ipari kibocsátások mellett a fűtési légszennyezőanyag-kibocsátásokat is
megvizsgálják. 

Szennyezőanyag koncentrációk alakulása a mérési pontokon - fűtési időszak ala� µg/m3 ér-
tékben megadva. 

Vizsgált légszennyező anyagok határértékei.

Szennyező anyag 1 ó 24 ó 1 ó 24 ó 1 ó 24 ó

SO2 51,7 16,7 21,6 10,6 37,5 16,7

NO2 87,1 29,9 69,8 29,2 65,2 32,8

CO 1696 1005 2200 1129 2826 1592

PM10 110,0 55,0 88,3 58,5 91,9 49,9

O3 108,6 76,1 95,2 54,3 81,2 63,2

BTEX (benzol) 30,28 4,79 12,47 4,11 24,84 3,97

Szennyező anyag 1 órás 24 órás éves Tájékoztatási
határérték

Riasztási ha-
tárérték

SO2 250 125 50 400 500

NO2 100 85 40 300 400

CO 10000 5000 3000 20000 30000

PM10 - 50 40 75 100

O3 - 120 - 180 240

BTEX (benzol) - 10 5 - -

Tisza u. Rózsa u. Bethlen u.

MMÉÉRRÉÉSSII EERREEDDMMÉÉNNYYEEKK KKIIÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSSEE
A fenti diagramok és mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a Rózsa és Bethlen utcák-
ban a legtöbb komponens esetében a fűtési időszakban magasabb a légszennyezőanyag-terhelés.
Ez a Tisza utcában markánsabban mutatkozik, minden komponensre vonatkoztatva. A mérési ered-
mények alapján megállapítható, hogy az ipari és lakossági eredetű kibocsátások nem okoznak a la-
kott területeken határérték feletti terhelést egyik mért komponens esetében sem. 

ÖÖSSSSZZEEFFOOGGLLAALLÁÁSS
A mérési eredmények alapján kijelenthető, hogy Tiszaújváros lakott területén a levegőminőség ál-
lapota jónak és kiválónak minősíthető, határérték túllépés egyik lakott területi mérési ponton sem
történt a mérési intervallumban. Tárgyi akkreditált mérések eredményei nem támasztják alá a fel-
merült, levegőminőséggel kapcsolatos aggodalmakat. 
Az üzemelő ipari vállalkozások működése nem okoz határérték feletti túllépést a város lakott te-
rületein. 
Gödöllő, 2015. október 19. 
Források: 
- Tiszaújváros Települési Környezetvédelmi Programja 2014-2019
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fő-
osztály Környezetvédelmi Mérőközpontjának Vlm-05/2015. számú vizsgálati jegyzőkönyve. 
- www.legszennyezes.hu
- www.muszeroldal.hu
- www.njt.hu
- www.tiszaujvaros.hu
Az értékelő dokumentációt készítette: 
Fodor István környezetvédelmi szakértő
Németh Balázs környezetvédelmi szakértő
Mészáros Szabolcs ügyvezető, WENFIS Kft., környezetgazdálkodási mérnök, munkavédelmi szak-
mérnök, tűzvédelmi előadó, veszélyes ipari védelem ügyintéző

A város levegőminősége jónak, sőt kiválónak minősíthető (légszennyezettségi index) a mérési
eredmények alapján. 
A környezetvédelmi programban megadott programpontok további megvalósításával (komposz-
tálás, erdősávok telepítése, emisszió csökkentése, stb.) tovább csökkenthető a városban a lég-
szennyezés mértéke. Tárgyi mérésekkel a LEV-6 programpont részben teljesült. 

ZZööllddüüllőő  TTiisszzaaúújjvváárrooss

Az évről-évre ütemezetten végrehajtott közterületi beruházási és felújítási munkák mellett nem
hanyagolható el a város arculatát nagyban meghatározó és környezetvédelmi célokat is szol-
gáló zöldfelületek felújítása sem. Ez magába foglalja az intenzíven gondozott gyepfelületeken
és virágágyásokon túl a zöldfelületeken - parkokban, játszótereken - telepített fás szárú nö-
vényzetet is. 
A zöldterületek megújítása csak átgondolt, kiérlelt, szakmailag jól megalapozott koncepció men-
tén, közép- és hosszú távú programként, évekre lebontott ütemekben hajtható végre - a telepü-
lés egészét érintően.
A képviselő-testület legutóbbi ülésén ezért úgy határozott, hogy a „Zöldülő Tiszaújváros” prog-
ram megvalósítása érdekében 2016. március 31-ig készüljön el a 2016-2020 közötti időszakra
vonatkozó zöldterület-fejlesztési és fásítási koncepció.
Ezzel összefüggésben a testület arról is határozott, hogy erdőtelepítés céljára területet vásárol a
TiszaSzolg 2004. Kft-től.
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Tiszaújváros 2016-ban ünnepli várossá nyilvánításának 50.
évfordulóját. A képviselő-testület áprilisi ülésén kifejezte
szándékát, hogy a jubileumi programsorozat alapját a városi
nagyrendezvények adják a következő évben. A hagyományo-
san megrendezendő programok mellett számos, az elmúlt 50
évre visszaemlékező rendezvényt tartanak a városban mű-
ködő intézmények, önkormányzati gazdasági társaságok, va-
lamint civil szervezetek.

A kerek évfordulót ünnepelve januártól decemberig több, jelen-
leg Tiszaújvárosban élő és alkotó, illetve a városból elszárma-
zott képző- és iparművész, fotós munkáiból nyílik kiállítás a

Városi Kiállítóteremben, valamint a Derkovits Kulturális Köz-
pontban. Szintén egész éven át tartó rendezvénysorozatot szervez
a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete „50-en innen és 50-en
túl” elnevezéssel.
A jubileumi ünnepségsorozat fő eseményét megelőző napon,
március 31-én nyílik a Helytörténeti Gyűjteményben található
„Egy modern város született - Életmódváltás a dél-borsodi tér-
ségben” elnevezésű állandó kiállítás felújított, interaktív város-
történeti tárlat. Az önkormányzat a Derkovits Kulturális Köz-
ponttal együttműködésben a várossá nyilvánítás 50. évfordulója
alkalmából tartandó Díszünnepséget 2016. április 1-jén rendezi
meg.
Jövőre egy héten át retro majálisozhatnak a nosztalgiázni vágyók.
Május 21-én a Derkovits Kulturális Központ szervezésében pedig
részt vehetnek a településrészek szimbolikus összekötését jelké-
pező „Kötődés” elnevezésű programon. A Tisza Média Kft. által
szervezett „Tiszaújvárosból jöttem, mesterségem címere…” ren-
dezvényen pedig számos volt tiszaújvárosival találkozhatnak újra.
A fenti rendezvényeken túl az oktatási intézmények, a Helytör-
téneti Gyűjtemény, illetve a Tisza Média Kft. és a Tiszaújvárosi
Sport-Park Nonprofit Kft. együttműködésével több várostörté-
neti vetélkedőt, a várossá nyilvánítás óta eltelt időszakot felele-
venítő és napjaink Tiszaújvárosát bemutató szöveg- és rajz-
pályázatot hirdetnek meg. Nemzeti Sportvároshoz méltóan a ren-
dezvények sorából nem maradhatnak ki a sportra, a mindennapi
mozgásra ösztönző események, vetélkedők, melyek közül ki-
emelkedő a márciusra tervezett 50 éves Nemzeti Sportváros ren-
dezvénysorozat, és az év végi Jubileumi sulivetélkedő.
A várossá nyilvánítás 50. évfordulója alkalmából szervezett prog-
ramokat is tartalmazó 2016. évi rendezvénynaptárat a www.ti-
szaujvaros.hu honlapon minden érdeklődő megtalálhatja
januártól.

A 2016-ra tervezett programok és rendezvények mellett Tisza-
újváros önkormányzata több kiadvány megjelentetését is tervezi,
melyekhez jelentős anyagi forrást is biztosít. A várossá nyilvání-
tás 50. évfordulója alkalmából megjelenik egy Ti-szaszederkény
múltját napjainkig feltáró kiadvány, valamint a Tiszaújváros ipar-
történetét feldolgozó és a Képes-Krónika együttes, díszdobozos
reprezentatív kiadványok. Felújítják a korábbi Semmiből egé-
szet című városfilmet, továbbá önkormányzati támogatással je-
lenik meg Stevanyik András A 66. város című könyve és Tokaji
Edit szerkesztésében az 50 év 50 arc munkacímet viselő kiad-
vány.

Időpont Rendezvény megnevezése Rendező szerv
2016. évre tervezett

összköltség
(Ft-ban)

Tervezett bevétel
vagy önrész

(Ft-ban)

Igényelt önkor-
mányzati támogatás

(Ft-ban)

Igényelt
támoga-
tás egyéb
szerve-
zettől

(Ft-ban)

Támogatási forrás lehetőség

január - decem-
ber

Kiállítások Tiszaújváros várossá nyilvánításának
50. évfordulója alkalmából Derkovits Kulturális Központ 700 000 0 700 000 0 rendezvényterv keretösszeg,

jubileumi program

január-december
"50-en innen és 50-en túl" - az 50 éves Tiszaújváros
tiszteletére szervezett programsorozat a Szépkorúak

számára

Tiszaújvárosi Humánszolgál-
tató Központ 250 000 0 250 000 0 rendezvényterv keretösszeg,

jubileumi program

január, február,
március

(két alkalom),
április 21.

Eötvös 5-ös
Tiszaújvárosi Eötvös József

Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium

150 000 0 150 000 0 rendezvényterv keretösszeg,
jubileumi program

január 23. Énekszóval korokon át… Énekszó Baráti Kör 600 000 0 600 000 0 2015. évi városi rendezvényterv tartalék

február,
november

Ördögh István Súlyemelő-emlékverseny, Kőszegi
György Súlyemelő emlékverseny

Tiszaújvárosi Sport Club,
Súlyemelő szakosztálya 750 000 340 000 410 000 0 rendezvényterv keretösszeg

március 1-21. Televízió történeti kiállítás Tisza Média Kft. 250 000 0 250 000 0 rendezvényterv keretösszeg,
jubileumi program

március 1-31. 50 éves Nemzeti Sportváros Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft. 150 000 0 150 000 0 rendezvényterv keretösszeg,

jubileumi program

március 15. Nemzeti ünnep, Városi díszünnepség Tiszaújvárosban
és ünnepi megemlékezés Tiszaszederkény városrészben Derkovits Kulturális Központ 1 050 000 0 1 050 000 0 rendezvényterv keretösszeg

március 31. Helytörténeti gyűjtemény felújított állandó kiállításá-
nak megnyitója Derkovits Kulturális Központ 70 000 0 70 000 0 rendezvényterv keretösszeg,

jubileumi program

Tiszaújváros 50 éves

JJuubbiilleeuummii  rreennddeezzvvéénnyyeekk,,  kkiiaaddvváánnyyookk

AAzz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  áállttaall  ttáámmooggaattootttt  22001166--ooss  rreennddeezzvvéénnyyeekk
2016. évi forrás
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Időpont Rendezvény megnevezése Rendező szerv

2016. évre ter-
vezett összkölt-

ség
(Ft-ban)

Tervezett
bevétel

vagy önrész
(Ft-ban)

Igényelt önkor-
mányzati támo-

gatás
(Ft-ban)

Igényelt
támogatás

egyéb
szervezet-
től (Ft-

ban)

Támogatási forrás lehetőség

április 1. Díszünnepség Tiszaújváros várossá nyil-
vánításának 50. évfordulója alkalmából Derkovits Kulturális Központ 6 400 000 0 6 400 000 0 rendezvényterv keretösszeg,

jubileumi program

április 6. "50 évvel ezelőtt a város katedráin" Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas
Klub 300 000 0 300 000 0 rendezvényterv keretösszeg,

jubileumi program

április 11. Költészet Napja - városi szavalóverseny Derkovits Kulturális Központ 250 000 0 250 000 0 rendezvényterv keretösszeg

április 12. Várostörténeti vetélkedő Tisza Média Kft. 200 000 0 200 000 0 rendezvényterv keretösszeg,
jubileumi program

április 16. Táncolj, NE drogozz! - XVIII. Show
Tánc Fesztivál

Tiszaúvárosi DSE, "Tiszaújvárosi
Gimnasztrádáért" Alapítvány 750 000 300 000 450 000 0 rendezvényterv keretösszeg

április 23. A Biztonság Napja Derkovits Kulturális Központ 600 000 0 600 000 0 rendezvényterv keretösszeg

április 50 éves Tiszaújváros Tiszaújvárosi Nyugdíjasok
Egyesülete 100 000 0 100 000 0 rendezvényterv keretösszeg,

jubileumi program

május 1-8. Retro Majális Derkovits Kulturális Központ 2 800 000 0 2 800 000 0 rendezvényterv keretösszeg,
jubileumi program

május 17-22. Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál Derkovits Kulturális Központ 5 900 000 700 000 5 200 000 0 rendezvényterv keretösszeg

május 21. KÖTŐDÉS Derkovits Kulturális Központ 580 000 0 580 000 0 rendezvényterv keretösszeg,
jubileumi program

május 24. "Tiszaújvárosból jöttem, mesterségem
címere" Tisza Média Kft. 300 000 50 000 250 000 0 rendezvényterv keretösszeg,

jubileumi program

május 29. „Játék és Egészség”, Gyermek és Csa-
ládi Nap Derkovits Kulturális Központ 1 000 000 0 1 000 000 0 rendezvényterv keretösszeg

május Városismertető vetélkedő Kazinczy Ferenc Református
Általános Iskola 25 000 0 25 000 0 rendezvényterv keretösszeg,

jubileumi program

május-október Helytörténeti vetélkedő Derkovits Kulturális Központ 500 000 0 500 000 0 rendezvényterv keretösszeg,
jubileumi program

június 4. Nyárs-Party Derkovits Kulturális Központ 200 000 0 200 000 0 rendezvényterv keretösszeg

június 11. Buliszombat Derkovits Kulturális Központ 2 050 000 0 2 050 000 0 rendezvényterv keretösszeg

június 18. "Tisza-parti Juniális" Tiszaújvárosi Humánszolgáltató
Központ 1 700 000 250 000 1 450 000 0 rendezvényterv keretösszeg

június Ünnepeljük együtt! Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft. 900 000 0 900 000 0 rendezvényterv keretösszeg,

jubileumi program

július 16. Legyen Szederkény Vendége…! Derkovits Kulturális Központ 780 000 0 780 000 0 rendezvényterv keretösszeg

július 23. és 30. Nyáresti korzó Derkovits Kulturális Központ 900 000 0 900 000 0 rendezvényterv keretösszeg

augusztus 6. Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál Derkovits Kulturális Központ 7 300 000 0 7 300 000 0 rendezvényterv keretösszeg

augusztus 18. és 20. Tiszaújvárosi Városnapok - Szent
István-nap Derkovits Kulturális Központ 8 650 000 0 8 650 000 0 rendezvényterv keretösszeg

szeptember 9. Zenés születésnapi köszöntő Club 96' Fiatalok Egyesülete 800 000 0 800 000 0 rendezvényterv keretösszeg,
jubileumi program

szeptember 16. Európai mobilitás hét - Autómentes nap Derkovits Kulturális Központ 150 000 0 150 000 0 rendezvényterv keretösszeg

szeptember 17. "Hajdúk a szigeten" Derkovits Kulturális Központ 5 740 000 0 5 740 000 0 rendezvényterv keretösszeg

szeptember-október A "Mi városunk" rajzpályázat Tiszaújvárosi Szent István Katolikus
Általános Iskola 50 000 0 50 000 0 rendezvényterv keretösszeg,

jubileumi program

szeptember-október A "Mi városunk" szövegíró pályázat Tiszaújvárosi Szent István Katolikus
Általános Iskola 30 000 0 30 000 0 rendezvényterv keretösszeg,

jubileumi program

október 1-2. A Zene Világnapja Derkovits Kulturális Központ 1 500 000 0 1 500 000 0 rendezvényterv keretösszeg

október 3-9. Országos Könyvtári Napok – Könyves
Vasárnap Derkovits Kulturális Központ 350 000 0 350 000 0 rendezvényterv keretösszeg

október 4. Stevanyik András: A 66. város című
könyv bemutatója Derkovits Kulturális Központ 50 000 0 50 000 0 rendezvényterv keretösszeg,

jubileumi program
október 15.,

november 4., 5., 19. Színház Határok Nélkül Derkovits Kulturális Központ 6 200 000 900 000 4 800 000 500 000 rendezvényterv keretösszeg

október 23.
Nemzeti Ünnep, Ünnepi megemlékezés
Tiszaújvárosban és Tiszaszederkény vá-

rosrészben
Derkovits Kulturális Központ 300 000 0 300 000 0 rendezvényterv keretösszeg

november 12. Szederkényi Ősz Derkovits Kulturális Központ 450 000 0 450 000 0 rendezvényterv keretösszeg

november 27.- december 18. Mikulástól Karácsonyig Derkovits Kulturális Központ 2 000 000 0 1 500 000 500 000 rendezvényterv keretösszeg

november 9-25. Óvodatörténeti kiállítás Tiszaújvárosi Napközi Otthonos
Óvoda 235 000 0 235 000 0 rendezvényterv keretösszeg,

jubileumi program

december 12. Szederkényi Gyertyagyújtás Derkovits Kulturális Központ 500 000 0 500 000 0 rendezvényterv keretösszeg

december 20. Tisza-parti Csillagszórás Tiszaújvárosi Humánszolgáltató
Központ 180 000 0 180 000 0 rendezvényterv keretösszeg

december 28. Jubileumi TV szilveszter Tisza Média Kft. 1 500 000 600 000 900 000 0 rendezvényterv keretösszeg, jubileumi program

december Jubileumi Suli Vetélkedő Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft. 340 000 0 340 000 rendezvényterv keretösszeg,

jubileumi program

december Jubileumi Suli Vetélkedő Tisza Média Kft. 400 000 0 400 000 0 rendezvényterv keretösszeg, jubileumi program

Összesen: 65 980 000 3 140 000 61 840 000 1 000 000

: jubileumi rendezvények



12. oldal 2015. december 10.Rendezvények


	1.oldal
	2.oldal
	3.oldal
	4.oldal
	5.oldal
	6.oldal
	7.oldal
	8.oldal
	9.oldal
	10.oldal
	11.oldal
	12.oldal

