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A 2016-2017. év a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
tevékenységének teljes megújítási időszaka, melyet egyrészt a 
jogszabályváltozások, másrészt az önkormányzat döntései indu-
kálnak, illetve befolyásolnak. 
Változott a gyermekvédelmi törvény, minek következtében át-
alakult a helyi gyermekvédelmi szolgáltatások szerkezete. Lét-
rejött a Gyermekjóléti Központ, amely Tiszaújvároson kívül a 
járásban is ellát gyermekvédelmi szolgáltatásokat. Többek kö-
zött a védelembe vett gyermekekkel kapcsolatos feladatok tar-
toznak a hatáskörébe, folyamatos telefonos készenlétet tartanak, 
kapcsolattartási ügyeletet működtetnek. A Család és Gyermek-
jóléti Szolgáltatás Tiszaújváros területén látja el ezeket a szol-
gáltatásokat.
Az új feladatok jelentős ügyfélforgalom növekedéssel jártak, 
ezért egy fővel bővült az intézmény létszáma, új irodákat, in-
terjúszobákat alakítottak ki, illetve kialakításuk jelenleg is fo-
lyamatban van.
A városban a ’80-as évek végén, a ’90-es évek elején jelentek 
meg az első hajléktalanok. Az önkormányzat 1988-tól működ-
tet hajléktalan szállót. 2007-ben teljesen új, 17 férőhelyes szál-
lót építtetett. Sajnos a hajlék nélküli emberek száma folyamato-
san növekszik, ezért nagy szükség volt az ellátórendszer bővíté-
sére. Új épület létesült, mely nappali melegedőként funkcionál, 
ahol folyamatos nyitvatartással lehetőség van 25 fő nappali tar-
tózkodására. Az épületet úgy alakították ki, hogy a téli időszak-
ban 12 fő éjszakai pihenésére is lehetőség lesz. A beruházás ösz-
szege 102 millió Ft volt.
Ez év január elsejétől változott a bölcsődei ellátás szabályo-
zása. A változtatás jelentős pontja, ami minket már nem érint, 
hogy minden településen, ahol legalább 10 fő kéri, kötelező lesz 
bölcsődét működtetni. 
Nálunk a bölcsőde 107 férőhellyel működik, kapacitása elegen-
dő az igények kiszolgálására. Változás lesz, hogy január elsejé-
től újra kötelező a bölcsődékben dajkák alkalmazása. Két gyer-
mekcsoportban kötelező egy dajkát alkalmazni, ezért január el-
sejétől négy fővel növekszik az intézmény létszáma. A dolgo-
zókat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központtól helye-
zik át.
Az Ezüsthíd Gondozóház évek óta magas kihasználtsággal mű-
ködik, egyre nagyobb az igény a bentlakásos ellátásokra. Jelen-
leg is 11 fő várakozót tartunk nyilván, és ez a szám lassan már 
egy éve nem csökken. Ezért döntött úgy a képviselő-testület, 
hogy bővíti az intézményt. Elkészültek a tervek és várhatóan 
2018. január elsejétől a férőhelyek száma 20 fővel nő.    

Poropatich Péter
    intézményvezető

Jogszabályváltozás következtében 2016. 
január 1-jétől a gyermekek védelmé-
ről és a gyámügyi igazgatásról szóló tör-
vény rendelkezései kiegészültek a szüni-
dei gyermekétkeztetésre vonatkozó szabá-
lyokkal.
A módosítás alapján a települési önkor-
mányzat a szünidei gyermekétkeztetés 
keretében a szülő, törvényes képviselő 
kérelmére a déli meleg főétkezést a hát-
rányos és halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermek részére ingyenesen bizto-
sítja, és további gyermekek, így különö-
sen a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő gyermekek részé-
re ingyenesen biztosíthatja. 
A szünidei gyermekétkeztetés az elmúlt 
években nyári gyermekétkeztetés formá-
jában valósult meg Tiszaújvárosban, az 
önkormányzat a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülő kiskorú 
gyermekek részére a nyári szünet időtar-
tamára saját forrásból biztosította a gyer-
mekétkeztetést. 
Tiszaújváros önkormányzata mindig ki-
emelt figyelmet fordított a gyermeket ne-
velő családokra, a hátrányos helyzetű 
gyermekekre. Élve a törvény adta lehető-
séggel a szünidei gyermekétkeztetés ke-
retében a szülő, törvényes képviselő ké-
relmére a déli meleg főétkezést azon ál-
talános vagy középfokú iskolával tanulói 
jogviszonyban álló, rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő kisko-
rú gyermek részére is saját forrásból in-
gyenesen biztosítja, aki Tiszaújvárosban 
lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási 
hellyel rendelkezik, és életvitelszerűn be-
jelentett tartózkodási helyén él. A szüni-
dei gyermekétkeztetés, a déli meleg főét-
kezés helyben történő elfogyasztással a 
nyári és az évközi (őszi, téli, tavaszi) taní-
tási szünetek időtartamára eső valameny-
nyi munkanapon biztosított.  
Tiszaújváros képviselő-testülete a 2016. 

szeptemberi ülésén hatályon kívül he-
lyezte a fiatalok életkezdési támogatásá-
ról szóló rendeletet és egy új rendelet fo-
gadott el.
A fiatalok életkezdési támogatásának cél-
ja, hogy a fiatal felnőtt önálló élete in-
dulásakor biztonságosabb anyagi háttér-
rel kezdhesse meg a továbbtanulást, a pá-
lyakezdést, az otthonteremtést és a csalá-
dalapítást.  
Az önkormányzat a Tiszaújvároshoz kö-
tődő, illetve a városban hosszabb időre le-
telepedni kívánó, azon gyermeket nevelő 
családokat kívánja támogatni, akik életvi-
telszerűen és huzamosabb időn keresztül, 
folyamatosan Tiszaújvárosban élnek. 
Fentiek alapján az első utalási összeg jo-
gosultsági feltételei kiegészült azzal, 
hogy a gyermek és törvényes képviselő-
je életvitelszerűen tiszaújvárosi lakcímén 
éljen. 
A második és a harmadik utalási összeg 
jogosultsági feltételei között szintén ott 
van életvitelszerűség, valamint az, hogy 
a gyermek születésétől, vagy az első uta-
lási összegre való jogosultság megszerzé-
se óta folyamatos tiszaújvárosi lakóhely-
lyel rendelkezzen. 
A támogatás mértékében változás nem 
történt, a gyermek első életévének be-
töltéséig (első utalási összeg) 50.000 Ft, 
a gyermek születési évét követő hetedik 
évben (második utalási összeg) és a gyer-
mek születési évét követő tizennegyedik 
évben (harmadik utalási összeg) is 50.000 
Ft - 50.000 Ft.
2016 szeptemberében – a városlakók ér-
dekeit figyelembe véve – az év végi támo-
gatásokat érintően is kedvező döntést ho-
zott a képviselő-testület. Figyelembe vé-
ve a szociálisan rászorult családokat érin-
tő, év végén jelentkező többletkiadáso-
kat, a testület döntött az év végi támoga-
tások mértékének 3.000-3.000 Ft-tal tör-
ténő megemeléséről. Az egyszeri év vé-

gi támogatás mértéke így családosok ese-
tén jogosultanként 15.000 Ft-ra, egye-
dül élők vagy egyedülállók esetén 18.000 
Ft-ra, a gyermekes családok év végi tá-
mogatása esetében egy kiskorú gyerme-
ket nevelő család esetén 15.000 Ft-ra, 
két kiskorú gyermeket nevelő család ese-
tén 22.000 Ft-ra, három vagy több kisko-
rú gyermeket nevelő család esetén 29.000 
Ft-ra emelkedett. 
(2014-ben az év végi támogatások mér-
téke szintén 3.000-3.000 Ft-tal emelke-
dett, 2015-ben pedig a támogatás jogo-
sultsági értékhatárai emelkedtek. Csalá-
dosok esetén az egyszeri év végi támo-
gatás egy főre jutó havi jövedelemhatá-
ra 114.000 Ft-ról 128.250 Ft-ra, egyedül 
élők vagy egyedülállók esetén 142.500 
Ft-ról 156.750 Ft-ra, a gyermekes csa-
ládok év végi támogatása esetén pedig 
57.000 Ft-ról 71.250 Ft-ra nőtt.
Tiszaújváros önkormányzata – lehetősé-
geihez mérten – szeretne hozzájárulni a 
gyermek születésével járó kiadások eny-
hítéséhez, ezért önként vállalt feladat-
ként, javasoljuk egy új ellátási forma, a 
születési támogatás 2017. január 1-jétől 
történő bevezetését. A születési támoga-
tás bevezetéséről a képviselő-testület vár-
hatóan a 2016. decemberi ülésén dönt. 
Születési támogatásra az a 2017. janu-
ár 1-jén, vagy azt követően született ti-
szaújvárosi lakóhellyel rendelkező gyer-
mek lenne jogosult, akinek valamelyik 
törvényes képviselője a gyermek szüle-
tését megelőző egy évben már folyama-
tos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezett, 
és életvitelszerűen tiszaújvárosi lakcímü-
kön élnek. 
A születési támogatás összege 15.000 Ft 
lenne, melyet a szülők természetbeni tá-
mogatás, utalvány formájában vehetné-
nek igénybe.

 dr. Simon Adrienn
 osztályvezető-helyettes

A szociális és gyermekvédelmi ellátások
2016. évi változásai

Változások
a szociális

 ellátórendszerben

A hajléktalanok átmeneti szállása 17, a nappali melegedő 25 
férőhelyes.



2. oldal 2016. december 8.Látható Tiszaújváros
Közterületi beruházások, felújítások Intézményi 

felújítások

A Szederkényi Református Temető ravatalozójának kis mérete miatt gyakran előfordult, hogy esős időben a hozzátartozók 
csak az épület előtt tudtak részt venni a szertartáson. A komfort növelése céljából szükséges volt az előtető megépítése, mely-
lyel együtt járt a tetőhéjazat cseréje.

Három gyermek vizesblokk felújításával még esztétikusabb 
környezetben tisztálkodhatnak az intézménybe járó gyerme-
kek. Emellett a fűtéskorszerűsítés során korszerű kazánokra 
cserélték az elavult berendezéseket, valamint a konyhai nyí-
lászárók cseréje is megtörtént. A felnőtt mosdó és a felnőtt 
öltöző is megújult.

Az intézményi kapubeálló térköves burkolatot kapott, eszté-
tikusabbá téve az óvoda környezetét. Maga az épület belső-
leg is megújult, többek között a konyhai légtechnikai rend-
szer, a zöldséges raktár, valamint a gyermek mosdók re-
konstrukciójával.

Szederkény városrészben három kisebb útszakaszon (Petőfi, Hunyadi, Szabadság) és két helyen (Hunyadi és Szabadság) 
járdafelújításra volt szükség, mivel a közműjavítások során történt helyreállítások nyomán komoly süllyedések alakultak ki.

2016-ban a 35-ös főközlekedési útról a városba bevezető járdák, kerékpárutak felújítását tűztük ki célul, melynek eredménye-
ként megújult a Szederkényi út elején a Liszt Ferenc utcáig vezető járda burkolata.

A Teleki Blanka út felújításának részét képezi a gimnázium mellett a parkolóhelyek bővítése.

A Munkácsy út 30-40. szám előtti járda felújítása szükségessé vált a járda szintjének csökkentése miatt az épület alatti gará-
zsok jobb megközelítése érdekében.

Szederkényi Református Temető ravatalozójához előtető készítése

Szederinda óvoda gyermek vizesblokk

Katica óvoda burkolt kapubeálló

Szederkényi utak felújítása

A Liszt Ferenc utcáig terjedő járdaburkolat felújítása

Teleki Blanka úton parkoló kialakítása

Munkácsy út 30-40. sz. előtti járda felújítása

Fedett kerékpártároló épült az intézménybe kerékpárral ér-
kezők részére, és modern, energiatakarékos kazánt építettek 
be.

Esély Napközi Otthon 
fedett kerékpártároló
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Lakossági igények figyelembe vételével folytatódott a LED-es napelemes lámpák kihelyezése a kerékpárutak mellett.

A játszótéri rekonstrukció során megújult a Lorántffy úti játszótér.

A Vörösmarty út mellett lévő 20kv-os légkábel földbe helyezésével a város keleti részén építési telkek kialakítására nyílt le-
hetőség.

A Vörösmarty út keleti oldalán kialakítandó építési telkekhez elkészült a szennyvízelvezető hálózat gerincvezetéke, valamint 
megépültek az egyes ingatlanokhoz az ivóvíz és szennyvíz bekötővezetékek is. 

2015-ben megvalósult a Polgármesteri Hivatal melletti parkoló felújítása, melyet folytatva az idén további parkolóhelyek lé-
tesültek.

Napelemes LED lámpatestek telepítése

Lorántffy úti játszótér rekonstrukciója

20 KV-os légvezeték földkábelre váltása

Vörösmarty út víz- és szennyvízvezeték kivitelezése

Polgármesteri Hivatal mellett lévő parkolók bővítése

Megszépült a zeneiskola homlokzata a vakolatomlások meg-
szüntetésével. Az épületen belül a lépcsőházi előterek, közle-
kedők, mellékhelyiségek kaptak új burkolatot.

A kollégium lakóinak kényelmét a jövőben szépen berende-
zett konyhák szolgálják. Mind a fiú, mind a lány oldali kony-
hák teljes felújítása megtörtént. Ezen kívül megvalósult a 
lány oldali ügyeletes tanári fürdőszoba felújítása, a fiú oldali 
szobák ajtajának cseréje, a tanári folyosón a diák mosdók fel-
újítása, az erkélykorlátok felújítása és az aulában a régi fém-
keretes ablakok cseréje is.

Burkolatának és tetejének cseréjével teljesen megújult a klub 
terasza, amely akár kisebb külső rendezvények, foglalkozá-
sok megtartására is alkalmas. Korszerűbb nyílászárókat ka-
pott az épület összekötő folyosója.

A hajléktalanok problémáinak enyhítésére a Hajléktalanok 
Átmeneti Szállása mellet egy nappali melegedő épült, amely 
a téli időszakban 24 órás nyitvatartással biztosít ellátást a rá-
szorulók részére.

Vándor Sándor Zeneiskola vakolatjavítás

Kollégiumi konyhák felújítása

Őszirózsa Idősek Klubja terasza

Hajléktalanok nappali melegedője

Intézményi 
felújítások
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A Teleki Blanka út felújításának részeként megvalósult a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola előtti járda felújítá-
sa és a parkoló bővítése is.

A 35-ös főközlekedési útról a városba bevezető járdák felújítása keretében megtörtént a Béke úti bekötő járdák és a kerékpá-
rút felújítása.

Megvalósult az idén az Árkád sori, rossz állapotú járda és az épületekhez bekötő szakaszok felújítása.

A Polgármesteri Hivatal melletti parkoló bővítésével egyidejűleg megvalósult az épület melletti Bethlen úti járda felújítása is.

Az önkormányzat által működtetett intézményeknél 17 helyszínen hulladékgyűjtő konténerek elhelyezésére szolgáló zárható 
tárolóhelyek létesültek az illegális hulladékelhelyezés és a hulladékok szétszóródásának megakadályozása érdekében.

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola előtti járda felújítása, parkoló bővítése

Béke út elején bekötőjárdák rekonstrukciója

Árkád sori járdaburkolat felújítás

Bethlen Gábor út járda felújítása a Polgármesteri Hivatal parkolójánál

Hulladékgyűjtő konténerek zárható tárolóinak kialakítása

Térkővel burkolt autóbehajtó készült az intézmény éves re-
konstrukciója során. A konyhai bejáratnál lévő kerékpártáro-
ló előtetőt és burkolt aljzatot kapott. A földszinti és emeleti 
felnőtt WC-k felújítása is megvalósult.

A közösségi helyiségek, szobák és mellékhelyiségek egész-
ségügyi festését végezték el az intézményben. A jövőbeni ter-
vek között férőhelybővítés és a mosdók felújítása szerepel.

Átfogó belső renoválási munkálatok folytak a kulturális köz-
pontban, amelyek magukba foglalták az irodák és különbö-
ző helyiségek parkettázását, irodai ajtók cseréjét, az emeleti 
folyosó lambériázását. Megújult a mozigépház, az irattár és 
a hangosító helyiség is.

Régi jogos igényt elégített ki a városi könyvtár akadálymen-
tesítése, a beruházásnak köszönhetően az intézmény sok-
kal könnyebben megközelíthetővé vált a mozgáskorlátozot-
tak számára.

Éltes Mátyás Iskola autóbehajtó

Ezüsthíd Gondozóház

Derkovits Kulturális Központ

Hamvas Béla Városi Könyvtár 
akadálymentesítése

Intézményi 
felújítások
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A Kazinczy Közösségi Ház kerítésének elbontása eredményeként tovább bővültek a parkolási lehetőségek a városközpont-
ban.

A görögkatolikus templom előtt az egykori zúzottköves parkoló helyett esztétikus, térburkolatú parkoló épült.

A Teleki Blanka út felújításának részeként megújultak a víztorony környéki járdák.

A Szent István út 21-23. sz. előtti területen útburkolat-felújítás és parkolóépítés történt.

A római katolikus templom és a református templom által határolt terület városképi szempontból kiemelt fontosságú, köz-
ponti része a városnak. A járda, a parkolók, és az útburkolat rossz állapota miatt szükségessé vált az ott lévő parkolók, jár-
da, illetve a Templom út felújítása.

Kazinczy Közösségi Ház kerítés bontása

Görögkatolikus templom mellett új parkoló építése

Víztorony környéki járdák felúíjtása

Szent István út 21-23. sz. előtti területen új parkolóhelyek kialakítása

A Lévay úton a templomok közötti és körüli járdák és parkoló felújítása

Nagy volumenű beruházás valósult meg az intézmény terü-
letén, az épületen belül és kívül is látványos változások tör-
téntek. Az iskola diákjai, pedagógusai egy teljesen felújított 
és modernizált étteremben fogyaszthatják el ebédjüket. Ezen 
kívül udvari fitnesz eszközök telepítése történt az udvaron, 
fedett kerékpártároló, szalonnasütő és egy filagória is meg-
épült. Összességében egy sokkal esztétikusabb környezet 
várja az intézmény használóit, melynek kivitelezésére az ön-
kormányzat mintegy 71 millió forintot költött.

Felújított próbaterem várja a Derkovits Kulturális Központ 
művészeti csoportjait. A beruházásnak köszönhetően meg-
valósult a helyiség tetőszigetelése, álmennyezetének és bur-
kolatának cseréje és a vizesblokkok kialakítása.

A rekonstrukció eredményeként új sportudvar létesült az is-
kola területén. A hátsó udvar új burkolatot kapott. Játszótér, 
homokozó, szabadtéri kondipark, streetball pálya, amfiteát-
rum épült, és kicserélték az iskola kerítését.

Eötvös József Gimnázium
és Szakgimnázium

Széchenyi úti próbaterem felújítása

Hunyadi Mátyás Iskola sportudvar

Intézményi 
felújítások
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Közterületi beruházások, felújítások

A római katolikus templom és a református templom körüli járda felújításának részeként megvalósult a Szent László úton lé-
vő járdák és a kerékpárút felújítása is.

A Mátyás király út 20-32. számú épület mögötti parkoló a burkolat állapota miatt már nem volt gazdaságosan karbantartha-
tó, ezért indokolt volt a felújítása.

2016-ban teljes hosszában megújult a József  Attila úti járda.

A Hajdú téren lévő közvilágítás elavult volt és sokszor meghibásodott. A szánkózó domb és környezete, illetve a játékelemek 
is felújításra szorultak, ezért a játszóterek rehabilitációjának részeként közvilágítás- és játszótér felújítás történt. 

Szent László úton járdaburkolat felújítás

Mátyás király út 20-32. szám mögötti parkoló burkolatának felújítása

A József Attila úton lévő járda burkolatának felújítása

Hajdú téri közvilágítás és játszótér rekonstrukciója

Intézményi 
felújítások

Az óvodai csoportok közötti térelválasztó ajtók cseréje mel-
lett több helyiséget is új burkolattal láttak el. Az épület vil-
lamoshálózata korszerűbb lett, a konyhai részleg pedig 9 
műanyag ajtó beépítésével újult meg.

A vízgépház rekonstrukciójával, valamint az épület felújítá-
sával (vakolás, festés, beázás megszüntetés, nyílászárók cse-
réje) hosszú távra biztosított az uszoda zavartalan működése.

Kicserélték az iskola aulájának és több irodájának burkola-
tát, melynek során felújították a gyengénlátók részére szó-
ló jelzéseket. A 45 millió forintos beruházással új közösségi 
helyet alakítottak ki, de megoldották a konyhai légtechnikai 
rendszer fejlesztését is.

Komplex felújítás zajlott az óvodában. Az épület új tető- és 
homlokzatszigetelést kapott, belül pedig burkolatcsere tör-
tént. Az udvaron új játékelemeket, ivókutat, szabadtéri kon-
dipark eszközöket telepítettek. Bővítették a parkolási lehető-
ségeket, és fedett kerékpártárolók is épültek.

Tündérkert óvodai térelválasztók

Deák téri uszoda

Széchenyi István Iskola burkolatcsere

Szivárvány óvoda
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Faültetés, közterületi felújítások

Technika, munkakörülmények
Tisza Média Kft.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 

TiszaSzolg 2004 Kft. 

Új fogyasztó, vezetékcsere, Brigádház

A technikai fejlesztés egyik legfontosabb célja valósult meg, 
mert ebben az évben a Tisza Média Kft. teljes egészében ki-
váltotta bérelt televíziós eszközeit. A cég beszerezte az auto-
mata adáslebonyolító rendszert, az adásrögzítőt, a feliratozót, 
a bejátszót, az utómunka állomást, valamint a rendszertech-
nikai  eszközöket.
A társaság székhelyén folytatódtak az energetikai korszerű-
sítési és felújítási munkálatok. Az első ütemben megvalósult 
az előtér, illetve néhány iroda átalakítása, a második ütemben 
sikerült elvégezni a szerkesztőségi helyiségek felújítását, a 
szigetelési munkálatokat, a helyiségek funkcióbővítését, iga-
zodva az ideális munkavégzéshez. Megvalósult a burkolatok 
cseréje, a világítástechnikai eszközök korszerűsítése és az új 
bútorzat kialakítása, beépítése.

A Zöldülő Tiszaújváros program során 2016-ban a Tisza-
újvárosi Városgazda Nonprofit Kft összesen 408 darab 
túlkoros díszfa elültetését tervezi. 
A Jabil Circuit Hungary idén ünnepelte alapításának 50. 
évfordulóját. A társaság támogatásával 50+1 db konténe-
res díszfát szereztünk be és ültettünk el a parkolók kör-
zetében. A magas kőris, korai juhar és hárs fajták jól bír-
ják a szárazságot, jó várostűrő képességekkel rendelkez-
nek. A magas kőris őszi bordó-piros, a korai juhar arany-
sárga lombszínével díszít. 
A MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. tiszaújvá-
rosi telephelye szintén idén ünnepelte 15 éves fennállá-
sát, ezért a Szent István szobor melletti parkban 15 da-
rab Tilia „Szent István” konténeres díszfából fasort léte-
sítettünk. A Szent István hárs többszörös hibrid, magyar 
szelekció. A többi hárssal ellentétben ez jól bírja a váro-
si klímát. 
A város parkjaiba minden évben az őszi időszakban föld-
labdás fákat ültetünk a kipusztult fák pótlására. Idén 20 
darab fát ültettünk el, ezek vegyes összetételűek voltak, 
igazodva a környezethez, a városképhez. A hajléktalan 
szálló nappali melegedője parkosításakor 2 darab lomb-
hullató, konténeres díszfát ültettünk.
Látványosra sikerült Tiszaszederkényben, a Vasvári Pál 
utca mellé ültetett erdősáv. Az erdősávnál megszokott 
suháng minőségű fák helyett itt 186 darab háromszor is-
kolázott puszta szil földlabdás fákat ültettünk. A puszta 
szil Szibériából, pontosabban Turkesztánból származik, 
ezért is nevezik szibériai, vagy turkesztáni szilnek. Ez a 
fajta a keskenylevelű szilek csoportjába tartozik, 20 mé-
terre megnövő fa. Kezdeti növekedése gyors, jól bírja a 
rossz, szikes talajokat és a szárazságot.

Az Ifjúsági parkban letermelt balesetveszélyes nemes 
nyár (kanadai nyár) helyett 81 darab szintén földlabdás 
lombhullató díszfát tervezünk elültetni. Itt ligetes kiala-
kítás lesz, ezért többféle fajt válogattunk össze: korai ju-
har, kőris, ostorfa, török mogyoró, platán, és ezüst hárs. 
A fákat már beszereztük, ideiglenesen elvermeltük. 
A termálfürdő kempingjébe 53 darab fát ültettünk, itt 
a problémát az jelenti, hogy áradáskor a talajvíz meg-
emelkedik és hosszú ideig pangó víz keletkezik a talaj-
ban. Olyan fákat választottunk, amelyek elviselik ezeket 
a körülményeket. A magas kőris, az enyves éger és a fe-
hér szomorúfűz ezeknek megfelelnek. 
2016-ban tovább folytattuk a fedett kerékpártárolók épí-
tését. Quattró típusú 10 állásos kerékpártárolókat helyez-
tünk ki Tiszaszederkényben az orvosi rendelő udvarára, 
a Fiziko- és balneoterápiás részleg, az Ezüsthíd Gondo-
zóház és a római katolikus templom elé. Dupla fedett ke-
rékpártároló létesült a városi rendelőintézet mellé.
 Évek óta probléma volt a medencés szökőkutak nyá-
ri karbantartása. Az alga és egyéb szennyeződések lera-
kódtak a medencék aljára és oldalfalára, ezeket igen ne-
héz volt eltávolítani még nagynyomású mosóberende-
zéssel is. A medencék 1 mm vastagságú PVC medence-
fólia szigetelést kaptak, így a medenceporszívóval már 
könnyedén eltakaríthatók a szennyeződések.
A városi köztemetőben tovább folytatódott a díszburko-
latú járdák építése, három gyöngykavicsolt járdaszakaszt 
építettünk át. 
Tiszaszederkényben az önkormányzat megvásárolta az 
Ady utca 4. számon lévő házat. A tető, mivel erősen el-
használódott, új cserépborítást kapott.  

        Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Idén egy új fogyasztót kapcsoltunk be a távhőszolgáltatási rendszerbe, folytattuk a távhőrekonst-
rukciót, befejeztük a Brigádház felújítását.
2016. október 31-én adtuk át a Spar-körforgalomnál épülő többlakásos társasház távhőellátását 
biztosító vezetékszakaszt. Ezzel - valószínűleg országosan egyedülállóan - új fogyasztó csatla-
kozott a távhőszolgáltatási rendszerhez. Meggyőződésünk, hogy a leendő lakók megelégedéssel 
használják a környezetbarát, biztonságos és kényelmes hőellátást garantáló távhőszolgáltatást.
Társaságunk, folytatva az elmúlt években megkezdett távhővezeték-rekonstrukciós munkákat, 
2016-ban 5 helyszínen cserélte ki az elöregedett csővezetékeket korszerű, a hőveszteséget mini-
malizáló előszigetelt vezetékre.
Elkészült a Brigádház teljes felújítása.
A Brigádház beruházási munkálatai két ütemben valósultak meg. 2015-ben elsőként az épület 
külső és belső megjelenése újult meg, mára elkészült a Brigádház rekonstrukciójának második 
üteme, amely az épületet körülvevő terület felújítási munkáinak kivitelezését foglalja magába. A 
második ütemben új fa szerkezetű filagória épült asztalokkal és padokkal felszerelve. A közleke-
dő sávokat térkő burkolattal láttuk el a komfortérzet és biztonság fokozásáért. A vendégek gaszt-
ronómiai élményének gyarapítása érdekében a mai időkben közkedvelt különféle kenyérlángo-
sok, cserépedényben elkészíthető ételek főzéséhez, sütéséhez kialakítottunk egy hagyományos 
stílusban épített, tetővel fedett kemencét is. Három egyedi kivitelezésű, bográcsállvánnyal fel-
szerelt tűzrakó helyet is kialakítottak.
A TiszaSzolg 2004 Kft. a felnőttek mellet a kisebbekre is gondolt, ugyanis egy új, csúszdából, 
hintákból és rugósjátékokból álló játszótér is megépült.
A felújítás eredményeképpen az épület, illetve a környezete kellemes időtöltést és szórakozást 
tesz lehetővé és hosszú távon is számos funkcióra alkalmas közösségi helyszíne lehet Tiszaúj-
városnak.

                                                                                                 TiszaSzolg 2004 Kft. 
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Felújítások, beruházások, javítások a Sportcentrumban

Uszoda hátsó fali dekoráció. 

A játékcsarnok felújított előcsarnoka. 

II. sz. füves pálya automata locsolórendszere.

A kajak-kenu klubház tetőszerkezete. 

Chess in the City - új székeinken. 

A játékcsarnok keleti oldalán javított vápacsatorna. 

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 

Megnevezés
Kivitelezés 

összege 
(bruttó E Ft)

A beruházás/felújítás rövid leírása

Külső és belső festési, mázolási, burkolási munkák 7 421 Minden létesítmény esetében megtörténtek az egészségügyi meszelések, illetve több helyen kellett faljavítási, mázo-
lási, festési és burkolási munkákat végezni. 

Kajak-kenu klubház tetőszerkezetének bádogos mun-
kái és a szükséges vakolási, festési munkák elvégzése 1 973 A klubház bádogfedése korrodálódott volt, nem védte a tetőszerkezetet, a falak áztak, ezért volt szükség a felújításra.

A Sportcentrum létesítményeiben halaszthatatlan víz- 
és fűtésszerelési munkák elvégzése 1 957  A zavartalan mindennapi működés érdekében szükséges volt a javítási, karbantartási munkákat elvégezni. ( Triatlon 

klubház, súlyemelő csarnok, labdarúgó-és atlétika klubház, játékcsarnok, tömegsport öltözők, labdarúgó lelátó, stb.)
Térkövezési munkák a 2015-ben létesített kondipark 
körül 378 A kondipark zavartalan, balesetmentes, kulturált használatához fontos volt az azt körülvevő járda megépítése. 

Mobil tároló létesítése a veszélyes anyagok, üzem-
anyagok, gépek tárolására 4 628 A veszélyes anyagok szabályos tárolására, és egyéb anyagok elhelyezésére szükséges egy mobil tároló létesítése. A ki-

vitelezési munkák nov. 20-án kezdődtek.
II. sz. füves labdarúgó pálya automata locsolórendsze-
rének kiépítése 3 424 A korábbi Tisza 2 locsolófejek elhasználódtak, megrongálódtak, kiváltásuk szükséges volt. Az új locsolórendszer tel-

jesen automatikusan működik, programozható. 
A Dicsőségtábla aktualizálásával kapcsolatban a Já-
tékcsarnok előcsarnokában elvégzendő felújítási mun-
kák

3 194
A dicsőségtáblákon szereplő sportolókat és eredményeiket aktualizáltuk, új dicsőségtáblát helyeztünk el, ezzel párhu-
zamosan megtörtént az előcsarnok teljes felújítása. A festési és burkolási munkák után a Játékcsarnokba érkező ven-
dégeket kulturált, rendezett körülmények között tudjuk fogadni.

Uszoda hátsó végfalának dekorációs munkái 727 A dekorációs munkák elvégzése az uszoda otthonosabbá, hangulatosabbá, komfortosabbá tételét szolgálja. Vendége-
ink örömmel fogadták.

Vetítési lehetőség kialakítása a tárgyaló teremben 275 A tárgyalóteremben rendszeresen zajlanak előadások, értekezletek, melyek lebonyolításához a projektor üzembe he-
lyezésével jobb, modernebb technikai feltételeket tudunk biztosítani.

A játékcsarnok keleti és nyugati oldalán lévő vápacsa-
tornák javítási munkái 464 A csatornák több helyen korrodálódtak, kilyukadtak, javításukat szükséges volt elvégezni.

A főporta elektromos kapunyitó motorjának cseréje 250 A korábbi kapunyitó motor 18 éves volt, sokszor meghibásodott, nem tudott eleget tenni a fokozott igénybevételnek, 
ezért cseréje indokolt volt.

Műfüves pályák javítási, karbantartási munkái 1 620
A Magyar Labdarúgó Szövetség előírásainak megfelelően folyamatosan, rendszeresen végzendő feladat. Ennek kere-
tében a szennyezett granulátomot speciális gépekkel lazítottuk, tisztítottuk, szükség esetén pótoltuk. A műfüves pályák 
nagyszerűen szolgálják az utánpótlás és felnőtt csapatok felkészülését.

Füves labdarúgó pályák karbantartása, felújítása 1 008 A 4 db füves pálya szelektív gyomirtása, a gyepszőnyeg igény szerinti pótlása, a háromszori műtrágyázás minden év-
ben szükséges, hogy a pályák megfelelő állapotban legyenek.

Parkosítás részleges felújítása 2 858 A parkosítás felújítását 2015-ben elkezdtük, 2016-ban tovább folytattuk, annak érdekében, hogy a Sportcentrumba ér-
kező vendégek mindig szép, rendezett környezetet találjanak.

A súlyemelő és kajak-kenu klubházban villamos el-
osztók cseréje 1 911 Az elvégzett érintésvédelmi szabványossági vizsgálat megállapította, hogy a két épület villamos elosztói elavultak, 

cseréjük balesetvédelmi szempontból is fontos volt.

Uszoda ablakaira zsalúziák felszerelése 1 606
Az uszoda déli oldalának ablaksorán az árnyékolást korábban reluxával biztosítottuk, ami  az elmúlt évek alatt meg-
rongálódott, javítása nem volt gazdaságos. A víz kezelése (az erős napsugárzás hatására a medencevíz algásodik) és 
esztétikai szempontok miatt a legjobb megoldás a zsalúziák felszerelése volt.

Mobil hangosítási rendszer beszerzése 3 496 A korábbi mobil hangosítási rendszer teljesen elavult. A Sportcentrum szabadtéri rendezvényeinek sikeres lebonyolí-
tásához szükséges volt egy új mobil hangosítási rendszer vásárlása.

Telefonközpont cseréje 1 380 A régi telefonközpont elavult,  javítása már nem volt lehetséges. A mindennapi zavartalan munkához szükséges volt 
egy új telefonközpont kiépítésére.

Játékcsarnok és edzőterem hangosításának teljes fel-
újítása 17 902

A játékcsarnok-edzőterem hangosítási rendszere szintén elavult. A nemzetközi sporteseményekre és az egyéb rendez-
vényekre külső szolgáltatóktól voltunk kénytelenek megrendelni a megfelelő szintű hangosítást. A felújítás után min-
den sporteseményt és az egyéb rendezvények legnagyobb részét saját hangosítással oldjuk meg.

Konferencia székek és asztalok vásárlása 5 526
A Sportcentrumban minden évben számos nagy létszámú (500-1000 fő) rendezvényt tartanak. Ezek zökkenőmentes 
lebonyolítását jelentősen megkönnyíti a saját bútorzat. 500 db párnázott széket, 50 db asztalt, 2 db székszállító trolit, 
1 db asztalszállító trolit szeretünk be.

Játékcsarnok szigetelésének felújítása 1 028 A Tiszaújvárosi Sportcentrum játékcsarnokának tetőszerkezetén végeztettünk szigetelési és tetőjavítási munkákat. Ez-
zel megszűntek a beázások és esztétikus környezetben fogadhatjuk az ide érkező vendégeket.

8. oldal 2016. december 8.Látható Tiszaújváros



Tiszaújváros forgalomtechnikai terve
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9. § (2) bekez-
dése szerint a közúti közlekedéssel összefüggő önkormányza-
ti feladatok ellátásáról a helyi önkormányzat képviselő-testülete 
gondoskodik, továbbá a 34. § (2) bekezdése előírja, hogy a köz-
út forgalmi rendjét – ha jogszabály másként nem rendelkezik – 
a közút kezelője alakítja ki. A forgalmi rendet – a forgalmi kö-
rülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, 
de legalább ötévenként – a közút kezelőjének felül kell vizsgál-
nia, és ha szükséges, módosítania kell. 
A fenti jogszabályi előírásokra hivatkozva a Polgármesteri Hi-
vatal pályázati eljárás lefolytatását követően a forgalmi rend fe-
lülvizsgálatát és Tiszaújváros forgalomtechnikai tervét Rékó Ta-
más tervező által készíttette el.

Általános megállapítások

- A forgalomtechnikai eszközöket az önkormányzat a szabá-
lyoknak megfelelően helyezi ki, ezért kirívó forgalomtechnikai 
hiányosságot vagy túlszabályozottságot a felülvizsgálat során a 
szakértő nem talált. 
- Az intézkedési tervben felsoroltakon kívül a helyszíni bejá-
rások tapasztalatai alapján nincs szükség sürgős beavatkozásra.
- A gépjárművek közlekedése megfelelően szabályozott.
- A gyalogosok védelme a gépjárművekkel szemben kiemelt 
szerepet kap a városban, köszönhetően a gyalogúthálózat kiépí-
tettségének és a kiemelt gyalogátkelőhelyeknek. 
-A kerékpárosok rendkívül sok kerékpárutat vehetnek igénybe, 
ennek ellenére nagyon sok helyen szabálytalanul a gyalogjár-
dán közlekednek.
- A parkolási létesítmények megfelelőek, összehasonlítva más 
hasonló nagyságú közlekedési potenciállal bíró városokkal, ma-
gas színvonalon elégítik ki a város igényeit.

 Kihelyezendő és eltávolítandó táblák

A helyszíni bejárások során tapasztaltak alapján az alábbi vál-
toztatásokra, módosításokra van szükség a biztonságosabb köz-
lekedés megteremtése érdekében: Kertváros városrészben a 
Bethlen G. út, Lévay utca és Vörösmarty út közötti területen 
a jelenlegi jobbkéz-szabály helyett a kereszteződésekben, ke-
let-nyugat irányában mindkét irányból „Állj! Elsőbbségadás kö-
telező” tábla kihelyezése szükséges.
A Dózsa György utcában „Egyenetlen úttest” és sebességkor-
látozás (30 km) táblákat kell elhelyezni a 38. sz. ház előtt a meg-
lévő sebességcsillapító küszöb jelzés oszlopára. (A másik irány-
ból van kihelyezve jelzőtábla.) Lakott terület vége táblát kell el-
helyezni.
Bajcsy-Zsilinszky utca Szabadság utca becsatlakozásnál „Egy-
irányú út, behajtani tilos!” táblát kell elhelyezni a Bajcsy-Zsi-
linszky utcába a 78. sz. ház elé.
A Bajcsy-Zsilinszky utca 16. sz. mellett a meglévő „Elsőbbség-
adás kötelező” tábla alá „Kötelező haladási irány” táblát kell el-
helyezni balra mutatóan. A 11. sz. ház elé „Egyirányú forgalmú 
út” táblát kell kihelyezni.
Bocskai út 18. sz. melletti köz: „Elsőbbségadás kötelező” táblát 
kell kihelyezni a közútcsatlakozásához.
Kemping becsatlakozás: „Elsőbbségadás kötelező” táblát kell 
kihelyezni a Szederkényi út, kemping becsatlakozáshoz a kem-
ping felé vezető útra.
Tiszavirág utca: „Egyenetlen úttest” táblát kell kihelyezni a Ti-
szavirág utcára a meglévő „Gyalogos átkelő” tábla oszlopára, a 
forgalomcsillapító küszöbre való figyelem felkeltésére. A másik 
irányból jelezve van.
Bay Zoltán utca: „Kerékpárút vége” táblát kell kihelyezni a 
Bay Zoltán utcával szemben lévő kerékpárút végén a meglévő 
„Elsőbbségadás kötelező” tábla alá.
Az Örösi úton a „Lakott terület vége” tábla alatt van egy kor-
látozást feloldó tábla, de mivel a tábla és a Szent István út kö-
zött nincs kihelyezve korlátozás, ezért ez a tábla eltávolítandó.
A rendőrség a jelzőtábla elhelyezésekre, eltávolításra vonatkozó 
javaslattal egyetértett.

Fejlesztési javaslatok

A közlekedési feltételek további javításához az alábbi, jövőbeli 
fejlesztéseket javasolta a szakértő.
• Az Örösi út és a Lévay József utca csomópontjában a forga-
lomszámlálási adatok, geometriai lehetőségek alapján kell dön-
teni a jelzőlámpás szabályozás vagy körforgalmú csomópont lé-
tesítésének lehetőségéről.
• A Bocskai, Dózsa György, Rákóczi, Ady utcák csomópontjá-
ban az utcák találkozása és a meglévő elhúzott útbecsatlakozá-
sok miatt elsősorban körforgalmú csomópont kialakítása célsze-
rű.
• A forgalomcsillapító küszöböknél a sebességkorlátozó táblák 
mellett „Egyenetlen úttest” figyelmeztető táblákat kell kihelyez-
ni, a „Bukkanó” figyelmeztető táblákat le kell szerelni.
• A kerékpárosok járdán való közlekedésének csökkentésére 
(megszüntetésére) a megfelelően széles útszakaszokon kerékpá-
ros nyomok és rávezető szakaszok kialakítása szükséges a geo-
metriai felméréseket követően.

• A forgalomcsillapító küszöbök számának további növelése in-
dokolatlan.

Lokális javaslatok

Örösi út-Tesco csomópont
Az elmúlt években több baleset is történt ebben a csomópont-
ban, a jelenlegi, megfelelő forgalomtechnikai jelzések ellené-
re. A meglévő jelzések láthatók, jól elhelyezettek, a rálátási há-
romszögek biztosítottak. A balesetekben elsősorban a gyalogo-
sok voltak a szenvedő alanyok, ezért indokolt lehet a meglévő 
gyalogátkelőhely áthelyezése.
A javaslat szerint a meglévő gyalogátkelőhelyet a csomópont 
északi oldalára kellene helyezni, a következő intézkedések mel-
lett:
• A gyalogátkelő áthelyezésével együtt szükséges a gyalogjárda 
megépítése a nyugati oldalon a Tesco felé.
• A keleti oldalon a meglévő járdához a kapcsolatot ki kell épí-
teni.
• A csomópont szemben lévő ágának járműosztályozójához tar-
tozó sávszéthúzás területén – forgalomtól elzárt terület – gyalo-
gos védő középszigetet kell kialakítani a terület „k” szegéllyel 
történő kiemelésével. Így a gyalogosoknak nem kell egyszerre 
három sáv szélességet leküzdeni és jobban védettek a kanyaro-
dó járművekkel szemben is.
• A gyalogátkelőhely áthelyezése csak építési engedély birtoká-
ban történhet!
A József Attila út parkolási rendjének megváltoztatása
A József Attila úton jelenleg nincs szabályozva a parkolás. Az 
utca szélessége (9,0 -9,1m) lehetővé teszi a párhuzamos parko-
lást és a kétirányú közlekedést is. A járművek többsége az épü-
letek előtt parkol, de előfordulnak a túloldalon álló járművek is. 
Emiatt nehézkes a kétirányú zavartalan forgalom.
Javaslat a szabályozásra:
• Az épületek előtt párhuzamos kiosztású várakozóhelyek fel-
festése javasolt, figyelembe véve a bejárókat és kukatárolókat.
• A parkolóállások mérete 2,5 x 5,75 m legyen.
• A maradó 6,5 m szélességet megfelezve kell szaggatott terelő-
vonalat felfesteni.
• Az Örösi út felől „Várakozóhely” táblát, a Szent István út felől 
pedig „Megállni tilos” táblát kell kihelyezni.
A kerékpáros forgalom szabályozása Tiszaszederkény vá-
rosrészben
A városrészben több hosszabb egyirányú útszakasz is találha-
tó. Lakossági igényként felmerült egyes egyirányú utcákban az 
ellenirányú kerékpáros forgalom engedélyezése. Az érintett há-
rom utca: Petőfi, Kossuth és Bajcsy-Zsilinszky utcák.
Javaslat a szabályozásra:
• A Petőfi Sándor utca burkolt szélessége rendkívül keskeny és 
több beláthatatlan szakasza is van, ezért itt nem javasolt az elle-
nirányú kerékpáros forgalom engedélyezése.
• A Kossuth és Bajcsy-Zsilinszky utcákban a burkolatszélesség 
lehetővé teszi az engedélyezést, mivel egyik szakaszon sincse-
nek megállási látótávolságban nem belátható szakaszok, ezért 
40 km-es sebességkorlátozás mellett az ellenirányú forgalom el-
fogadható.
A kerékpáros forgalom szabályozásának módosítására vonatko-
zó javaslatra a rendőrség az alábbi észrevételt tette:
A műszaki leírás tervezői nyilatkozata nem tartalmazza az utak 
forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szó-
ló 20/1984 (XII. 21.) KM rendeletet, melynek melléklete a for-
galomszabályozási műszaki szabályzat. A műszaki szabályzat 
6.14 pontja előírja: kerékpársáv kijelölése nélkül az ellenirányú 
kerékpáros forgalom akkor engedhető meg, ha az út nem főút-
vonal, párhuzamos közlekedésre nem alkalmas, az úttest lega-
lább 4 m széles, és az egymással szemben haladó járművezetők 
legalább 70 m-ről (30 km/h megengedett legnagyobb sebesség 
esetén legalább 50 m-ről) folyamatosan jól láthatják egymást. 
Az érintett utak szélessége megfelel az előírásnak, viszont vo-

nalvezetésük miatt az erre vonatkozó forgalomszervezési dön-
tés előkészítése során az észlelhetőségi távolságok körültekin-
tő, alapos vizsgálatát javasoljuk elvégezni és ezek eredményei 
alapján lehet dönteni (egyes szakaszokon 30 km/h) sebességkor-
látozások bevezetéséről.
Az autóbusz-pályaudvar forgalomtechnikai szabályozásá-
nak módosítása
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., mint az au-
tóbusz-állomás használója az autóbusz-állomás és környezete 
forgalomtechnikai szabályozásának módosítását kérte az önkor-
mányzattól, mint a helyi utak kezelőjétől.
Javaslat a megkereséssel kapcsolatos állásfoglalás kialakításá-
ra:
A jelenlegi szabályozást a kérésnek megfelelően – illetve a ké-
relmezővel közös helyszíni bejárást és geometriai felmérést kö-
vetően – módosítani szükséges.
Alkotmány köz bejárata, Mátyás király út 10-12. sz. mellett
Jelenleg az Alkotmány köz bejáratánál, illetve a gyalogátkelő-
hely előtt található „Megállni tilos” tábla. Többször felmerült 
már, hogy kell-e szabályozni a parkolók becsatlakozó útjai kö-
zötti és a gyalogátkelőhely előtti parkolási lehetőséget.
A javaslat szerint a gyalogátkelőhely előtti „Megállni tilos” táb-
la az út szélességét tekintve jó megoldás a közlekedési konflik-
tusok megelőzésére. A gyalogátkelőhelyek becsatlakozásai kö-
zött a további szabályozás felesleges, mivel a KRESZ szerint az 
útbecsatlakozás széleinek metszéspontjától számított 5 m-en be-
lül tilos a megállás. Az útbecsatlakozások között ~ 12 m távol-
ság van, itt akár két személygépjármű is megállhatna, de sza-
bálytalanul!
Az Alkotmány köz és az Árpád út közötti átjárás
A területen található oktatási intézmények könnyebb megköze-
lítésére adhat lehetőséget az Árpád út és a Mátyás király út ösz-
szekötése az Alkotmány közön keresztül.
A hatályos Szabályozási Terv SZ-18. térképszelvénye szerint az 
érintett terület Településközpont vegyes terület (Vt) övezeti be-
sorolású, illetve II. rendű közlekedési célú terület. E szerint a 
tervező nem lát akadályt az összekötésre, de ennek geometriájá-
ra a közművek nyomvonalának és geodéziai felmérések ismere-
tében lehet csak javaslatot tenni. A megvalósítás nem kíván kü-
lönleges forgalomtechnikai beavatkozást. Megvalósítása ható-
sági engedélyköteles tevékenység.
Forgalomcsillapítások 
Kérdésként felmerült, lokális - forgalomcsillapító küszöbbel 
megvalósított - forgalomszabályozási javaslatok:
• Az Erzsébet tér előtti területen a meglévő küszöbök megfele-
lő helyen vannak a forgalom csillapítása érdekében, több kihe-
lyezés nem indokolt.
• A Kertvárosban az elbontott, tönkrement küszöbök visszahe-
lyezését nem látja indokoltnak a szakértő, mivel a terület a „La-
kó-pihenő övezet” táblákkal jól szabályozott.
• A Bartók Béla útra nem javasolja forgalomcsillapító küszöbök 
telepítését, mivel az út elsősorban gyűjtő funkciót lát el.
A forgalomtechnikai szakértő által elkészített javaslatot vélemé-
nyezésre megküldték a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságnak. 
A kapitányság megállapította, hogy Tiszaújváros városi úthá-
lózatának jelenlegi forgalomszabályozása megfelelő, közleke-
dési baleseti gócpontja nincs, azonnali forgalomtechnikai mó-
dosítás nem indokolt. A felsorolt forgalomtechnikai javaslatok-
kal egyetértett, támogatta és közlekedésbiztonsági szempontból 
megfelelőnek tartja.
A képviselő-testület Tiszaújváros forgalomtechnikai tervét elfo-
gadta, és felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a javasolt mó-
dosításokat a 2017 -2021. évi költségvetések készítése során ve-
gye figyelembe.
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Az Örösi út - Tesco csomópontban több baleset is történt 
már. 

A forgalomcsillapító küszöbök előtt a „Bukkanó” táblákat 
„Egyenetlen úttest” figyelmeztető táblákra kell cserélni. 



Az egészségügyről szóló törvény értelmében az egészségügyi 
intézmények fenntartójának hatáskörébe tartozik többek között 
az intézmény működésének szakmai, illetve költségvetési elle-
nőrzése, valamint az egészségügyi intézmény szakmai felügye-
lete. Fentiekre tekintettel Tiszaújváros Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervében foglaltak 
szerint, a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 2014-2015. évek-
ben végzett szakmai és gazdálkodási tevékenységéről szóló be-
számolóját a november 24-ei ülésén tárgyalta és fogadta el. 
A beszámolóhoz kötődően törvényességi vizsgálat is zajlott az 
intézményben. A Polgármesteri Hivatal belső ellenőr munkatár-
sai pénzügyi ellenőrzést folytattak, a Pénzügyi, Fejlesztési és 
Városüzemeltetési Osztály az intézmény gazdálkodási felada-
tainak végrehajtása során tapasztaltakat összegezte, az Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály a működés törvé-
nyességét ellenőrizte. A felügyeleti vizsgálatot követően egyez-
tető megbeszélést tartottak, ahol az intézmény vezetője tájékoz-
tatást kapott az ellenőrzésen tapasztaltakról, a felmerült észre-
vételekről. 

Az ellenőrzések tapasztalatai
A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrei a beszámolással érintett 
években több alkalommal vizsgálták az intézmény gazdálkodá-
si tevékenységét. Ez kiterjedt a szervezet szabályozottságára, a 
kontrollkörnyezet kialakítására, az éves költségvetés tervezésé-
re, a szervezet bizonylati fegyelmére, a számviteli rend állapo-
tára, a szervezet pénzkezelési, leltározási, selejtezési, továbbá 
gépjárműveinek üzemeltetési tevékenységére, a szervezet vál-
lalkozási szerződéseivel kapcsolatos teljesítésekre, a beszámo-
lási kötelezettség teljesítésére, a beszámolók megbízhatóságára, 
a belső kontrollrendszer működésére.
A belső ellenőrök a rendelőintézet gazdálkodási tevékenységét 
a vizsgált időszakban alacsony kockázatúnak minősítették, sú-
lyos szabálytalanságot nem tapasztaltak, személyi felelősségre 
vonást nem tartanak indokoltnak. 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály áttekintet-
te az intézmény 2014. és 2015. évi gazdálkodását és megállapí-
totta, hogy átgondoltan, takarékosan, a központi jogszabályok-
ban, helyi rendeletekben, képviselő-testületi döntésekben fog-
laltak szerint végezte a gazdálkodással kapcsolatos feladatait. 
Az intézmény a Polgármesteri Hivatal felé a beszámolási idő-
szakban a szakmai feladatellátás tervezéséhez, az előirányzatok 
módosításához, a teljesítés értékeléséhez, a jelentésekhez és a 
beszámolókhoz szükséges adatszolgáltatásokat az értékelt idő-
szakban határidőre teljesítette. 
Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály ellenőrzé-
sének célja az intézmény tör-vényes működési rendjének átte-
kintése, általános helyzetelemzés, a tárgyi és a személyi feltéte-
lek meglétének vizsgálata volt. A helyszíni ellenőrzés során át-
tekintették az intézmény alapdokumentumait, a belső szabályza-
tok hatályosságát, valamint azt, hogy a rendelőintézet működése 
megfelelt-e az ágazati jogszabályokban, hatályos helyi rendelet-
ben, önkormányzati határozatokban foglalt szabályoknak, elő-
írásoknak. A fenntartói törvényességi ellenőrzés kiterjedt továb-
bá arra is, hogy a munkavégzés során hogyan érvényesül a haté-
kony, betegcentrikus ellátás, valamint arra, hogyan érvényesül-
nek a gyakorlatban a betegjogok. 
Az ellenőrzés tapasztalatai alapján összességében megállapít-
ható, hogy az intézmény működése a jogszabályi előírásoknak 
megfelel, az intézmény a jogszerű működéshez szükséges do-
kumentumokkal, szabályzatokkal rendelkezik, a működtetésre a 
jogkövető magatartás jellemző. 
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló rendeletben (a továbbiakban: „mi-
nimumrendelet”) meghatározott személyi és tárgyi feltételek 
meglétét az intézmény vezetése a 2014. és 2015. évben a költ-
ségvetés tervezése kapcsán felülvizsgálta. A működéshez szük-
séges műszaki erőforrás - infrastruktúra, ingatlan -, orvos-tech-
nikai gép-műszer, egyéb eszköz, berendezés az intézményben 
rendelkezésre áll, illetve a képviselő-testület döntései alapján 
beszerzésük folyamatos.
A „minimumrendeletben” rögzített létszám és szakképzettségi 
előírások alapvetően teljesülnek, illetve a személyi feltételek-
nek való megfelelés érdekében a szükséges intézkedések meg-
tétele folyamatos. Mind a szakdolgozók, mind a közreműködő 
orvosok kötelező pontszerző továbbképzéseken való részvéte-
le rendszeres. 
A vezetői struktúrát érintő lényeges változás a beszámolási idő-
szakban, hogy a képviselő-testület határozatában foglaltaknak 
megfelelően, 2015. július 1. napjától az orvosigazgatói felada-
tok ellátása közalkalmazotti jogviszony keretében biztosított az 
intézményben.

Szakmai munka

A főigazgató beszámolójában bemutatja a Tiszaújváros Vá-
rosi Rendelőintézet struktúráját, helyét, szerepét a város és a 
dél-borsodi térség egészségügyi ellátórendszerében, majd is-
merteti az intézményben folyó szakmai munkát, elemzi az in-

tézmény belső működését, taglalja a feladatok teljesítésének fel-
tételeit: a személyi, tárgyi és a gazdálkodási, finanszírozási fel-
tételeket, bemutatja az alap- és a szakellátás sajátosságait. 
A főigazgató beszámolójában hangsúlyozza, hogy a Tiszaújvá-
ros Városi Rendelőintézet szakmai munkája rendkívül összetett, 
mivel alapellátási-, szakellátási-, fürdőgyógyászati-, otthonápo-
lási-, hospice-, nappali-kúraszerű és egynapos sebészeti felada-
tokat is ellát. 
A beszámolási időszakban sem az alapellátások, sem a járóbe-
teg szakellátás alapstruktúrájában változás nem következett be, 
azonban a betegek hatékonyabb ellátása érdekében kapacitás át-
csoportosítások történtek, ezáltal az elektroterápia óraszáma 4 
órával, a fizioterápiás aszszisztensi tevékenység óraszáma 8 órá-
val emelkedett, továbbá 19 órával bővült a gyermek-pszicholó-
gia óraszáma. 
A beszámolás időszakában az intézet 26 féle járóbeteg szakel-
látási tevékenységre, 6 gondozói tevékenységre, 2 mozgó szak-
orvosi szolgálatra, 5 egynapos sebészeti tevékenységre, 8 fizi-
ko- és balneoterápiás tevékenységre, 4 nappali kúraszerű ellátás 
keretein belül nyújtott infúziós kezelésre, otthoni szakápolásra, 
hospice szakápolásra, továbbá a foglalkozás-egészségügyi alap-
ellátásra, területi és iskolai védőnői ellátásra, a középiskolai is-
kola- és ifjúság orvoslásra, a központi ügyeletre és a fogásza-
ti ügyeletre vonatkozóan rendelkezett határozatlan idejű műkö-
dési engedéllyel és hozzá érvényes finanszírozási szerződéssel. 
Fentieken túl a rendelőintézet keretein belül működik a 4 házi 
gyermekorvosi szolgálat, a 8 felnőtt háziorvosi szolgálat, vala-
mint a 7 fogorvosi szolgálat. 
A rendelőintézet a beszámolással érintett években is jelentős te-
rületi ellátási kötelezettséggel rendelkezett, 21 szakmában több-
ségében 42.836 fő az ellátandó lakosok száma. Legkevesebb, 
13.088 fős az ellátási kötelezettség az audiológia esetében, vi-
szont lényegesen magasabb a reumatológiai és tüdőgyógyá-
szati szakrendelésen (85.355 fő). Rendkívül magas az ellátan-

dó lakosságszám (685.254 fő) a gyermekpszichológia esetében, 
melyhez Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes települése tarto-
zik. A magas ellátandó lakosságszámra és a nagy ellátási igényre 
tekintettel 2014 októberétől egy főállású klinikai szakpszicholó-
gust alkalmaznak közalkalmazotti jogviszonyban. Ezen túlme-
nően 2015 júliusától a belgyógyászati ellátáson belül angioló-
giai, valamint 2015. január 1-től endocrinológiai szakrendelés 
kezdte meg működését. A beszámolóban foglaltak szerint – né-
hány ellátástól eltekintve – az intézmény kapacitása és szakem-
berbázisa, egyre csökkenő mértékben ugyan, de lehetővé teszi, 
hogy a kötelezően ellátandó területen kívülről is fogadjanak be-
tegeket. Az egynapos sebészet tekintetében rendelkezésre álló 
kapacitás kihasználása folyamatosan növekszik, de még mindig 
van lehetőség – akár kötelezően ellátandó területen kívülről is 
– betegek fogadására. Az esetszám növelése érdekében további 
műtéti típusok bevezetését tervezi az intézet.

Betegforgalom

A beszámoló kitér a járóbeteg ellátás esetszámának bemutatá-
sára is. Megállapítható, hogy a 2009. és 2012. közötti idősza-
kot jellemző csökkenő tendenciát követően 2013-tól az ellátott 
esetek száma nő. 2015-ben a 2012. évi esetszámhoz viszonyít-
va 9,5%-kal, míg a 2013. évi esetszámhoz viszonyítva 8,6%-
kal több esetet láttak el a rendelőintézet járóbeteg szakellátá-
sai. 2014-ről 2015-re 2,2%-os betegforgalom-emelkedés volt. 
Egyes szakellátásoknál csökkent az esetszám (pl. gyermekgyó-
gyászat, tüdőszűrés, audiológia, szülészet-nőgyógyászat, fizio-
terápia, gyógytorna, balneoterápia, kúraszerű nappali ellátás fi-
zikoterápia, gyógytorna) míg más ellátásoknál jelentős növe-
kedés volt (pl. pszichiátriai gondozó, általános bőr- és nemibe-
teg szakrendelés, tüdőgondozó, gyermekpszichológia, kúrasze-
rű nappali ellátás, általános neurológia).

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 
2014-2015. évben végzett tevékenysége

Előjegyzéses rendszerrel elégedett-e?

Szakdolgozókkal való elégedettség

Orvosokkal való elégedettség

10. oldal 2016. december 8.Egészségügy



A legnagyobb arányú, közel hétszeres esetszám növekedés a 
tüdőgondozóban tapasztalható, melynek hátterében az intézet 
ellátási területén rendszeresen megjelenő szűrőbuszok által ki-
szűrt lakosság felvételeinek értékelési kötelezettsége áll. Jelen-
tős mértékben, megközelítőleg kétszeresére nőtt a gyermekpszi-
chológiai szakrendelésen ellátott esetek száma, mely a gyer-
mekpszichológia óraszámainak 19 órával történő megemelésé-
nek létjogosultságát támasztja alá. Az ellátott esetek számát te-
kintve a legnagyobb visszaesés a gyermekgyógyász szakellátás 
esetében mutatható ki, szakemberhiány miatt.
A betegforgalmi mutatók alapján javasolt a járóbeteg szakellátás 
rendszerének áttekintése, különös tekintettel a Fiziko- és Bal-
neoterápiás Részleg szolgáltatásaira.

Gazdálkodás
A rendelőintézet alaptevékenységeit önállóan látja el, saját költ-
ségvetése végrehajtásában önálló gazdálkodási jogkörrel és fe-
lelősséggel rendelkezik. 2014-ben az intézmény 893.939 E Ft, 
2015-ben 959.681 E Ft bevételből gazdálkodott. Az intézményi 
bevételek mindkét évben önkormányzati támogatással egészül-
tek ki, így az intézmény alapító okirat szerinti feladatainak ellá-
tására elegendő forrás állt rendelkezésre. Kiadásaikra 2014-ben 
838.196 E Ft-ot, 2015-ben 884.480 E Ft-ot fordítottak. 
A bevételeken belül továbbra is a legnagyobb arányt (a korábbi 
évekhez hasonlóan megközelítőleg 60%-ot) a működési célú, ál-
lamháztartáson belülről érkező forrás képviselte, melynek leg-
nagyobb részét (99%-át) az OEP finanszírozás alkotja. A telje-
sítményfüggő TB Alapok finanszírozása minimális emelkedést 
mutat ugyan 2015-ben, azonban évek óta nem követi az áremel-
kedéseket, az üzemeltetési kiadások és a minimálbér növekedé-
sét.  A beszámoló adataiból látszik, hogy a növekvő betegforga-
lom ellenére egyre kevesebb ellátásról (kardiológia, kardiológi-
ai ultrahang, nőgyógyászat, nőgyógyászati ultrahang, pszichiát-
ria, szakpszichológia, általános ultrahang diagnosztika, reuma-
tológia) mondható el, hogy pozitív pénzügyi eredményt mutat. 
Az OEP finanszírozás mellett csekély mértékű a közfoglalkozta-
tás, valamint nyári diákmunka támogatásából, továbbá a közpon-
ti ügyelet működtetésére a feladatellátásban érintett önkormány-
zatok hozzájárulásaiból származó bevétele az intézménynek. A 
működési bevételek csökkentek 2014-hez viszonyítva, ugyanis 
a térítési díj ellenében végzett szolgáltatásokból és a kamatbevé-
telekből származó bevételek lényegesen visszaestek 2015-ben.
A kiadásokon belül a legnagyobb arányt (megközelítőleg 50%) 
mindkét évben a dologi kiadások képviselték, ezt követik a sze-
mélyi juttatások (megközelítőleg 36%) és a munkaadót terhelő 
járulékok (megközelítőleg 9%), továbbá a beruházási és felújí-
tási kiadások (megközelítőleg 6%, az adott év aktuális feladata-
itól függően). A dologi kiadásokon belül a korábbi évekhez ha-
sonlóan a beszámolással érintett években is a vásárolt közszol-
gáltatásokra fordított legtöbbet (megközelítőleg 55%) az intéz-
mény, a közüzemi kiadások és az egyéb szolgáltatások kiadá-
sai közel azonos szinten teljesültek mindkét évben. Készletbe-
szerzésre 2015-ben közel 5.000 E Ft-tal fordított többet az intéz-
mény, mely a 2013. évi szinttel azonos.
A személyi juttatásokra fordított kiadások összege – a munka-
adót terhelő járulékokkal együtt – 2014-ben és 2015-ben további 
emelkedést mutat, melynek oka a minimálbér-emelés mellett az 
évi két alkalommal jutalmazásra nyújtott önkormányzati forrás, 
illetve az önkormányzat jövedelemjavító intézkedése, miszerint 
a képviselő-testület a közalkalmazottak bérének emelése érdeké-
ben az intézmény számára a foglalkoztatott dolgozók garantált il-
letménye 5%-ának megfelelő összegű keretet biztosított. 
Az évről-évre növekvő működési költségek mellett az OEP be-
vétel alig emelkedett, ezért a rendelőintézetnek 2014-ben és 
2015-ben is szüksége volt Tiszaújváros önkormányzatának ki-
egészítő támogatására, mely 2014-ben az összes bevétel 31%-
át (279.058 E Ft), 2015-ben az összbevétel 34%-át (330.559 E 
Ft) jelentette.

A beszámolási időszakban a felhalmozási célú támogatásból 
megvalósított beruházások közül kiemelendő a tiszaszederkényi 
orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje, tűzfal szigetelése, villa-
mossági felújítása, az előtető felújítása és a padlás szigetelése, 
kerékpártároló telepítése, a rendelőintézet körüli támfalak fel-
újítása, a „B” és a „C” épületrész homlokzati nyílászáró cseré-

je, akadálymentes vizesblokkok kialakítása, villamossági felújí-
tása, valamint a két épületrész közötti burkolat felújítása és par-
kosítása. 
A színvonalas betegellátás feltételeinek megteremtése és a mini-
mumrendeletben rögzített követelmények teljesítése érdekében 
jelentős mértékű eszközbeszerzés is volt mindkét évben, többek 
között a központi ügyeletre 5.600 E Ft összegben új gépkocsit, 
az egynapos sebészetre 22.669 E Ft értékben egy képerősítőt, 
valamint terheléses EKG rendszert szereztek be.
Egészségügyi szolgáltatásait az intézmény egyfelől közalkalma-
zotti jogviszonyban álló szakalkalmazottakkal, másfelől közre-
működők igénybevételével biztosítja. Az irányadó jogszabály 
alapján a rendelőintézet valamennyi szakellátás és a központi 
ügyelet tekintetében az orvosi feladatok ellátására – a hatályos 
jogszabályok szerinti – személyes közreműködői szerződéssel 
rendelkezik. Az intézmény álláshelyeinek száma 2011-ben 130-
ról 133-ra emelkedett. Az álláshelyek száma a beszámolás idő-
szakában nem változott. 2014-ben a közalkalmazott dolgozók 
száma, mely az egyéb egyetemi végzettségű szakalkalmazottak, 
szakdolgozók, gazdasági, adminisztratív és fizikai alkalmazot-
tak létszámát foglalja magába, 127 fő, 2015-ben 126 fő volt. 
                                     

Betegelégedettség
A beszámolással érintett években mindösszesen közel 400.000 
orvos-beteg találkozás volt a rendelőintézetben. A jelentős eset-
számmal szemben mindössze 12 esetben fordult elő írásos be-
tegpanasz, mely a minőségbiztosítási rendszerben az éves be-
tegszámhoz viszonyítottan meghatározott betegpanasz (150.000 
beteg/10 betegpanasz) számát egyetlen évben sem haladta meg. 
A betegelégedettségi vizsgálat mutatói szerint azonban az elő-
jegyzési rendszer működésével kevésbé elégedettek a lakosok, 
mint a korábbi években. A válaszadók véleménye szerint sokat 
kell várni az előjegyzésre, illetve időpont ellenére is hosszú a 
várakozási idő az orvossal történő találkozásig.  Továbbá meg-
állapítható, hogy az 1 óránál rövidebb ideig várakozók száma a 
korábbi évekhez képest csökkent, miközben a 2-3 órát, sőt a 3 
óránál többet várakozók száma a korábbi évekhez képest emel-
kedett. Az orvosokkal és a szakdolgozókkal való elégedettség 
tekintetében a válaszadók nagyobb aránya továbbra is a „na-
gyon jó” kategóriát jelölte meg. 
Fentiek alapján javasolt a beteg-előjegyzési rendszer működé-
sének áttekintése, illetve annak vizsgálata, hogy kimutatható-e 
összefüggés az előjegyzési rendszer működése és a várakozási 
idő növekedése között, valamint az egyéb ok-okozati összefüg-
gések feltárása a várakozási idő növekedése tekintetében.

Törvényesség
A beszámolási időszakban a Polgármesteri Hivatal Intézmény-
felügyeleti Szociális és Sport Osztálya négy alkalommal végzett 
törvényességi ellenőrzést. Az ellenőrzések a 2014. évi komplex 
törvényességi vizsgálaton túl az irat- és ügykezelési feladatok 
ellátásának vizsgálatára, 2015-ben az intézmény térítési díj el-
lenében nyújtott egészségügyi szolgáltatásainak és a magánor-
vosok által bérelt szakrendelők bérleti díjával kapcsolatos do-
kumentumok ellenőrzésére, valamint az intézmény betegtájé-
koztatási rendjének, a betegjogok érvényesülésének, a közér-
dekű adatok közzétételének vizsgálatára terjedtek ki. A területi-

leg illetékes egészségügyi államigazgatási szerv több alkalom-
mal végzett szakmai ellenőrzést. Ellenőrizte az iskola és terüle-
ti védőnői ellátást, a laboratóriumi ellátást és szinte valameny-
nyi szakellátást. Az OEP Észak-magyarországi Területi Hivatala 
ellenőrizte az egynapos sebészeti ellátást, a fogászati ügyeletet, 
valamint az otthoni szakápolást és hospice ellátást.
Az intézményben lefolytatott fenntartói, valamint külső szak-
mai ellenőrzések súlyos törvénysértő gyakorlatot nem tártak fel.
A beszámoló, a szakmai ellenőrzések, valamint a komplex tör-
vényességi vizsgálat alapján megállapítható, hogy a rendelőin-
tézet színvonalas egészségügyi alapellátást és széleskörű, szín-
vonalas szakellátást biztosít a településen. Működése a beszá-
molási időszakban döntően megfelelt az ágazati jogszabályok-
ban, helyi rendeletben, önkormányzati határozatokban foglalt 
szabályoknak, előírásoknak. Az intézmény működésének általá-
nos - tárgyi és személyi - feltételei a minimumrendeletben rög-
zítetteknek megfelelően biztosítottak. A napi gyakorlat során a 
betegjogok érvényesülnek, a betegcentrikus ellátás biztosított. 
A vizsgált időszak betegforgalmi mutatói a szakellátásoknak a 
térségben betöltött kiegyensúlyozott és központi szerepét jelzik. 
 

Határozat
1.Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 2014-2015. évben végzett 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Elismerését feje-
zi ki az intézmény főigazgatójának, dolgozóinak az elért ered-
ményekért és további munkájukhoz sok sikert és jó egészséget 
kíván.
Felelős: polgármester
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója
Határidő: 2016. november 24.
2. A képviselő-testület felkéri a Tiszaújváros Városi Rendelőin-
tézet főigazgatóját, tekintse át, kimutatható-e összefüggés a be-
teg-előjegyzési rendszer működése és a várakozási idő növe-
kedése között, illetve tárja fel az ok-okozati összefüggéseket a 
megnövekedett várakozási idő tekintetében.
Felelős: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója
Határidő: 2017. június 30.
3. A képviselő-testület felkéri a Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet főigazgatóját, hogy a betegforgalmi adatok figyelembe-
vételével tekintse át a járóbeteg szakellátás rendszerét, különös 
tekintettel a Fiziko- és Balneoterápiás Részleg szolgáltatásaira.
Felelős: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója
Határidő: 2018. június 30.
4. A képviselő-testület felkéri a Tiszaújváros Városi Rendelőin-
tézet főigazgatóját, hogy a Tiszaújváros Egészségtervében meg-
fogalmazott egészség-prevenciós célokkal összhangban az inté-
zet fordítson fokozott figyelmet a prevenciós tevékenységekre.
Felelős:  Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója
Határidő: 2018. november 30.
5. A képviselő-testület felkéri a Tiszaújváros Városi Rendelőin-
tézet főigazgatóját, hogy a külső szakmai ellenőrzésekről a jegy-
zőkönyv megküldésével tájékoztassa a Polgármesteri Hivatalt, 
továbbá az intézkedést igénylő feladatok teljesítéséről a rendel-
kezésre álló határidő lejártát követően írásban nyújtson tájékoz-
tatást a hivatal felé.
Felelős:   Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója
Határidő: 2018. november 30.

 
 

 Önkormányzati 
 finanszírozási
 bevételek E Ft

2014 2015
háziorvosi feladatok 38 232 38 506
ügyeleti ellátás 11 552 18 797
fogászati ellátás 9 322 9 391
védőnők. isk. eü. ellátás 6 150 7 623
összesen: 65 256 74 317
sportorvoslás 1 389 1 499
szakelláttás 137 064 131 008
mindösszesen 203 709 206 824
feladattal, kötelezettség válla-
lással terhelt és szabad marad-
vány

49 190 67 992

előző évi ktv-i maradvány 26 159 55 743
finanszírozás összesen 279 058 330 559

Tiszaújváros felnőtt lakosságának betegségmutatói

Tiszaújváros gyermeklakosságának betegségmutatói
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Időpont Rendezvény megnevezése Rendező szerv

2017. év-
re tervezett 
összköltség                           

(Ft-ban)

2017. évi forrás

Tervezett 
bevétel vagy 

önrész
(Ft-ban)

Igényelt ön-
kormányzati 
támogatás
(Ft-ban)

Igényelt tá-
mogatás 

egyéb szer-
vezettől      
(Ft-ban)

I. 21. Otthonról hazafelé… Énekszó Baráti Kör 600 000 0 600 000 0

II. hó és XI. hó Ördögh István Országos Súlyemelő Emlékverseny, Kőszegi 
György Országos Súlyemelő Emlékverseny

Tiszaújvárosi Sport Club, Súlyemelő 
Szakosztály 750 000 340 000 410 000 0

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

IV. 11. Költészet Napja - városi szavalóverseny Derkovits Kulturális Központ 270 000 0 270 000 0

IV. 22. A biztonság napja Derkovits Kulturális Központ 600 000 0 600 000 0

IV. 29. Táncolj, NE drogozz! - XIX. Show Tánc Fesztivál Tiszaúvárosi DSE, „Tiszaújvárosi Gim-
nasztrádáért” Alapítvány 750 000 300 000 450 000 0

V. 1. Majális Derkovits Kulturális Központ 1 080 000 0 1 080 000 0

V. 13-20. Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál Derkovits Kulturális Központ 5 900 000 700 000 5 200 000 0

V. 28. „Játék és Egészség”, Gyermek és Családi Nap Derkovits Kulturális Központ 1 000 000 0 1 000 000 0

VI. 9. Nyárs party Derkovits Kulturális Központ 200 000 0 200 000 0

VI. 24. Buliszombat Derkovits Kulturális Központ 2 050 000 0 2 050 000 0

VI. 24. „Tisza-parti juniális” Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2 020 000 180 000 1 840 000 0

VII. 1. Legyen Szederkény vendége…! Derkovits Kulturális Központ 850 000 0 850 000 0

VII. 29. és VIII. 12. Nyáresti korzó Derkovits Kulturális Központ 900 000 0 900 000 0

VIII. 5. Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál
Tiszaújváros Város Önkormányzata, 

Derkovits Kulturális Központ, Tógyer 
Gyula vállalkozó 

8 600 000 0 8 600 000 0

VIII. 18. és 20. Tiszaújvárosi Városnapok - Szent István-nap Derkovits Kulturális Központ 5 030 000 0 5 030 000 0

IX. 15. Európai mobilitás hét - Autómentes nap Derkovits Kulturális Központ 150 000 0 150 000 0

IX. 16. Hajdúk a szigeten Derkovits Kulturális Központ 5 800 000 0 5 800 000 0

IX. 30. és X. 1. A zene világnapja Derkovits Kulturális Központ 1 700 000 0 1 700 000 0

X.  2-8. Országos Könyvtári Napok – Könyves Vasárnap Derkovits Kulturális Központ 500 000 0 500 000 0

X. 14., 27., 28. és XI. 
18., 20. Színház Határok Nélkül Derkovits Kulturális Központ 6 700 000 900 000 5 300 000 500 000

X. 23. Nemzeti Ünnep, megemlékezések Tiszaújvárosban 
és Tiszaszederkény városrészben Derkovits Kulturális Központ 400 000 0 400 000 0

XI. 11. Szederkényi ősz Derkovits Kulturális Központ 450 000 0 450 000 0

XI.26 - XII. 17. Mikulástól karácsonyig Derkovits Kulturális Központ 2 100 000 0 1 700 000 400 000

XII. 11. Szederkényi gyertyagyújtás Derkovits Kulturális Központ 500 000 0 500 000 0

XII. 20. Tisza-parti csillagszórás Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 200 000 0 200 000 0

Városi programfüzet kiadásának költségei Derkovits Kulturális Központ 551 000 0 551 000 0

Összesen: 50 701 000 2 420 000 47 381 000 900 000

Hajdúk a szigeten, szeptember 16. Színház Határok Nélkül, október 14., 27., 28. és november 
18., 20. 

Mikulástól karácsonyig, november 26-december 17. 

A 2017. évi rendezvényterv keretösszegéből
önkormányzati támogatásban részesülő rendezvények

A keretösszegről és annak felosztásáról a költségvetés tárgyalásakor dönt a képviselő-testület. Több hagyományos rendezvény, például a július 15-23. közötti Triatlon Nagyhét, más for-
rásból kap önkormányzati támogatást. 

Biztonság napja, április 22. Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál, május 13-20. Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál, augusztus 5. 

12. oldal 2016. december 8.Rendezvények
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