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Tisztelt Tiszaújvárosiak!
Kedves Olvasók!
A 2014 őszén megválasztott képviselő-testület mandátuma 
lejárt, a ciklus végéhez érkeztünk, kötelességünk, hogy szá-
mot adjunk tevékenységünkről, bemutassuk eredményein-
ket, szóljunk nehézségeinkről.
Azt mondtuk öt esztendeje, hogy szeretnénk egy élhető vá-
rost, egy olyan várost, amelynek fenntartható a működé-
se, amely megőrzi versenyképességét. Bátran kijelenthetjük, 
hogy ez a hármas célkitűzés teljesült. Az önkormányzatok 
feladat- és hatáskörét csorbító, a költségvetési gazdálkodást 
nehezítő kormányzati intézkedések ellenére Tiszaújvárost a 
töretlen fejlődés jellemezte az elmúlt 5 évben is. Mindez kö-
szönhető a tervszerű, hatékony, átlátható és takarékos gaz-
dálkodásnak. 
Az elfogadott gazdaságfejlesztési irányelvek, a vállalkozás-
barát helyi adópolitika, adóstratégia kialakítása, a beruházá-
sokat ösztönző településrendezési eszközök és szabályok 
megalkotása mind-mind hozzájárult a gazdasági szereplők 
beruházási, fejlesztési tevékenységeinek élénkítéséhez. Az 
intézkedések eredményeként stabil költségvetéssel rendel-
kezett az önkormányzat, ez nyújtott biztos alapot arra, hogy 
a kötelező és önként vállalt feladatait maradéktalanul ellássa, 
a közszolgáltatásokat magas színvonalon biztosítsa.
2015-ben a központi intézkedések jelentősen csökkentették 
az önkormányzat által megállapítható szociális támogatások 
körét. Városunkban ennek ellenére megmaradtak a koráb-
ban nyújtott ellátások, sőt bővült a szociális ellátórendszer, 
amely az intézményi fejlesztésekben, új intézmény átadásá-
ban, az első lakáshoz jutók körében a vissza nem térítendő 
támogatás ismételt bevezetésében, a születési támogatás, az 

iskolakezdési támogatás életre hívásában mutatkozott meg.
Kormányzati intézkedések miatt jelentős változások követ-
keztek be az oktatásban is, melyek sajnos kizárták az önkor-
mányzat közvetlen ráhatását az oktatás színvonalának ala-
kítására. A helyi oktatás iránt érzett elkötelezettségünktől 
vezérelve ugyanakkor sikerült az állami fenntartóval, és az 
egyházi fenntartókkal olyan megállapodást kötnünk, amely 
biztosította az oktatás megfelelő szinten tartását, és minden 
lehetőséget megragadtunk, amellyel a pedagógusok munká-
ját, a gyermekek oktatását, nevelését elősegíthettük. Az óvo-
dai nevelésben is a helyi szükségletek minél szélesebb körű 
kiszolgálását tartottuk szem előtt, így az intézményi épüle-
tek folyamatos karbantartása mellett egy egyházi fenntartás-
ban működő óvoda kezdte meg működését városunkban. 
Ez utóbbi is jelzi, hogy településünk világi és keresztény vá-
rossá vált.
2017 az újratervezés éve volt, hiszen komoly költségvetési 
kihívással néztünk szembe a Kormány által kezdeményezett 
szolidaritási hozzájárulás bevezetése miatt. Három év alatt 
több mint 5 milliárd forintot vett el tőlünk az állam! Át kel-
lett strukturálnunk egyes beruházásokat, de városunk fej-
lődését ez nem gátolta. A megkezdett fejlesztéseket befe-
jeztük, és megtaláltuk azokat a lehetőségeket, melyekkel to-
vábbi terveinket is megvalósíthattuk és a közjó szolgálatá-
ba állíthattuk. 
A biztonságos és zavartalan közüzemi szolgáltatások érde-
kében folytattuk, és támogattuk a rekonstrukciós munká-
latokat. A gazdaságélénkítő és népességmegtartó várospo-
litika jegyében új építési telkeket alakítottunk ki, és jelen-
tős nagyságrendű ipari parki területeket értékesített az ön-
kormányzat.

 A közösség pénzéből csak olyan beruházásokat valósítot-
tunk meg, melyek hosszú távon fenntarthatók.
Kiemelt feladat volt a szociális ellátórendszer elért vívmá-
nyainak megőrzése, a színvonalas egészségügyi ellátások 
biztosítása. 
Tisztelt Tiszaújvárosiak!
Városunk gazdasági élete, köszönhetően az önkormányzat 
által előkészített és elfogadott adó- és gazdasági stratégiának 
is, új korszakába lépett. Itt épül Közép-Európa jelenlegi leg-
nagyobb beruházásaként az Európai Unió, a Magyar Állam, 
a MOL Petrolkémia Zrt. és az önkormányzat közös támo-
gatásával 1,2 milliárd euróból a tiszaújvárosi poliol üzem.
Kijelenthetjük, hogy ettől nagyobb támogatást és fejleszté-
si lehetőséget, mely legalább az elkövetkezendő 50 évre biz-
tosítja városunk sikerességét, jólétét, kevés magyar telepü-
lés kapott.
Kedves Tiszaújvárosiak!
Öt éve közösen tűztünk ki célokat közös életünk érdeké-
ben, melyről közösen kell, hogy véleményt mondjunk. Lesz 
is erre alkalom, hiszen választások lesznek. 
 Önök öt évvel ezelőtt olyan testületet választottak, mely-
nek tagjai feddhetetlenek. Rájuk lehetett bízni a város va-
gyonát, és jól gazdálkodtak a város vagyonával. A tisztesség 
és a becsület hatotta át minden egyes forint elköltését. Tes-
tületi helyettesemmel, dr. Fülöp György alpolgármester úr-
ral ennek megfelelően végeztük munkánkat, együttműköd-
ve a polgármesteri hivatal, az intézmények és a gazdasági 
társaságok dolgozóival.
 A jövőben is így kell ennek lennie!

Bráz György
polgármester  

A 2014 októberében megválasztott képviselő-testület. Álló sor balról jobbra: Kiss Zoltán egyéni képviselő (MSZP), Jézsó Gábor egyéni képviselő (MSZP), Pap Zsolt egyéni képviselő 
(MSZP), Hok Csaba egyéni képviselő (MSZP), Molnár István egyéni képviselő (MSZP), Balla Gergő listás képviselő (Jobbik), Dr. Kébel Zsolt listás képviselő (VE), Tóth Sándor listás képvi-
selő (Fidesz-KDNP). Ülnek: Vendlerné Polyák Ilona egyéni képviselő (MSZP), Bráz György polgármester (MSZP), Dr. Fülöp György egyéni képviselő, alpolgármester (MSZP), Tokaji Edit 
egyéni képviselő (MSZP). 
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Tiszaújváros önkormányzata a gazdaság fejlesztése és a helyi 
befektetések ösztönzése tárgyában - már az előző ciklusban - 
kifejezésre juttatta azon szándékát, hogy elkötelezett a helyi gaz-
daságfejlesztés iránt, és támogatni fogja a Tiszaújvárosban jelen-
leg is működő, valamint a jövőben ide települő vállalkozásokat.
A döntéshozók számára a legfontosabb feladat az volt, hogy 
elősegítse az új vegyipari beruházások megvalósulását, a már 
működő területek fejlesztését, illetve hosszú távon kiszámít-
ható és vonzó gazdasági környezetet alakítson ki. Mindezen 
célok elérése érdekében a város vezetése új adópolitikai irá-
nyokat tűzött ki maga elé, melynek során 2015. január 1-jével 
kezdődően jelentős mértékű adócsökkentés vette kezdetét, 
figyelemmel arra, hogy a jövőbeni beruházások megvalósí-
tásának és a helyben működő nagyvállalkozások megtartásá-
nak egyik kritikus eleme a mindenkori adóterhelés mértéke.
Az adópolitika alapvetése, hogy a helyi gazdaság növekedé-

si pályára állítása és a város biztonságos működése közöt-
ti egyensúly megteremtéséhez az az adómérték a megfelelő 
eszköz, amely az elvonások ellenére nem veszélyezteti a vá-
ros hosszú távú fejlődését és egyidejűleg kedvező befektetési 
környezetet biztosít a vállalkozások számára.
• A döntések eredményeképpen a helyi iparűzési adó mérté-
ke első lépésben 2015. január 1-jei hatállyal 0,1 százalékpont-
tal 1,9 %-ra mérséklődött, majd 2016-tól további 0,4 szá-
zalékponttal 1,5%-ra csökkent. Ezen lépések összességében 
25%-os mértékű adócsökkentést eredményeztek. 

• Az adópolitika másik elemeként az építményadó általá-
nos mértéke 50 Ft/m2-rel, 900 Ft/m2-re csökkent, továb-
bá 2016-tól az új épületek, önálló épületrészek esetében 3 
évig terjedő, határozott idejű kedvezményes adómérték lett 
bevezetve.
A korábbi alapelvek folytatásaként a jövőben - a törvényben 
biztosított feltételek mentén, illetve a pénzügyi korlátok fi-
gyelembevételével - a város vezetése olyan adókedvezmény 
bevezetésében elkötelezett, mely célzott preferenciát nyújt 
minden beruházó vállalkozás számára. 

 
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere né-
hány éve jelentős mértékben átalakult, melynek következté-
ben megnőtt a települési önkormányzatok felelőssége a helyi 
közösség szociális biztonságának erősítésében a szociális tá-
mogatások biztosításával. 
Az önkormányzat mindig is törekedett arra, hogy a szociális 
támogatásokat érintő változások ne érintsék kedvezőtlenül 
a rászorulókat, ezért a kötelező ellátásokon túl önként vál-
lalt támogatásokkal is igyekszik segíteni a létfenntartási gon-
dokkal, vagy egészségügyi problémákkal küzdő személyeket, 
családokat, a gyermeket nevelő szülőket, az időskorúakat, il-
letve a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhal-
mozó háztartások megélhetését.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások közül Tisza-
újváros önkormányzata kötelező ellátási formaként nyújtja a 
köztemetést, valamint a rendkívüli települési támogatást. Ez 
utóbbi ellátás többféle jogcímen igényelhető, létfenntartást 
veszélyeztető egyedi élethelyzetben, betegség esetén, halál-
eset bekövetkeztekor, illetve gyermekek hátrányos helyzeté-
nek javítása céljából nyújt anyagi segítséget. A gyermekvéde-
lem területén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre sze-
rezhetnek jogosultságot a szociálisan rászoruló családok, va-
lamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-
kek részére kötelező a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása. 
Az önkormányzat önként vállalt feladata - a lakásfenntartá-
si támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, a méltányossá-
gi közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj helyett 
bevezetett - a települési támogatás. Az ellátás a lakhatási fel-
tételek megőrzését, a közszolgáltatási díjak rendezését, illet-

ve a tartósan beteg személyek ápolását szolgálja. Önként vál-
lalt feladat továbbá az egyszeri év végi támogatás, a hulladék-
szállítási díjtámogatás, a kábel TV előfizetési díjtámogatás és 
az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása. 
A gyermekek nevelését segítő ellátások között kell említe-
ni a gyermekes családok év végi támogatását, a tankönyv-
támogatást, a táboroztatási támogatást, a szociális alapú in-
tézményi gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményt, a Bur-
sa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat, a fi-
atalok életkezdési támogatását, valamint a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorúak szünidei 
gyermekétkeztetését.
Tiszaújváros önkormányzata családbarát politikát folytat. 
Tekintettel arra, hogy a gyermekvállalás és az iskolakezdés 
nem kis terhet ró a családokra, így a gyermekek születésé-
vel járó kiadások enyhítése céljából önként vállalt feladatként 
2017. január 1-jétől születési támogatást, az iskolakezdéssel 
járó kiadások enyhítése céljából pedig 2018. április 1-jétől is-
kolakezdési támogatást vezetett be. 
Fentieken túl az önkormányzat 2019. június 1-jén babaváró 
programot indított útjára, melyben azok a családok, amelyek 
a feltételeknek megfelelnek, ajándékcsomagot kaphatnak az 
újszülött érkezésekor. 
Az elmúlt időszakban a képviselő-testület az egyes önként 
vállalt támogatások kedvező módosításairól döntött.
Az egyik ilyen változás a 18. életévét betöltött tartósan be-
teg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző sze-
mély részére nyújtott települési támogatást érintette. Annak 
érdekében, hogy a támogatásra jogosult személyek számá-

ra megállapított települési ápolási támogatás a társadalom-
biztosítású tárgyú jogszabályok alkalmazásában továbbra is 
ápolási díjnak minősüljön, a képviselő-testület az elmúlt idő-
szakban 2 alkalommal is döntött az ellátás összegének meg-
emeléséről.  
A másik változás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat elbírálási szempontrendszerét 
érintette, a jogosultsági értékhatár megemelésével. 
Módosítás történt az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatá-
sával kapcsolatban is, itt is emelkedett a jogosultsági értékha-
tár, újra igényelhető a korábban felfüggesztett vissza nem té-
rítendő támogatás , valamint emelkedett az igénybevétel fel-
tételeként meghatározott maximális életkor. 
Fentieken túl a tiszaújvárosi lakosokat nagy számban érintő 
év végi támogatások esetében az elmúlt időszakban a támo-
gatások összegének és a jogosultsági értékhatárnak a meg-
emelése is megtörtént. 
A városlakók szociális biztonságának fenntartása érdekében 
továbbra is szükség van a már meglévő szociális ellátások-
ra, a kötelező és az önként vállalt szociális és gyermekvédel-
mi támogatási formák megőrzésére, az ellátások eddigi biz-
tosítására. 

A Jabil Circuit Magyarország Kft. új logisztikai 
központot építtetett az ipari parkban.

Az önkormányzat iskolakezdési és 
tankönyvtámogatást is nyújt. 

Szünidei gyermekétkeztetésben is részesülnek
a rászorulók. 

A családbarát politika jegyében az önkormányzat 
babaváró programot indított útjára. Ennek első ele-

me az újszülöttek ajándékcsomagja. 

A MOL Petrolkémia Zrt. területén Közép-Európa jelenlegi legnagyobb beruházása
 kezdődött meg a poliol üzem építésével.

Gazdaság/Szociális szféra
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2015-ben több jelentős beruházás, felújítás valósult meg 
Tiszaújvárosban az önkormányzat által végzett közte-
rületi és intézményi rekonstrukció keretében. 
1. Járda épült és új aszfaltburkolatot kapott a Bajcsy-Zsilinsz-
ky út Szederkény városrészben.
2. A Bartók Béla és a Béke úton új parkolók létesültek, a Bar-
tók Béla út mindkét oldalán a megújult a járda, mely térbur-
kolatos borítást kapott. 
3. Új aszfaltburkolatot kapott a Bethlen Gábor út a körfor-
galomtól a kiskertekig.
4. Megújult a Mátyás király út 14-20. szám előtti, valamint a 
Castello cukrászda melletti játszótér.
5. Megújult a Kazinczy Közösségi Ház belső udvara és a parkoló.
6. Felújították a Polgármesteri Hivatal melletti parkoló bur-
kolatát.
7. A Széchenyi iskola udvara teljesen megújult.
8. Parkolók épültek a Deák téren.
9. Befejeződött a gyalogátkelőhelyek akadálymentesítési prog-
ramja.
10.  Járda épült a Bethlen Gábor út keleti oldalán a Közpon-
ti Étterem és a Bóbita óvoda előtt.
11. Megújult a járda a Bethlen Gábor út mellett az Alfi üzlet 
és a Castello között.
12.  Balesetmegelőzési célból három helyszínen további ki-
emelt gyalogátkelőhely épült.
13.  Megújult a járda a Kazinczy úton a könyvtár és a Bar-
tók B. út között.
14. Új járda épült a Szent István út 1/A. szám mögött.
15. A nagy lakossági érdeklődés miatt további öt helyszínen 
folytatódott a kültéri fitnesz eszközök kihelyezése, illetve az 

Ifjúsági parkban további elemekkel bővültek a korábban te-
lepített eszközök.
16. Megvalósult a karácsonyi díszvilágítás cseréjének el-
ső üteme, megújultak a Szent István úton, a Bethlen Gábor 
úton és a Városháztéren a fényfüzérek.
17. A gyengén megvilágított parkolókba, a Juhar közi garázs-

sorra, valamint a Szent István és az Örösi út közötti terüle-
ten a 35-ös főútvonal melletti kerékpárút mellett napelemes 
LED kandelábereket telepítettek.
18. Az önkormányzat által megvásárolt Bocskai út 14/b. 
alatti ingatlanon elbontották az épületeket a további fejlesz-
tések érdekében.

Új aszfaltburkolatot kapott a Bethlen Gábor út a körforgalomtól a kiskertekig.

Járda épült és új burkolatot 
kapott a Bajcsy-Zsilinszky út. 

Megújult a Mátyás király út 
14-20. sz. épület előtti 
játszótér, amely több 
elemmel, utcabútorral 

is bővült. 

Teljesen megújult 
a Tiszaújvárosi Széchenyi
 István Általános Iskola 

udvara.

Látható Tiszaújváros
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A köznevelés rendszerét érintő államosítás miatt a telepü-
lésünkön működő iskolákban folyó oktató-nevelő munkára, 
szakmai feladatellátásra több mint hat éve nem lehet köz-
vetlen ráhatása Tiszaújváros önkormányzatának. Az általá-
nos és középiskolák 2013. január 1-jei állami fenntartásba vé-
telével az önkormányzat működtetői szerepkörbe kénysze-
rült. Az üzemeltetési feladatokat (takarítás, karbantartás, fel-
újítás), továbbá a működtetésből adódó közüzemi díjak fi-
zetési kötelezettségét egészen 2017. január 1-jéig teljesítette, 
amikor a jogszabályok már a működtetői feladatok ellátásá-
tól is megfosztották az önkormányzatokat. 
A képviselő-testület többször kinyilvánította azon szándékát, 
hogy a mindenkori költségvetés függvényében támogatni kí-
vánja az iskolák oktató-nevelő munkáját, ösztönzi a tanulókat 
a jobb teljesítmény elérése érdekében, és többlettámogatást és 
juttatást biztosít a tiszaújvárosi köznevelési intézmények, illet-
ve az ott alkalmazásban állók számára, függetlenül attól, hogy 
egyházi vagy állami fenntartásban működnek-e. Ennek meg-
valósítása érdekében - figyelembe véve a működtetési felada-
tok állami átvételét és az állam által meghatározott anyagi kö-
telezettség (szolidaritási hozzájárulás) mértékét - a támogatás 
rendszerére vonatkozóan megállapodásokat kötött az önkor-
mányzat az állami és egyházi intézmények fenntartóival.
Az önkormányzat támogatja az intézményi diáksportot, az 
iskolai diáksport egyesületek keretein belül zajló úszásokta-
tást, biztosítja a tanulók ingyenes táboroztatását a testvérvá-
rosi keretek között, a Derkovits Művelődési Központ szín-
háztermének ingyenes használatát. Az intézmények évfordu-
lós eseményeinek méltó megünnepléséhez támogatást nyújt, 
a tanulók részére ingyenes egyszeri strandbelépőt ad, és biz-

tosítja a tanulmányi ösztöndíjrendszerben való részvételt. 
Az iskolák alkalmazottai továbbra is részesei a városi kitünteté-
si rendszernek, az önkormányzati intézmények jutalmazási rend-
szerével azonos elvek mentén jutalmazási lehetőség biztosított 
számukra, a nőnap, pedagógusnap megünnepléséhez támogatást 
kapnak, a halászléfőző fesztiválon, a Hajdúk a szigeten és az év 
végi városi rendezvényeken az önkormányzat vendégül látja őket.
Az intézményeknek lehetőséget nyújt az önkormányzat az 
ingyenes sajtómegjelenésre a közérdekű közlemények, az is-
kolai események, versenyeredmények esetében. 

Minden köznevelési intézmény számára biztosított maradt 
ingyenesen a városi informatikai rendszer igénybevétele, az 
épületek technikai távfelügyelete, a köznevelési intézmény 
körüli közterület gondozása és az ehhez kapcsolódó karban-
tartási feladatok ellátása. 
Tiszaújváros önkormányzata a változó körülményekre rea-
gálva törekszik kialakítani oktatáspolitikai céljait és készen áll 
arra, hogy az iskolák esetében is fenntartóként lássa el fela-
datát, amennyiben ezt a mindenkor hatályos jogszabályok le-
hetővé teszik.

2019 szeptemberében mintegy 100 civil szervezet szerepel 
tiszaújvárosi székhellyel a civil szervezetek közhiteles név-
jegyzékében. 
Közülük közel 50 szervezet áll kapcsolatban évente az ön-
kormányzattal. A túlnyomórészt egyesületi formában műkö-
dő közösségek a város lakosságának felével állnak kapcso-
latban, akik nagy részben tagként vesznek részt e szerveze-
tek munkájában, elenyésző számban szolgáltatásaikat veszik 
igénybe. A tiszaújvárosi civilek szinte kizárólag a város te-
rületén tevékenykednek, azonban akadnak olyanok, ame-
lyek valamely országos szervezet helyi képviselőjeként van-
nak jelen a városban. E civil szektor erejét mutatja az is, hogy 
nagyjából 170 lakosra jut egy civil szervezet.
Tekintettel arra, hogy bizonyos értelemben az önkormány-
zatiság és a civil szféra közös tőről fakad, hiszen mindkét 
szektornak a társadalom nyújt utánpótlást, erőforrást, anya-
gi és szellemi hátteret, a non-profit szektor az önkormányzat 
természetes partnere. Az együttműködés mindkét fél szem-
pontjából hasznos, mivel a civilek anyagi támogatáshoz és in-
formációhoz jutnak, az önkormányzat pedig egy megerősö-
dött civil szektor segítségével könnyebben láthatja el a jog-
szabályok által előírt feladatait, a döntéshozatalba a civileket 
bevonva demokratikusabbá, átláthatóbbá, polgár közelibbé 
téve a közügyek intézését.
Tiszaújváros önkormányzatának a helyi civil szervezetekkel 
történő együttműködési alapjait a helyi sportról szóló rende-
lete, a helyi kulturális rendelete, az Integrált Településfejlesz-
tési Stratégiája, a sport, az egészségügy, a szociális, illetve a 
kulturális területen megalkotott koncepciói, stratégiái, tervei 
határozzák meg.  
A városban működő civil szervezetek támogatása, figyelve a 

helyi sajátosságokra, az önkormányzat egyik kiemelt felada-
ta. Az egyesületek, alapítványok támogatása egyfelől az ön-
kormányzat által minden év decemberében meghirdetett pá-
lyázat útján, másfelől egyedi kérelmek, támogatási igények 
elbírálását követően történik. 
A pályázati kiírásra évente benyújtott 80-86 pályázat közül 
többségben - közel 85%-ban - programok, rendezvények 
megvalósításához, kisebb részben - 15%-ban - működési ki-
adásokhoz kérnek támogatást a civil szervezetek. A pályázó 
egyesületek, alapítványok tevékenységét tekintve a közneve-
lés, a kultúra és a sport területén működő civil szervezetek 
aktívabbak, azonban jelentős számban nyújtanak be támoga-
tási igényt a szociális és az egészségügy területén tevékeny-
kedő szervezetek is. 
A pályázatot benyújtó szervezetek közül szinte valamennyi tá-
mogatásban részesült az előző években. Az egyes civil szerve-
zetek pályázatonként 50-380 ezer forint közötti támogatásban 
részesültek az önkormányzat civil pályázati alapjából, melynek 
összege az elmúlt években évente 15 millió Ft volt.
A rendelkezésre álló támogatási keret nem volt teljes mérték-
ben felosztva az elmúlt években, a tartalékból évente átlago-
san 5-6 egyesület, alapítvány részesült az év során, egyéni ké-
relem alapján támogatásban. 

Minden esetben azon szervezetek részesülnek önkormány-
zati támogatásban a civil pályázati keretből, amelyek tevé-
kenységükkel a Tiszaújvárosban élők érdekeit szélesebb kör-
ben szolgálják, illetve olyan programokat valósítanak meg, 
melyek a város hírnevét öregbítik. 
Az önkormányzat a civil pályázati keretből nyújtott támoga-
táson túl évente jelentős összeggel támogatja a városban mű-
ködő sportegyesületek, köztük a diáksport szervezetek mű-
ködését, létesítményhasználatát. 
Közvetlen költségvetési támogatásban részesíti a Zabos 
Géza Horgász Egyesületet, a „Tiszaújváros jövőjéért” Ala-
pítványt, a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületét, a Dro-
gambulancia Alapítványt, az ifj. Márkus Gábor Alapítványt, 
továbbá a Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesületet, valamint ala-
pítóként a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítványt. A Mecé-
nás Közalapítvány a közel 15 millió Ft-os éves támogatásból 
többek között ösztöndíjat biztosít a tiszaújvárosi lakóhelyű, 
kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező alap-, kö-
zép és felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók 
számára, valamint alapító okirata szerint, egyedi kérelemre, 
támogatja a kulturális, közművelődési, sport területen folyó 
tevékenységeket, illetve segíti a sajátos nevelési igényű gyer-
mekek nevelésével oktatásával kapcsolatos tevékenységeket.

 

A Tiszaújvárosi Fitness Sportklub is
évről-évre pályázik. 

Az önkormányzat többlettámogatást nyújt minden köznevelési intézménynek, 
az ott tanuló diákoknak, az ott dolgozóknak. 

A Remény Klub - a tojásfa díszítés ötletgazdája - rendszeres pályázó. 

Nevelés/Civilek



1. Hunyadi iskola udvarrekonstrukciója
A 2016. évi távhőrekonstrukció érintette az udvar jelentős 
részét, de az egyéb közműbontások és az elhasználódás mi-
att is töredezett és süllyedt volt a burkolat, továbbá nem volt 
elegendő pihenő- és játszófelület, a sportpályák szintén el-
avultak voltak. A felújítás során játszóelemeket, padokat és 
kézi szemeteseket telepítettek, valamint kialakult egy közös-
ségi tér, az „amfiteátrum”, és mindenütt megújultak a burko-
latok. A lakossági igények figyelembe vételével áttelepítettük 
a sportpályákat, valamint új futópálya létesült.
2. A Lévay úton a két templom közötti és körüli járdák, valamint a 
katolikus templom előtti parkoló felújítása, parkolóterületek bővítése, 
útburkolat felújítása
A templomok körüli járdák és parkolók felújítása szükséges-
sé vált, mert egyrészt a járdák állapotának ilyen nagy mérték-
ben történő javítása kátyúzással már nem lett volna gazda-
ságos, másrészt a karbantartást követően kialakult foltozott 
burkolat a központi elhelyezkedés miatt sem volt javasolt. 
További gondot okozott, hogy a parkolóállások több helyen 
megsüllyedtek és megállt rajtuk a víz, mivel a szintek nem 
voltak megfelelőek a csapadékvíz elvezetéséhez. A Temp-
lom út burkolata a rendszeres karbantartás ellenére sem volt 
megfelelő állapotú. A felújítás során a járdák a központi el-
helyezéshez méltó térkövezést kaptak, és a parkolók is meg-
újultak. Végezetül megtörtént a Templom út burkolatának a 
felújítása is, mely új kopóréteget kapott.
3.  Hajdú téri közvilágítás és játszótér rekonstrukciója
A játszótéren a játékelemek, a közvilágítási kandeláberek és 

lámpatestek, valamint a zöldnövényi állomány is felújításra 
szorult. Az elavult játszóelemeket kicseréltük, illetve létre-
hoztunk egy csúszdaparkot annak érdekében, hogy a szán-
kózó dombon akkor is lehessen csúszkálni, ha nincs hó. A 
játékelemek alá gumi ütéscsillapítás készült. A fejlesztés ré-

sze volt a világításkorszerűsítés is, modern LED lámpatestek 
és oszlopok telepítésével. A játszótéren parkrendezés is tör-
tént, melynek keretében megszüntettük a szúrós, tövises nö-
vényállományt a domb oldalán, helyette sűrű cserjéket tele-
pítettünk.

 

A felújított Hajdú téri játszótér néhány új eleme a szánkózó dombról nézve. 

5. oldal2019. szeptember 26.

Megújultak a két templom 
közötti és körüli járdák. 
Bővültek a parkolók, 

felújították az útburkolatot is. 

A 2016-os esztendő 
jelentős beruházása volt a 

Tiszaújvárosi Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola 
udvarrekonstrukciója. 

Teljesen megújult a Hajdú 
téri játszótér, amely új, 
korszerű kivilágítást is 

kapott. Létrehoztak egy 
csúszdaparkot is a 

szánkózó dombon, hogy 
akkor is lehessen csúszkálni, 

ha nincs hó. 

Látható Tiszaújváros



Tiszaújváros önkormányzatának sportról szóló rendelete, 
sportkoncepciója, vonatkozó határozatai szabályozzák a vá-
ros sportéletéhez kötődő legfontosabb tennivalókat. Megha-
tározzák a prioritásokat, fejlesztési irányokat, a helyi sajátos-
ságok, a város gazdasági, természeti és kulturális adottságai-
nak, lehetőségeinek figyelembevételével. 
A fenti elvek mentén határozta meg a képviselő-testület a 
sporttámogatás finanszírozási elveit is: 
- a diáksport, illetve a kiemelt sportágak, sportegyesületek tá-
mogatása, 
- a sportegyesületekhez kötődő sportrendezvények támoga-
tása, 
- valamint a kiemelkedő országos, illetve nemzetközi ered-
ményeket elért sportolók, sportszakemberek jutalmazása.
A diáksport támogatására, mivel mindannyiunk számára 
fontos a fiatalok testi és lelki egészségének fejlesztése - a di-
áksport egyesületek uszodahasználati támogatásával együtt 
- évente közel 12,5 millió forint önkormányzati támogatás 
fordítódik. Többek között e támogatásoknak köszönhető-
en születhettek kiemelkedő sporteredmények például az at-
létika, az úszás, a kosárlabda és az asztalitenisz sportágak-
ban rendezett megyei és országos diákolimpiák alkalmával 
az elmúlt években. A támogatást a köznevelési intézmények-
hez kötődően tevékenykedő diáksport egyesületek használ-
hatják fel, mivel közreműködnek a köznevelési feladatok el-
látásában. 
A tiszaújvárosi székhellyel működő, kiemelt sportágakat - 
labdarúgás, kosárlabda, kajak-kenu, triatlon - képviselő spor-
tegyesületek és más sportegyesületek számára évente közel 
70 millió forint összegben biztosított a Tiszaújvárosi Sport-
Park Nonprofit Kft. létesítményeinek térítésmentes haszná-
lata, valamint ugyanezen sportegyesületek éves szinten közel 
170 millió forint erejéig - a biztonságos, hosszabb távon ter-
vezhető szakmai munka érdekében - működési célú támoga-
tásban részesülnek. Az egyesületek által benyújtott egyedi, 
felhalmozási célú igények is támogatásra találnak. 
A diáksportban és a versenysportban elért eredmények el-
ismerése minden évben a Sportbaráti Találkozón történik, 
ahol értékelik a város sportjának helyzetét és az elért ered-
ményeket, illetve megtörténik a kiemelkedő hazai és nemzet-
közi eredményeket elért sportolók, sportvezetők elismerése. 
A díjazásra évente 1,5 millió Ft áll rendelkezésre. A támoga-
tásoknak és a kitartó edzői és sportolói munkának köszön-
hetően az elmúlt években kiemelkedő nemzetközi eredmé-
nyek születtek triatlon, kajak-kenu, quadratlon, súlyemelés, 
atlétika és karate sportágakban.
A közvetlen költségvetési támogatás mellett helyi, országos 
és nemzetközi versenyek, sportrendezvények lebonyolításá-
hoz is kapnak önkormányzati támogatást a sportegyesületek, 
civil szervezetek. A támogatásoknak köszönhetően sikere-
sen rendezték meg például a már hagyománnyá vált országos 
súlyemelő versenyeket, a Testépítő és Fitness Országos Baj-
nokságot. Tiszaújváros ad otthont a Triatlon Világkupának, 
a „Chess in the City” nemzetközi egyéni sakkverseny egyik 
fordulójának, nemzetközi atlétika versenynek. 
Sikeres, támogatott helyi rendezvény többek között a Show 
Tánc Fesztivál, a dr. Alaitner István kistérségi labdarúgó em-
léktorna, kajak-kenu versenyek sora, a Városi Tájékozódási 
Verseny, a Turista Triatlon.
Az önkormányzat a civil szervezetek, a diáksport egyesüle-
tek sporttevékenységének támogatásán túl a saját tulajdon-
ban lévő Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. létesítmé-
nyeinek használatával, a Sportcentrum által szervezett prog-
ramokkal, valamint a város parkjaiba telepített szabadtéri 
sporteszközök használatának biztosításával támogatja a la-
kosság szabadidősport és amatőr sportolási lehetőségeit. 

 

Az év végi sporttalálkozón jutalmazza 
az önkormányzat a kiváló sportolókat, 

sportvezetőket. 

FELADAT MEGNEVEZÉSE kivitelezés összege 
(bruttó E Ft)

Vakolatjavítási és festési munkák a Sportcentrumban, a Deák téri uszodában és a tiszaszeder-
kényi tornateremben

6 794

Labdarúgópályák kezeléséhez (használt) homokszóró gép beszerzése 825
Sportcentrum uszodájába a szűrőtartályokhoz öblítő-levegő fúvó beépítése 1 360
Labdarúgó klubházban és az uszodában a nyílászárók részleges cseréje 4 611
Világítás felújítása a II. sz. füves labdarúgó pályán 2 494
Centerpályai locsolórendszer felújítása 950
I. sz. füves labdarúgó edzőpályán automata locsoló- rendszer kiépítése, 1 db saját kút létesíté-
sével

7 755

Számítógépes jegyértékesítés kiépítése az uszodában 1 808
Infraszauna beszerzése 1 100
Kültéri kondipálya kialakítása a Sportcentrumban 5 600
Új műfüves labdarúgópálya kialakítása
Labdarúgó klubház terasz szigetelésének és burkolásának teljes felújítása 2 979
Külső és belső festési, mázolási, burkolási munkák. 7 421
Mobil garázs létesítése a veszélyes anyagok, üzemanyagok, gépek tárolására. 4 628
II. sz. füves labdarúgópálya automata locsolórendszerének kiépítése. 3 424
Parkosítás részleges felújítása 2 858
Uszoda ablakaira zsalúziák felszerelése 1 606
Mobil hangosítási rendszer beszerzése 3 496
Telefonközpont cseréje 1 380
Játékcsarnok és edzőterem hangosításának teljes felújítása 17 902
Konferenciaszékek és asztalok vásárlása 5 526
Külső és belső festési, mázolási, burkolási munkák 4 046
A Triatlon klubház és TMK öltőzők, műhelyek melegvíz előállítását biztosító QUADRIGA 
380L vízmelegítő kiváltása, melegvíz előállítását szolgáló gázkazánra

2 672

Homokszűrő tartályok felújítása a Sportcentrum uszodában 3 303
Homokszűrő tartályok karbantartása, felújítása a Deák téri uszodában  3 303
Sportcentrum uszodájában a merülőmedence vízforgató- és szűrő berendezések átalakítása 1 648
John Deere X758 összkerékhajtású munkagép és kiegészítő eszközeinek beszerzése 11 716
Teniszcsarnok fűtésének felújítása 15 567
Asztalitenisz csarnok nyílászáróinak cseréje, az épület szigetelése 3 425
5 db klímaberendezés vásárlása, telepítése 1 422
Külső és belső festési, mázolási, tatarozási burkolási munkák 4 873
Takarítógép beszerzése az edzőterem és játékcsarnok takarításához 1 802
Műfüves pályák ápolásához szükséges adapter beszerzése 1 808
A streetball pálya új műanyag burkolattal történő ellátása. (A Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetségének támogatásával épült, költséget nem tudunk)

-

Sportcentrum uszodájában 2 db Calpeda NMP 65/16 DA típusú szivattyú cseréje 1 118
Finn szauna beszerzése 2 972
Játékcsarnok-edzőterem-uszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítése folyamatban van a 
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017 számú pályázat keretében. (135. 118 E Ft támogatás)

147 342 

A Játékcsarnok eredményjelzőjének cseréje. A Phoneix Kosárlabda klub TAO-s pályázata alap-
ján történt beruházás (Beltéri fix telepítésű LED-es LEDFAL)

30 324

A labdarúgó stadion eredményjelzőjének cseréje. Az FCT TAO-s pályázata alapján történő be-
ruházás (Kültéri fix telepítésű LED-es LEDFAL).  

20 921

A 3. sz. edzőpályán kerítés építése. Az FCT TAO-s pályázata alapján történt beruházás. 5 680
A 3. sz. edzőpályán pályavilágítás kiépítése. Az FCT TAO-s pályázata alapján történt beruházás. 30 911
A 3. sz. füves labdarúgópálya részleges felújítása. (Szintezés, talajegyengetés, fűpótlás, szivárgó 
árok kialakítása, füvesítés)

2 425

3. sz. füves labdarúgópálya körül térkő járda kiépítése 247 m2-en 3 670
3. sz. füves labdarúgópályán automata öntözőrendszer kiépítése 4 673
Új kút fúrása a centerpálya, a teniszpályák és a 3. számú labdarúgópálya locsolására 3 355
Defibrillátor beszerzése 546
A szabadidő-sportolók számára füves terület kialakítása. 1 398
A műfüves labdarúgópályák granulátum pótlása 1 124
Külső és belső festési, mázolási, tatarozási, burkolási munkák. 4 528
Füves pályák ápolására gyepszellőztető adapter beszerzése. 2 634

Egyebek mellett a centerpálya is az új kútból kapja a locsolóvizet. 
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2017-ben bevezették a szolidaritási hozzájárulást, emiatt a 
fejlesztésekre fordítható önkormányzati kiadások és ezzel 
párhuzamosan a fejlesztések is jelentősen csökkentek az elő-
ző évekhez képest. 
A 2017-es évet inkább a kevesebb számú, de nagyobb volu-
menű kivitelezések jellemezték. A 2016 végén lebonyolított 
sikeres közbeszerzéseket követően 2017 kora tavaszán meg-
kezdődtek a kivitelezési munkák három helyszínen. Az Ár-
pád úton, valamint az Árpád út déli oldalán lévő parkolók-
ban és a déli oldali járdán három ütemben, hogy az ott élők 
közlekedését, parkolását biztosítsuk, a Rózsa úton, illetve a 
Rózsa út végén található téren, valamint a Teleki úton, a Bé-
ke út és a Sportcentrum között, illetve a Munkácsy úttól kez-
dődően a Sportcentrumig a járdán. Valamennyi kivitelezés a 
nyáron befejeződött. 
A közbeszerzési értékhatárt el nem érő kivitelezési munkála-
tok esetében a vonatkozó polgármesteri utasításnak megfe-
lelően a nyilvánosság biztosítása érdekében összesen öt aján-
latkérési felhívást jelentettünk meg. Ezek alapján megvaló-
sult az Örösi úti sportpálya melletti szalonnasütők környe-
zetének felújítása, a Szent István út 33-63. szám előtti járdák 
rekonstrukciója, valamint az Ady és a Karinthy utak burko-
latának felújítása.
 1. Árpád úti út-, parkoló és járda felújítások
Az Árpád út 1-7., az Árpád út 9-19., a Bolyai köz 2. és a Bo-
lyai köz 1-7. szám előtti közlekedő utak és parkolók, vala-
mint a garázsok előtti területek, az Árpád út 31-41. számú 

épület mögötti gyephézagos felület, valamint az Árpád út 
21-27. szám mögött a vízelvezető csatorna és fedlap cseréje, 
illetve a garázsok előtti burkolat felújítása történt meg. Meg-
újult az Árpád út 43-45. szám előtti járda és a mögötte lé-
vő parkoló is, valamint befejeződött az Örösi út és a COOP 
ABC közötti járda felújítása is. Utolsó ütemként az Árpád út 
burkolata újult meg, mely új kopóréteget kapott.
2. Teleki Blanka úton út-, parkoló és járda felújítások
Befejeződött a Teleki út útburkolatának az aszfaltozása, az 
út két oldalán lévő járdák burkolatának a felújítása, valamint 
térburkolatos kialakítást kapott az Irinyi út melletti parkoló 
és az Irinyi út két oldalán a járdák.
3. Rózsa „tér” kivitelezése, csapadékvíz-elvezetés kialakítása, parko-
lóépítés- és felújítás
A Rózsa út és a Bethlen G. út sarkán lévő téren jelentős a 
gyalogos és kerékpáros forgalom a posta, a rendelőintézet és 
az iskolák közelsége miatt, ugyanakkor csapadékos időszak-
ban rendszeresen problémát jelentettek a nagyfelületű víz-
megállások, mivel nem volt megoldott a tér csapadékvíz-el-
vezetése és a régi burkolatok is több helyen megsüllyedtek. 
A felújítás révén - térátrendezéssel - nagyobb lett a befo-
gadóképesség, a burkolatcserével egy modern kis központ 
alakult ki növénytelepítéssel, szökőkúttal, párakapuval, vala-
mint modern utcabútorokkal, padokkal és kerékpártárolók-
kal. Nem utolsó sorban kiépült a vízelvezetés, és a meglévő 
parkolók felújítása mellett új parkolók épültek.

Aszfaltoznak az Árpád úton. 
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A Teleki Blanka úton út-, 
járda- és parkolófelúíjtás 

történt. A felújítás érintette az 
Irinyi úti járdákat 
és parkolót is. 

Megújult, teljesen átalakult a 
Rózsa tér, ahol megoldották 
a csapadékvíz elvezetését is. 

Az Árpád úton és a Bolyai 
közben nagyszabású út-, 

parkoló- és járdafelújítások 
zajlottak. A munkálatok 

befejezéseként az Árpád út 
teljes hosszban új 

kopóréteget kapott. 

Látható Tiszaújváros



Tiszaújváros képviselő-testülete 2015-ben tárgyalta meg és 
fogadta el a település zöldfelületeinek 2016-2020-ig terjedő 
időszakra vonatkozó felújítási koncepcióját „Zöldülő Tisza-
újváros” néven.
A program előkészítéseként megtörtént Tiszaújváros lakóte-
rületi zöldfelületeinek, fa- és cserjeállományának dendroló-
giai felmérése és értékelése, utca és tömbszintű kataszter ké-
szítése az akkori állapot rögzítésével, és a javasolt fejleszté-
sek meghatározása. 
A szakértő javaslatok tartalmazták a szükséges beavatkozá-
sokat, többek között a tájidegen özönfajok, az elöregedett 
és veszélyessé vált egyedek, valamint a városi környezetbe 
nem illeszthető fajok eltávolításának elkerülhetetlen szüksé-
gességét. Az elkészített anyag javaslatot fogalmazott meg az 
olykor szélsőséges városi környezeti viszonyokat elviselő fa- 
és cserjefajok megválasztására, de figyelembe vette a telepü-
lésszerkezeti, közlekedési, területhasználati szempontokat is. 
Jellegénél fogva kiemelten kezeltük az Ifjúsági park funkció-
bővítő átalakításának előkészítését.
Célkitűzés volt a klímaváltozás és a kedvezőtlen környeze-
ti hatások ellensúlyozása érdekében a városi közterületek 40-
50 évvel ezelőtt telepített elöregedett, főként fásszárú nö-
vényzetének felújítása. A zöldterületek felújításának egyik je-
lentős szegmense a közterületi gyepfelületek újrafüvesítése 
és a városi környezet esztétikus megjelenését biztosító cser-
je- és dísznövények telepítése. 
A személyi sérüléssel járó balesetek és az anyagi kárral járó 
káresemények megelőzése érdekében elkerülhetetlen az elö-
regedett, egészségkárosodott fák kivágása, amely mellett el 
kell végezni a városi környezet kedvezőtlen hatásai következ-

tében kiszáradt fák kivágását és amennyiben a felszín alatti 
közművek lehetővé teszik, a pótlását is.
A korábbi évtizedekben elültetett fáknál nem volt lehetősé-
ge az elődeinknek, hogy válogassanak a különböző, a váro-
si klíma elviselésére alkalmas fafajok és szelektált, nemesített 
fajták között. A jelen kor előnye, hogy a kivágott fák helyett 
a városi környezet hatásait elviselő, konkrét élőhelyekre ne-
mesített fajták állnak rendelkezésünkre a faültetések végre-
hajtására.
A fák és más növények elültetését követően a növények meg-
maradásának biztosítása érdekében a telepítést követő 1 ve-
getációs időszakon keresztül elkerülhetetlen az utógondozás, 
amely - tekintettel az egyre aszályosabb nyári időszakokra - 
elsősorban a rendszeres öntözést és a gyomok megszünteté-
sét célzó kapálást foglalja magában.
A Zöldülő Tiszaújváros Program gyakorlati végrehajtása 
2016 késő őszén kezdődött meg, ami áthúzódott 2017 tél 
végi, kora tavaszi időszakára. 
A 2016-2017-re kitűzött és elvégzett feladatok
Az Ifjúsági park funkcióbővítő átalakításának előkészítése-
ként a szakértői vélemények beszerzését és a fakitermelés 
engedélyezését követően 2016 végén szakkivitelező bevoná-
sával 255 db túlkoros nemesnyár kivágása történt meg.
2016 őszén a Vasvári Pál úton 186 db pusztaszil elültetésé-
vel fasor alakult ki.
2017 tavaszán az Ifjúsági parkban a kivágott fák helyére 80 
db többször iskolázott sorfa ültetését végezte el a Tiszaújvá-
rosi Városgazda Nonprofit Kft.
A 2017-2018-ra kitűzött és elvégzett feladatok
Tiszaújváros lakóterületein 89 db elöregedett, egészségkáro-

sodott, ezáltal balesetveszélyes fa kivágására volt szükség. 
A Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. a tiszaszederké-
nyi temető területén termelt ki 20 db egészségkárosodott fát.
A Szent István szobor környezetében 125 db cserjét telepí-
tett, valamint 50 db fa ültetését végezte el a Tiszaújváros Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. A szobor környezetében található 
parkban, a Lévay úti csapadékcsatorna mentén, a Volán pá-
lyaudvarnál, valamint a Tiszaszederkényi Református Teme-
tő területén.
Egyéb telepítések történtek a Béke út városba bevezető sza-
kaszán, a Munkácsy úti és a Rózsa utcai játszótér területén, 
a Bocskai úti fitneszparkban 45 db fa és 35 db cserje elülte-
tésével. 
A 2018-2019-re kitűzött és elvégzett feladatok
26 db balesetveszélyes fa kivágása történt a város közterü-
letein.
194 db többször iskolázott sorfa ültetése valósult meg a vá-
ros lakóterületein, melynek szerződés keretében biztosítot-
tuk a 2019. évi vegetációs időszakban történő utógondozá-
sát.
A 2019-2020-ra kitűzött feladatok
Az idén ősszel 950 m2 pázsitfelújítás történik a tiszaszeder-
kényi sportudvaron, 200 db Leyland ciprus ültetése a Sport-
centrum területén, és további 35 db fa elültetése a város 
zöldfelületein. A vegetációs időszakban utógondozzuk eze-
ket a növényeket.
A Zöldülő Tiszaújváros Program keretében beütemezett fel-
adatokat a város éves költségvetésének terhére hajtjuk végre. 
Azonban az utóbbi években a településen letelepedett több 
gazdálkodó szervezet - felismerve a települési zöldfelületek 
fenntartásának és folyamatos fejlesztésének jelentőségét - 
biztosít anyagi támogatást a program folytatására, illetve kí-
ván bekapcsolódni a zöldfelületek fejlesztésébe.
A Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. 2018-ban 4,5 millió 
Ft-tal támogatta az éves programot.
A Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány az idei program megva-
lósítását 10 millió forinttal támogatta.
Az ECOMISSIO Kft. 2020-ig évente 1 millió Ft-tal támo-
gatja a kitűzött célok megvalósítását. 

A TiszaSzolg 2004 Kft. földben, védőcsatornában elhelye-
zett, szigetelt acélcsövekben áramló forróvizes távhőhálóza-
tot üzemeltet, melynek nyomvonala 17.511 m hosszúságú, 
a primer és szekunder szakaszokat egyaránt magába foglaló 
vezetékhosszúság pedig 42.572 m. 
A Társaság a rendelkezésre álló fedezet függvényében 2015 
óta folyamatosan végzi a hagyományos üveggyapot szigete-
lőanyaggal gyártott vezetékek korszerű, előszigetelt, poliu-
retán szigetelőanyaggal készített acélcsövekre történő cseré-
jét. Az új és a régi acélcsövek hővezetési tényezői közötti el-
térés, valamint a hatékonyabb szigetelőanyag használata mi-
att a beépített új vezetékek szigetelése 39%-kal, a csővezeték 
anyaga pedig 4,2%-kal kevesebb hőt enged át a korszerűtlen 
régi vezetékekhez viszonyítva, ennek köszönhetően a tisza-
újvárosi távhőhálózaton a hőveszteség fokozatosan csökken.
A rekonstrukciós munkálatok következtében a 2019. évi re-
konstrukció végrehajtását követően a nyomvonalnál 43,94%, 
a vezetékhossznál  43,99% a korszerű, előszigetelt vezetékek 
aránya, melyet az önkormányzat támogatása esetén a rendel-
kezésre álló fedezet függvényében a jövőben is folytatni kí-
vánnak annak érdekében, hogy a hálózat minél nagyobb ré-
sze újulhasson meg.
2015-ben Tiszaújváros képviselő-testülete a TiszaSzolg 2004 
Kft. számára 150 millió forint jegyzett tőkeemelést biztosí-
tott, melyből 100 millió forintot a vezetékhálózat rekonst-
rukciójára kellett fordítani.  A cég a testület döntésének meg-
felelően a kivitelezőt közbeszerzési eljárás keretében válasz-
totta ki. A kivitelezés bekerülési értéke nettó 144.880.349,- 

Ft volt, melynek a jegyzett tőkeemelésen felüli részét a Tár-
saság saját forrásból biztosította. A rekonstrukció során Ti-
szaújváros 13 helyszínén összesen 2.005 fm (a teljes nyom-
vonalhossz 11,45%-a) nyomvonalhosszon, 4.048 fm (teljes 
vezetékhossz 9,51%-a) hosszúságú primer- és szekunderve-
zeték cseréje valósult meg.
2016-ban a Társaság saját pénzügyi forrásait felhasznál-
va indította el a vezeték- rekonstrukciós munkákat. A ve-
zetékcsere kivitelezőjét ezúttal is közbeszerzési eljárás ke-
retében választották ki, a kivitelezés bekerülési értéke nettó 
204.047.052,- Ft volt. A rekonstrukció során 15 helyszínen 
2.725 fm (a teljes nyomvonalhossz 15,56%-a) nyomvonal-
hosszon, 7.764 fm (teljes vezetékhossz 18,24%-a) hosszúsá-
gú primer- és szekundervezetéket cseréltek ki.
Épült egy új vezetékszakasz is sor, mely a Szederkényi úti 
körforgalomnál épülő új társasházak távhővel történő ellá-
tását biztosítja.
2017-ben a társaság ismét saját pénzügyi forrásait felhasznál-
va indította el a rekonstrukciós munkákat. A vezetékcsere ki-
vitelezőjét - tekintettel arra, hogy a beruházás becsült érté-
ke a közbeszerzési értékhatárt nem érte el - meghívásos pá-
lyázati eljárásban választották ki. A  bekerülési érték nettó 
38.450.000,- Ft volt. A távhővezeték-rekonstrukció során 3 
helyszínen 349 fm (a teljes nyomvonalhossz 1,99%-a) nyom-
vonalhosszon, 940 fm (teljes vezetékhossz 2,21%-a) hosszú-
ságú primer- és szekundervezeték újult meg.
2018-ban 3 helyszínen 787 fm (a teljes nyomvonalhossz 
4,49%-a) nyomvonalhosszon, 1.764 fm (teljes vezetékhosz-

sz 4,14%-a) hosszúságú primer- és szekundervezeték cseré-
je történt meg a meghívásos pályázati eljárás keretében kivá-
lasztott kivitelező útján. A kivitelezés bekerülési értéke net-
tó 97.811.100,- Ft volt, melynek fedezetét a Társaság saját 
pénzügyi forrásaiból biztosította.
2019-ben a vezetékcsere kivitelezőjét - tekintettel arra, hogy 
a beruházás becsült értéke ezúttal sem érte el a közbeszerzé-
si értékhatárt - meghívásos pályázati eljárás keretében válasz-
tották ki. A kivitelezés bekerülési értéke nettó 98.945 000,- 
Ft volt. Az összeget a Társaság saját forrásból biztosította. A 
rekonstrukció során 4 helyszínen kicseréltek 613 fm (a tel-
jes nyomvonalhossz 3,5%-a) nyomvonalhosszon, 1.226 fm 
(teljes vezetékhossz 2,88%-a) hosszúságú primervezetéket.

A felújítás alatt lévő Munkácsy úti játszótéren 
a növényállomány is megújul. 

2019-re, az utóbbi öt évben a vezetékek 
44 százalékát cserélték ki 600 millió forintot fordítva 

a rekonstrukcióra. 

Az Ifjúsági parkban 80 többször iskolázott sorfát ültettek. 

8. oldal 2019. szeptember 26.Zöld/Meleg



A 2018-as évet is inkább a kevesebb számú, de nagyobb vo-
lumenű kivitelezések jellemezték.
A római katolikus templom mellett egy 39 db merőleges be-
állású parkoló építése valósult meg. A területen az árnyéko-
lás érdekében 13 db fát telepítettünk. 
A Napsugár Bölcsőde melletti játszótér volt 2018-ban a leg-
rosszabb állapotban, a bontásra kijelölt játszótéri berendezé-
sek, burkolatok, utcabútorok helyett új elemek, hinta, homo-
kozó, játékhajó, rugós elemek épültek be. Bővült és megújult 
a támfalrendszer, az aszfaltpálya, a sétányok, a meglévő lab-
dafogó háló, és a játszótér növényállománya. 
Az Ifjúsági park is megújult, a nyár elején egy rekortán- és egy 
salakos futópálya épült, kondipark létesült, megújult a közvi-
lágítás, és megépült egy nyilvános WC. Egy szalonnasütőt és 
egy ivókutat telepítettünk, valamint megújult a park zöldállo-
mánya, melynek keretében fákat, cserjéket ültettünk. A nyil-
vános WC és környékének megfigyelésére térfigyelő kame-
ra működik. 
Az Ifjúsági park balesetmentes megközelítése érdekében 
gyalogátkelőhely létesült a Bartók Béla úton.
A Király közi játszótéren a bontásra érett játszótéri berende-
zések, burkolatok, utcabútorok helyett új elemek, hinta, ho-
mokozó, csúszdás játszóvár épült. A játszótér növényállo-
mánya is megújult, 10 db lombhullató fa, illetve több mint 50 
m2-en cserje és talajtakaró telepítése valósult meg. 
A Barcsay tér I. ütemének kivitelezése keretében a Bethlen 
Gábor út és a Barcsay tér 1-3. számú épületek közötti „gö-
dör” területen új parkolóhelyek kialakítása, a meglévő nagy 
központi parkoló felújítása és a Bethlen Gábor útra merő-
legesen a Barcsay tér 1-3. számú épülettel párhuzamosan új 
parkolóhelyek kialakítása valósult meg. Az új parkolóhelyek 
kialakításával és a meglévőek felújításával az I. ütemben 79 

db parkolóhely volt érintett. 
2018-ban lezárult a Tisza-szigeten az új villamos hálózat ki-
építése is.
Folytatódott a karácsonyi díszvilágítás megújítása, melynek 

keretében 11 db új oszlopdíszt helyeztek el a körforgalmak-
ban.
Novemberben elkészült a Templom út - Szent László út 
csatlakozásánál a gyalogos átkelőhely. 

A római katolikus templom mellett egy 39 férőhelyes parkoló létesült. 

 

A Barcsay tér I. ütemének ki-
vitelezése során a „gödör” 

területeken új parkolók 
létesültek, felújították 

a központi parkolót is. 

A Király közi játszótéren új 
burkolatot, játékelemeket 

telepítettek. Megújult 
a játszótér 

növényállománya is. 

Megújult az Ifjúsági park, 
egyebek mellett egy 

rekortán- és egy salakos 
futópálya is létesült.
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2015-ben 18 társasház nyert támogatást az Otthon Melege 
Programban, melyhez önkormányzatunk is csatlakozott. A 
kivitelezések 2016-ban kezdődtek meg, melyek összesen 819 
lakást érintettek, az önkormányzati támogatás összege meg-
közelítette a 378 millió forintot. 
A megváltozott társasházi igények, az épületek épületgépé-
szeti rendszereinek állapota indokolttá tették mind a pályá-
zati lehetőségek kibővítését, mind a támogatási összegek nö-
velését.
A 2016-ban meghirdetett energiaracionalizálást és gépésze-
ti felújításokat támogató pályázati kiírásban két különböző 
témakörben nyújthattak be pályázatot a lakóközösségek, az 
egyik a korábban is támogatott energiatakarékosságot célzó 
felújítások voltak, azaz a szigetelési munkálatok és a közös 
használatú helyiségek nyílászáróinak cseréje, valamint a pin-
cék, garázsok és tetők szigetelésével kapcsolatos munkála-
tok támogatása, míg a másik pályázható tárgykör az épület-
gépészeti rendszerek felújításai, melyek jelentős része szin-
tén kapcsolódik az energiamegtakarításhoz.
Az elmúlt években egyre több társasház szigetelte és festette 
át épületét, mely nemcsak jelentős előrelépés volt az energia-
megtakarítás területén, de esztétikusabb városképet is terem-
tett ezáltal, azonban a gépészeti rendszerek felújításával ke-
vésbé foglalkoztak a lakóközösségek, pedig ezek nagy igény-
bevételnek vannak kitéve, és elmondható róluk, hogy elö-
regedtek, korrodáltak. Ezeket a rendszereket célszerű 20-30 
évenként felújítani, mely az épületek többségénél nem tör-
tént meg. Nagy problémát okoz a társasházakban élőknek a 
szellőzőrendszerek nem megfelelő működése, a liftek terv-
szerű javítása, felújítása, a közös használatú helyiségek régi 

villamosvezetékeinek elavult anyaga és az esetlegesen nem 
megfelelő keresztmetszete miatti felújítása. Nagyon fontos-
nak tartjuk az épületgépészeti felújítások támogatását, hiszen 
a társasházi lakások használhatóságát, komfortját az épület-
gépészet jelentősen befolyásolja, ezért mindenképp indokolt 
volt a pályázható elemek közé felvenni.  2017-ben kiegészí-

tettük a pályázható feladatok körét a zárható közterületi hul-
ladékgyűjtő konténerek kihelyezésének támogatásával.
A támogatás mértéke a korszerűsítés bruttó költségének 
1/3-a, de a megítélt összeg lakásonként maximum 20.000 Ft 
lehet, nagyobb lehetőséget és kedvet teremtve a szükséges 
beruházások, felújítások elvégzéséhez. A támogatás mindhá-
rom pályázható témakör esetében külön-külön értendő.

Az Otthon Melege Program megvalósítása 2016-ban volt tetőfokán. 

A panelházak végfalának szigetelésére is lehet pályázni. 

Társasház neve Címe
Lakások 
száma
(db)

Képviselő-testület döntésének szá-
ma

Fedezet biztosításának 
időpontja Kifizetés időpontja Megítélt és kifize-

tett összeg (Ft)

Árpád-Ház Társasház Árpád út 1-7. 60 12/2016. (I.28.) határozat 1./pont 2016. január 28. 2017. május 22 141 022
Kocka Társasház Rózsa út 13. 17 12/2016. (I.28.) határozat 1./pont 2016. január 28. 2016. október 6 072 107
Torony Társasház Bólyai János köz 2. 55 12/2016. (I.28.) határozat 1./pont 2016. január 28. 2017. április 23 581 676
Tip-Top Társasház Árpád út 43-45. 30 12/2016. (I.28.) határozat 1./pont 2016. január 28. 2016. december 14 106 253
Tölgy Társasház Örösi út 18-24. 60 12/2016. (I.28.) határozat 1./pont 2016. január 28. 2017. június 30 000 000
Panel Társasház Bólyai János köz 1-7. 60 12/2016. (I.28.) határozat 1./pont 2016. január 28. 2016. november 18 761 070
Bástya Társasház Barcsay tér 2-4. 54 12/2016. (I.28.) határozat 1./pont 2016. január 28. 2016. december 26 774 500
Barátság Társasház Bartók Béla út 4. 36 12/2016. (I.28.) határozat 1./pont 2016. január 28. 2016. december 18 000 000
Fagyöngy Társasház Hajdú tér 7-13. 60 12/2016. (I.28.) határozat 1./pont 2016. január 28. 2016. november 30 000 000
Erőmű Lakótelepi Társasház Verebély László utca 3. 15 12/2016. (I.28.) határozat 1./pont 2016. január 28. 2016. december 7 500 000
II. sz. Lakásfenntartó és Karbantartó 
Szövetkezet

Építők útja 8. 17 12/2016. (I.28.) határozat 1./pont 2016. január 28. 2016. október 8 500 000

II. sz. Lakásfenntartó és Karbantartó 
Szövetkezet

Örösi út 34-40. 60 12/2016. (I.28.) határozat 1./pont 2016. január 28. 2016. december 30 000 000

II. sz. Lakásfenntartó és Karbantartó 
Szövetkezet

Örösi út 46-48. 30 12/2016. (I.28.) határozat 1./pont 2016. január 28. 2016. december 15 000 000

Attila Társasház József  Attila út 17-19. 30 12/2016. (I.28.) határozat 1./pont 2016. január 28. 2016. október 15 000 000
Család Társasház Mátyás király út 10-12. 60 12/2016. (I.28.) határozat 1./pont 2016. január 28. 2016. december 29 982 300
Fészek Társasház Mátyás király út 14-20. 55 12/2016. (I.28.) határozat 1./pont 2016. január 28. 2016. december 23 385 514
Solár Társasház Örösi út 2-8. 60 12/2016. (I.28.) határozat 1./pont 2016. január 28. 2016. december 30 000 000
Hungária Társasház Rózsa út 2-8. 60 12/2016. (I.28.) határozat 1./pont 2016. január 28. 2016. december 28 863 000
Mindösszesen: 819 377 667 442

A társasházak, lakásszövetkezetek energiatakarékosságot 
célzó és gépészeti, illetve egyéb beruházásainak, felújítá-
sainak támogatása az alábbiak szerint alakult 2015 és 2019 
között. 
2015: 8 pályázó -     3.834.231 forint
2016: 28 pályázó - 13.649.776 forint
2017: 45 pályázó - 17.184.529 forint
2018: 45 pályázó - 19.476.727 forint
2019: 28 pályázó - 15.900.212 forint 
A képviselő-testület által megítélt összeg tehát összesen 
70.045.475 forint. 

10. oldal 2019. szeptember 26.Látható Tiszaújváros



1. Munkácsy Mihály út 42-48. számú épület mögötti játszótér
2019-ben is folytatódott a játszótér felújítási program, mely-
nek keretében idén a Munkácsy Mihály út 42-48. számú épü-
let mögötti játszótér felújítása valósul meg, a kivitelezés még 
folyamatban van. A játszótér területe tereprendezéssel és az 
utak vonalvezetésének megváltoztatásával esztétikusabbá 
válik, a sportpálya burkolata megújul, új védőháló kerül ki-
helyezésre. A 6-12 évesek számára kialakított részen játszó-
vár, mászóka, trambulin kerül elhelyezésre. Bébi játszótér is 
létesül játékokkal, homokozóval, kisebb játszóvárral, baba-
kocsival könnyedén megközelíthető lesz és akadálymentesí-
tett. Fitneszpark is elhelyezésre kerül paddal és asztallal lige-
tes, gyepes területen. 
2. Játszótéri elemek cseréje
A közterületi játszótereken előfordul, hogy egy-egy játéke-
lem állapota gazdaságosan már nem javítható, ezért szüksé-
ges a cseréje a balesetveszélyes állapot megszüntetése érde-
kében. A Bólyai közi játszótéren egy darab Timo játszóház, a 
Rózsa út 2-8. sz. mögötti játszótéren 1 db rugós játékelem, a 
KRESZ park melletti játszótérre 1 darab „kéttornyos függő-
híd tetővel” játékelem, a Mátyás k. út 14-20. előtti játszótér-
re 1 db csúszdaállvány csúszdatesttel került telepítésre, vala-
mint az Építők útja 9-17. mögött egy hatszöglető mászóká-
nak a hálócseréje, illetve a Deák tér 2-8. sz. előtti játszótéren 
a mozdony és kocsi teljes felújítása történt.
3. Vasvári Pál úton szalagkorlát építése
A Dózsa Gy. – Vasvári Pál utak kereszteződésben több bal-
eset történt már, amely során a sarkon lévő házba (a járdán 
keresztül) belehajtottak gépjárművel vagy motorral. A fizi-
kai védelem kialakítása céljából szalagkorlát építésével a ke-
reszteződésben a gyalogos és az épület védelme is javítható. 
Árajánlatkérés alatt van a kivitelezési feladat.
4. Dózsa György úton gyalogátkelőhely kialakítása
A Jabil Circuit Magyarország Kft. 2018. évben bővítette te-

lephelyét, ezért biztonságtechnikai okokból szükséges egy új 
gyalogátkelőhely kialakítása a Dózsa Gy. útra. A Jabil Circu-
it Magyarország Kft. vállalta, hogy támogatja a gyalogátkelő-
hely megvalósítását. Mivel a kivitelezést az önkormányzat 
végezteti el, ezért a költsége beépítésre került a költségvetés-
be. A munkaterület átadása szeptember elején megtörtént.
5. Tündérkert Óvoda fejlesztése, felújítása
Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatása” című pályázat keretében megvalósult a Tiszaújvá-
rosi Napközi Otthonos Óvoda Tündérkert Óvoda épületé-
nek utólagos hőszigetelése.
6. Belvíz-, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek gépészeti felújítása
A Sajó úti csapadékvíz átemelő telep gépészeti felújítása ke-
retében a 3 db szivattyú műszaki átvizsgálása és a gépészeti 
elemek felújítása megvalósult.
7. Örösi út 18-24. sz. épületnél járda és parkoló felújítása
Az Örösi út 18-24. sz. alatti épület déli oldalán a parkoló fe-
lőli részen a ház megközelítéséhez vezető, hátsó lépcsőházi 
ajtókhoz a bekötő járdáknak a felújítása indokolt volt, mert a 
meglévő aszfaltozott felületű járda felfagyott, repedezett fe-
lületű és botlásveszéllyel jár. A rekonstrukció során megújul 
a járda felülete és térkő burkolattal lesz ellátva. A járda felújí-
tásával együtt a ház mögötti parkoló, és a garázsok előtti te-
rület felújítása is a rekonstrukció része, ahol a parkoló felület 
65 m hosszúságban és a garázsok előtti terület térkő burko-
latot kap. A vízelvezetés megoldása is a felújítás részét képe-
zi. A kivitelezés folyamatban van.
8. Tájház mögötti terület burkolatának felújítása
A Tájház mögötti területen a bekötő út burkolata repedezett, 
felfagyott ezért az aszfalt burkolat kopórétegének felújítása 
szükséges. A kivitelezés folyamatban van.
9. Vándor Sándor Zeneiskola előtti útburkolat felújítása
A Zeneiskola előtti - a Teleki útról a Szederkényi útra kika-
nyarodó - aszfalt felületű töredezett, repedésekkel teli út út-

burkolatának a felújításával egyidejűleg a padok, a kerékpár-
tároló és a kukatároló alatti terület is burkolt felületet kapott.
10. „Okos zebra gyalogosvédelmi rendszer” kiépítése a Lévay József  úton
A Lévay út bíróság előtti szakaszán a meglévő gyalogátkelő-
hely, úgynevezett okos zebra lett. A gyalogátkelőhely előtt 
a járdába mindkét oldalon szenzorokat építettek be, melyek 
érzékelik a gyalogosok mozgását. Az okos zebra mentén vil-
logó led lámpák jelzik a gyalogos jelenlétét.

 

A zeneiskola előtti
 útburkolat felújításával 

egyidejűleg új utcabútorokat 
is kihelyeztek. 

Az óvodafelújítási 
programban idén 

a Tündérkert volt soron. 

A Munkácsy úti játszótér 
felújítása még tart. Sokkal 

esztétikusabb lesz a terület, 
számos új játékelemet 

telepítenek, lesz
bébijátszótér 

és fitneszpark is. 

Led lámpák jelzik az autósoknak, hogy gyalogos 
közlekedik az okos zebrán. 
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Az Ezüsthíd Gondozóház bővítése
Tiszaújváros önkormányzata 2016-ban döntött az Ezüsthíd 
Gondozóház bővítéséről. Az 44 férőhelyes intézményben 
csak ideiglenesen volt lehetőség az idős, beteg, önmagukat 
időlegesen ellátni nem képes rászorulók elhelyezésére. 
A jogszabályok alapján az intézményben a tartózkodási idő 
egy év, amely orvosi javaslatra és szociális indokok alapján 
további egy évvel meghosszabbítható. Az Ezüsthíd évek óta 
magas kihasználtsággal működött, folyamatosan nőtt az ellá-
tásra várakozók száma, ezért indokolt volt a bővítése. A gon-

dozóház 20 férőhellyel bővült, és tartós bentlakásos intéz-
ményként üzemel.
Ebből hat férőhely alkalmas a demens betegek ellátására. 
Kétágyas szobákat alakítottak ki kórházi ágyakkal és hűtő-
vel felszerelve. Két szobához tartozik egy-egy fürdőszoba. 
Az intézmény dolgozóinak száma 10 fővel bővült, ők segítik 

az idős emberek gondozását. A beruházás végeztével kezdő-
dött a felújítás második üteme, melynek során a vizesblokko-
kat újították fel a gondozóházban. 
A beruházás költsége mintegy 170 millió forint volt, és 2018 
januárjában kezdte meg működését az Ezüsthíd Idősek Ott-
hona.

 

Az Ezüsthíd Idősek Otthona 20 férőhelyes. 

A felújított tiszaszederkényi 
orvosi rendelő. 

Az idősek otthonában két szobához 
tartozik egy fürdőszoba. Felújították a 

gondozóház vizesblokkjait is. 

A Szivárvány óvoda is új 
köntösbe öltözött. 

Az Eötvös középiskola sem 
maradt ki az iskolai udvarre-
konstrukciós programból. 

Akadálymentesítették 
a városi könyvtár bejáratát. 

A hajléktalanok 
átmeneti szállása nappali 

melegedővel bővült. 

Kívül-belül megújult
a Központi Étterem. 

A Hunyadi iskola 
sportpályáját
„elfordították”. 
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