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ELŐSZÓ 

Tiszaújváros Önkormányzata 2011-2014 közötti ciklusának gazdálkodását a 

fenntarthatóság, az ésszerű városfejlesztés, a működőképesség kell, hogy 

prioritásként jellemezze. Ennek érdekében szükséges, hogy a gazdálkodásunkat 

átstrukturáljuk, hiszen jelenleg realisztikus megközelítésben azt látjuk, hogy a 

működési kiadások felemésztik a teljes bevételét a városnak és minimális forrás 

marad a fejlesztési feladatok ellátására. A „Látható Tiszaújváros” programjának 

megvalósítása érdekében minden fejlesztésnek és felújításnak az itt élők érdekét kell 

szolgálniuk. A „presztízs” beruházásokra, a nem fenntartható fejlesztésekre nem 

akarjuk a pénzeinket felhasználni ebben a négy évben, hiszen a jelenlegi nehéz, a 

pénzügyi krízis utáni időszak nem teszi lehetővé. Felelős városvezetőként nem 

vehetünk fel működési célú hiteleket, hiszen azzal a város jövőjét veszélyeztetnénk. 

A működési oldal fenntarthatóvá és finanszírozhatóvá való tételét a 2011. évi 

költségvetéssel, illetve az azt megalapozó, és az azt követő intézkedésekkel kívánjuk 

végrehajtani, elindítani és megvalósítani. A város vezetésének, a képviselő-

testületnek a gazdasági döntéseit a nyilvánosság elve kell, hogy áthassa. A tervezett 

lépések a város számára - amennyiben nem történik olyan típusú jogszabályváltozás, 

mely veszélyeztetné a bevételeinket - azt jelentik 2012-re, hogy körülbelül 2-300 

mFt-os fejlesztési keret állhat majd rendelkezésünkre, illetve a rendelőintézet 

fejlesztésre felvett hitel tőke és kamattörlesztése is biztosítva van.  

A városunkban nincs lehetőség az ad hoc, improvizatív intézkedésekre, ezért 

mindent a tervek és az elfogadott koncepciók alapján, a biztonságos, fenntartható 

működés legfőbb irányelvét követve kívánunk elindítani és megvalósítani. A 

megvalósítandó fejlesztések között lesznek olyanok, melyek nem produktív 

beruházások, (pl.: kerékpárút, Tesco áruházhoz bekötő járda, Lévay úti járda 

folytatása, a kiemelt gyalogátkelő helyek, stb.), de teljes mértékben az itt élők 

érdekeit szolgálják. A stagnáló piaci körülmények közepette a helyi 

önkormányzatnak felelőssége, kötelezettsége, hogy még aktívabban vegyen részt a 

város gazdasági életének alakításában, kihasználva minden rendelkezésre álló 
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lehetőséget (pl.: helyi és magyarországi székhelyű vállalkozások bevonása a 

beszerzések, beruházások területén). 

 

A 2010 októberében hivatalba lépő új városvezetés legfontosabb célként a város 

működésének fenntarthatóságát és finanszírozhatóságát tűzte ki, a szociális, az 

egészségügyi ellátások, valamint a közüzemi szolgáltatások biztosításának 

elsődlegessége mellett. A válság ellenére Magyarországon talán az utolsó városi 

önkormányzatok egyike vagyunk, aki még nem élt a kötvénykibocsátás, a működési 

célú hitel felvétel módszerével. Ezzel, illetve az előzőekben bemutatott 

intézkedésekkel kell, hogy sikerüljön stabilizálni a város pénzügyi helyzetét, amely 

megteremti a következő évek fejlesztési elképzeléseinek alapjait is. 

A városvezetés célul tűzte ki azt is, hogy Tiszaújváros gazdasági szerepének 

erősítése mellett az élhetőségre helyezi a hangsúlyt, azaz az itt élők komfort 

érzetének növelése a célunk (lásd még: „Otthonunk Tiszaújváros” program).  

A városvezetés munkahelyteremtő és életminőség javító beruházásokat támogat, a 

helyi szolgáltatóknál a közüzemi szolgáltatások biztonsága érdekében támogatja a 

rekonstrukciókat (szennyvíztelep rekonstrukció, távhő távfelügyeleti rendszerének a 

fejlesztése, stb.). Továbbra is erősíteni kívánjuk Tiszaújváros szerepét a 

kistérségben, a megyében és a régióban.  

 

A város fejlődő pályára állításához elengedhetetlen, hogy az önkormányzat a 

társadalom minden szereplőjével – legyen az a gazdasági, vagy civil szektorban – 

párbeszédre (fórumok) és a kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködésre 

törekedjen, a jogszabályok betartása mellett lehetőség szerint a helyi vállalkozóknak 

biztosítson minél több munkát. Segítse továbbá a szakképzési struktúra munkaerő-

piaci igények szerinti átalakítását az oktatásban, illetve a szakképzésben tanulók 

lehetőség szerinti bevonását (műhelygyakorlat) az önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságok tevékenységébe. 

 

Meg kell teremteni, illetve elő kell segíteni a szabadidő tartalmas eltöltésének, 

illetve a turizmusnak (szálloda, gyógy-turizmus) az infrastrukturális feltételeit. 
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A célkitűzések és az eszközrendszer elemeit figyelembe véve, a gazdasági program 

alábbi prioritásokat és intézkedéscsoportokat jelöli ki az önkormányzat számára. A 

cél-prioritás-intézkedéscsoport rendszer hierarchikusan egymás alá rendeződő, 

piramisként értelmezendő. A prioritások és intézkedéscsoportok alatt helyezkednek 

el a konkrét intézkedések. 

 

Tiszaújváros városrészeit egyenrangúan kívánjuk kezelni a jövőben is. 

 
Kérjük a Képviselő-testület valamennyi tagját, hogy javaslataival, tevékenységével 

segítse a program végrehajtását Tiszaújváros érdekében. 

 
 
 
 
 
Csikász Gábor sk.   Bráz György sk.  Dr. Fülöp György sk. 
  alpolgármester      polgármester      alpolgármester 
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POLGÁRMESTERI ÖSSZEGZÉS 

A Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályok alapján az alakuló ülését követő hat 

hónapon belül köteles elfogadni gazdasági programot. Az előkészítés során át kell 

tekinteni az önkormányzat korábbi stratégiai elképzeléseit, melyeket kiegészítve az 

új célokkal, hozzá kell igazítani a lehetőségeinkhez. 

A gazdasági program alapvetően a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára 

szól. Helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a 

költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági 

adottságok figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként 

vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.  

 

A Gazdasági Program a környezet (a város) társadalmi elvárásainak, nehézségeinek és 

lehetőségeinek megfelelően, valamint a gazdasági adottságok figyelembevételével viszi 

végig a stratégiai tervezési feladatokat. 

A város és a térség érdekében rendkívül fontos a megfelelő jövőkép kialakítása, amely 

a hosszú távú, biztonságos fennmaradás növekedési célrendszerét tartalmazza. 

A következő négy évre az erősségeink irányába való fejlődésre, a lehetőségeink 

kihasználására, a gyengeségek (veszélyek) kivédésére stratégiai feladatokat, stratégiai 

célrendszert alakítunk ki.  

 

Változások 

Környezetünk az elmúlt időszakhoz képest gyorsabban, dinamikusabban változik, 

mellyel nekünk is lépést kell tartani. A következő ábra ezt szemlélteti, a felsorolt 

hatások már a közszférában is érzékelhetőek. 

MÚLT       JÖVŐ 
állandóság változékonyság 
kiszámíthatóság bizonytalanság 
helyi méret regionális, kistérségi jelleg 
minimális partnerség marketingközpontú 
túlzottan bürokratikus ismeretközpontú 
tekintélyelvű résztvételen alapuló 
„laissez faire”-elvű társadalmi felelősséget vállaló 
hierarchiákon nyugvó    szolgáltató jelleg 
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SWOT elemzés 
TISZAÚJVÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA 

ERŐSSÉGEK 
  - magas szakmai színvonal 
  - jó gazdasági kondíciók (még 

mindig) 
  - kiterjedt szociális háló 
  - széles szakmai kapcsolat 
  - jó hírnév 
  - korszerű intézményi, egészségügyi 

ellátások 
  - korszerű városüzemeltetés 

GYENGESÉGEK 
  - pályázati forrás bevonás 
  -  egységes városmarketing hiánya 
   

 

LEHETŐSÉGEK 
   - gyorsan fejlődő idegenforga- 
     lom 
   - pályázati források bevonása 
   - magántőke bevonása 
   - kistérségi vezető szerep 

 - Ipari Park, Termálfürdő 
 - új, egységes, dinami- 
   kus városvezetés 
 - civil szféra bevonása 

LEHETŐSÉG-ERŐSSÉG 
STRATÉGIÁK 
Használd ki az erősséget, hogy 
bővítsd a lehetőségedet! 

  - erősíteni kell a lobbi tevékenységet, 
  - erősíteni kell az élmény és gyógytu- 
     rizmust 
  - kistérségi szerepvállalás 
  - városmarketing megvalósítása. 

LEHETŐSÉG-GYENGESÉG 
STRATÉGIÁK 
Építs a lehetőségekre, hogy 
ellensúlyozd a gyengeségedet! 

   
  Lásd lehetőség-erősség stratégiák 

FENYEGETÉSEK 
  - költségvetésben a saját bevé- 
   telek túlsúlya az állami támogatáss  

a szemben, hitelfelvétel  
  -a város lakosságának korosodása 
  -intézményi rendszer működtetése 
  -csökkenő állami támogatások 
  -forráselvonások növekedése 
  -a gazdaság teljesítőképességének  

kiszámíthatatlansága 
  - foglalkoztatottak korösszetétele  

 

FENYEGETÉS-ERŐSSÉG 
STRATÉGIÁK 

    Használd ki az erősségedet, hogy 
elkerüld a fenyegetéseket! 

   -az ellátási rendszerek harmonizációja 
    a város költségvetési lehetőségeivel 

és a lakosság korösszetételével 
   -takarékos, hatékony gazdálkodás 
   -szakmai háttér biztosítása 

FENYEGETÉS-GYENGESÉG 
STRATÉGIÁK 
Csökkentsd a gyengeségedet, és 
kerüld el a fenyegetést! 

    
  Lásd lehetőség-erősség, 

fenyegetés-erősség stratégiák! 

A SWOT elemzésből látható, hogy mely területeken kell erősítenünk, hol kell 

átalakítanunk a jelenlegi rendszereinket. Tiszaújváros csak így maradhat a 

fenntartható fejlődés útján, melyet folyamatosan veszélyeztet a lakosság 

korösszetételének alakulása.  

A demográfiai ismérvek szerint történő szegmentáció alapját a népesség olyan 

mérhető jellemzői képzik, mint a jövedelem, népességszám, korcsoportok, nem, 

iskolázottság, vagy a foglalkozás. Számos, globális szinten megmutatkozó 

demográfiai trend – például a házaspárok számának csökkenése, a család méretének 

csökkenése, a nők szerepében beálló változás, a magasabb jövedelmek és 

életszínvonal – is jelen van városunkban.  
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Elhalálozás és trend - Tiszaújváros
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Születések és trend - Tiszaújváros
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A két ábrán látható ellentétes irány a lakosságszám csökkenésének fő oka, mely 

problémával a jóléti társadalmaknál találkozhatunk. A korösszetétel alakulása az 

elmúlt években sem változtatott a trenden, ez tükröződik a következő három 

diagramban is: 
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Személyek száma koruk alapján, Tiszaújváros - 2009.12.31. - tényadatok

0

50

100

150

200

250

300

350

400
0 

év
es

2 
év

es

4 
év

es

6 
év

es

8 
év

es

10
 é

ve
s

12
 é

ve
s

14
 é

ve
s

16
 é

ve
s

18
 é

ve
s

20
 é

ve
s

22
 é

ve
s

24
 é

ve
s

26
 é

ve
s

28
 é

ve
s

30
 é

ve
s

32
 é

ve
s

34
 é

ve
s

36
 é

ve
s

38
 é

ve
s

40
 é

ve
s

42
 é

ve
s

44
 é

ve
s

46
 é

ve
s

48
 é

ve
s

50
 é

ve
s

52
 é

ve
s

54
 é

ve
s

56
 é

ve
s

58
 é

ve
s

60
 é

ve
s

62
 é

ve
s

64
 é

ve
s

66
 é

ve
s

68
 é

ve
s

70
 é

ve
s

72
 é

ve
s

74
 é

ve
s

76
 é

ve
s

78
 é

ve
s

80
 é

ve
s

82
 é

ve
s

84
 é

ve
s

Férfiak Nők

73
7 

fő

48
5 

fő 1 492 fő 1 277 fő 11 376 fő 2 615 fő

 
 

Személyek száma koruk alapján, Tiszaújváros - 2015. - becsült adatok
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A változások miatt tovább kell folytatnunk az egészségügyi ellátórendszer, illetve a 

szociális ellátások és támogatások demográfiai előrejelzéseknek megfelelő 
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átalakítását, továbbá a nevelési és oktatási intézményeknél is igazodó szemléletre 

van szükség. 

 

A 2020-ra becsült adatok pedig alátámasztják az előzőeket, mivel ebben az 

időszakban jelentősen nő a nyugdíjas korúak száma, ezzel szemben tovább 

csökkenhet a születések száma. 

 

Személyek száma koruk alapján, Tiszaújváros - 2020. - becsült adatok
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Az életkor problémák az önkormányzati intézményeket is érintik, látható a 

következő ábrán, hogy az elkövetkező években a közszférában foglalkoztatottak 

közül egyre többen érik el a nyugdíjkorhatárt. Folytatnunk kell annak vizsgálatát, ez 

milyen hatással van az egyes intézmények működtetésére annak érdekében, hogy a 

működés biztonságának fenntartásához a szükséges intézkedéseket időben elő tudjuk 

készíteni. 
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A nevelési-oktatási intézményeinknél továbbra is össze kell hangolnunk a 

nyugdíjazásból, valamint a gyereklétszám csökkenéséből adódó feladatokat, 

megőrizve az eddig biztosított magas szakmai színvonalat.  

 

A város demográfiai viszonyait és a közszférában foglalkoztatottak helyzetét a 

kistérséggel összefüggésben is meg kell vizsgálni, hiszen a kistérségi vezető szerepet 

és az ebből adódó szinergiákat a foglalkoztatás terén is ki kell használnunk a város 

és a környező települések érdekében. 

 

Ezek túlmutatnak a négyéves időtávlaton, de a programunk csak akkor lesz 

eredményes, ha ezeket a szempontokat is figyelembe veszi.  



GAZDASÁGI PROGRAM 2011-2014. 

 15. oldal   

 
 

Beruházások 

A megvalósítandó, tervezett beruházásokat négy szempont szerint csoportosíthatjuk: 

- önkormányzati forrásból megvalósítandó beruházások 

- pályázati források segítségével megvalósítandó önkormányzati beruházások 

- önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által elvégzendő beruházások 

- magán tőke segítségével létrejövő fejlesztések, melyek megvalósulását 

elősegíti az önkormányzat. 

 

Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházások, melyek célja a „Látható 

Tiszaújváros” megvalósítása: 

- Építési telkek (maximum 15-20 db egy ütemben) kialakítása az 

Örösi út melletti területen  

- A közterületek tervezett és ütemezett rendbetétele a „Közterület 

Rehabilitációs Program” folytatásával 

- A Városi Rendelőintézet rekonstrukciójának folytatása, az 

alapellátási szárny felújítása 

- A LIDL és a TESCO áruházak biztonságos megközelítéséhez járda 

szakaszok építése 

- Tiszaszederkény-Tiszaújváros közötti kerékpárút megvalósítása 

- Az Örösi és a Szederkényi úton kiemelt gyalogátkelők létrehozása a 

forgalom lassítása és a zajszennyezés csökkentése érdekében 

- A „Baba barát Tiszaújváros” program 

- A Tisza-parti városrész turisztikai, idegenforgalmi jelentőségének 

növelése. 

 

Pályázati források bevonásával megvalósítható önkormányzati beruházások:  

- Hospice szolgáltatás bevezetése 

- Városközpont arculat-átalakításának folytatása, városközpont 
közösségi térré alakításának programja 

- Kistérségi települések elérhetőségének javítása 
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Tiszaújváros- Sajóörös- Sajószöged településeket összekötő út 

létesítése. 

Az önkormányzati tulajdonosú gazdasági társaságok által elvégzendő beruházások:  

- Termálfürdő új fejlesztési koncepciójának a kidolgozása, amely 
tekintettel van a cég teherbíró képességére 

- Szennyvíztelep rekonstrukciója 

- Távfűtés hálózat rekonstrukciója 

Magán tőke segítségével, bevonásával létrejövő fejlesztések, melyek 

megvalósulását elősegíti az önkormányzat: 

- Szállodaépítés, szálláshelybővítés 

- Magánerős beruházásban létrejövő építési telkek közműhálózatának 

kialakítása  

-  Panel felújítási, energiaracionalizálási program támogatásának 

tovább folytatása 

- Vállalkozási telkeken a városban élők érdekeit szolgáló további 

kereskedelmi fejlesztések. 

 

A fent említett beruházások köre bővülhet a lehetőségek növekedésével. Ezek a 

fejlesztési elképzelések a város jelene és jövője szempontjából fontosak, ezért 

kaptak nagyobb hangsúlyt. Nem felejtkezhetünk el az intézmények felújításának 

folytatásáról, a játszóterek rehabilitációjáról, a közútjaink gondozásáról sem. 

 

Az önkormányzati feladatok, meglévő adottságok, megszerezhető források 

Tiszaújváros Önkormányzata a következő években is vállalja, hogy a lakosság 

érdekeinek megfelelően magas színvonalon és bővülő körben ellátja az 

Alkotmányban, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben 

(továbbiakban: Ötv.), más ágazati törvényekben kötelezően előírt, valamint a saját 

elhatározásból végzett feladatait, biztosítja a polgárok számára fontos 

közszolgáltatásokat, gondoskodik az igazgatási szolgáltatásokról. 
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Fontos célkitűzés, hogy a közszolgáltatások igazodjanak a lakosság igényeihez, 

alkalmazkodjanak azokhoz, és minden célcsoport számára jó minőségben elérhetők 

legyenek. 

Az önkormányzati (és kistérségi) feladatok ellátásához szükséges források körét 

alapvetően törvények határozzák meg. A bevételi források jogcímei az 

önkormányzatok megalakulása óta lényegében változatlanok. Amennyiben 

módosulnak a helyhatóságok feladatai, a feladatokhoz rendelt forrásokban is 

prognosztizálhatók a változások. Ez nagymértékben bizonytalanná teszi a 

programok megvalósításának anyagi hátterét.  

Az önkormányzat költségvetésének legfontosabb elemei jelenleg a helyi adók, 

átengedett központi adók, központi támogatások, hozzájárulások, működési és egyéb 

bevételek, hitelek és a pályázatokon elérhető pénzeszközök. 

 

Helyi adópolitika 

A helyi adózás feltételeinek alakulása a következő ciklusban is jelentős kérdés 

Tiszaújváros Önkormányzata számára, mivel az elmúlt időszakban a helyi 

adóztatásból származó forrás fokozatosan növekvő súlyt képviselt a folyó 

bevételekben. 

 

Központi támogatások, hozzájárulások 

Az állam a kötelező és egyes önként vállalt feladathoz, esetenként foglalkoztatási és 

bérpolitikai intézkedései végrehajtásához kapcsolódóan pénzügyi forrást biztosít az 

önkormányzatok számára. A többletfeladatok költségei csak részben épülnek be a 

normatív támogatások közé, a feladatok és a hozzájuk rendelt forrás közötti olló 

egyre szélesebbre nyílik. 

    

Az önkormányzat gazdálkodása 

Az elmúlt 4 évben az önkormányzat költségvetése lehetővé tette a kötelező és 

önként vállalt feladatok ellátását, az infrastruktúra színvonalának, a feladatellátás 

tárgyi feltételeinek javítását. A gazdálkodás legfontosabb pillére a helyi adóbevétel. 

A gazdasági válság hatását Tiszaújvárosnak sem sikerült elkerülni, ennek 
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következtében 2010-ben az adóbevételek már csak a 2005. évi szinten teljesültek. A 

központi költségvetésből származó források esetében is ugyanez a tendencia 

érvényesült. A helyi adók, központi költségvetési források mellett a minden évben 

jelentős pénzmaradvány bővítette a tárgyév lehetőségeit. 2009. évben az 

önkormányzat az egészségügyi szakellátás fejlesztése érdekében kedvezményes 

kamatozású hitelt vett igénybe. Jelenleg nem kiszámítható, hogy mennyi külső és 

belső bevételi forrást tudunk bevonni a költségvetésbe, ennek ellenére kiemelt 

feladatnak tartjuk, hogy a ciklus első felében megteremtsük a stabil önkormányzati 

gazdálkodás feltételeit és hatékony gazdaságfejlesztés segítségével megfelelő alapot 

biztosítsunk a ciklus második felének kiegyensúlyozott, nagyobb fejlesztéseket 

lehetővé tévő gazdálkodásához. 

Az önkormányzat pénzügypolitikájának fő elvei 

- elsődleges feladat az önkormányzat kötelező feladatainak finanszírozása 

- az önként vállalt feladatok csak a rendelkezésre álló források mértékéig 

finanszírozhatók 

- a megalapozott fejlődés, az önkormányzati programok megvalósítása 

érdekében szükséges a költségvetés bővítése elsősorban külső, pályázati 

forrásokkal 

- az előirányzatok hatékony, gazdaságos felhasználása, a takarékos 

gazdaszemlélet érvényesítése 

- biztosítani kell a közpénzek felhasználásának nyilvánosságát, átláthatóságát  

 

Az önkormányzat intézményei éves költségvetésük alapján, a jogszabályokban 

(Ökt., Áht. stb.) meghatározott feltételek mellett gazdálkodnak. A gazdálkodás a 

bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok 

felhasználásának jogosultságát foglalja magában (a kiadási előirányzat nem jár 

felhasználási kötelezettséggel). Az intézmények gazdálkodnak az önkormányzat 

költségvetésének 55-58 %-ával, ezért fontos követelmény, hogy a forrásokat a 

gazdálkodási szabályok messzemenő betartásával használják fel.  
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A költségvetés előirányzatai lehetővé teszik a működés személyi és tárgyi feltételeit, 

melyek a színvonalas szakmai munka végzésének alapja. A cél az, hogy az ellátás 

színvonala ne csökkenjen a következő években sem, és a források jelentős növelése 

nélkül is hatékony, takarékos gazdálkodással a kialakult színvonal megtartható, 

illetve akár növelhető is legyen.  Az intézményeknek is keresniük kell a 

forrásbevonás lehetőségeit, melyek a szakmai munka feltételeit javítják, illetve 

támogatólag hatnak a fejlesztésekre, felújításokra. 

 

Vagyongazdálkodás 

Tiszaújváros önkormányzata a feladatainak ellátásához szükséges, a működését 

biztosító ingatlan és ingó vagyonnal rendelkezik. Az önkormányzat vagyona 

összetételét tekintve nagyobb részben törzsvagyonba tartozó forgalomképtelen és 

korlátozottan forgalomképes vagyonelemek csoportjába sorolható, amelyek 

önkormányzati tulajdonban tartása garantálja a kötelező feladatok ellátását. Kisebb 

nagyságrendet képviselő csoportba tartozó vagyonelemek forgalomképes ingatlanok 

és ingó dolgok, amelyek felett az önkormányzat kötöttségek nélkül rendelkezik 

 

 Az önkormányzati vagyongazdálkodás legfontosabb feladatai közé tartozik a 

vagyoni arányok megtartása, a vagyon értékének, állagának megőrzése, a vagyon 

gyarapítása, a feladatok ellátása érdekében történő hasznosítása. 

 

Az értékesítések következtésben a vállalkozói vagyon nagysága csökkent, ezért fel 

kell tárni azokat a területeket, ahol figyelembe véve a várospolitikai, városfejlesztési 

elképzeléseket, illetve befektetői törekvéseket, forgalomképes ingatlanok alakíthatók 

ki.  

 

A vagyontárgyak feletti rendelkezés joga a jövőben is a Képviselő-testület 

rendelkezéseinek megfelelően alakul, a vagyonnal való gazdálkodás az erre 

vonatkozó helyi rendelet szerint történik. Kiemelt feladatai vannak a Képviselő-

testületnek az önkormányzati alapítású, lényeges közszolgáltatásokat biztosító 

gazdasági társaságoknál a tulajdonost megillető jogok gyakorlásában. 
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A település fejlesztése 

Tiszaújváros városszerkezetére a változatosság jellemző. Városunk három 

településrészből áll, mely településrészek egymáshoz való viszonyát az egymásra 

utaltság és kölcsönösség jellemzi, a fejlesztési források elosztásnál figyelemmel kell 

lenni a településrészek sajátosságaira.  Egymás mellett van jelen az iparosított 

technológiával megépült, telepszerű, többszintes beépítésű lakókörnyezet, a telkes, 

családi házas és zártsorú beépítés, a vállalkozói formában épített, piaci értékesítésű 

kistársasházak, a falusias környezet és a kisebb-nagyobb gazdasági létesítmények az 

ipari övezetben. 

 

A városi területek fejlesztéséhez szükséges tervek elkészültek, azt a Képviselő-

testület településszerkezeti és szabályozási terv, illetve helyi építési szabályzat 

formájában helyi rendeletben rögzítette. A településrendezési terv a város területi 

tartalékainak teljes felhasználásával fogalmazta meg a beépítési lehetőségeket, ami 

azt jelenti, hogy a tervben megjelölt területek beépítése után nem rendelkezik 

további fejlesztési területekkel. 

 

A következő időszak legfontosabb feladata a beépítések támogatása mellett 

Tiszaújváros és térsége középtávú fejlesztési stratégiájának az elkészítése, mely 

kijelöli a további fejlődés irányait, megfogalmazza a fejlesztés sokrétű, többirányú 

feltételeit és a megvalósításhoz szükséges intézkedéseket. 

Tiszaújváros fejlődése során mára a térségigazgatási, gazdasági és szellemi életének 

központjává vált. Ez fontos szempont a városfejlesztési céljainak kijelölésében, az 

infrastruktúra fejlesztésében. 

 

A központi szerepkörhöz szükséges létesítményi, intézményi háttér nagyobb részben 

megvalósult, de hiányzik az egységes szemlélettel kialakított városközpont: egyes 

épített környezeti elemek elhelyezkedésük és adottságaik miatt szigetszerű hatással 

jelennek meg. 
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Az utóbbi években a város a fejlesztés olyan területét célozta meg a turizmus, az 

üdülés, az idegenforgalmi beruházások révén, amelyek további, a térségen kívüli 

hatással bíró fejlesztést is garantálnak. Ennek kiterjesztése mind a természeti 

adottságokra alapozóan, mind a művi környezetre vonatkozóan további fejlesztési 

célkitűzéseket fogalmazhatnak meg.  

  

Intézmények működése 

Tiszaújváros Önkormányzata a kötelező és önként vállalt feladatai minél magasabb 

színvonalon történő ellátása érdekében jelenleg nyolc intézményt működtet. Az 

Önkormányzat racionalizálta intézményrendszerét 2000-ben, majd 2008-ban. A 

2000-es nagy átszervezést követően 2008-ban egyrészt funkcionális átszervezést 

hajtott végre a Városi Intézményellátó Szervezet létrehozásával, ekkor megszűntette 

az intézmények önálló gazdálkodási jogkörét, a továbbiakban az intézmények 

önállóan működő költségvetési szervként végzik munkájukat.  Másrészt 

megszüntette a Vásárhelyi Pál Általános Művelődési Központot, mint önálló 

közoktatási intézményt. A jogutódlással történő megszűnést követően az 

intézményegységek a város azonos típusú intézményeibe integrálódtak, helyileg 

tiszaszederkényi működéssel.  

 

A Derkovits Kulturális Központ, a Napközi Otthonos Óvoda, az Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, az Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola 

és Kollégium, a Tiszaújvárosi Rendelőintézet, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató 

Központ és a Városi Intézményellátó Szervezet jó színvonalon látja el a helyi 

kötelező és vállalt feladatokat, melyekhez a személyi és tárgyi feltételeket az 

Önkormányzat biztosította. A következő időszakban a feladatellátást 

harmonizálnunk kell a gazdasági lehetőségeinkkel, a demográfiai változásokból 

származó következményekkel és a jogszabályok módosításából eredő előírásokkal. 

 

Az önkormányzati tűzoltóság tárgyi feltételei, technikai felszereltsége a kor 

követelményeinek megfelelő színvonalú, működése jónak értékelhető. A 
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fejlesztésekre elkészült középtávú terv alapján lehet és kell a szükséges 

eszközbeszerzéseket az intézménynél végrehajtani. 

 

Intézmények felújítása 

Az előző években az önkormányzat évi 100 millió forintot fordított az intézményi 

épületek felújítására, melynek során a következő munkák lettek elvégezve: 

tetőfelújítások és az ezekhez kapcsolódó vízelvezető rendszerek, épületgépészeti 

berendezések, padló-és falburkolatok, villamossági felújítások, valamint nagy 

hangsúly lett fektetve homlokzati nyílászárók cseréjére. Az intézmények felújítását a 

gazdasági lehetőségeink függvényében folytatni kívánjuk. 

 

Gazdasági társaságok működtetése 

Tiszaújváros Önkormányzata 100%-os tulajdonában és többségi tulajdonában lévő 

cégei átalakításának eredményeként kialakult egy négyes feladatellátásra vonatkozó 

rendszer. A TiszaSzolg 2004 Kft. a városi közszolgáltatásokat, szolgáltatásokat, 

vagyonkezelést és fejlesztést, a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a város 

közterületeinek a gondozását, a közfoglalkoztatást látja el, a Tisza Média Kft. a 

lakossági tájékoztatást biztosítja. A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. feladata 

az önkormányzat sport és szabadidős szolgáltatásainak átlátható, színvonalas 

biztosítása. 

 

A munkahelyteremtés feltételeinek biztosítása 

Az önkormányzat szervezeteinél foglalkoztatottak számát tekintve a város egyik 

legnagyobb munkáltatója, a térségi feladatok további ellátása elősegítheti a 

munkahelyek megtartását. 

Folytatni kívánjuk, hogy a helyi vállalkozások részt tudjanak venni az 

önkormányzati beruházásokban, fejlesztésekben és felújításokban. Tekintettel a 

közbeszerzési törvény várhatóan kedvező módosításaira helyi kis- és 

középvállalkozásokat kívánunk bevonni az önkormányzati finanszírozású 

beruházások kivitelezésének megvalósításába. 
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A régiós és megyei adatokhoz képest Tiszaújvárosban kedvezőbb a munkanélküliség 

aránya. A munkaerő piaci körülmények az utóbbi években kedvezően alakultak. A 

városban az új üzemek és áruházak, valamint a már meglévő foglalkoztatók 

kapacitás- és ezzel együtt létszámbővítési törekvései növelték a munkát keresők 

elhelyezkedési lehetőségeit. A munkanélküliek esetében az alacsony iskolai 

végzettségűek helyzete a legnehezebb, mivel jelentősen csökkent az elmúlt években 

az alacsony képzettséget igénylő munkaerő iránti kereslet, nekik inkább a 

másodlagos, a szezonális munkapiacon vannak nagyobb esélyeik, illetve az 

önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás nyújt lehetőséget határozott idejű 

munkavégzésre.  

 

Az önkormányzat a lehetőségeivel élve függően támogatni kívánja a meglévő 

munkahelyek megtartását, valamint újak létesítését.  

A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti 

Közfoglalkoztatás Programja váltja fel, melyben Tiszaújváros Önkormányzata is 

rész vesz. A program pályázat keretében igényelhető támogatások felhasználásával 

valósul meg. A települési önkormányzatok és az állami infrastruktúrát kezelő 

gazdálkodó szervezetek mellett a program keretében a kis- és közepes vállalkozások 

is részesülhetnek a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásból.  

Munkanélküliek támogatására továbbra is a “segély helyett munkát” elvet 

alkalmazzuk. Minden lehetséges önkormányzati eszközzel támogatjuk a 

munkahelyek megtartását, újak létesítését és a közfoglalkoztatás bővítését.  

Nevelés-oktatás 

Tiszaújváros önkormányzata intézményhálózatán keresztül gondoskodik a 

közoktatás kötelező és vállalt feladatainak ellátásáról. A vállalt feladatok sorát 

növeli a sajátos nevelési igényű tanulók szegregált nevelése-oktatása, a középiskolai 

és szakiskolai oktatás, a középiskolai felnőttoktatás, a logopédiai, pedagógiai, 

pszichológia szakszolgáltatás, a kollégiumi ellátás, valamint a zeneművészeti 

oktatás. 
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Kiemelt figyelmet fordítunk intézményeink színvonalas működtetésére, a szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosítására. Városunkban közel 3800 gyermek/tanuló 

nevelését, oktatását végzi 381 pedagógus 74 fő egyéb foglalkoztatott segítségével. A 

2008. júliusi átszervezést követően a Városi Intézményellátó Szervezet látja el a 

közoktatási intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, biztosítja 

intézményeinkben az étkeztetést, a takarítást és a karbantartást. 

A kötelező és vállalt közoktatási feladatok ellátása a 2008-ban lefolytatott 

átszervezést követően kialakult intézményhálózattal megoldott, ugyanakkor a 

Vásárhelyi Pál Iskola csökkenő gyermeklétszáma, valamint az óvodai ellátásban 

jelentkező megnövekvő igények - a városba való beköltözések növekedése - a 

jelenlegi keretek átgondolásának szükségességét vetítik elő. 

A középiskolai oktatásban és a szakképzésben is rugalmas, a gazdasági élet 

elvárásainak és igényeinek megfelelő képzési struktúrát kívánunk kialakítani. 

Szeretnénk elérni, hogy minél több tanuló városunkban találja meg a képességeinek 

leginkább megfelelő képzési formát. 

Az elmúlt időszakban a szakmai munka során a múlt értékeit megőrizve az 

oktatáspolitikai lehetőségek kiaknázására törekedtek közoktatási intézményeink. A 

feltételek biztosítottak voltak városunkban a megszokott színvonalon végzendő 

oktató-nevelő munkához, ugyanakkor a meglehetős gyakorisággal változó 

mindenkori jogszabályoknak való megfelelés komoly erőfeszítésre késztette a 

közoktatási intézmények vezetőit, dolgozóit. 

A város lakóival el kell fogadtatnunk az élethosszig tartó tanulást és segíteni kell 

mind a fiatalokat, mind az aktív korúakat az ebben való részvételben. Az 

önkormányzati minőségirányítási programban vállalta a Képviselő-testület az 

oktatási-tanulási lehetőségek biztosítását helyi szinten. 

 

Közművelődés, közgyűjtemények 

Tiszaújváros közművelődési, közgyűjteményi intézménye az önkormányzat 

elvárásait és a szakma követelményeit teljesítve látja el az önkormányzat kötelező 

feladatait. 
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A város kulturális életét a sokszínűség jellemzi. Az önkormányzati intézményeken 

túl egyesületek, közalapítványok, egyházak és kisebbségi szervezetek is folytatnak – 

különböző mértékű – kulturális, művelődési és művészeti tevékenységet. A 

feladatellátás feltételei biztosítottak. Az önkormányzat közművelődési rendelete 

megfelelően tartalmazza a feladatellátás szervezeti-jogi formáit, funkcióit. A 

rendezvénysorozatokban együtt kell működni a civil szervezetekkel, a környező 

településekkel, a kulturális és idegenforgalmi gazdasággal a megvalósítást segítő 

külső források megszerzése, a látogatottság és a színvonal növelése érdekében. 

Sport 

Az önkormányzat támogatja az intézményekben működő iskolai sportköröket, 

diáksport egyesületeket, biztosítja a szervezett úszásoktatást. Megkülönböztetett 

figyelmet fordít a diáksportra, a szabadidősportra, valamint a versenysport 

utánpótlás nevelésére.  

 

A város minőségi sportjának fejlesztése érdekében szükséges a kiemelkedő 

eredményeket elérő sportolók és egyesületek támogatása. A támogatási rendszer a 

korábbi időszakhoz hasonló rendszerben, de folyamatos felülvizsgálat mellett 

működik. Tovább kell segíteni a már hagyományossá vált országos és nemzetközi 

sportrendezvények szervezését és lebonyolítását. 

 

Egészségügyi ellátás 

Tiszaújváros Önkormányzata az egészségügyi alapellátásokat (8 háziorvosi, 4 házi 

gyermekorvosi, 7 fogorvosi körzet, 8 védőnői szolgálat, iskola-egészségügyi és 

ügyeleti ellátás) a lakosság igényeinek megfelelően jó színvonalon és megfelelő 

szabályozottsággal működteti. Az egyéb humán egészségügyi ellátások keretében 

gyógyfürdő ellátás, foglalkozás egészségügy és sportorvosi ellátás biztosított.  

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet járóbeteg szakellátása közel 18 településen 

heti 538 szakorvosi és 200 nem szakorvosi óra keretében 43 088 lakos ellátását 

biztosítja. A járóbeteg szakellátáson belül 27 szakma működik, melyben az 

alapszakmák mind megtalálhatók. Az ellátást kiegészíti a gondozók működtetése, 
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valamint bizonyos speciális ellátások, ilyen a mozgásszervi rehabilitáció és a 

balneoterápia. Az intézmény több mint öt éve a Többcélú Kistérségi Társulással 

közösen - önként vállalt feladatként - fogászati ügyeletet működtet. 

 

A szakrendelői részleg rekonstrukciója által 2011. évben a szakrendelések új, a 

betegigényeket maximálisan kielégítő elhelyezést nyernek. A színvonalas gyógyítást 

segíti, a korszerű diagnosztikai és terápiás eljárásokat biztosító új, modern orvosi 

műszerpark és műszerzettség, a barátságos és betegcentrikus környezet. A 

működtetett ellátások tekintetében a jövőben is szükséges gondoskodni az 

elamortizálódott eszközök pótlásáról pályázati és a saját forrásokat is felhasználva. 

 

Az önkormányzat a település lakosságának színvonalas egészségügyi ellátását, 

valamint az egészséggel összefüggő életfeltételeinek javítását az elkövetkezendő 

években is komplex és kiemelt feladatként kezeli, mely elsősorban a Tiszaújváros 

Városi Rendelőintézet tevékenységi körében valósulhat meg. 

 

Szociális ellátás 

A szociális ellátások és szolgáltatások lehetséges alanyai elsősorban a kedvezőtlen 

körülmények között élőkből, a tartós munkanélküliekből, idősekből, betegekből, 

fogyatékosokból és hajléktalanokból kerülnek ki. A demográfiai adatok szerint nem 

hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy a születések száma városunkban is 

folyamatosan csökken, ugyanakkor a várható életkor időtartama növekszik, mellyel 

egyidejűleg emelkedik a 60 éven felüli lakosok aránya. A város lakossága idősödik, 

és előreláthatóan egyre többen fognak segítségért fordulni a szociális szolgáltató 

rendszerhez, ezért fel kell készülni az ebből adódó feladatokra.  

 

Az elmúlt időszak gazdasági és társadalmi hatásai jelentősen befolyásolták a 

lakosság egyes rétegeinek anyagi és szociális körülményeit. 2010. évben a gazdasági 

válság hatásaként jelentkező lakossági eladósodás, valamint a munkanélküliek 

számának emelkedése jelentősen megnövelte a tartósan, vagy ideiglenesen rászoruló 
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személyek szociális ellátások iránti igényét. Egyre több család és háztartás került 

krízishelyzetbe és küzdött napi megélhetési problémákkal, eladósodással.  

 

A pénzbeli és természetbeli szociális ellátások közül Tiszaújváros Önkormányzata 

az alábbi kötelező ellátási formákat nyújtja: időskorúak járadéka, rendszeres 

szociális segély, bérpótló juttatás, ápolási díj, átmeneti segély (ezen belül 

gyógyszertámogatás, és rendszeres átmeneti segély) temetési segély, köztemetés, 

normatív lakásfenntartási támogatás, közgyógyellátás.  

 

A kötelező ellátásokon túl úgynevezett helyi és önként vállalt támogatások is segítik 

a szociálisan rászorult személyek lakhatását, megélhetését és egészségügyi ellátását.  

Ezek az ellátások: az adósságkezelés, a helyi lakásfenntartási támogatás, a 

méltányossági alapon nyújtott ápolási díj és közgyógyellátás. Támogatásként 

biztosított az év végi támogatás, valamint a 65 év felettiek kábeldíj és 

szemétszállítási díjkedvezménye, a fiatalok életkezdési támogatása. A jelenlegi 

ellátórendszer alkalmas, megfelelően kezeli a krízis helyzetbe kerülő és nehéz 

életkörülmények között élő személyek és rétegek problémáit, ezért fenn kívánjuk 

tartani. 

 

Tiszaújváros Önkormányzatának lakásépítéséről és lakásvásárlásáról szóló helyi 

rendelete lehetőséget nyújt a Tiszaújvárosban letelepedni vágyó fiatalok első lakás 

szerzésének támogatásához.  

Az általunk vezetett önkormányzat intézkedései, távlati elképzelései kialakítása 

során továbbra is kiemelt figyelemmel lesz a nőkre, a fiatalokra és a fogyatékkal 

élőkre. Meg kell teremteni azokat a feltételeket, melyek segítségével érdekeiket 

jobban tudják megjeleníteni. 

A pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz kapcsolódó kiemelt feladatok: 

- A mélyszegénységben élők társadalmi és szociális problémáinak megoldása terén 

jelentősebb javulás néhány éven belül nem várható, ezért az Önkormányzat által 

működtetett támogatási rendszereknek továbbra is segíteniük kell a nehéz 
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szociális körülmények között élő, hátrányos helyzetű személyeket, gyermeket 

nevelő családokat életkörülményeik fenntartásában és lakhatási feltételeik 

megőrzésében.  

 

Szociális szolgáltatások 

A városban jól kiépített szociális szolgáltatási rendszer segíti az idősek, betegek és 

rászorultak gondozását, problémáik megoldását, a saját otthonukban nyújtott 

segítség vagy intézményi elhelyezés keretében. Tiszaújvárosban a szociális 

rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátások, 

valamint a gyermekjóléti alapellátás a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 

közreműködésével valósul meg.  

 

A szociális alapszolgáltatás keretén belül az intézményi étkeztetést, házi 

segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást (a Tiszaújváros Többcélú 

Kistérségi Társulással együttműködve) nappali ellátást, családsegítést nyújt.  A 

szakosított ellátási formák közül időseknek átmeneti elhelyezést (nem kötelező 

ellátás) biztosít.  

 

A hajléktalan ellátás a városnak nem kötelezően ellátandó feladata, de a probléma a 

város hétköznapjaiban jelen van és szükséges kezelni. 

 

Az ellátások jó színvonalúak, egymásra épülők, az igénybevevők számára egészségi 

állapotuknak és szociális körülményeiknek megfelelő ellátási szintet biztosítanak.  

 

A szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiemelt feladatok: 

- Az önkormányzat továbbra is a város intézményhálózatán keresztül, annak aktív 

részvételével biztosítja a szociális feladatok ellátását, ugyanakkor a 

szolgáltatások fejlesztése terén számít a civil szféra (egyházak) aktív 

közreműködésére (Idősek Otthona, Hospice létesítése esetén). 
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- A Szolgáltatástervezési Koncepcióban megfogalmazott javaslatok alapján, 

valamint a helyi Idősügyi Stratégia célkitűzéseinek figyelembevételével javasolt 

az ellátórendszer fejlesztése, és a helyi viszonyokhoz történő igazítása. A 

demográfiai változásokból adódóan szükséges lesz az alapellátások bővítése, 

elsősorban a házi segítségnyújtás vonatkozásában. 

 

Gyermekvédelem 

A gyermekvédelmi ellátások közül kötelező a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nyújtása. A 

tankönyvtámogatás és gyermekétkeztetési térítési díj hozzájárulás, a táboroztatási 

támogatás önként vállalt feladat, melyet a gyermekek és a gyermekes családok 

hátrányainak enyhítése céljából vállal az önkormányzat. 

 

A gyermekvédelmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiemelt feladatok: 

- Javasolt a gyermekes családok önkormányzat által biztosított támogatási 

rendszerének fenntartása a város költségvetési lehetőségeinek 

figyelembevételével.  

- Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermeket nevelő, nehéz anyagi körülmények 

között élő családok szociális hátrányainak kompenzálására, a hátrányos helyzetű 

csoportok társadalmi esélyegyenlőségének megteremtésére, a családban történő 

nevelkedésük elősegítésére, a veszélyeztetettség megelőzésére. 

- A fiatal korosztály tagjainak számára szükséges az információk elérhetőségét 

biztosító, valamint a gyermekek és fiatalok képesség- és közösségfejlesztését 

célzó, nem formális pedagógiai programokkal kapcsolatos szolgáltatások 

biztosítása, a különböző prevenciós szolgáltatások nyújtása. 

- Továbbra is fontos feladat a gyermek-és ifjúságvédelmi rendszer szakmaközi 

együttműködésének elősegítése és koordinálása. 
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Idegenforgalom, turizmus 

Az önkormányzat a gazdasági társaságain keresztül látta és látja el az 

idegenforgalom és sporttevékenység céljait szolgáló feltételek biztosítását, 

fenntartását és fejlesztését. Az idegenforgalom és turizmus fejlesztésében több 

városi nagyberuházás (termálfürdő, camping, sportpark) jelentős szerepet játszik.  

 

A rendezvényturizmusban érzékelhetőek a már hagyományosnak nevezhető 

rendezvények, mint a Tavaszi Fesztivál és Városnapok, a Triatlon Nagyhét hatása is. 

A rendezvények, kulturális események átszervezésének lehetőségével élni kell, 

figyelemmel az önkormányzat, a lakosság teherbíró képességére és rendezvény 

igényére. 

Az elképzelések megvalósításához a résztvevők együttműködésére, a város 

idegenforgalmi vonzerejének erősítésére, megfelelő kommunikációra, hosszabb 

távra szóló marketing terv készítésére és megvalósítására van szükség. 

A jövőben is támogatni kívánjuk a kulturális és sportéletet, amelyek kiterjednek a 

rendezvényekre, a területet kiemelkedően képviselő szervezetekre és személyekre, 

akik Tiszaújváros jó hírnevét öregbítik szerte a világban. 

 

Testületi működés feladatai 

A Képviselő-testület megbízatásának időtartama alatt vállalja a ciklusprogram 

megvalósítását, tevékenységét a programban meghatározott céloknak, fejlesztési 

elképzeléseknek rendeli alá. Változatlan feladatának tekinti a Képviselő-testület a 

város működőképességének, a működés területén kialakult magas színvonal 

megőrzését, a város fejlesztése, fejlődése dinamizmusának megtartását, térségi 

szerepkörének erősítését. Döntéseit ennek szellemében megalapozottan, kellő 

körültekintéssel kívánja meghozni. 

A Testület – a munka tárgyi feltételeinek folyamatos és magas színvonalú 

biztosításával – működésében érvényesíteni kívánja a racionalizálás és 

költséghatékonyság elvét. 
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Polgármesteri Hivatal 

A Képviselő-testület a jövőben is biztosítja a hivatali működéshez szükséges 

személyi és tárgyi feltételeket, folyamatosan figyelembe véve a közigazgatási reform 

intézkedéseit. 

A Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület szerveként továbbra is az 

önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látja el. A következő évek 

feladatai is igénylik a hivatali működés folyamatos és tervszerű fejlesztését, 

korszerűsítését, szemléletének módosulását, az ügyintézés korszerűsítését, a hivatali 

munkavégzés elismert és szakmailag elfogadott eredményeinek megtartása mellett. 

 

Kapcsolatok, kommunikáció, marketing 

A Képviselő-testület a lakosság megelégedettségének egyik zálogát látja abban, 

hogy a városban működő civil szervezetekkel, egyházakkal, szakmai és lakossági 

érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezetekkel, megyei és országos 

intézményekkel, a gazdasági élet szereplőivel folyamatos párbeszédet folytat, és 

törekszik a meglévő kapcsolatok fejlesztésére, új kapcsolatok kialakítására.  

A Képviselő-testület e kapcsolatokban az egyenrangú partnerséget elismerve a 

városi érdekeket kívánja megjeleníteni, ezért támogat minden olyan 

kezdeményezést, amelyek az önkormányzati feladatok hatékonyabb, eredményesebb 

ellátását és a lakossági igények magasabb színvonalon történő kielégítését segítik 

elő. Ennek érdekében fontosnak tartjuk, hogy az önkormányzat továbbra is 

működtesse az érdekegyeztetés fórumait, tegye lehetővé, hogy a szakmai, lakossági 

érdekképviseleti szervezetek kifejthessék álláspontjukat az őket közvetlenül érintő 

döntésekkel kapcsolatban. 

 

Az önkormányzat - a lehetőségekhez mérten - továbbra is támogatja az általa 

létrehozott közalapítványt. A jövőben is fenntartjuk a kisebbségi önkormányzatokkal 

kialakított hatékony együttműködési rendszert, támogatjuk őket az identitásuk 

megőrzésében. Az együttműködés területei elsősorban az oktatás, foglalkoztatás, az 

egészségügy és a kulturális értékek megőrzése. Közös feladat a kölcsönösség, 



GAZDASÁGI PROGRAM 2011-2014. 

 32. oldal   

 
 

egyenrangúság biztosítása ebben a kapcsolatban. A nyilvánosság biztosítása, a 

döntések előkészítésének, végrehajtásának és a működésnek az átláthatósága az 

önkormányzat legfontosabb feladatai közé tartozik, ezáltal juthat a lakosság 

információkhoz az önkormányzat tevékenységéről, és ez teremt lehetőséget a 

véleménycserére, a polgárok jogainak és kötelezettségeinek megismerésére. 

 

Az önkormányzat éves kommunikációs tervének megfelelően folyamatosan 

biztosított a Képviselő-testület, valamint a lakosság, a gazdálkodó szervezetek és 

egyéb helyi szervezetek közötti kapcsolattartás, tájékoztatás és véleménycsere.  

Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatok területén folytatja, fejleszti a 

testvérvárosi, illetve partnerségi kapcsolatokat jelenlegi partnereivel, továbbá 

szorgalmazza új kapcsolatok kialakítását a kölcsönös tapasztalatcsere, a gazdasági, 

kulturális, közigazgatási együttműködés elősegítése érdekében. Továbbra is 

törekszik arra, hogy a határon túl élő magyarság által lakott városokkal is 

alakuljanak ki partnervárosi kapcsolatok. 

 

Térségi együttműködés 

Kiemelten fontos az elkövetkezendő időszakban az együttműködés, az összefogás 

erősítése a környező településekkel, a kistérség önkormányzataival, az 

egyenrangúság, a partnerség szabályainak, elvárásainak betartásával. Tiszaújváros 

mint körzetközpont, vonzásközpont kötelessége, kiemelt érdeke közreműködni a 

közszolgáltatások kistérségi szintű szervezésében, egyes szolgáltatások ellátásában, 

megvalósítható programok készítésében, elfogadásában. 

 

Közrend, közbiztonság 

A közrend, közbiztonság megteremtése, megőrzése többrétű feladat. A Képviselő-

testület megalkotja a közrend, közbiztonság helyzetét megőrizni, javítani kívánó 

helyi rendeleteit, a rendőrség – a közterület felügyelet és egyéb civil szervezetek 

szakmai támogatása mellett – törekszik az azokban foglaltak betartatására. A város 

lakossága példamutató magatartásával, a közrendet zavaró kisebb súlyú 
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cselekmények észlelésével és jelzésével jelentős szerepet játszik a közrend, 

közbiztonság megőrzésében. 

Az Önkormányzat partnerségen alapuló együttműködésre törekszik a 

vendéglátósokkal és a szórakozóhelyek tulajdonosaival, azzal, hogy mindig a város 

lakóinak a nyugalma az elsődleges cél. 

Tiszaújváros területének közrend, közbiztonsági helyzetét értékelve megállapítható, 

hogy mind az objektív, mind a szubjektív biztonság az országos átlagtól jobb, 

Tiszaújváros polgárai a nap bármely szakában mind az utcákon, mind a lakásukban 

biztonságban érezhetik magukat, a személyüket érintő támadástól nem kell tartaniuk.  
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PRIORITÁS: A GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA 

A prioritás azokat az intézkedéscsoportokat gyűjti össze, amelyek közvetlen hatást 

gyakorolhatnak a helyi gazdaság jövedelemtermelő képességére, a sikerágazatok 

letelepítésére és fejlődésére. Az intézkedéscsoportok célja a vállalkozási környezet 

javítása, elsősorban a letelepedési feltételek igényekhez történő alakításával. A város 

versenyképességének, jövőbeni működésének fontos eleme a turizmus 

alapinfrastruktúrájának fejlesztése és a további befektetés ösztönzés. 

 

Intézkedéscsoportok 

1.1. A gazdasági infrastruktúra fejlesztése 

Az intézkedéscsoport célja olyan ipari területek fejlesztése, amelyek elősegíthetik a 

helyi (tiszaújvárosi székhelyű) kis- és közepes vállalkozások fejlődését, valamint 

perspektivikus iparágak és új vállalkozások megtelepedését is szolgálják. 

 

Ipari övezetek beépítési lehetőségének támogatása 

Tiszaújváros Önkormányzata az ipari park létrehozásával lehetőséget biztosít, illetve 

biztosított a térségben jelenlévő és újonnan alakuló kis és közepes vállalkozások 

fejlesztésének, versenyképességük elősegítésének, illetve multinacionális társaságok 

és beszállítók munkahelyteremtő beruházásainak. Az Önkormányzat az ipari park 

működtetésével, hasznosításával a TiszaSzolg 2004 Kft-t, mint vagyonkezelő 

társaságot bízta meg.  

Az iparterületek vállalkozásokkal történő feltöltését a cégek forráshiányán túl a 

beépítési nehézségek gátolják, ezért az önkormányzat a munkahelyteremtés 

szempontjából fontos vállalkozások letelepítése érdekében támogatja a TRT 

módosítását. 

 

1.2. Turizmusfejlesztés 

Tiszaújváros gazdasági fejlődésének egyik kitörési pontja továbbra is a turizmus 

lehet. A város és környékének kiváló földrajzi, természeti adottságai ehhez remek 
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alapot biztosítanak, melyet negatívan befolyásol az ipari környezet, illetve a 

szolgáltatási alapinfrastruktúra és a szakmai hátteret biztosító szervezet hiánya.  

Tiszaújváros nevének említésekor az emberek nagy többsége a most már a 

Termálfürdőre gondol (néhányszor még beugrik a nyáron is működő jégpálya), 

amely egy jó hívó szó lehet, de önmagában nem elegendő (Termálújváros). 

 

A turisztikai tevékenységek koncentrálása 

Tiszaújváros turizmus-fejlesztésében komoly előrelépést jelenthet a tevékenység egy 

szervezethez történő koncentrálása, melynek célja a városba érkező vendégek 

számának növelése, s új szolgáltatások bevezetésével egy magasabb szintű 

kiszolgálást eredményez. 

A létrehozandó szervezet célja, hogy a helyi program- és szálláshelykínálat 

összefogásával, új programok és rendezvények létrehozásában közreműködve az 

eddigieknél több vendég számára tegye vonzóvá a várost és az elérhető 

szolgáltatásait. A keretei között folytathatnánk a részletes tájékoztatást biztosító 

helyi Tourinform iroda tevékenységét is. 

Egyre többen választják (bár 2010. évben stagnált a látogatók száma) 1-1 napos 

programként a termálfürdőt, vagy a Triatlon nagyhét rendezvényeit, illetve a hazai 

folyókon történő horgászást. A város adottságai ezen a téren jók: a fürdő kiváló 

tisztaságáról ismert, a Tiszát a Triatlon nagyhéttel együtt nem kell bemutatni, 

azonban szálloda hiányában nem vagyunk felkészültek a vendégfogadásra. Az 

idegenforgalmi szolgáltatások, a tájékoztatás szigetszerűen, egymástól elkülönülve 

valósul meg. A szinergiák kihasználása érdekében a koordinációban nagy szerep 

hárulhat a város új szervezetére. A feladatai között szerepelne az is, hogy a 

testvérvárosi kapcsolatokban rejlő turisztikai lehetőségeket (pl.: a kínai piac 

hatalmas potenciális vendégkört jelenhet) minél jobban kihasználja.  

Ugyancsak fontos, hogy a feladatot koordináló szervezet aktív szerepet játsszon a 

városi rendezvények szervezésében, színvonalas lebonyolításában, új rendezvények 

létrehozásával további lehetőségeket teremtsen a városban eltöltött vendégéjszakák 

számának növelésére együttműködve a Derkovits Művelődési Központtal is. A 

tevékenységek és lehetőségek között kiemelt szerepet kaphat a következő lehetőség 
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is, hogy a szervezet egyben üzletet is működtethetne, ahol a városhoz és 

környékéhez köthető ajándéktárgyak, népművészeti termékek, képeslapok és 

könyvek vásárolhatók, de megtalálhatóak lennének a város és környékének helyi 

kézműves termékei is. 

 

Egészségturizmus fejlesztése 

A város jelen pillanatban nem képes egy napnál tovább a térségben tartani és 

tartalmas programmal szolgálni az idelátogatóknak. Ezért is fontos, hogy a 

turisztikai kínálatot a fürdőzés mellett új tartalmakkal egészítsük ki. A magyar 

gyógy-turizmus tradicionálisan a gyógyvízre alapozott, de az egészségturizmus 

piaca kitágult és a világ jelentős részén a magyar gyógyvíz, mint fogalom nem erős 

hívószó. A gyógyvíz szerepe átértékelődött, a terápiás lehetőségek kitágultak, 

átalakult a fürdő fogalma, célközönsége, így a gyógyvíz adta természetes 

monopóliumok megszűntek. A világ ma már mást gondol erről: a gyógyvízre épülő 

klasszikus termálfürdők helyét kezdi átvenni a „kék medencés” 

élmény/látványfürdők divatja. A gyógyvíz alapú szolgáltatások területén növelni 

kell a medikális szolgáltatások arányát, erősebben kell használni a szakmai 

elemeket, az adott víz unikális jellegét, terápiás spektrumát. Ma gyógyulás alatt és 

körüli időben a betegek vagy kórházban, vagy szállodában helyezhetők el, és ezek a 

szolgáltatások nem átjárhatók. A rövid idejű ellátások, valamint a kúraszerű 

ellátások terjedése-elsősorban az egészségturizmus növekvő minőségi igényei miatt- 

új ápolási/elhelyezési formák kialakítását követeli. Ennek lehetséges változata a 

„medihotel”, amely a kapacitásait kizárólag a piacon értékesíti, ideértve a külföldi 

közfinanszírozásokat és a kiegészítő biztosítások/lakosság által finanszírozott 

többletszolgáltatásokat. Célszerű ezt a lehetőséget is megvizsgálni a magántőke 

bevonásával együtt. 

 

Rendezvény- és konferenciaturizmus fejlesztése 

Tiszaújvárosban ma már hagyományai vannak a kulturális fesztiváloknak és 

sportrendezvényeknek. Ezen a területen a legfontosabb célkitűzés a meglévő 
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rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése, segítségével a rendezvények 

marketing tevékenységének erősítése, valamint egységes arculat kialakítása. 

A rendezvények finanszírozhatósága érdekében törekedni kell az önkormányzat, a 

vállalkozások és a civil szervezetek hatékonyabb együttműködésére. 

Problémát jelent a város számára, hogy Tiszaújvárosban nincsenek megfelelő 

minőségű szolgáltatást nyújtó közösségi terek, amelyek alkalmasak lennének 

különböző konferenciák, társasági események színvonalas lebonyolítására. Ennek 

megoldására az ÚSZT keretén belül finanszírozható szállodaépítése adhatna egyfajta 

biztosítékot, hiszen az csatlakozva a termálfürdőhöz már egy minőségi ellátást 

adhatna. 

 

Szálláskapacitás fejlesztése  

Régi probléma a városban a szálláshelyek hiánya és most csak a mennyiségről 

beszélünk és nem a minőségről. A Tiszaújvárosban működő gazdasági társaságok 

üzleti partnereik vendégül látásakor, vagy konferenciák szervezésekor kénytelenek a 

várostól 25-35 km-es távolságra lévő szállásokat választani a színvonalas 

szolgáltatások miatt. Éppen ezért rendkívül fontos egy magánbefektető 

(szállodalánc) által megépített és üzemeltetett, legalább négy csillagos hotel 

mielőbbi megvalósulásának elősegítése. 

 

Tisza-parti városrész fejlesztése  

Folytatni kívánjuk a fejlesztéseket a Tisza-parti városrészben és törekedni fogunk a 

Tisza folyó turizmusba történő hatékonyabb bevonására. A Zabos Géza sétányon 

emléket kívánunk állítani a Tisza szerelmesének Dr. Zabos Gézának. 

 

Egyéni turizmus fejlesztése  

Az egyéni turizmus területén szükséges a város fekvéséből adódó kínálat – 

környékbeli látnivalók, vadászati, horgászati, lovaglási lehetőségek – propagálása, 

bemutató programok szervezése; a kerékpáros és a vízi turizmus fejlesztése. 
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1.3. Befektetés-ösztönzés 

Annak érdekében, hogy az ipari területek tervezett fejlesztései elősegítsék új 

vállalkozások, befektetők megtelepedését Tiszaújvárosban, hangsúlyt kell fektetni a 

befektetés-ösztönzésre is. Számunkra továbbra is fontos a befektetői kedv felkeltése, 

azonban legalább ilyen fontos naprakész és megfelelő mélységű információkkal 

ellátva ösztönözni a befektetni szándékozókat, valamint megteremteni számukra a 

megfelelő beépítési feltételeket, mind a városi ipari parkban, mind a nagyüzemek 

területén. 

 

Innovatív tevékenység támogatása 

A városnak módot kell találnia az innováció, a vállalkozói K+F tevékenység 

ösztönzésére, hogy a foglalkoztatási szerkezetben minél nagyobb arányt képviseljen 

a magasan kvalifikált munkaerő, mivel így tarthatjuk itthon a felsőfokú végzettségű 

fiatalokat. 

Ennek eszköze lehet az azonos ipari szegmensben működő helyi vállalkozások 

hálózatszerű fejlesztésének motiválása versenyképességük növekedésének 

érdekében, illetve az állami és európai uniós támogatások városi és regionális 

gazdasági prioritások szerinti elosztása a források összehangolt felhasználásának 

orientálásával. 

 

Helyi vállalkozások ösztönzése, befektetés-marketing működtetése 

„Tiszaújváros a jövő városa” program kidolgozásával és megfelelő 

marketingtevékenységgel ki kell használni a kisrégiós vezető szerepkörből adódó 

lehetőségeket. 

A befektetés-ösztönző tevékenységünket, illetve a tiszaújvárosi székhelyű 

vállalkozások bevonásának lehetőségeit minél szélesebb körében ismertté kell tenni, 

élve a befektetői fórumok, az írott és elektronikus média kínálta lehetőségekkel. A 

legfontosabb feladatunk az önkormányzat web lapján azon felületnek a kialakítása, 

melyen keresztül a helyi vállalkozások regisztráltathatják magukat. A regisztrált 

szervezetek hírlevél formájában kapnak értesítést a pályázati, beruházási 

lehetőségekről, illetve itt jelentkezhetnek be az egyes beszerzésekre is. 
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2. PRIORITÁS: FOGLAKOZTATÁS- ÉS HUMÁNERŐFORRÁS-

FEJLESZTÉS 

A prioritás azokat az intézkedéscsoportokat fogja össze, amelyek révén egyfelől 

növekedhet a foglalkoztatási szint, másfelől a foglalkoztatás biztonsága, 

tervezhetősége is megvalósulhat. Az önkormányzat mindenekelőtt az általa 

fenntartott (oktatási-nevelési, szociális, egészségügyi) intézményekben folyó 

minőségi munkát tudja befolyásolni, ugyanakkor aktív szerepet játszhat a minőségi 

munkaerő letelepedésének segítésében is. A gazdasági élet szereplőivel való intenzív 

kapcsolat elősegítheti a képzési irányoknak a piaci igények szerinti meghatározását 

is.  

Intézkedéscsoportok 

2.1. Nevelési-oktatási infrastruktúra fejlesztése 

Az intézkedéscsoport célja a nevelési-oktatási intézményhálózat rekonstrukciója, 

továbbá átstrukturálása, az oktatás minőségi értelemben vett személyi és dologi 

fejlesztése annak érdekében, hogy a képzés megfeleljen a jövőben a munkaerőpiac 

által támasztott egyre magasabb követelményeknek, valamint az önkormányzat 

gazdasági lehetőségeinek is. Itt azonban tekintettel kell lennünk a kormány 

elképzeléseire is, melyek az oktatás állami irányítás alá vonását jelenthetik. 

 

Intézményrekonstrukció 

Az intézkedés az óvodai, általános és középiskolai épületek felújítását, 

korszerűsítését tartalmazza, kettős céllal: az oktatási feltételek javítása és a 

fenntartási költségek csökkentése érdekében. 

A felújítások terén elsőrendű feladat a kötelező feladatot ellátó oktatási-nevelési 

intézmények működőképességének fenntartása, illetve a rendelkezésre álló 

forrásoknak megfelelően a további rekonstrukciójuk. 

Tiszaújváros önkormányzati intézményeinek rövid- és középtávú karbantartási-

felújítási munkáira tanulmányterv készült. Az ebben szereplő és az 

intézményvezetők által benyújtott igények figyelembevételével folytatódik az 
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intézményi épületek felújítása a 2011-2014. közötti időszakban, az alábbi javaslat 

szerint.  

A rendeltetési egység egészére kiterjedő javaslatok:  

Halasztást nem tűrő feladatok végzése:  

• Élet- és balesetveszélyes állapot megszüntetése, a menekülési útvonalak 
felülvizsgálata és kialakítása. 

• Villámvédelmi, tűzvédelmi rendszerek kialakítása, a tűzveszélyes állapot 
megszüntetése, elektromos kábelezés és védőföldelés biztonsági rendszerének 
felülvizsgálata. 

• Roncsolás-mentes épületdiagnosztika elvégzése a tartószerkezet állapotára. 

Épületrészekre vonatkozó felújítások: 
• Burkolat és belső nyílászáró csere szintenként egységesen és belső arculatterv 

alapján. 

• Folyamatos karbantartás, meszelés. 

 

Intézmények üzemeltetési költségének megtakarítását, illetve a használatot 

célzó fejlesztések 

A jelenlegi rendszerek egy része a mai technikai színvonalhoz képest elavult. A 

korszerű berendezések alkalmazásával, megfelelő használatával a fűtési költség 

intézményenként eltérően, de jelentősen csökkenthető. Az intézmény 

hőközpontjainak korszerűsítése már megtörtént, de magában a fűtési rendszerekben 

további korszerűsítést lehet még végrehajtani. 

Üzemeltetési költség megtakarítását célzó fejlesztések:  

- Épületenergetikai felülvizsgálat és hő-technikai követelmények megoldása. 

- Homlokzati nyílászárók cseréje, légtechnikai, páratechnikai és árnyékolási 

megoldások beépítése.  

- Épületgépészeti rendszerek felülvizsgálata, víztakarékos és hő-takarékos 

megoldások alkalmazása, külső közművek ellenőrzése.  

- Lapos tetős épületek csapadékvíz elvezetésének ellenőrzése.  

- Mosdó, zuhanyzó helyiségek gépészeti szellőzésének, páramentesítésének 

megoldása.  

- Akadálymentesítés. 
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Az oktatás dologi feltételeinek javítása 

Az infrastrukturális környezeten túl a nevelés, az oktatás, a képzés minősége 

alapvetően a nevelés-oktatás humán és dologi oldalától függ. Az intézkedés a dologi 

oldal – oktatástechnika, szakmai képzésnél speciális feltételek – fejlesztését célozza 

meg a közoktatási intézményrendszer valamennyi eleménél. Ezen feltételek 

biztosítása a kötelező feladatok területén indokolt. 

 

Vállalkozás-intézmény kapcsolatrendszer erősítése 

A szakmai képzéssel támasztott egyik legfontosabb kritérium a „kibocsátás” 

vállalkozói igényeknek való minél jobb megfelelése. A megfelelés számos tényezője 

közül az intézkedés a minél szorosabb vállalkozás-intézmény kapcsolatra 

koncentrál. Az Önkormányzat, mint intézményfenntartó vállalhat szerepet a 

kapcsolatok elmélyítésében. 

2.2. Foglalkoztatás támogatása 

Elsődleges cél a munkahelymegtartás, munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése, 

valamint a magasan kvalifikált munkavállalók hosszútávra szóló, illetve városunkba 

újból visszatelepülő fiatalok letelepedésének megkönnyítése Tiszaújvárosban. 

 

Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése 

Az iparterületek beépítési előírásainak az igényekhez való hozzáigazításával kívánja 

az önkormányzat a várost vonzóvá tenni újabb munkahelyteremtő vállalkozások, 

befektetők számára.  

 

„Tiszaújváros Visszavár” program 

„Tiszaújváros Visszavár” program kidolgozásával a város célja, hogy visszatérésre 

ösztönözze a városból elszármazott, képzett fiatalokat, illetve a városhoz bármilyen 

módon kötődő és ide visszatelepülni kívánó középkorúakat segítsük a 

hazatelepülésben. A program elemei között szerepeltetni kell a visszatéréshez 

szükséges munkalehetőségeket, lakáshoz jutás feltételeit és egyéb szabadidős 

lehetőségeket. Ennek a programnak szerves része az önkormányzati munkaerő 
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gazdálkodási program kidolgozása, ezért elsőként az város honlapján kell kidolgozni 

az önkormányzat szervezeteinél meglévő, illetve a jövőben képződő munkahely 

lehetőségek webes felületét és rendszerét.  

 

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása 

Az önkormányzat éves szinten több tíz millió forintot fizet ki rehabilitációs járulék 

címén. Ezt a forrást nem az államnak kell befizetnünk, hanem nekünk kell 

alkalmazni a megváltozott munkaképességű személyeket. Ezzel segítjük a 

Tiszaújvárosban élő, a foglalkoztatás szempontjából is nehéz helyzetben lévő 

emberek életét. Lehetőséget teremtünk számukra, hogy az intézményeinknél, a 

hivatalban, a cégeinknél olyan munkakört töltsenek be, amely hasznos a város és 

építő a foglalkoztatottak számára is. Ezek az emberek megfelelő szakmai munkát 

tudnak végezni, ha lehetőséget kapnak, mi pedig nem mondunk le senkiről 

Tiszaújvárosban. 

 

Városi közfoglalkoztatás 

Tiszaújváros, mint eddig is a jövőben is foglalkoztatóként kíván megjelenni a 

munkaerőpiacon, ezért minden évben önállóan vagy amennyiben szükséges a 

Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulással közösen vesz részt a Nemzeti 

Közfoglalkoztatási Program pályázatain. Az önkormányzati közfeladatok ellátása és 

a minél szélesebb körű foglalkoztatás érdekében legalább 80 fős keretet kívánunk 

évente foglalkoztatni. A pénzügyi lehetőségektől függően – a tartós munkanélküliek 

segítése érdekében – törekszünk a közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú 

megszervezésére. A másodlagos munkaerő piaci alkalmak megteremtéséhez az 

önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a lehetséges és bevonható pályázati 

forrásokat, igyekszik azokat a lakosság érdekében kihasználni. Támogatja a roma és 

a csökkent munkaképességű emberek foglalkoztatási feltételeinek megteremtését.  

 

 



GAZDASÁGI PROGRAM 2011-2014. 

 43. oldal   

 
 

3. PRIORITÁS: KÖRNYEZETI ÉS JÓLÉTI FELTÉTELEK 

JAVÍTÁSA 

Annak érdekében, hogy a város megfeleljen a XXI. század talán legfontosabb 

kihívásának, vagyis polgárai számára a lehető legjobb minőségű életfeltételeket 

kínálja, a gazdasági programban hangsúlyosan meg kell jelennie a természeti és 

épített környezettel, a jólét közösségi feltételeit biztosító intézmény-rendszerrel 

foglalkozó elemeknek. 

Intézkedéscsoportok 

3.1. Városrehabilitáció, lakásprogram 

Az intézkedéscsoport a város megújításával kapcsolatos feladatokat összegzi. Az 

intézkedéscsoport projektjei megvalósításakor vállalkozói tőke bevonása fokozottan 

kívánatos. Fontos újabb családi házas lakóövezetek kialakítása, valamint lakhatási 

célú magánberuházások elősegítése, illetve a panel felújítási program folytatása.  

 

Város rehabilitáció 

Városunk számára fontos, hogy az ÚSZT-ben rendelkezésre álló források a lehető 

leghatékonyabban, fenntartható eredményeket hozva kerüljenek felhasználásra, ezért 

minél intenzívebb magántőke bevonását szorgalmazzák. Egy „városrehabilitációs” 

modellnek kell érvényesülnie, amely biztosítja, hogy a fejlesztési elképzelések 

egymással koordináltan a rendelkezésre álló források megfelelő kombinációjában 

valósulhassanak meg. Ennek keretében a konstrukció a területi alapú, integrált 

megközelítésre épít. 

A modell elemei az Integrált városfejlesztési stratégia, az Közterület Rehabilitációs 

Program, valamint az intézményi és finanszírozási modell. 

Folytatjuk Tiszaújváros „Közterület Rehabilitációs Programját”, amely révén 

tervezetten és megfelelően ütemezve kerülhet sor a közterületek rendbetételére. 

 

A Városközpont közösségi térré alakításának programja: 

• városház tér rekonstrukciója, 
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• pihenőhelyek kialakítása a téren, 

• a nyári hőség enyhítésére szolgáló szökőkutak létrehozása a téren és a város 
több pontján, 

• a Dísztó vízszint szabályozásának megoldása. 

 

Felhagyott ipari területek megújítása 

Az intézkedés célja a város területén a jövőben elképzelhetően felhagyásra kerülő, 

vagy egykori funkcióját csak részben megőrzött iparterületeinek területeinek 

rehabilitációja. Különösen célszerű azokra a területekre koncentrálni, amelyek 

funkcióváltása hosszútávon elkerülhetetlen (pl.: ipari múzeum létrehozása 

lehetőségének vizsgálata). 

 

Panellakások rekonstrukciója 

Az önkormányzat eddig 47 (ÖKO Program 5, Panel rehabilitációs program 27, 

Energiaracionalizálási program 15) társasház 1.207 lakásának korszerűsítéséhez 

adott támogatást. Ebből 27 társasház hajtott végre teljes rekonstrukciót (hőszigetelés, 

nyílászáró csere, épületgépészeti felújítás, stb.). A költségvetés helyzetének 

figyelembe vétele mellett célszerű lenne a program folytatása, elsődlegesen a 

nyílászárók támogatásával, valamint a panelházak mellett a családi házakban lakók 

energia megtakarítási beruházásainak támogatása, kapcsolódva az ilyen jellegű 

állami pályázatokhoz. 

 

3.2. Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

A fejlesztések legfontosabb feladata a város forgalmi terhelésének, zsúfoltságának 

csökkentése, a város parkolási helyzetének javítása (különösen a nyári szezon idején).  

 

Közút- és járdaépítés, -rekonstrukció 

Tiszaújvárosban a gyalogjárdák általános állapota egyes, rövid szakaszokon 

meglehetősen rossznak mondható. A hibás állomány nagy részét 70-80-as években 

épült bitumenes burkolat alkotja. Ezek a közműjavítások és fektetéseket követően 
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igen rossz állapotba kerültek. A járdák megsüllyedtek, botlás veszélyesek. Ezért a 

hibás járda felületeket fokozatosan javítani szükséges. 

 A hibás szakaszokat felmérjük a város egész területén, majd elektronikus módon, a 

közműtérképeken koordinátákkal, fényképekkel együtt tüntetjük fel, illetve a 

javításhoz szükséges műszaki adatokkal együtt szerepeltetjük. A felmérés mindig 

aktualizálva kerül fel az önkormányzat honlapjára. A járdák műszaki állapota 

felülvizsgálata évente megtörténik, ezt követően fontossági sorrendben, az éves 

költségvetések készítése során meghatározásra kerülnek az elvégzendő 

járdafelújítások, átépítések. 

 

Továbbá meg kívánjuk építeni a Tiszaújváros-Sajószöged-Sajóörös településeket 

összekötő utat. A beruházás fedezetét pályázati forrásból kívánjuk megoldani. 

 

Kerékpárút építés 

A város célja, hogy növekedjen a környezetbarát kerékpáros közlekedés aránya 

Tiszaújvárosban, ezért fontosnak tartja a kerékpárút-hálózat fejlesztését, bővítését. 

A közlekedési zsúfoltságot csökkentheti a Szederkény városrészt és a központot 

összekötő kerékpárút. Továbbra is tervezzük a környezetkímélő alternatívát kínáló 

kerékpáros közlekedés fejlesztését városrészek között. 

 

Közlekedésbiztonság fejlesztése 

A város közlekedésbiztonságát javító intézkedésekre az egyre szaporodó, igen 

gyakran személyi sérüléssel járó balesetek miatt feltétlenül szükség van. Ezek 

egyike az előző pontban vázolt kerékpárút-hálózat fejlesztése, amellyel a ma még 

Szederkény városrész és a központ közötti, zömmel a közutakon bonyolódó 

kerékpáros közlekedést tehetnénk biztonságosabbá. 

Egyre gyakoribbak a sötétedés után a gyalogátkelő-helyeken bekövetkezett balesetek 

is. Módosítjuk a városi közlekedés rendjét a városlakók zajterhelésének 

minimalizálása és biztonságának maximalizálása érdekében. Ennek elemei: 
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- kiemelt gyalogátkelőhelyek építése a városi átmenő forgalom és a 

motorosok lassítása érdekében (pl. Örösi út, Szederkényi út), 

- a LIDL és a TESCO előtt körforgalom kiépítése, 

- az Örösi út volt Alterra Kft. épület oldalában lévő járda megépítése és 

folytatása a TESCO irányába, 

- a Lévay úton a LIDL irányába kerékpárút építése, 

- a Szent István út közlekedésének korszerűsítése és járda építése. 

 

Parkolóhelyek számának bővítése 

Tiszaújváros évről évre egyre nehezebben birkózik meg a növekvő számú 

gépjárműpark befogadásával. A parkolás – különösen a központban, illetve a 

termálfürdő környékén – mostanára mindennapos gondot jelent. A megnövekedett 

gépjárműállomány azonban nem csak a parkoláskor jelent nehézséget, hanem a 

tárolás esetében is. A Szederkényi úton a Termálfürdő miatti parkolási gondok 

haladéktalan megoldása és az ott lakók nyugalma érdekében új parkolókat építünk és 

szabályozzuk a parkolás rendjét. 

 

Helyi tömegközlekedés 

A várost más településekkel összekötő helyközi és a város területén belüli helyi 

autóbusz közlekedés rendje jó színvonalúnak, megfelelő gyakoriságúnak tekinthető. 

A városrészek között megvalósult helyi autóbusz közlekedést a Képviselő-testület 

továbbra is biztosítani kívánja, azonban indokolt a járatok kihasználtságát, valamint 

új megállóhelyek létesítésének szükségességét felülvizsgálni. Előzőek azt jelentik, 

hogy amennyiben megváltoznának a városban élők utazási szokásai, akkor 

szükséges a helyi autóbusz közlekedés felülvizsgálata. Fontos szempont azonban a 

buszforgalom esetleges (át)szervezésekor a kihasználtság.  

3.3. Közműfejlesztési program 

Az intézkedéscsoport egyfelől a városban a távhő vezetékek rekonstrukcióját, illetve 

a szennyvíztelep rekonstrukcióját, a meglévők közműelemek karbantartását 
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tartalmazza, másfelől a város fekvéséből adódó belvízkárok elhárítását, és nem 

utolsó sorban a csapadékvíz elvezetését célozza meg. 

 

Szennyvíztelep rekonstrukció 

Az intézkedés célja a felszíni és felszín alatti vizek és az ivóvízbázis védelme, 

valamint a szennyvízkezelés üzembiztonságának és a tisztítás hatékonyságának 

javítása érdekében elkezdődik a városi szennyvíztelep rekonstrukciója. A beruházás 

becsült költsége várhatóan 650 millió forint lesz. 

 

Vízközmű fejlesztés 

A város az országos helyzethez képest lényegesen kedvezőbb, előnyösebb 

helyzetben van a vezetékes szennyvízhálózatba be nem kötött ingatlanok száma 

tekintetében.  A szolgáltatás minőségének és az ivóvíz-, a szennyvíztisztítás 

hatékonyságának a javítása céljából szükséges további fejlesztéseket egy viszonylag 

magas műszaki színvonalú hálózaton kell végrehajtani, amely pillanatnyilag 

megfelel a jelen kor igényeinek, de alkalmasnak kell lennie az elkövetkező évtizedek 

jelentkező igényeinek kielégítésére is. 

A vízellátás tekintetében a rendelkezésre álló ivóvíztermelő kapacitás mennyiségi 

oldalon meghaladja a jelenlegi igényeket, így annak rövidtávú fejlesztése nem 

indokolt. A minőségi paraméterek vonatkozásában a kitermelt és jelenleg 

alkalmazott technológiával kezelt ivóvíz a vizsgálati eredmények alapján jónak 

mondható, mivel egyetlen, a vízminőséget alapjában meghatározó jellemző 

tekintetében sincs az egészségügyi határértékek közelében.  

 

Csapadékvíz és felszín alatti vizek elvezetésének fejlesztése 

A település csapadékvíz-elvezető hálózatának felülvizsgálatát követően külön 

program keretében kerülnek meghatározásra a meglévő csapadékvíz-elvezető 

hálózaton elvégzendő rekonstrukciós és fejlesztési feladatok. Ehhez kapcsolódóan az 

elmúlt csapadékbő évek kedvezőtlen tapasztalatai alapján tervbe vesszük a város 

északi részén fekvő, belvíz által veszélyeztetett területek belvíz és csapadékvíz 

elvezető rendszerének kialakítását. 
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A város fekvéséből adódóan állandó problémát okoz a csapadékvíz, melynek 

elvezetése megoldható a kiskeretek mögötti részen és a gát között területen 

kialakítandó csapadék vízelvezetővel az átemelőig. 

Erre azért van szükség, hogy a város új családi házas fejlesztéseinek közmű 

csatlakozásait megfelelő biztonsággal lehessen elvégezni, továbbá valamilyen 

szinten csökkentsük a belvíz problémákat. 

További probléma, hogy a felszín alatti vizek a domborzati viszonyokat követve a 

gát irányába mozognak, ennek következtében a számos utcában több épület 

alagsorában, pincéjében talajvíz jelenik meg. 

 

Energia ellátás és felhasználás fejlesztése 

Tiszaújvárosban teljes mértékben kiépült a villamos-energia- és a gázenergia-

hálózat, és az elmúlt időszakban végrehajtott műszaki fejlesztések nyomán egyre 

javuló színvonalon működik a távhőszolgáltatás. A Nemzeti Környezetvédelmi 

Programban megfogalmazott alapelvekkel összhangban városunk is megtette azokat 

az intézkedéseket, amelyekkel hozzájárultak az energiahatékonyság javításához, 

mind energiatermelői, mind energia-felhasználói oldalon.  

 

A távhő szolgáltatás esetében a cél az, hogy a szolgáltató, másrészt a hőenergiát 

felhasználó lakosság saját erővel, valamint állami és önkormányzati pályázati 

támogatási források bevonásával csökkentse a hálózati hőveszteséget, illetve az 

épületek energetikai jellemzőinek javításával a lakóépületek hőigényét. 

 

Az önkormányzat az eddigiekben is támogatta a lakosság energia-racionalizáló 

törekvéseit azzal, hogy a ’90-es évek végén létrehozta az önfinanszírozó, a 

társasházak és lakásszövetkezetek saját anyagi forrásait kiegészítő Épület Fenntartási 

Alapot, majd 2002-től elindította a lakásszövetkezeti és társasházi szektorban az 

energiatakarékossági pályázati rendszert. 

 

 A tömbszerűen épített társasházi lakások energiaracionalizálási programját ebben a 

ciklusban is folytatni kívánjuk. Programot készítünk a város fűtési rendszerének 
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2020. év utáni ellátásának alternatíváira, megvizsgáljuk a megújuló energiaforrások 

bevonásának a lehetőségét is. 

További cél az is, hogy a város távfűtését a gáztól a lehető legnagyobb mértékben 

függetlenített hőtermelővel oldjuk meg 2020. után. 

 

3.4. Zöldfelület-program 

Az intézkedéscsoport a természeti környezet megóvását és a közösség által használt 

terek zöldfejlesztését szolgáló elemeket, a városi zöldfelületek – parkok, közterek, 

játszóterek, zöldsávok, erdők – megújításával, létrehozásával, gondozásával 

kapcsolatos projekteket tartalmazza. 

 

Környezetvédelmi Program megvalósítása 

Az önkormányzat kiemelt feladata a települési környezet védelme, a környezet 

állapotának megőrzése és javítása. A feladat teljesítését megalapozta a Képviselő-

testület által elfogadott, önkormányzati ciklusokon átívelő 2009-2014 közötti 

Környezetvédelmi Program, amelyben átfogóan megjelöltük a környezetvédelem, 

környezetgazdálkodás tennivalóit. 

Jogszabályi kötelezettségből adódó feladat a környezetvédelmi program, valamint a 

település hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálata, amely magában foglalja a 

célkitűzések megvalósításának értékelését és a következő időszakra vonatkozó 

elképzelések felvázolását. 

 

A célkitűzések között kiemelten kell megjeleníteni: 

- a levegőminőség folyamatos mérését és káros hatásainak csökkentését, 

- a hulladékgazdálkodást, 

- a lakó- és közösségi épületek energetikai jellemzőinek javítását,  

- a lakosság és a tanulóifjúság környezettudatos gondolkodásának 

fejlesztését, 

- az ivóvíz minőségének megőrzését, 

- a talajszennyezések megelőzését 
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- az elpusztult fás szárú növényzet folyamatos pótlását.  

 

A városi zöldfelületek, parkok fejlesztése 

Míg a magyarországi városok zöldfelületi ellátottsága nemzetközi 

összehasonlításban mennyiségi és minőségi szempontból rosszabb a közepesnél, 

addig városunkban a zöldterületi ellátottság mértéke jónak mondható, természet 

közeli városkép alakult ki. Parkjaink, játszótereink rendezettek, lehetőséget 

nyújtanak a szabadban történő játékra és pihenésre. 

 

A város lakóterületein a zöldfelületek minőségi fejlesztése városesztétikai, 

egészségvédelmi, környezetvédelmi szempontból támogatandó feladat a levegő 

ülepedő és szálló porterhelésének csökkentése érdekében. 

 

 A városi zöldfelületek parkfelújítása keretén belül, a belterjes kezelésű 

zöldfelületeken található díszfák egészségi állapotának és a műszaki szempontok és 

irányelvek figyelembevételével folytatjuk az éves belterületi fatelepítési programok 

kidolgozását és végrehajtását, amelynek során egyrészt az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető egyedek kitermelését, másrészt a korábban 

kipusztult fák pótlását szükséges elvégezni a városi környezetet jobban tűrő, 

esztétikus, hosszabb élettartamú fafajok alkalmazásával. Sürgető feladat a 

lakótelepeken korábban ültetett faállomány felülvizsgálata, mivel a koros, esetleg 

nem lakótelepi környezetbe, néha az épületekhez túl közel telepített fák a lakásokat 

túlzottan beárnyékolják, valamint összenőtt hatalmas lombjuk néhol 

balesetveszélyessé vált.  

 

A várost övező, az önkormányzat tulajdonában lévő alacsonyabb hasznosítottsági 

fokú területeken az erdőterületek mennyiségi növelését fontos fejlesztési 

célkitűzésként fogalmazhatjuk meg. Ezen terv megvalósításának a kedvezőtlen 

termőhelyi adottságok ellenére fontos részét képezi a város északi határán 

kialakítandó zöldgyűrű, amely az északi városrész szél elleni védelmét lesz hivatott 

biztosítani. 
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Kiemelt figyelmet fordítunk várost övező területeken, a kertvárosban és a családi 

házas beépítésű részeken, valamint a beépítetlen, kiskerti művelés alatt álló telkeken 

az allergén pollent termelő gyomnövények elszaporodásának megakadályozására. 

 

Játszóterek felújítása 

A 78/2003. (XI.27.) játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló GKM. rendelet 

figyelembe vételével 2008. december 31-ig meg kellett szüntetni minden olyan 

köztéri játszóteret, le kell bontani minden olyan eszközt, mely nem felel meg a 

szabvány előírásainak, illetve az ahhoz szorosan tartozó esésvédő felületek 

valamilyen okból nem alakíthatók ki (hely hiánya, növényzet vagy egyéb 

tereptárgyak). 

A költségvetés elkészítése során az anyagi lehetőségek függvényében kell 

meghatározni, hogy mely játszóterek kivitelezésére kerüljön sor. 

A kivitelezésekkel párhuzamosan a meglévőkön kívül további tervek készítéséről is 

gondoskodni kell. Emellett rendkívül fontos a megépült (16 játszótér) szabványos 

játszóterek fenntartása, valamint az előírt ellenőrzések és felülvizsgálatok elvégzése.  

 

Baba-barát játszótér építése 

A városban egyre nagyobb az igény a „baba-barát” játszótér megépítésére, ahol a 

gyermekek nyugodt körülmények, az életkoruknak megfelelő játékelem között 

tudnak játszani. Az 1-3 éves korosztály játszórészeit el kell keríteni, hogy 

elkerülhető legyen a nagyobb gyerekek átközlekedése, szaladgálásával előforduló 

balesetek. Meg kell vizsgálni, hogy „felmenőrendszerű” játszótér együttes kerüljön-e 

kialakításra (külön-külön), hogy a családok nagyobb gyermekeivel ne kelljen 

máshová menni. Az elképzelések szerint a városközpontban a Posta épülete és a 

Barátság park közötti terület az ideális hely. Így mindenki számára könnyen 

elérhető, viszonylag védett, fákkal, sövényekkel határolt területen jöhet létre a város 

új színfoltja. 



GAZDASÁGI PROGRAM 2011-2014. 

 52. oldal   

 
 

 

Hulladékgazdálkodás fejlesztése 

A Hulladékgazdálkodási Terv elkészítése és elfogadása elvi alapot jelent a korszerű 

települési hulladékgazdálkodás távlati célkitűzéseinek megvalósításához. Ebbe az 

irányba az első lépéseket megtette a település a szelektív hulladékgyűjtő szigetek 

hálózatának kialakításával, a biológiailag lebomló hulladékok elkülönített, zsákos 

rendszerű gyűjtésének bevezetésével, a lomtalanítások kéthavi gyakoriságú 

végrehajtásával.  

Az elkövetkező évek feladata lehet a meglévő 20 hulladékgyűjtő a sziget 

kiegészítése a fémhulladékok gyűjtésére szolgáló konténerek letelepítésével, 

valamint a 2010 évben kialakított hulladékudvar kihasználtságának javítása. Kiemelt 

figyelmet fordítunk a gyűjtőszigeteken szelektíven begyűjtött hulladékok 

elszállításának időben történő végrehajtására város köztisztaságának megőrzése 

érdekében. 

Az elfogadott programok alapján a beütemezett feladatok végrehajtására az éves 

pénzügyi tervekben betervezett források biztosítanak fedezetet.  

 

A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás keretén belül fog 

megvalósulni a tiszaújvárosi hulladéklerakó rekultivációja. 

 

3.5. Egészségügyi, szociális infrastruktúra fejlesztése 

A lakosság életminőségének alapvető fontosságú eleme az egészségügyi és szociális 

ellátórendszer minősége, szolgáltatási színvonala, ezért kívánatos az ellátórendszer 

infrastruktúrájának fejlesztése. Az egészségügyi intézkedéssel kapcsolatos program 

végrehajtása, és eredményessége függ az egészségügyi rendszer központi 

kormányzati szintű átalakításától. A fejlesztési célú feladatok megvalósításával 

hatékonyabbá válhat az egészségügyi információs rendszer, az egészségmegőrzés, 

korszerűsödik az egészségügyi eszközrendszer, a rendelők megközelíthetősége és 

felszereltsége. 
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Egészségügyi, szociális intézményhálózat infrastrukturális fejlesztése 

Tiszaújváros önkormányzati intézményeinek rövid- és középtávú karbantartási-

felújítási munkáira tanulmányterv készült. Az ebben szereplő és az 

intézményvezetők által benyújtott igények figyelembevételével folytatódik az 

intézményi épületek felújítása a 2011-2014. közötti időszakban, a szociális és az 

egészségügyi területen is, egyezően az oktatási intézményeknél felsoroltakkal.  

 

A Humánszolgáltató Központnál jelentkező igények alapján megállapítható, hogy 

szükség lenne az idősek ellátásának további, újszerű formájára. A demográfiai 

hatások, az időskorúak és ellátásra szorulók várható szociális igényei alapján a 

Kazinczy Ház épületének átalakításával idősek ápolását és gondozását biztosító 

bentlakásos intézmény (idősek otthona) és ápolást, hospice ellátását nyújtó részleg 

létrehozása. 

 

Gyermek szakellátás fejlesztése, a már működő gyermek pszichológia és gyermek 

mozgásszervi rehabilitáció mellett, a gyermek ortopédia, pulmonológia és 

endokrinológia rendelések beindítása. 

 

A kardiovascularis szűrővizsgálatok folytatása a Kardiometabolikus Centrum 

létrehozása és működtetése, mely a szív-és érrendszeri megbetegedésben szenvedők 

egészségi állapotának megőrzését segítheti elő.   

 

A háziorvosi és házi gyermekorvosi részlegek felújítása, korszerűsítése, 

felszereltségének javítása a hatékonyabb alapellátás biztosítása érdekében.   

 

A mentőhelikopter leszállási feltételeinek a megteremtése. 

 

A betegellátáshoz kapcsolódó informatikai rendszerek és hálózat fejlesztése. (Lelet 

hozzáférési rendszer működtetése, internetes előjegyzési rendszer.) 
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A gazdálkodás folyamatos racionalizálásával, többletbevételi lehetőségek 

növelésével, az ellátások fejlesztésével el kell érni, hogy a szakellátás működési 

költsége az intézményi árbevételekből finanszírozható legyen.  

 

A térségi szakrendelőkkel (Polgár, Mezőcsát) intenzív szakmai kapcsolat kialakítása. 

Az egynapos fekvőbeteg ellátás hátterének biztosítása érdekében szakmai kapcsolat 

fenntartása és az együttműködés formáinak kimunkálása a MISEK Kft.-vel 

(Semmelweis Kórház), a B-A-Z Megyei Kórházzal. 

 

Egészségügyi, szociális ellátási rendszer fejlesztése 

A lakosság életminőségének javítását tükröző „Egészségterv” feladatainak 

megvalósítása. A szakmai szervezetekkel közös prevenciós programok kidolgozása 

az egészségmegőrzés és egészségfejlesztés területén a lakosság általános egészségi 

állapotának javítása érdekében. (Szűrőprogramok, Egészségnap, felvilágosítás, 

tájékoztatás.) 

 

Az elmúlt időszakban megnövekedett ügyfélforgalom és feladatkör bővülés miatt 

szükségszerű változtatni a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

elhelyezési körülményein, ügyfélbarát és a feladatellátáshoz alkalmasabb telephely 

kialakításával. Ez kedvezőbb feltételeket nyújthat az ifjúsági információs pont 

működtetéséhez, egyéni esetkezeléshez, pszichológiai jogi tanácsadáshoz, a 

csoportos szociális munkához. 

 

Létre kívánjuk hozni a „Baba barát” Tiszaújváros programot, melynek legfontosabb 

célja a tiszaújvárosi fiatalok gyermevállalási kedvének az ösztönzése. A program 

főbb elemei: 

- baba barát egészségügyi ellátás, 

- a szakrendelések gyermekközpontú bővítése, 

- bölcsődei férőhelyek bővítése, 

- bébi kötvény támogatása, 

- egy baba barát játszótér megépítése, 
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- azon szervezetek támogatása, akik ezen a területen kívánnak működni. 

 

A társadalmi és gazdasági változásoknak megfelelően szükséges az ellátórendszer 

folyamatos felülvizsgálata, a helyi viszonyokhoz igazodó és a körülményeknek 

megfelelő átalakítása, aktualizálása. A támogatások megállapítása során hangsúlyt 

kell kapnia a komplex, preventív szemléletnek. 

 

Folyamatosan korrigáljuk a jóléti „városállami” modellt, annak érdekében, hogy a 

legrászorultabb réteg legyen a leginkább támogatott: 

- egyedülálló nyugdíjasok támogatása, 

- gyermeküket egyedül nevelő szülők hátrány kompenzálása, 

- nagycsaládosok támogatása, 

- fogyatékkal élők számára esélyteremtő program kidolgozása. 

 

Intézmények akadálymentesítése 

Az önkormányzat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvénynek megfelelően kívánja 

akadálymentesíteni intézményeit. Cél egyrészről a törvényi kötelezettségnek történő 

megfelelés, másrészről az egészségügyi alapellátást végző, illetve oktatási 

intézmények elérésének biztosítása a fogyatékkal élő és/vagy megváltozott 

munkaképességű lakosság, illetve a kistérség érintett lakossága számára. Rövidtávon 

el kell érni, hogy a sérült emberek is használni tudják az intézményeket, ne 

költözzenek el a városból a családok, hanem lakóhelyükön találják meg 

problémáikra a megoldást. Biztosítani kell teljes körűen minden sérült számára az 

érintett épületekben való közlekedést, az épülethasználatot, az információhoz jutás 

és a tájékozódás lehetőségét. Hosszú távú cél újabb eszközök, szoftverek, 

segédeszközök beszerzése, az integráció elfogadtatása mind a befogadó 

gyermekekkel, mind a felnőtt társadalommal. 
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3.6. A kulturális intézményrendszer fejlesztése 

A kulturális intézmény állapota és az általa kínált szolgáltatások milyensége az 

életminőség fontos dimenzióját jelenti. Az intézkedéscsoport közvetlen gazdasági 

hatása nehezen mérhető, de szoros korrelációt mutat egy település gazdasági 

értelemben vett versenyképességével. 

Kulturális intézményrendszer fejlesztése 

Tiszaújváros önkormányzati intézményeinek rövid- és középtávú karbantartási-

felújítási munkáira tanulmányterv készült. Az ebben szereplő és az 

intézményvezetők által benyújtott igények figyelembevételével folytatódik az 

intézményi épületek felújítása a 2011-2014. közötti időszakban, a kulturális területen 

is, egyezően a többi intézménynél felsoroltakkal. A közművelődési és 

közgyűjteményi feladatokat alapvetően az erre a célra létrehozott és működtetett 

intézmény útján kell ellátni. 

 

Az intézmények szakmai feladatellátásának kapacitásbővítéséhez szükséges az 

öltözők, próbatermek, szakköri helyiségek tárolási, feldolgozási helyiségek 

számának növelése, a műszaki-technikai feltételek fejlesztése szükséges. 

 

3.7. Sport és szabadidő intézményrendszer fejlesztése 

Az egészség megőrzésében játszott szerepe miatt a sport – és azon belül is a 

tömegsport, szabadidő sport feltételeinek megteremtése és fejlesztése rendkívüli 

fontosságú az életminőség szempontjából. 

 

Sportinfrastruktúra fejlesztése 

Tiszaújváros sportlétesítményekkel kiválóan ellátott város, országos 

összehasonlításában is jó a helyzetünk, azonban távolról sem ennyire fényes a kép, 

ha az önkormányzaton kívüli támogatásokat figyeljük. A versenysport minőségi 

feltételei nemcsak a teremben űzhető sportágak (kosárlabda) esetében biztosítottak, 

hanem az ugyancsak jelentős utánpótlás-bázissal bíró labdarúgók, triatlonistáknál, és 

a vizes sportágaknál is. 
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Folytatni kell azokat a törekvéseket, amelyek arra irányulnak, hogy a lakosság minél 

szélesebb rétegei sportoljanak, a mozgás és a testedzés a szabadidő eltöltésének 

meghatározó részévé váljon. Ennek érdekében meg kell vizsgálni az egészséges és 

aktív életmódot támogatandó új, a sportolásra ösztönző szabadtéri kondicionáló 

eszközöket elhelyezésének lehetőségét a város parkjaiban. 

 

Az önkormányzat a téli időszakban a Sportcentrum és a közoktatási intézmények 

udvarain jégpályák időszakos működtetését kívánja támogatni. Megvizsgáljuk a 

Sportcentrum területén belül egy új műjégpálya megvalósításának a lehetőségét. 

 

3.8. Információ technológiai fejlesztések 

A XXI. század információs társadalma egyre több információtechnológiai fejlesztést 

tesz szükségessé az önkormányzat számára is feladatainak megoldása, az ügyintézés, 

valamint a tájékoztatás során. 

 

Elektronikus tájékoztató szolgáltatás fejlesztése 

Az önkormányzat az előző ciklusban elindult az elektronikus ügyintézés 

bevezetésének útján, azonban a központi elképzelések tisztázatlansága folytán ez a 

folyamat lassult. A továbbfejlesztés érdekében újabb pályázati források felkutatása a 

cél. 

 

Elektronikus szerződéstár létrehozása az önkormányzat szervezeteinél 

Az önkormányzat intézményeinél, a hivatalnál, a gazdasági társaságoknál 

bevezetésre kerül a „szerződéstár” program, mely a papír alapú dokumentumokat 

digitalizált formában tárolja, illetve a határidők, valamint az egyéb kapcsolódó 

adatokat, feladatokat is rögzíti. A digitális rögzítés miatt nagyobb lesz az 

átláthatóság, illetve megkönnyíti a felügyeletet, az ellenőrzést. 
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Városi honlap fejlesztése 

A honlapnak a város elsőszámú kommunikációs eszközévé kell válnia. Ez a felület, 

minden más kommunikációs eszköznél hatékonyabban alkalmas a lakosság 

interaktív informálására, naprakész információk közzétételére. A hivatalos 

hirdetmények teljes körű összetételén túl az önkormányzati honlap alkalmas az 

informálódási célú személyes, illetve telefonos megjelenés kiváltására. Nem 

lebecsülendő továbbá a honlap közösségszervező ereje sem, a megjelenített 

események, civil szervezetek, egyházak, sportegyesületek az eddigieknél jóval 

nagyobb nyilvánossághoz juthatnak. Ezért szükséges a honlap folyamatos tartalmi 

fejlesztése, frissítése. A honlapon megjelennek a Tiszaújváros Visszavár program 

elemei (városi munkaerőforrás térkép, önkormányzati szervezetek pályázatai), A 

helyi vállalkozók bevonásának lehetőségei (pályázatok, beszerzések, közbeszerzések 

pontos adatai, tájékoztatás a helyi vállalkozóknak). Egységes szerkezetűvé tesszük a 

város és szervezeteinek honlapjait. 

 

Térinformatikai fejlesztések 

A térinformatikai rendszerek legfontosabb tulajdonsága, hogy térkép segítségével 

adnak többletinformációkat a már meglévő adatokról. Mivel számos alkalmazás 

térképi, térinformatikai igényekkel rendelkezik (pl. közlekedés, távhőszolgáltatás, 

telemetria rendszer, katasztrófavédelem, turisztika, út, járda problémák jelölése, 

stb.), egy központi alkalmazás segítségével a különböző forrásból származó adatok, 

szolgáltatások egységes csomaggá integrálhatóak. Természetesen a felhasználók 

számára biztosítani kell a rendszerhez való csatlakozás feltételeit. 

Fentieknek megfelelően digitális alaptérkép beszerzését tervezi az önkormányzat, 

melynek segítségével naprakész állapotban tarthatók a meglévő, költséges módon 

előállított térképek, szöveges adatbázisok, amelyek alkalmazkodnak a felhasználói 

igényekhez. 
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4. PRIORITÁS: ADÓPOLITIKAI TÖREKVÉSEK, VAGYONI 

HELYZET 

Intézkedéscsoportok 

4.1. Fenntartható finanszírozás 

Tiszaújváros Önkormányzatának 2010. októberében hivatalba lépő új városvezetése 

legfontosabb célként a város működésének a fenntartható finanszírozását, illetve 

fejlesztési források újólagos megteremtését tűzte ki célul. 

 

Adópolitikai törekvések 

A központi költségvetési források folyamatos csökkenése előtérbe helyezi a saját 

bevételek, ezen belül is a helyi adó bevételek jelentőségét. 

A helyi adópolitika célja – a helyi adókra vonatkozó törvények keretei között és 

figyelemmel az adóalanyok teherbíró képességére – a költségvetés számára elérhető 

bevételek maximális mértékének meghatározása, valamint az adóztatás, adóbeszedés 

hatékonyságának növelése. 

Az önkormányzat a ciklus kezdetén – a vállalkozók kommunális adójának 

kivezetését követően -  a következő adók bevételeivel számolhat: 

- iparűzési adó – a vállalkozások adóalapjának (a belföldi nettó árbevétel 

csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások 

értékével és az anyagköltséggel, valamint az alapkutatás, alkalmazott kutatás, 

kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével) 2 %-a, amely a 

maximális adómérték; 

- idegenforgalmi adó – kizárólag magánszemélyeket terhelő adó; mértéke 250 

Ft fejenként és az eltöltött vendégéjszakák száma szerint; 

- építményadó – a nem lakáscélú épületek, épületrészek után kivetett 650 Ft/m2 

mértékű vagyoni típusú ingatlanadó; 
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- gépjárműadó – személygépjárművek esetében kombinált érték és 

teljesítményalapon, tehergépjárművek vonatkozásában továbbra is súly és 

terhelhetőség alapján meghatározott központi adó.  

 

Az ipari környezet bővülésének hatására az adóbevételekben – a gazdasági válságot 

követő visszaesést követően – mérsékelt növekedés várható, ugyanakkor a központi 

szabályozási környezet gyakori módosulása számos bizonytalanságot okozhat a 

hosszú távú tervezésben. 

Az adóemeléssel történő bevétel növelésére, illetve a kedvezmények csökkentésére 

jelenleg az építményadó területén van tágabb lehetőség, miután a jelenlegi 

adómérték a törvényi maximum 41,12%-ában, 7 éve egykulcsos rendszerben és 

változatlan mértékkel van meghatározva. Az adóstruktúra ezirányú átalakítása – a 

jövedelemtípusú adók helyett vagyoni típusú adók szerepének kiszélesítése és 

súlyának növelése – ugyanakkor alapjaiban változtathatja meg a helyi adók 

rendszerét.  

Az állam a beszedett központi adók – személyi jövedelemadó, gépjárműadó,  

környezetvédelmi, helyszíni és szabálysértési, valamint közigazgatási bírság – egy 

részét továbbra is átengedi az önkormányzatoknak. Az átengedés mértékét az éves 

költségvetési törvény és más jogszabályok határozzák meg. A szabályozórendszer 

eleme – és ezért számolni kell vele – a jövedelem differenciálódást mérséklő 

elvonás, mely az önkormányzat rendelkezésére álló forrásokat csökkenti. 

 

Működési és egyéb bevételek 

Az intézményi működési bevételek főként a gyermekétkeztetést és szociális 

gondoskodást igénybe vevő ellátottak, valamint az alkalmazottak által fizetett térítési 

díjakból erednek.  A helyi rendeletekben meghatározott térítési díjakat legalább a 

szolgáltatás finanszírozhatóságának mértékéig indokolt növelni. Az átmenetileg 

szabad pénzeszközök befektetéséből, betétként való lekötéséből származó hozamok, 

kamatok növelik a mindenkori költségvetés bevételeit.  
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Pályázatok 

A 2011-2014. önkormányzati ciklusban is számítunk az uniós fejlesztési források 

által biztosított lehetőségekre. Célunk az, hogy minél több pályázaton induljunk és 

szerepeljünk sikeresen, új forrásokhoz juttatva Tiszaújvárost. 

A pályázatokon való eredményes részvétel feltételeihez az éves költségvetésekben 

biztosítjuk a pályázatokhoz szükséges önrész fedezetét. 

 

Figyelemmel kísérjük a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulással együtt 

elnyerhető pályázati lehetőségeket is, melyhez továbbra is hatékony 

együttműködésre van szükség a térség önkormányzataival. 

 

Intézményrendszer, a hivatali szervezet, a cégek támogatásának átvilágítása és 

ésszerűsítése 

Tiszaújváros is küzd a város méreteit meghaladó intézményrendszer 

fenntarthatóságának problematikájával. Az oktatási-nevelési intézmények esetében a 

normatív támogatások csökkenése és az energiaárak rohamos emelkedése egyre 

nagyobb finanszírozási többletet igényel. Az állami támogatások korábban sem 

fedezték a város kiadásait, hiszen minden egyes állami forinthoz másfél forintot az 

önkormányzatnak a költségvetéséből kellett előteremteni. A helyzet tarthatatlansága 

miatt szükségessé válik az intézményi és a cégrendszer finanszírozásának, a 

kiadásoknak ésszerűsítése, valamint a hivatal átvilágítása, Az óraszámok vizsgálata, 

nyugdíjazási lehetőségek elemzése, az azonos tevékenységek (portaszolgálat, 

takarítás, karbantartás) költségtakarékosabb ellátásán túl a társaságok támogatásának 

csökkentését (ez egyúttal a cégek költség felülvizsgálatát) is eredményezi. A hivatal 

felépítésének és a Képviselő-testület működésének a harmonizálása is jelentős 

megtakarítást eredményez. A tisztségviselőkhöz korábban kötődő költségek 

csökkentése, a 2011. évi költségvetésben kerülnek részletesen bemutatásra. Az ily 

módon megtakarítandó mintegy 500 millió forint elősegíti a jövőben a költségvetési 

egyensúly megteremtését, sőt alapként szolgálhat felújítások, korszerűsítések során. 
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Ingatlanok hasznosítása 

Vizsgálni kell a funkcióját veszítő, kiüresedő intézményi ingatlanok további 

hasznosításának lehetőségét. A hasznosítás történhet más önkormányzati 

szolgáltatások nyújtása érdekében, de felmerülhet az egyéb, nem közszolgáltatások 

nyújtása külső vállalkozók bevonásával.  

 

Értékesítendő vagyonelemek 

Át kell tekinteni az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi földterületeket és 

meg kell határozni a közép vagy hosszútávon tulajdonban tartandó fejlesztési célú 

ingatlanokat, melyeket továbbra is bérbeadás útján lehet hasznosítani, illetve a 

fejlesztési célra nem alkalmas, értékesítendő ingatlanokat (garázsok, lakások, stb.). 

Ezek mielőbbi értékesítését elő kell készíteni. 

 
Hitel 

A saját források kiegészítésére, növelésére az önkormányzat a továbbiakban is élhet 

a hitelfelvétel lehetőségével. Beruházási és felújítási célok megvalósítására 2005-

ben 535 millió Ft hitel felvételére került sor. Folyamatban van a Tiszaújváros Városi 

Rendelőintézet szakellátás rekonstrukció megvalósításához kedvezményes hitel 

igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 

Hitelprogram keretén belül. Az éves kamatok nem jelentenek túlzott terhet az 

önkormányzat számára. 

Ha a város további fejlődése indokolja, újabb beruházási hitelek felvétele nem 

zárható ki. A hitelkonstrukciók közül a kedvezményt nyújtókat kell előnyben 

részesíteni és minden esetben gondosan kell vizsgálni a törlesztő részletek és 

kamatok fizetésének hatását a város költségvetésére, a túlzott eladósodás elkerülése 

érdekében. 
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5. PRIORITÁS: AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÁSI 

TEVÉKENYSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben foglaltak értelmében a 

települési önkormányzat a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatások 

céljából önkormányzati intézményt, vállalatot, más szervezetet, továbbá gazdasági 

vállalkozás céljára a képviselő-testület gazdasági társaságot alapíthat. 

Intézkedéscsoportok 

5.1. Önkormányzat vállalkozási tevékenységének erősítése 

A 2010-ban hivatalba lépő városvezetés a „jó és gondos gazda” szemléletet kívánja 

erősíteni az önkormányzat gazdálkodásában. A jelenlegi működtetésnél legfontosabb 

a költségtakarékos az erőforrásokkal hatékonyan bánó és a tulajdonosi, valamint a 

lakossági érdekeket szem előtt tartó gazdálkodás. A fejlesztések és a szolgáltatások 

biztonsága tekintetében ki kell aknázniuk a pályázati lehetőségeket. Folyamatosan 

megtesszük azokat az intézkedéseket – kiemelten az önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságainknál -, melyekkel a lakosság számára megfizethetőek 

maradnak a közszolgáltatások, szolgáltatások díjai. 

 

Fenntartható, megfizethető közszolgáltatások biztosítása 

A TiszaSzolg 2004 Kft-nek tovább kell folytatnia a távhőszolgáltatás, valamint az 

ivóvíz és szennyvízellátás területén működtetett rendszerek felújítását, karbantartását 

annak érdekében, hogy a közszolgáltatások színvonala, biztonságos működtetése 

továbbra is fenntartható legyen. Programot kell készíteni a város fűtési rendszerének 

2020. év utáni ellátásának alternatíváira, újból vizsgálva a megújuló energiaforrások 

bevonásának lehetőségét is. A Tisza-Therm Kft-vel történő tárgyalások során el kell 

érni, hogy a távfűtés díjai hosszú távon megfizethetőek legyenek. 

Gyógyvíz értékesítési feltételeinek kidolgozása 

A gyógyvíz kitermelését szigorú korlátok szabályozzák. a kapacitás korlátozottan 

növelhető, illetve a víz rétegződése miatt jelentős költségekkel fúrható új kút. 

Azonban a városnak és a cégnek is érdeke, hogy amire engedélye van, és amitől a 
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gyógyvíz bázis még nem sérül azt értékesíthesse. A gyógyvíznek jó ára van, ezért a 

jövőbeni potenciális szálloda befektetőkkel történő tárgyaláskor már kimunkált 

díjakkal és feltételekkel kell rendelkezni. A TiszaSzolg 2004 Kft-nek ki kell 

dolgoznia a gyógyvíz átadására vonatkozó díjakat, mennyiségeket, valamint azt, 

hogy amennyiben a meghatározott kvótát a szerződőpartner nem használja fel, azt 

nem adhatja tovább más részére. Biztosítanunk kell, hogy gyógyvíz átadás ügyében 

csak a termálfürdővel állhatnak jogviszonyban a jövőbeni felhasználók. A 

gyógyvíznek jó ára van, bekötéskor köbméterenként 1 millió forintot kérnek érte pl.: 

Hajdúszoboszlón. 

Üdülő övezet fejlesztési tervének kidolgozása 

Az idegenforgalom és az új koncepción alapuló fürdőfejlesztés érdekében készüljön 

el - a Településrendezési Terv alapján - a Vízmű mögötti terület beépítési terve. A 

beépítési terv lehetőséget biztosít a pályázatokon való részvétel mellett a pénzügyi 

forrás megteremtéséhez és a befektetőnek, beruházónak történő ajánláshoz. 

 

Vagyonelemek értékesítése a közszolgáltatások fejlesztése érdekében 

A TiszaSzolg 2004 Kft-nek a működéshez nem szükséges vagyonelemeit 

értékesítenie kell, hogy a közszolgáltatások fejlesztéséhez, rekonstrukciójához a 

szükséges fedezetet megteremtse. Vizsgálnia kell a cégnek, hogy van-e lehetőség a 

telephely egyes ingatlanjainak az értékesítésére, a kisebb területen, kevesebb 

épületben történő működés mellett. 

 

Gazdasági társaságok feladatai a sport, a városgondnokság, marketing és a 

média területén 

A Tisza Média Kft-nek a racionalizálási intézkedések további érvényesítése mellett, 

folytatnia kell az üzleti stratégiában meghatározott célok eléréséhez szükséges 

intézkedések végrehajtását, valamint a megnövekedett „ellátási” terület adta 

reklámbevételek növelését. 

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft-nek továbbra is elsődleges feladata a 

parkfenntartási, közterület-tisztítási és városüzemeltetési feladatok zökkenőmentes, 
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lakosság igényeinek megfelelő színvonalon történő ellátása, az ehhez szükséges 

géppark biztosítása, a külterületeken keletkező zöldnövényi hulladékok megfelelő 

elhelyezése megoldása. 

 

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. elsődleges feladata a Sportcentrum és a 

Városi Tanuszoda üzemeltetése. A Sportcentrum kiemelkedő feladata a városi 

sportegyesületek, oktatási intézmények igényeinek kielégítése, az iskolai testnevelés 

és diáksport tárgyi feltételrendszerének a biztosítása. 

 

Az önkormányzat kiemelt célja, hogy az eddigieknél több vendég számára tegye 

vonzóvá Tiszaújvárost és térségét. Ezt a feladatot a Tiszaszolg 2004 Kft-n belül 

létrehozandó marketing egység valósítaná meg és koordinálná a városi szinten 30 

mFt-ot meghaladó kiadások egységes, hatékony felhasználását. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

A Gazdasági Program a „mi várható?” és a „mit szeretnénk, akarunk?” kérdésekre 

adja meg, a „mi legyen?” kérdésre, pedig a tervezés (költségvetési koncepciók, 

pénzügyi tervek, üzleti tervek, stb.) fogja megadni a választ. A gazdasági programot 

az alábbi alapelvek betartása mellet kívánjuk végrehajtani: 

• fenntarthatóság elve 

• működőképesség elve 

• transzparencia elve 

• egységesség elve 

• hatékonyság elve 

• flexibilitás elve. 
Minden döntésünk meghozatalakor csak a város és városlakók érdekei számítanak. 

Úgy gondoljuk, hogy programunk kellően mutatja a cselekvési irányokat, amellyel 

meg kívánjuk határozni Tiszaújváros jövőjét és fejlődését. Ez a program egy 

folyamat része, a végrehajtása függ a stratégia és az elképzelések megvalósításától, 

az együttlépéstől, azaz a problémák azonosításában, a feladatok megtervezésében, 

végrehajtásában való széles körű részvételtől. A pénzügyi (költségvetési) célok 

mellett számos minőségi tényezőre is tekintettel kell lennünk. Folyamatosan 

figyeljük, elemezzük a helyi gazdasági, társadalmi folyamatok alakulását, az 

országos politikai döntések hatásait és ennek figyelembevételével megtesszük a 

szükséges intézkedéseket. Az Önkormányzat feladata 2011-ben (Új 

koncepcióalkotás éve) az újratervezés, mely biztosítja számunkra a fenntartható 

működést és a fenntartható fejlődést a jelen nehéz gazdasági körülmények között, 

ezzel is megalapozva a XXI. századi Tiszaújváros fejlődésének alapjait. 

Tiszaújváros, 2011. február 03. 

Bráz György 

polgármester 
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