
Nyári felújítások
Megkezdődtek Tiszaújváros közterületein a nagyfelületű felújí-
tások, beruházások. Júniusban befejeződnek a Hunyadi, a Sza-
badság és a Petőfi utak járda- és útburkolatának felújítási mun-
kálatai, illetve a Szent László úton a járda felújítása.
Az elkészült tervek alapján 2016 júliusában és augusztusában 
az alábbi közterületi felújítások és beruházások kivitelezése vár-
ható. 

Béke út elején a 35-ös számú főúttól a Béke út 7. számig ve-
zető bekötőjárdák felújítása.
 Kitűzött cél a főúttól a város irányába bevezető valamennyi jár-
da felújítása, ennek megfelelően a Béke út bevezető szakaszán a 
járda és a kerékpárút felújítására elkészültek a tervek. 

Árkád soron járdafelújítás
 Az Árkád soron lévő járdák felújításával befejeződnek a terüle-
ten lévő járdafelújítások. A koncepció szerint a Béke úti járda-
felújítással és az előző évi Kazinczy úti, illetve Bartók B. úti fel-
újításokkal a terület járdáinak felújítása teljes mértékben meg-
történik. 

Kábítószer-ellenes világnap

A te életed, a te közösséged
A kábítószer-fogyasztás egy-
re szélesebb körű terjedé-
se miatt az ENSZ-közgyű-
lés 1987. évi határozata alap-
ján 1988 óta június 26-án tar-
ják a drogfogyasztás elleni 
nemzetközi napot, hogy ez-
zel is felhívják a figyelmet a 
drogfogyasztás veszélyeire, a 
drogkereskedelem elleni harc 
fontosságára.  

A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyezte-
tő Fórum (KEF) is fontosnak érzi ezt, és 
a következő gondolattal szeretné a helyi 
közösség figyelmét a problémára irányí-
tani:  „A függőségek irányítják az életed? 
A Te életed. A Te közösséged. Ne engedj 
teret a kábítószernek!” 
A kábítószer problémát komolyan kell 
vennünk, mivel sajnos Magyarország 
tranzitországból a kábítószer-kereskede-
lem egyik célországává vált, de még sze-
rencsére a kevésbé fertőzött országok kö-
zé tartozik. A felmérések azt mutatják, 
hogy a felnőtt lakosság 11%-a  élete so-
rán már  használt valamilyen tiltott szert. 
A drogok kipróbálásának ideje hazánkban 
leginkább a középiskolás évekre tehető. A 
most kezdődő nyári szünet, a vakáció be-
köszöntével aktuálissá vált, hogy gyer-
mekeinket védve a KEF felhívja a drog 
veszélyeire a figyelmet. 
A kábítószerezés jelenségét nehéz pon-
tosan megfogalmazni, mivel kialakulását 
számos tényező befolyásolja. Ezek közé 
tartozik a kortárscsoport befolyásoló ha-
tása. A kamaszoknál jelentős hatása van 
a barátok véleményének. Így szükséges, 
hogy mi felnőttek és a KEF is minél töb-
bet beszéljünk a droghasználat veszélye-
iről, és széles körű felvilágosítást végez-

zünk, valamint a téves információk áram-
lását megakadályozzuk. A felvilágosí-
tás mellett elengedhetetlen, hogy a nyá-
ri szünet ideje alatt a szülők odafigyel-
jenek gyermekeik szabadidős tevékeny-
ségére. A sportolás, a tanulás a kutatá-
sok alapján úgy tűnik, valamilyen módon 
akadályt gördít a kábítószerezés kipró-
bálásának, kialakulásának útjába. Ezzel 
szemben a kontrollálatlan szórakozással 
eltöltött idő elősegítheti a kábítószerezés 
elkezdését. A statisztikai adatok azt mu-
tatják, hogy egyre fiatalabb - középisko-
lás, általános iskolás - korban kezdenek el 
kábítószert fogyasztani az emberek, ami 
sokszor végzetes lehet. Ennek megakadá-
lyozásában legnagyobb szerepe a család-
nak, az iskolának, a fiatal közvetlen bará-
ti közösségének van.
 A KEF a kábítószer-ellenes világnapot 
felhasználva felhívja mindenki figyelmét 

a kábítószerezés veszélyeire, amelyhez 
segítséget nyújtanak a KEF által elkészí-
tett, az Önkormányzati Krónika 4-7. ol-
dalán megtalálható drogprevenciós kiad-
ványok. Reméljük, hogy ezek a tájékozta-
tások segítséget nyújtanak a szülőknek, a 
családoknak, a fiatalt körülvevő barátok-
nak, hogy egyrészt felismerjék a drogfo-
gyasztásra utaló tüneteket, másrészt meg-
felelő segítséget tudjanak nyújtani, illet-
ve a megfelelő ellátásra, kezelésre tudják 
küldeni a veszélybe kerülteket. 
A KEF korábban meghirdetett fotópá-
lyázatának határidejét meghosszabbítjuk 
szeptember 30-ig, mivel célunk a beérke-
zett, a drogfogyasztás veszélyeit bemuta-
tó képekből egy figyelemfelhívó városi 
szintű kiállítás megrendezése. 

Pálnokné Pozsonyi Márta
KEF elnök

Biztonsági jelentések
Amit tudni kell

a szenvedélybetegségekről
/4-7. oldal 

Nagyheti programok
/8. oldal/3. oldal

Diákmunka a vakációban
Július 18 - augusztus 17

A 2013-2015-ös évekhez ha-
sonlóan a Nemzetgazdasági 
Minisztérium koordinálása 
mellett a kormányhivatalok 
foglalkoztatási főosztályai és a 
járási hivatalok foglalkoztatá-
si osztályai megvalósításával 
„Nyári diákmunka” elneve-
zéssel munkaerő-piaci prog-
ram indul.

A program célcsoportjába azok a fiatalok 
tartoznak, akik:
- nappali tagozaton tanuló diákok,
- a program kezdő időpontjában időseb-
bek 16 évnél, de a program befejezésekor 
sem töltik még be a 25. életévüket,
- közvetítést kérőként kérték nyilvántar-
tásba vételüket,
- foglalkoztatásra irányuló, vagy vállal-
kozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.
A programban a foglalkoztatást biztosító 
és így támogatható munkáltató a területi, 
települési önkormányzat és önkormány-
zati alaptevékenységet végző intézmé-
nye lehet. A támogatás előfeltétele, hogy 
a nappali tagozatos diák közvetítést kérő-
ként a lakó,- vagy tartózkodási helye sze-

rint illetékes járási hivatal foglalkoztatási 
osztályán nyilvántartásba vetesse magát. 
Ehhez személyes okmányaival, valamint 
érvényes diákigazolványával, vagy annak 
az iskolai tanulmányok befejezése miat-
ti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási 
igazolásával kell - a munkaviszony kez-
dete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási 
osztályán jelentkezni, annak érdekében, 
hogy a programba vonásának előfeltételét 
jelentő regisztrációja megtörténhessen.
Tiszaújváros önkormányzata - az előző 
évekhez hasonlóan - részt kíván venni a 
programban. A foglalkoztatás július 18-
tól augusztus 17-ig tart, legfeljebb napi 6 
órás foglalkoztatással, szakképzettséget 
nem igénylő munkakörben, a minimálbér 
időarányos hányadának megfelelő, maxi-
mum 83.250 Ft/hó munkabérrel. Az ön-
kormányzat kéri, hogy csak azok a fiata-
lok jelentkezzenek, akik a teljes időszak-
ban vállalni tudják a munkavégzést.
A regisztráció helye: Tiszaújvárosi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztály, 3580 Ti-
szaújváros, Szederkényi u. 8.
A regisztrációra jelentkezés és a regiszt-
rációs lapok leadásának határideje: 2016. 

július 8. A regisztrációs lapokon fel kell 
tüntetni a diák elérhetőségét (telefonszám 
és e-mail cím). A regisztrációs lapokat a 
Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tási Irodáján lehet leadni (Tiszaújváros, 
Bethlen Gábor út 7., földszint).

A fiatalok zöme az intézményekben 
dolgozhat. 

A Tiszaújvárosi Krónika
önkormányzati melléklete

2016. június 23. 

Drog nélkül, tisztán! A KEF sátra a gyermeknapon. 



A Bethlen G. úton járdafelújítás és parkolóépítés

 Az előző években megkezdett parkolófelújítás befejező munkálatai. A 
Polgármesteri Hivatal épülete mellett lévő parkoló felújítását követően 
új parkolók építése, illetve az út mellett lévő, a parkolóval párhuzamos 
járda felújítása teszi teljessé a beruházást.

 Hunyadi Általános Iskola udvarának rekonstrukciója

Az előző évben elkészült a Széchenyi Általános Iskola udvarának felújí-
tása, az idén a Hunyadi Általános Iskola udvarán történik felújítás az el-
készült terveknek megfelelően. A tervezés során figyelembe vették azo-
kat az igényeket is, melyek nem csak a tanórák szüneteire korlátozód-
nak, hanem egyes órák megtartására is alkalmasak, például amfiteát-
rum építése.

Jedlik Ányos utca burkolatának felújítása

 Tisza-part városrészen már nagyobb arányban vannak a felújított út- és 
járdafelületek. Szükséges azonban ezt a felújítást folytatni, mivel sok 
helyen felfagyott, töredezett, megsüllyedt az útburkolat kopórétege. Idei 
kivitelezéssel tervezett a Jedlik Á. útburkolat-felújítása, illetve később 
várható a Verebély út és a bekötőút burkolatfelújítása is.

Dózsa György úti temetőben a ravatalozóhoz 
előtető építése

 A református temetőben lévő ravatalozónál mé-
rete miatt nagyobb létszám esetén csak az épület 
előtt tudnak megállni temetési szertartás idején, 
és akár esős időben, akár erős napsütésben ez ké-
nyelmetlen. Ennek megoldására előtető építésével 
válik használhatóbbá az épület.

                                  József A. úti járda felújítása

 A József A. úti járda töredezett, helyenként megsüllyedt. Mivel ez 
egy gyűjtőjárda, a közelben lévő intézmények és üzlethelyiségek mi-
att nagyobb gyalogos forgalmat bonyolít, ezért indokolt és idősze-
rű a felújítása. 

                  Szederkényi út elején a Liszt F. útig tartó 
bevezető járda felújítása

 Kitűzött cél a főúttól a város irányába bevezető valamennyi járda fel-
újítása, ennek megfelelően indokolt a 35-ös út csatlakozásáig folytat-
ni a járdafelület felújítását.

                           Lorántffy úti játszótér felújítása

 A játszóterek karbantartása folyamatos, de a szabványossági előírá-
sok pontos és hosszú távú betartása, valamint a modernebb anyag-
használatból eredő minőség növelése csak a teljes felújítással való-
sítható meg. Négy játszótér felújítására elkészültek a tervek, ezek kö-
zül a Lorántffy úti játszótér a nyár folyamán elkezdődik, a másik há-
rom játszótéré (Hajdú téren, a szánkózó domb mellett, a Király köz-
ben, valamint az Örösi út 18. szám mellett lévő) felújítása a nyár vé-
gén vagy az ősz elején kezdődik.

2. oldal 2016. június 23.Beruházások



Hirdetmény

Gyűjtik a veszélyes 
hulladékot

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy az ECO-
MISSIO Kft. közreműködésével ismételten megszervezzük a 
lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok begyűjtését. A 
gyűjtőpontokon az alábbi, a környezetre veszélyes hulladékféle-
ségek adhatók át: 
- festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakkmaradékok és 
ezek csomagolóanyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gépek és elektronikai hul-
ladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomagolóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és azok maradékai, cso-
magolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi.
A hulladékok átvételének időpontja: 2016. július 4. és július 7. 
között.
Helyszínek: 1.nap, július 4. (hétfő): 
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont - a Sajó út és a Lévay 
út csomópontjában
2.nap, július 5. (kedd): 
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek közötti parkolóban
3.nap, július 6. (szerda): 
Tiszaszederkény városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont 
- a volt általános iskola udvarán (Dózsa Gy. út)
4.nap, július 7. (csütörtök): 
Tisza-part városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont 
- Neumann J. utca, a szabadidőházzal szemközti parkolóban.
A gyűjtőpontokon naponta 9.00 órától 18.00 óráig a lakosság 
és az önkormányzat által működtetett intézmények képviselői a 
fentiekben felsorolt hulladékokat térítésmentesen adhatják át az 
akció keretében.
Védjük együtt lakókörnyezetünket és természeti értékeinket!

   Polgármesteri Hivatal

Szelektív gyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a szelek-
tíven gyűjtött hulladékok (papír, műanyag) házhoz menő be-
gyűjtését a közszolgáltató a következő héten, június 29-én 
(szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Hirdetmény
biztonsági jelentés közzétételéről

Hirdetmény
biztonsági jelentés közzétételéről

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
neve, működési helye: 
MOL Petrolkémia Zrt. 
3581 Tiszaújváros, Ipartelep, Gyári út
A veszélyes tevékenység rövid leírása:
A tiszaújvárosi MOL Petrolkémia Zrt., a 
MOL 100 százalékos tulajdonú leányvál-
lalata (2015. augusztus 1. előtt TVK) ár-
bevételét tekintve Magyarország egyik 
legnagyobb vegyipari vállalata. A válla-
lat már több mint négy évtizede állít elő 
versenyképes minőségű alapanyagokat a 
műanyag-feldolgozó ipar számára, ame-
lyekből a mindennapi életünk szerves ré-
szévé vált fogyasztási és iparcikkek ké-
szülnek.
Fő tevékenységei:
Olefingyártás - etilén-, propilén- és 
olefingyártási társtermékek előállítása és 
nagykeres-kedelme;
Polimergyártás - kis-, közepes és nagy sű-
rűségű polietilén (LDPE, MDPE, HDPE), 
illetve polipropilén (PP kopolimer és ho-
mopolimer) előállítása és nagykereske-
delme.

A különböző kissűrűségű polietilének a 
TIPOLEN®, míg a közepes- és nagysűrű-
ségű polietilén típusok a TIPELIN® már-
kanevet viselik. A TIPPLEN® az izotak-
tikus polipropilén bejegyzett márkaneve, 
amire elsősorban a nagy polimer tisztaság 
és az egyenletes minőség a jellemző.
A biztonsági jelentés megtekinthető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 
Baráti Zsolt közbiztonsági referens, II. 
emelet 226. szoba, telefon: 49/548-070 
ügyfélfogadási időben.
• A http://www.tiszaujvaros.hu/ honlapon 
(a honlap alján: Egyéb tájékoztatók, Biz-
tonsági jelentések, MOL Petrolkémia Zrt. 
biztonsági jelentése 2016 hivatkozáson).
Írásbeli észrevételek megtétele a bizton-
sági jelentéssel kapcsolatban:
A biztonsági jelentéssel kapcsolatban a 
lakosság írásbeli észrevételeket tehet, 
melyet Tiszaújváros Város Önkormány-
zata jegyzőjének kell eljuttatni a követke-
ző címre: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-

vatal, dr. Juhos Szabolcs jegyző, 3580 Ti-
szaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Az írásbeli észrevételek benyújtásának 
határideje: 2016. július 8. 14:00 óra.
Közmeghallgatás helye, ideje:
Tekintettel arra, hogy az eljárás a már 
működő, veszélyes anyagokkal foglalko-
zó üzem tevékenységének jelentős vál-
toztatására vonatkozó katasztrófavédel-
mi engedély megadására vonatkozik, 
ezért a veszélyes anyagokkal kapcsola-
tos súlyos balesetek elleni védekezésről 
szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 
21.§-ában foglaltak alapján, közmeghall-
gatást kell tartani, amelynek helye és ide-
je:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, III. 
emeleti tanácsterem, 
2016. július 20. (szerda) 16:30 óra.
Az illetékes hatóság:
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság 3525 Miskolc Dózsa Gy. út 15.

Bráz György
polgármester

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
neve, működési helye: 
MOL Nyrt. által üzemeltetett MOL Lo-
gisztikai Telephely Tiszaújváros 
3581 Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1. sz.
A veszélyes tevékenység rövid leírása:
A MOL Nyrt. MOL Logisztikai Telephely 
Tiszaújváros technológiáit a Downstream 
MOL-on belül a Logisztika MOL szerve-
zet üzemelteti.
Az üzem jelenlegi és tervezett tevékeny-
sége a termékek kereskedelmi célú táro-
lása, töltési és lefejtési feladatainak ellá-
tása közúton, vasúton és csővezetéken. 
Tárolótér töltő-lefejtő rendszerek, illet-
ve a kapcsolódó technológia és biztonsá-
gi rendszerek üzemeltetése. Telepi tűzvé-
delmi, munkavédelmi és környezetvédel-
mi szempontok érvényesítése, kapcsoló-
dó rendszerek rendeltetésszerű működte-
tése a napi munkavégzés során. A termé-
kek előírt minőségének biztosítása, meny-
nyiségi elszámolása. Minden tevékeny-
séghez kapcsolódó nyilvántartási, adat-

szolgáltatási és adminisztrációs tevé-
kenység végzése.
A termékek tárolótartályokban vannak 
tárolva, forgalmazásuk vasúti tartályko-
csikkal és közúti tartálykocsikkal bizto-
sított. A telepen átmeneti jelleggel vasúti 
tartálykocsikban LPG tárolása is történik.
A biztonsági jelentés megtekinthető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 
Baráti Zsolt közbiztonsági referens, II. 
emelet 226. szoba, telefon: 49/548-070 
ügyfélfogadási időben.
• A http://www.tiszaujvaros.hu/ honlapon 
(a honlap alján: Egyéb tájékoztatók, Biz-
tonsági jelentések, MOL Logisztikai Te-
lephely Tiszaújváros biztonsági jelentése 
2016 hivatkozáson). 
Írásbeli észrevételek megtétele a bizton-
sági jelentéssel kapcsolatban:
A biztonsági jelentéssel kapcsolatban a 
lakosság írásbeli észrevételeket tehet, 
melyet Tiszaújváros Város Önkormány-
zat jegyzőjének kell eljuttatni a követke-
ző címre: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal, dr. Juhos Szabolcs jegyző, 3580 Ti-

szaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Az írásbeli észrevételek benyújtásának 
határideje: 2016. július 8. 14:00 óra.
Közmeghallgatás helye, ideje:
Tekintettel arra, hogy az eljárás a már 
működő, veszélyes anyagokkal foglalko-
zó üzem tevékenységének jelentős vál-
toztatására vonatkozó katasztrófavédel-
mi engedély megadására vonatkozik, 
ezért a veszélyes anyagokkal kapcsola-
tos súlyos balesetek elleni védekezésről 
szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 
21.§-ában foglaltak alapján, közmeghall-
gatást kell tartani, amelynek helye és ide-
je:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, III. 
emeleti tanácsterem, 
2016. július 20. (szerda) 17:00 óra.
Az illetékes hatóság:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság
3525 Miskolc Dózsa Gy. út 15.
 Bráz György
 polgármester

Hirdetmény

Zajvédelmi 
intézkedési terv

A KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (KTI) elkészí-
tette és véleményezésre megküldte a 35-ös II. rendű főköz-
lekedési út 18+580-22+885 szelvények közötti tiszaújvárosi 
átkelési szakaszára vonatkozó stratégiai zajvédelmi intézke-
dési tervjavaslatot. 
Társadalmi egyeztetés keretében az intézkedési tervjavaslat-
tal kapcsolatos észrevételek megtételére a közvélemény szá-
mára 2016. július 30-ig 30 nap áll rendelkezésre. A KTI ezt 
követően a vélemények figyelembevételével véglegesíti az 
intézkedési tervet.
A dokumentáció elérhető Tiszaújváros honlapján, illetve 
megtekinthető a Polgármesteri Hivatal 228-as irodájában.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Klímatelepítés engedélyezése
Az építési engedélyhez nem kötött építési 
tevékenységet, a rendeltetésváltozást, il-
letve a reklámelhelyezést csak a polgár-
mester által kiadott igazolás alapján lehet 
megkezdeni, településképi bejelentési el-
járás lefolytatásával. 
A helyi rendeletben felsorolt engedélyhez 
nem kötött építési tevékenységek között 
szerepel a   klímaberendezés közterületről 
látható felületen való elhelyezése, ha ah-
hoz nem kell az építmény tartószerkeze-
ti rendszerét vagy tartószerkezeti eleme-
it megváltoztatni, átalakítani, elbontani, 
kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni. 
A bejelentési eljárás lefolytatásához a ké-
relmező (építtető) kérelmét az erre rend-
szeresített formanyomtatványon /az adat-
lap letölthető: http://ugyfelterminal.tisza-
ujvaros.hu internetes címről/, papírala-
pon nyújtja be. A bejelentéshez két pél-
dány papíralapú építészeti-műszaki terv-
dokumentációt kell mellékelni. A tervdo-
kumentációt oly módon kell elkészíteni, 
hogy annak tartalma áttekinthető, egyér-
telmű legyen.
A dokumentációnak - a kérelem tárgyá-
nak megfelelően - a következő munkaré-
szeket kell tartalmaznia: 
1. műszaki leírást a telepítésről, 
2. helyszínrajzot a szomszédos építmé-
nyek feltüntetésével, 
3. alaprajzot 

4. homlokzatot 
5. utcakép vázlatot, színtervet, látvány-
tervet.
Az elhelyezésnél törekedni kell arra, hogy 
a berendezések szekciónként ugyanarra a 
helyre kerüljenek, a már esetlegesen meg-
lévő kihelyezett klímákkal összhangban. 
Kerülni kell a nyílászárók alá történő el-
helyezést, a légkondicionálókat lehető-
leg az ablakok mellé kell felszerelni, mi-
vel ebben az esetben a beltéri egység kon-
denzvize az alsóbb szintek lakásainak ab-
lakaiba nem folyik be. Azon lakások ese-
tében, melyek erkéllyel, illetve loggiával 
rendelkeznek, a készülékek kizárólag ott 
helyezhetők el.
Az eljárás lefolytatása, illetve a doku-
mentáció elkészítése előtt ajánlott egyez-
tetést kérni a városi főépítésztől.
/Durbák György, városi főépítész, (49) 
548-084, II. em. 224. szoba, szerda 14-18 
óra között, durbak@tujvaros.hu /
Az adatlapot és mellékleteit az I. fokú 
építési hatósághoz kell benyújtani.
/Jászovics Miklós építésügyi munka-
társ, (49) 548 057, I. emelet 108/2. szo-
ba, e-mail: jaszovics@tujvaros.hu, Ke-
mény Kálmán építésügyi csoportveze-
tő, 49/548-017, I. em. 108. szoba, e-ma-
il: kkalman@tujvaros.hu, Szalai Zita épí-
tésügyi munkatárs, 49/548-082, I. em. 
108/1. szoba, e-mail: szalai@tujvaros.hu/ 

ügyfélfogadási időben.
Az eljárásért 10.000 Ft igazgatási-szol-
gáltatási díjat kell fizetni.
A díjat Tiszaújváros Város Önkormány-
zata 11734114-15350064 számú számlá-
jára kell átutalással, vagy készpénz-átuta-
lási megbízással megfizetni.
A díj befizetésének tényét igazoló bizony-
latot a bejelentéshez mellékelni kell, en-
nek hiányában a polgármester a bejelen-
tés tudomásulvételét megtagadja.
A településképi bejelentésről az igazo-
lást a főépítész szakmai álláspontja alap-
ján a polgármester a kérelem beérkezésé-
től számított 8 napon belül adja ki. A pol-
gármester a bejelentést - kikötéssel vagy 
a nélkül - tudomásul veszi és erről a be-
jelentőt igazolás megküldésével értesíti.
A polgármester megtiltja az építési, rek-
lámelhelyezési, rendeltetésváltozási tevé-
kenységet, ha a bejelentés nem felel meg 
a követelményeknek, illetve nem illesz-
kedik a településképbe.
Amennyiben településképi bejelentési el-
járáshoz kötött építési tevékenységet be-
jelentés nélkül, vagy a bejelentéstől elté-
rő tartalommal valósítanak meg, e maga-
tartás elkövetőjével szemben 50.000 Ft-ig 
terjedő pénzbírság szabható ki.

 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

3. oldal2016. június 23. Önkormányzat/Közlemények

Négy helyen lehet leadni a veszélyes hulladékot. 



4. oldal 2016. június 23.Drogprevenció



5. oldal2016. június 23. Drogprevenció



6. oldal 2016. június 23.Drogprevenció



7. oldal2016. június 23. Drogprevenció



8. oldal 2016. június 23.Nagyhét
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