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Tisztelt Olvasó!
Február 28-án fogadta el Tiszaújváros képviselő-testüle-
te a 2019-es költségvetést, melyből kiolvasható, hogy alap-
elveink, céljaink változatlanul a város kiegyensúlyozott mű-
ködését és fenntartható fejlődését szolgálják. Látható az is, 
hogy az évről évre megalkotott költségvetések következete-
sen egymásra épülnek, egy hosszú távú, átgondolt stratégiát 
követnek, és nem tartalmaznak olyan elemeket, amelyekkel 
kockáztatnánk a város biztonságát. Egy felelős, lokálpatrióta 
városvezetés csak így gondolkodhat helyesen.
2019-et illetően optimisták lehetünk. A hivatal munkatár-
sai, az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok ve-
zetői már hónapokkal a költségvetés tárgyalása előtt meg-
kezdik az adatszolgáltatásokat. Ezúton is szeretném megkö-
szönni azt a munkát, amivel hozzájárultak ahhoz, hogy jog-
szerű, stabil költségvetést sikerült idén is határidőre elkészí-
tenünk, amely zavartalan működést biztosít a város számá-
ra, szerepelnek benne a megszokott támogatások a különféle 
közösségek és szociálisan rászorulók részére, és nem utolsó 
sorban a fejlesztésre is jutnak források. A központi költség-
vetés lényegesen befolyásolja az önkormányzatok mozgás-
terét, esetünkben a jól ismert forráselvonások akadályozzák, 
hogy dinamikusabban történjenek a fejlesztések. Persze az 
önkormányzat előrelátó, felelősségteljes intézkedései is be-
folyásolják az anyagi lehetőségek alakulását. Az iparűzési adó 
csökkentésével, a rendezési tervünkkel lehetőséget adtunk és 
adunk arra, hogy az ipar, a gazdaság szereplői meg tudják va-
lósítani elképzeléseiket. Az iparűzési adó csökkentése megle-
hetősen merész lépés volt, viszont az azóta megvalósult be-
ruházások azt bizonyítják, hogy meghozta a várt eredménye-
ket. A nagy beruházások mellett az ipari parkban is újabb és 
újabb létesítmények jelennek meg, ami igen fontos, hiszen 
munkát biztosítanak a tiszaújvárosi és környező települése-
ken élő embereknek, és adóbevételt a városnak. Éreznünk 
kell annak felelősségét is, hogy térségi központ vagyunk. A 
munkalehetőségek, a szolgáltatások színvonala nemcsak a 
városlakók, hanem a környéken élők számára is nagyon fon-
tosak. Azzal, hogy az ipar működéséhez igyekszünk minden 
feltételt biztosítani, és egy komfortos, élhető városban kíná-
lunk letelepedési lehetőséget, úgy gondolom, önkormányza-
ti szinten mindent megteszünk a város anyagi lehetőségei-
nek bővítéséért.
Örömmel látom például, hogy a felújításnak köszönhetően 
mennyire megtelt élettel az Ifjúsági park. Sok kellemetlen-
ségtől megóvja a lakókat a Barcsay tér rekonstrukciójának 
megvalósult első üteme, a parkolók létesítése. Birtokba vet-

ték a gyerekek a megújult játszótereket, több épületben sike-
rült belső felújításokat végezni. A fejlesztések tekintetében 
következetes koncepciónk van, de tudomásul kell vennünk, 
hogy csak addig lehet nyújtózkodni, ameddig a takarónk ér. 
Idén építési telkek kialakítását tervezzük, valamint továb-
bi játszótér-felújítást, és parkolók létesítését. A személygép-
kocsik számának emelkedésével a parkolás nehézségeinek 
megoldása újabb és újabb kihívást jelent, melynek folyama-
tosan próbálunk megfelelni. A közelmúltban sikerült meg-
nyernünk néhány EU-s pályázatot, így meg tudjuk valósíta-
ni egy óvodai épület, a sportcentrum, és két állami fenntartá-
sú általános iskola energetikai korszerűsítését. Ezekhez ter-
mészetesen önkormányzati forrásokat is rendelni kell, az is-
kolák korszerűsítéséhez nagyobb összegeket, mint a tervek-
ben szerepelt. A XXI. század követelményeihez alkalmaz-
kodik egy másik fejlesztésünk, Tiszaújváros lakossági tájé-
koztató és turisztikai információs mobiltelefonos applikáci-
ója, melyet a költségvetés elfogadásának napján aktiváltunk. 
Ezáltal igen sok hasznos tudnivaló válik könnyen elérhetővé 
a városlakók számára, és az alkalmazás jól szolgálja a város-
marketing célok megvalósítását is. 

Folytatjuk a közterületek fejlesztését, a közparkok, játszóterek 
és közterek megújítását. Zöldfelületeinek megőrzése, megújí-
tása és bővítése érdekében folytatjuk a „Zöldülő Tiszaújvá-
ros” programot. Továbbra is támogatjuk az életminőséget ja-
vító beruházásokat, az energiamegtakarítást szolgáló társashá-
zi korszerűsítéseket, a távhőrendszer rekonstrukcióját.
Meg kell említeni azt is, hogy a minimálbér, illetve a garantált 
bérminimum emeléséhez, központi forrásban nem részesült 
az önkormányzat, továbbá azt is, hogy az önkormányzati in-
tézményeknél, gazdasági társaságoknál minimum 5%-os bér-
emelést hajtottunk végre. 
A városvezetés legfontosabb célja változatlanul az, hogy Ti-
szaújváros élhető, fenntartható és versenyképes város ma-
radjon. Fontosnak tartom a nyugalom, a biztonság, a társa-
dalmi béke megőrzését, és képviselőtársaimmal együtt val-
lom, hogy a tisztességes, becsületes útról nem szabad letérni. 
Biztos vagyok abban, hogy Tiszaújvárosban továbbra is jó 
lesz élni. Lesznek munkahelyek, és az adókból olyan közössé-
gi pénzek, melyek révén továbbra is tudjuk építeni közös jö-
vőnket. 

Bráz György
polgármester

Bráz György a minapi koromgyári jubileumi 
ünnepségen. A polgármester itt is hangsú-
lyozta, hogy az iparűzési adó csökkenté-
sével az önkormányzat lehetőséget ad ar-
ra, hogy a gazdaság szereplői meg tudják 

valósítani elképzeléseiket. 

Uniós pályázatok révén egy óvodai épület, a sportcentrum és két állami általános 
iskola energetikai korszerűsítése valósul meg. 

A mobiltelefonos város applikációt a költségvetés elfogadásának napján aktiválták. 
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BEVÉTELEK
Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcímek 2019. évi erede-
ti előirányzat a 
8/2019. (II.28.) 
rendelet szerint

A B C
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 750 708 708

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 323 731 850
1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása 386 193 154
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 20 545 800
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6. Elszámolásból származó bevételek 20 237 904
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) 753 030 345

2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei 753 030 345

2.4.1. 2.4.-ből EU-s támogatás 7 312 576
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.4.1. 3.4.-ből EU-s támogatás
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.) 5 819 200 000

4.1. Vagyoni típusú adók 647 000 000
4.1.1.               Építményadó 647 000 000
4.2. Értékesítési és forgalmi adók 4 102 000 000

4.2.1.               Helyi iparűzési adó 4 102 000 000
4.3. Gépjárműadó 51 200 000
4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 13 000 000

4.4.1.               Idegenforgalmi adó 13 000 000
4.4.2.               Talajterhelési díj
4.5. Egyéb közhatalmi bevételek 1 006 000 000
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 411 119 389

5.1. Készletértékesítés ellenértéke
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 98 186 632
5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 8 673 640
5.4. Tulajdonosi bevételek 73 500 000
5.5. Ellátási díjak 134 651 547
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 55 131 570
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 40 046 000
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 30 000
5.11. Egyéb működési bevételek 900 000

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 11 391 708
6.1. Immateriális javak értékesítése
6.2. Ingatlanok értékesítése 11 391 708
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4. Részesedések értékesítése
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.) 1 000 000

7.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1 000 000

7.2.1. 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 12 072 800

8.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül-
ről

12 072 800

8.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.2.1. 8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 7 758 522 950
 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.) 462 194 000
10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 462 194 000
10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.2.) 1 899 950 000

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 1 899 950 000
12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1 016 770 300

12.1. Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele 313 700 000
12.2. Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 703 070 300
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
13.3. Lekötött betétek megszüntetése
14. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) 3 378 914 300
15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) 11 137 437 250

KIADÁSOK
Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek 2019. évi eredeti 
előirányzat a 8/2019. 

(II.28.) rendelet szerint
A B C
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) 8 201 744 660

1.1. Személyi  juttatások 2 037 254 935
1.1.1.         Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulá-

si adó
456 320 719

1.3. Dologi  kiadások 1 778 911 798
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 251 633 800
1.5. Egyéb működési célú kiadások 2 740 879 869

1.5.1.  - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1 520 727
1.5.2.                - Szolidaritási hozzájárulás 1 478 866 411
1.5.3.                 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

                nyújtása ÁH-n belülre
1.5.4.                   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 15 769 680
1.5.5.               - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

                 nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.6.                - Egyéb működési célú támogatások 

                 államháztartáson kívülre
1 244 723 051

1.6. Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.) 936 743 539
1.6.1. Általános tartalék 150 000 000
1.6.2. Céltartalék 786 743 539

1.6.2.1.    - Működési céltartalék 786 743 539
1.6.2.2.    - Fejlesztési céltartalék

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) 1 915 454 686
2.1. Beruházások 940 720 304

2.1.1. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.2. Felújítások 881 737 775

2.2.1. 2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 92 996 607

2.3.1.        - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
         ÁH-n belülre

2.3.2.         - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 15 000 000
2.3.3.         - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

       ÁH-n kívülre
14 300 000

2.3.4.         - Egyéb felhalmozási célú támogatások 
          államháztartáson kívülre

63 696 607

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 10 117 199 346
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 

(4.1. + … + 4.3.)
4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 

vállalkozásnak
4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 

vállalkozásnak
4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2.) 1 000 000 000

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 1 000 000 000
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) 20 237 904

6.1. Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)
6.2. Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)
6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 
6.4. Pénzügyi lízing kiadásai
6.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 20 237 904
7. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 

(4.+…+6.)
1 020 237 904

8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7) 11 137 437 250

Álláshelyek száma 566
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 22

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
EGYENLEGE

Forintban
1. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. 

sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
-2 358 676 396

2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozá-
si bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)

2 358 676 396

BEVÉTELEK ÉS  KIADÁSOK EGYENLEGE
Forintban

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK 
ÖSSZESEN (8. sor)
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 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata

Megnevezés 2019. évi előirány-
zat (Forintban)

Települési támogatás 120 345 000

Egyéb az önkormányzat rendeletében 
megállapítható juttatás 129 880 800

 - Iskolakezdési támogatás 3 500 000

 - Egyszeri év végi támogatás 30 045 000

 - Gyermekes családok 
év végi támogatása 6 045 000

 - Kábel TV előfizetési díjtámogatás 38 880 000

 - Gyermekétkeztetési térítési 
díjtámogatás 1 632 000

 - Tankönyvtámogatás 602 000

 - Hulladékszállítási díjtámogatás 38 656 800

 - Táboroztatási támogatás 720 000

 - Születési támogatás 1 650 000

 - Életkezdési támogatás 8 000 000

 - Szünidei gyermekétkeztetés 150 000

Köztemetés 700 000

Téli rezsicsökkentés kiterjesztése 708 000

Helyi rendelet alapján folyósított szociá-
lis, gyermekvédelmi ellátás összesen 251 633 800

2019. évi támogatások előirányzata

Megnevezés 2019. évi előirány-
zat (Forintban)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 1 750 000

Első lakáshoz jutók támogatása - vissza 
nem térítendő 14 400 000

Első lakáshoz jutók támogatása - vissza-
térítendő 14 300 000

A képviselő-testület az egyesületek, civil szervezetek támo-
gatására 15.000.000 Ft-ot különített el a 2019-es költségve-
tésben.
A támogatást pályázat útján osztja fel a testület március 28-
ai ülésén. A pályázatok benyújtásának határideje 2019. feb-
ruár 01. volt. 
A határidő lejártáig szociális és egészségügyi témában 9 szer-
vezet 19 pályázatot nyújtott be 5.515.000 Ft összegű támo-
gatást igényelve. A köznevelés, kultúra és sport területén 32 
szervezet 66 pályázat beadásával 37.081.200 Ft támogatást 
igényelt.
A beérkezett pályázatok közül többségében (81%-ban) 
programok, rendezvények megvalósításához, kisebb részé-
ben (19%-ban) működési kiadáshoz kértek támogatást a ci-
vil szervezetek. 
A tavalyi évhez képest mind a pályázatok száma (2018-ban 
80 db, 2019-ben 85 db), mind az igényelt összeg (2018-ban 
35.473.300 Ft, 2019-ben 42.596.200 Ft) növekedett.

A támogatási keret márciusi ülésen történő felosztását köve-
tően fennmaradó 2.000.000 Ft odaítéléséről átruházott ha-
táskörben a polgármester dönt, melyekről minden esetben 
tájékoztatja a testületet. 
2018-ban egyébként 5 civil szervezet részesült a tartalékból: 
a Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesület összesen 822.000 
Ft, a Tiszaújvárosi Tenisz Club 100.000 Ft, a Tiszaújváro-
si Református Énekkar 290.000 Ft, a Napraforgó Alapít-
vány, 300.000 Ft, a Tiszaújváros Zenei Életéért Alapítvány 
100.000 Ft támogatást kapott. 

• Tiszaújváros képviselő-testülete az éjszakai járőrszolgálat 
ellátását, feltételeinek biztosítását, továbbá a kamerás térfel-
ügyeleti rendszer működtetését az előző évhez hasonlóan 
10.500.000 Ft összeggel támogatja.
• A képviselő-testület 300.000 Ft támogatást biztosít a Su-
lizsaru program 2019. évi megvalósítási költségeihez. A 
B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság részére nyújtott támo-
gatás elsősorban a bűnmegelőzéssel kapcsolatos kiadványok 
készítésére, a célcsoportnak szervezett közlekedésbiztonsági 
vetélkedők megvalósítására, rajzpályázat díjazására, valamint 
rendőrszakmai programmal bővített kirándulásra fordítódik.
• A Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület több éve tevékenyen 
részt vesz a közrendvédelemben. A polgárőrök az elmúlt év-
ben is nagy számban teljesítettek szolgálatot és együttmű-
ködtek a rendőrség közlekedésbiztonsági és közrendvédel-
mi akciói során.
Az egyesület, mint kiemelten közhasznú társadalmi szerve-

zet, a működőképességét csak támogatásokból tudja biztosí-
tani. A képviselő-testület 2019-re 5.000.000 Ft összeggel tá-
mogatja az egyesületet, melyből 1.250.000 Ft megelőlegezett 
támogatást már 2018-ban megkapott.
• A képviselő-testület a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltsége, az OMSZ Tiszaújváros Mentőállomás, 
a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság és a Tiszai Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság részére összesen 15.000.000 Ft keretösz-
szeget biztosít felhalmozási célú támogatás igénybevételére.
• A képviselő-testület a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltségét a Tiszaújvárosi Parancsnokság fenn-
állása 60. évfordulójának megünneplése alkalmából 850.000 
Ft-tal támogatja. Az összeget - mint az ünnepség lebonyolí-
tója - a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár kap-
ja. 
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Munkácsy Mihály út 42-48. számú 
épület mögötti játszótér

2019-ben folytatódik a játszótérfelújítási program, melyben a Munkácsy Mihály 
út 42-48. számú épület mögötti játszótér újul meg. A játszótér társasházak ál-
tal határolt területen helyezkedik el. Jelenleg elhanyagolt, kevésbé felszerelt. A 
játszótér területe tereprendezéssel és az utak vonalvezetésének megváltoztatá-
sával esztétikusabbá válik, a sportpálya burkolata, a védőháló megújul. A 6-12 
évesek számára kialakított részen játszóvár, mászóka, trambulin lesz elhelyezve. 
Bébi játszótér is létesül játékokkal, homokozóval, kisebb játszóvárral, babako-
csival könnyedén megközelíthető lesz és akadálymentesített. Fitneszpark is lé-
tesül paddal és asztallal a ligetes, gyepes területen. 
A rekonstrukció alá eső terület: 6636 m2. Ebből térkőburkolat 950 m2, gumi-
lap burkolat 355 m2, öntött gumiburkolat 170 m2. A telepítendő játszótéri esz-
köz 27 db. A sikeres közbeszerzési eljárást követően indítható a kivitelezés, vár-
hatóan a nyáron. 

Városközponti parkban automata 
illemhely létesítése

A városháztéri kisebb rendezvények időszakában a mobil illemhelyek kiváltása, valamint 
az ilyen jellegű igények folyamatos biztosítása érdekében tervezzük idén egy  - az Ifjúsági 
parkban lévőhöz hasonló - automata nyilvános WC telepítését. Megvalósításához szüksé-
ges az építmény alapozása és a közműcsatlakozások (víz, szennyvíz, elektromos energia) 
kiépítése. Közbeszerzési eljárás lefolytatása után indítható a kivitelezés.

Játszótéri elemek cseréje
A közterületi játszótereken előfordul, hogy egy-egy játékelem állapota gazdaságosan már 
nem javítható, ezért szükséges a cseréje a balesetveszélyes állapot megszüntetése érdeké-
ben, erre tartalmaz keretösszeget a költségvetés.

A MOL Petrolkémia Zrt. beruházásai 
miatti közterületek rendbetétele

A MOL Petrolkémia Zrt. beruházásainak első üteme 2019-ben megkezdődik. Ezzel ösz-
szefüggésben a kivitelezők miatt várhatóan megnövekszik a városban közlekedő gépjár-
művek száma, ezért 7 helyszínen tervezünk új kamerákat kihelyezni a városba bevezető, 
forgalmi szempontból frekventált utak mellé.

Karácsonyi díszvilágítás megújítása
A meglévő karácsonyi díszek egy része több mint tíz éves, a felhasznált anyagok, fény-
kábelek elavultak. A LED technológia fejlődésével kiszorulnak a piacról a hagyományos 
fénykábelek, így a régi díszek karbantartása nehézkessé válik és megdrágul. Szükséges 
LED-es fénykábellel szerelt díszeket és alapanyagokat beszerezni, ezzel energia megta-
karítást érünk el, illetve megjelenésben is szebb ugyanaz a motívum, ami új fénykábel-
lel van szerelve.



A Vasvári Pál úton szalagkorlát építése
A Dózsa György és Vasvári Pál út kereszteződésében több baleset történt már, amely so-
rán a sarkon lévő házba (a járdán keresztül) belehajtottak gépjárművel vagy motorral. Sza-
lagkorlát építésével a kereszteződésben a gyalogosok és az épület védelme is javítható. A 
kivitelezés várhatóan a nyár folyamán megvalósul.

Szent István út 1-11. számú épület 
mögötti terület rekonstrukciója

A rekonstrukció alá eső területen indokolt a szervizút nyomvonalának áthelyezése, parko-
lóhelyek felújítása, bővítése, új parkolóhelyek építése a feltöltött volt „gödör” területén. 
Megújulnak a közlekedési felületek, a gépjármű várakozóhelyek, a gyalogos közlekedési 
területek, megvalósul a játszótér játékelemeinek cseréje, a zöldterület rekonstrukciója, nö-
vényzet telepítése, a meglévő burkolt felületek felújítása, a vízelvezetés megoldása. A re-
konstrukció alá eső területen 102 db gépjármű várakozóhely alakul ki. A 8 cm-es térkővel 
burkolt felület 2632 m2. Öntött gumi- burkolat készül 355 m2 területen. 6 db játékelem 
és 16 db utcabútor lesz kihelyezve, valamint 180 db lombos fát és sövény cserjét ültetnek 
be. Jelenleg a kiviteli és engedélyezési terv készítése van folyamatban.

Vörösmarty út meghosszabbítása
A Vörösmarty út meghosszabbításával, az új útszakasz megépítésével megoldódik az épü-
lő és a már megépült társasházak, valamint a keleti lakóövezet gépjármű forgalmának a 
Lévay úttal történő összekötése, az új útszakasz közvilágítási hálózatának a kiépítésével 
együtt. 226 m3 Ckt-4 alapréteg és aszfalt kötő- és kopóréteg készítése történik 133 m3 
aszfaltterítéssel. Jelenleg az útépítés és a közvilágítás engedélyeztetése van folyamatban. 
Ezek birtokában történhet idén a közbeszerzési eljárás lefolytatása, jövőre pedig a kivite-
lezés indítása.

Keleti lakóövezet 
kialakítása

Az építési telkek kialakítása már megtörtént. 2017-ben, illetve 
2018-ban megvalósult a Vörösmarty út mellett 9 építési telek ér-
tékesítése, illetve 1 telek cseréje. A Babits Mihály út, a Kosztolá-
nyi Dezső utca, valamint a Tompa Mihály utca keleti irányú foly-
tatásában 44 (összesen: 31.627 m2) ingatlannyilvántartásba be-
jegyzett építési telek értékesítését tervezzük. Kiépül a gáz elosz-
tó és leágazó hálózat 1413 m hosszban, a csapadékvíz hálózat 
192 m hosszban, 57 db víznyelő akna kiépítésével. Megvalósul a 
szennyvíz hálózat 1068 m pvc csatornacső elhelyezésével, az ivó-
víz hálózat többféle átmérőjű KPE nyomócső fektetésével 1896 m 
hosszúságban, a közvilágítás, valamint  út és járda épül 670 m3 asz-
falt, 1154 m2 térkő, 2761 m szegélykő beépítésével. A szükséges 
engedélyekkel rendelkezünk, a közbeszerzés indítása 2019. II. ne-
gyedévében lesz.

Dózsa György úton 
gyalogátkelőhely kialakítása

A Jabil Circuit Magyarország Kft. 2018-ban bővítette telephelyét, ezért biztonságtechnikai 
okokból szükséges egy új gyalogátkelőhely engedélyeztetése, kialakítása a Dózsa György 
útra. A Jabil vállalta, hogy támogatja a gyalogátkelőhely megvalósítását. Mivel a kivitele-
zést az önkormányzat végezteti el, ezért a költsége beépült a költségvetésbe. Várhatóan a 
nyár folyamán megtörténik a kivitelezés.
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Energetikai fejlesztés 
Tiszaújváros alapfokú

 oktatási intézményeiben
Tiszaújváros Város Önkormányzata a Tiszaújvárosi Széchenyi István 
Általános Iskola és a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítéséhez a TOP-3.2.1-16-
2017-00049 azonosító számú „Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfo-
kú oktatási intézményeiben” című projekt keretében 275.102.687 Ft tá-
mogatásban részesült. Folyamatban van a közbeszerzési eljárás kiírása.

Hunyadi általános iskola
Az épület energetikai felújítása, korszerűsítése az oktatási és a tornatermi szárnyakat vala-
mint a fedett átjárót foglalja magában. Az épület homlokzatának a hőszigetelése 2617 m2, 
a lapos tető teljes csapadékvíz, valamint utólagos hőszigetelése 2255 m2 felületen valósul 
meg. Akadálymentes vizesblokk, valamint 8 kW-os napelemes rendszer létesül.

Tündérkert óvoda 
fejlesztése, felújítása

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat 
keretében megvalósul a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Tündérkert óvo-
da épületének utólagos hőszigetelése 32.550.162 Ft összegben, melyből a támoga-
tás összege 16.096.898 Ft. 2019. május közepén indul a kivitelezés.

Széchenyi általános iskola
Az épület energetikai felújítása, korszerűsítése az oktatási és a tornatermi szárnyat foglal-
ja magába.
Az épület homlokzatának a hőszigetelése 2575 m2 és a lapos tető teljes csapadékvíz, vala-
mint utólagos hőszigetelése 3272 m2 felületen fog megvalósulni.
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Belvíz-, csapadékvíz átemelő 
szivattyútelepek gépészeti felújítása

A Sajó úti csapadékvíz átemelő telep gépészeti felújítása keretében a 3 db szivattyú műsza-
ki átvizsgálása és a gépészeti elemek felújítása valósul meg idén.

Vándor Sándor Zeneiskola 
előtti útburkolat felújítása

A zeneiskola előtti - a Teleki útról a Szederkényi útra kikanyarodó - aszfaltfelületű töre-
dezett, repedésekkel teli út burkolatának felújításával egyidejűleg a padok, a kerékpártáro-
ló és a kukatároló alatti terület is burkolt felületet kap, követve az előző években elkezdett 
intézmény előtti területfelújítások koncepcióját.

Tájház mögötti terület 
burkolatának felújítása

A tájház mögötti területen a bekötő út burkolata repedezett, felfagyott, ezért az aszfalt- 
burkolat kopórétegének felújítása szükséges.

„Okos zebra-gyalogosvédelmi rendszer” 
kiépítése a Lévay József úton

A napokban a Lévay út bíróság előtti szakaszán a meglévő gyalogátkelőhely úgynevezett. 
okos zebra lett. A gyalogátkelőhely előtt a járdába mindkét oldalon szenzorokat építettek 
be, melyek érzékelik a gyalogosok mozgását. Az okos zebra mentén villogó led lámpák jel-
zik a gyalogos jelenlétét.

Örösi út 18-24. sz. épületnél 
járda és parkoló felújítása

Az Örösi út 18-24. sz. alatti épület déli oldalán a parkoló felőli részen a 
házhoz, a hátsó lépcsőházi ajtókhoz vezető és a bekötő járdák felújítása 
indokolt, mert a meglévő aszfaltozott felületű járda felfagyott, repedezett, 
ezért botlásveszéllyel jár. A tervezett rekonstrukció során megújul a járda 
felülete és térkőburkolattal lesz ellátva. A járda felújításával együtt a ház 
mögötti parkoló, és a garázsok előtti terület felújítása is a rekonstrukció 
része, ahol a parkolófelület 65 m hosszúságban és a garázsok előtti terü-
let térkő burkolatot kap. A vízelvezetés megoldása is a felújítás része. Idén 
megvalósul a rekonstrukció.
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Időpont Rendezvény megnevezése Rendező szerv 2019. évi tá-
mogatás

február 23. Ördögh István Országos Súlyemelő Em-
lékverseny Tiszaújvárosi Sport Club, Súlyemelő Szakosztály 100 000

március 15.
Nemzeti ünnep, városi díszünnepség Tisza-
újvárosban és ünnepi megemlékezés Tisza-
szederkény városrészben

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 500 000

április 11. Költészet Napja - Verset mindenkinek! Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 150 000

április 27. Táncolj, NE drogozz! - XXI. Show Tánc 
Fesztivál Tiszaújvárosi Gimnasztrádáért Alapítvány 300 000

április 27. A biztonság napja Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 300 000

május 1. Majális Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 580 000

május 10-17. Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 3 800 000

május 26. „Játék és Egészség”, gyermek és családi 
nap Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 650 000

június 7. Nyárs party Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 150 000

június 22.,    
július 27. 
és augusztus 10.

Nyáresti korzó Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 400 000

június 22. „Tisza-parti Juniális” Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 1 300 000

június 29. Legyen Szederkény vendége…! Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 350 000

augusztus 3. Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál
Tiszaújváros Város Önkormányzata, Tiszaújváro-
si Művelődési Központ és Könyvtár Tógyer Gyu-
la vállalkozó 

6 200 000

augusztus 18. 
és 20.

Tiszaújvárosi Városnapok - Szent Ist-
ván-nap Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 3 800 000

szeptember 14. Hajdúk a szigeten Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 3 500 000

szeptember 20. Európai mobilitás hét - Autómentes nap Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 100 000

szeptember 28. 
és 29. A zene világnapja Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 280 000

október 7-13. Országos Könyvtári Napok Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 260 000

október 12., 26., 
november 16., 
18.

Színház Határok Nélkül Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 3 100 000

október 23. Nemzeti Ünnep, megemlékezések Tiszaúj-
városban és Tiszaszederkény városrészben Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 259 000

november 9. Szederkényi Ősz Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 280 000

november 23. Kőszegi György Országos Súlyemelő Em-
lékverseny Tiszaújvárosi Sport Club, Súlyemelő Szakosztály 100 000

december 1-22. Mikulástól karácsonyig Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 1 100 000

december 16. Szederkényi gyertyagyújtás Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 400 000

december 19. Tisza-parti Csillagszórás Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 100 000

Városi programfüzet kiadásának költségei Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 611 000

Összesen: 28 670 000
Tartalék: 1 330 000
Mindösszesen: 30 000 000

Tiszaújváros képviselő-testülete elfogadta az 

önkormányzat 2019. évi rendezvénynaptárát 

és döntött a 2019. évi rendezvényterv 30 mil-

lió forintos keretösszegéből támogatni kívánt 

rendezvények köréről.  

A támogatási összegek felhasználásáról az in-

tézményeknek és az érintett civil szervezetek-

nek a rendezvényt követően, de legkésőbb 

2020. január 15-ig el kell számolniuk. 

A rendezvényterv tartalékának felhasználásá-

ról az év során beérkezett igények indokoltsá-

gának figyelembevételével a polgármester át-

ruházott hatáskörben dönt, erről a képvise-

lő-testületet tájékoztatja.
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Tűzoltóság, rendőrség, 
mentők, polgári védelem, 

műszaki mentők és 
biztonsági cégek bemutatói, 

kiállításai, vetélkedői.

Kirakodóvásár, vidámpark, 
szórakoztató 

szabadtéri műsorok.
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Összművészeti fesztivál hazai művészek 
közreműködésével

Május 10. (péntek)
Ifjúsági Nap
17.00 óra Fitt-Dance Tánccsapat bemutatója
18.00 óra Motoros Show
19.00 óra Könnyűzenei koncert
19.40 óra Utcabál
Helyszín: Március 15. park

Május 11. (szombat)
VII. Országos Mazsorett Fesztivál
Helyszín: Tiszaújvárosi Sportcentrum

Május 12. (vasárnap)
18:00 óra Gimnasztráda Táncgála - 24 óra című 
előadása
Helyszín: Derkovits Művelődési Központ - 
színházterem

Május 13-17. (hétfő-péntek)
10.00-18.00 óra Játékos Tudomány - Testünk a 
csoda interaktív kiállítás
Különleges információk az emberi test rejtel-
meiről. Színes képes érdekességek gyerekek-
nek anatómiáról, táplálkozásról, megelőzésről, 
egészséges életmódról.
Helyszín: Derkovits Művelődési Központ - 
konferenciaterem

Május 13-16. (hétfő-csütörtök) 
10.00-18.00 óra Ásványkiállítás és vásár - 
Krisztián István gyűjteményéből
Helyszín: Derkovits Művelődési Központ - fé-
lemelet

Május 13. (hétfő)
19.00 óra Zorán koncert
Helyszín: Derkovits Művelődési Központ - 
színházterem

Május 14. (kedd)
17.00 óra Stark István kiállítása
 Helyszín: Városi Kiállítóterem

Május 15. (szerda) 
19.00 óra Riviéra című előadás  - Orlai Produk-
ció
Két gyerekkori barát, két férfi, és egy kérdés: 

tisztességesen vagy sikeresen kell élni? Erre 
is keresi a választ Molnár Ferenc pompás lírai 
vígjátéka.
Helyszín: Derkovits Művelődési Központ szín-
házterem

Május 17. (péntek)                                                    
19.00 óra ExperiDance Produkció - Nostrada-
mus
Földünk ezer arcát, sokszínű, csillogó és misz-
tikummal teli világát mutatja meg a Nostrada-
mus – Világok vándora című táncelőadás. A vi-
lágkörüli út egyik hangulatfelelőse és idegen-
vezetője Ganxsta Zolee zenész-színész. 
Helyszín: Derkovits Művelődési Központ -  
színházterem

Kiegészítő rendezvények
Április 18. - május 25.
Derkó MiniGaléria: Megay Adrienne Éva fes-
tőművész „TÁJ – KÉP” című kiállítása
Helyszín: Derkovits Művelődési Központ -  fé-
lemelet, aula

Április 30. -  Június 15.
Óvárosi KULT Galéria: B. Gulyás Erika
„Bohóckodásaim” – velencei babakiállítása
Helyszín: Tiszaszederkényi Művelődési Ház

A fesztivál két napján a kulturális programok mellett mintegy tizenöt sportágban tehetik próbára magukat az 
amatőr és profi sportolók. A Sportfesztivál egyik legkiemelkedőbb rendezvénye a Tisza Trail terepfutó verseny, 

melyre több száz résztvevőt várnak a szervezők. 

10. oldal 2019. március 28.



Sport és kulturális fesztivál. Az 5 
napon keresztül zajló tömegsport- 

és kulturális rendezvényeken a 
részvétel ingyenes. A nagyhéten, 
július 12-én rendezik meg a Jabil 

1/3 maratonversenyt. Július 13-14-
én a Junior Európa Kupa, a Triat-
lon Utánpótlás Gála és a Triatlon 

Világkupa versenyekkel zárulnak a 
nagyhét eseményei. 

Halászléfőző verseny, egész napos szabadtéri 
előadások, kirakodóvásár, gyermekprogramok, 

koncertek. 

11. oldal2019. március 28.



Városnapi programok, testvérváro-
si fellépések. Szent István-napi ün-

nepségek Tiszaújvárosban és Ti-
szaszederkény városrészben. Sza-
badtéri szórakoztató programok, 

tűzijáték. 

Kulturális, gasztronómiai szabadtéri rendezvény hajdú 
települések részvételével a Tisza-szigeten. 

Határon túli magyar színházak vendégszereplése, fel-
nőtt színházi előadások, közönségtalálkozó, kiállítás.

Adventi programsorozat, Mikulás-nap, szabadtéri programok, 
helyi amatőr művészeti csoportok, intézmények fellépésével. 

Adventi gyertyagyújtás, karácsonyi vásár. 

12. oldal 2019. március 28.
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