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I. POLGÁRMESTERI BEVEZETÉS 

 

Tiszaújváros múltja, jelene és hosszútávon a jövője is alapvetően a helyben működő 

ipar által meghatározott. Ezzel a megközelítéssel tekintünk az elkövetkezendő 

önkormányzati ciklus elé is, amelynek egyik kiemelkedően fontos eleme a poliol 

beruházás megvalósítása a MOL Petrolkémia Zrt. területén. Ez a fejlesztés 

mindamellett, hogy a kvalifikált munkavállalók számára is munkahelyeket teremt, 

több városfejlesztési lehetőséget indukál, melyek egy része már folyamatban van (pl. 

köztéri térfigyelő kamerarendszer bővítése), egy része pedig az elkövetkezendő 

időszak feladata kell, hogy legyen (pl. forgalomtechnikai, közlekedés-biztonsági 

fejlesztések). 

 

A városban tevékenykedő üzemek, vállalkozások, a helyi gazdaság szereplői tették 

lehetővé azt, hogy ma városunkra úgy tekinthetünk, mint a térség gazdasági, 

szolgáltatói, kereskedelmi, oktatási, egészségügyi centrumára. Településünk 

központi szerepe mellett azonban prioritást élvez a tiszaújvárosiak életfeltételeinek 

továbbfejlesztése az előttünk álló időszakban. 

 

Eddig elért eredményeink többek között az itt élők szorgalmas és kitartó 

munkájának, valamint az előző önkormányzati ciklusok megfontolt, takarékos, 

tervszerű és felelősségteljes gazdálkodásának köszönhetőek. Éppen ezért folytatni 

kell elődeink önkormányzati költségvetéssel és vagyongazdálkodással kialakított 

szemléletét, amely a fenti alapelvek betartása mellett, elsősorban az itt élők érdekeit 

kell, hogy szolgálja. 

 

Minden városfejlesztési és jóléti intézkedés csak akkor éri el célját, ha az hosszú 

távon fenntartható és településünk zavartalan működését nem veszélyezteti. Ennek 

érdekében az önkormányzati határozatok előkészítése során elengedhetetlen az 

átlátható, nyilvános döntéshozatali mechanizmus és az átfogó közösségi párbeszéd 

biztosítása. Ennek érdekében megőrizzük a széleskörű társadalmi véleményalkotás 

kialakított rendszerét. 
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A jelen pillanatban rendelkezésünkre álló helyi trendek alakulását prognosztizáló 

információk ismeretében a ciklus során várható olyan időszak, amikor átmenetileg a 

gazdaság teljesítményének kisebb megtorpanásával lehet számolni, ezért az éves 

önkormányzati költségvetések elkészítésénél, a fejlesztési tervek összeállításánál 

kiemelt szempont a tartalékképzés és a pénzügyi stabilitás megtartása.  

 

A stratégiai irányokat – a versenyképesség megőrzése céljából – a helyi beruházások 

célzott adókedvezménnyel történő támogatásának iránya felé kívánjuk áthelyezni. A 

jövőben olyan beruházási adókedvezmény bevezetésében gondolkodunk, mely még 

vonzóbbá teszi a helyi gazdasági környezetet és hosszú távon biztosítja a város 

iparának dinamikus fejlődését, ugyanakkor semmilyen körülmények között nem 

veszélyeztetheti a működést biztosító kötelező és önként vállalt önkormányzati 

feladatok ellátását. 

 

Az elmúlt időszakban Tiszaújváros turizmusa érezhetően fellendült. A strand- és 

termálfürdőn, valamint a városi nagyrendezvényeken kívül további vonzerőt 

jelenthet majd, és az idelátogatók számának növekedését eredményezheti a 

vállalkozói tőkéből megépülő új szálloda megnyitása. A fürdőturizmus mellett 

várhatóan az egészségturizmus, a sportturizmus, a konferenciaturizmus és a 

hivatásturizmus megélénkülésére is számíthatunk. Ezzel a beruházással jelentősen 

javulni fog városunk szálláshely kapacitása. 

 

Településünk fejlesztésének folyamata során kiemelt hangsúlyt kell kapnia az 

élhetőség és komfortosság szempontjainak, ezért folytatni fogjuk a „Látható 

Tiszaújváros”, a „Zöldülő Tiszaújváros” és a „Biztonságos Tiszaújváros” 

programjainkat. Célunk az épített környezeti értékeink megóvása, a közterületek, 

középületek rehabilitációja, az út-, járda- és kerékpárút hálózat fejlesztése, felújítása. 

Továbbra is támogatni kívánjuk az életminőséget javító beruházásokat, az energia-

megtakarítást szolgáló társasházi korszerűsítéseket, a távhőrendszer 

rekonstrukcióját.  
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Városunk népességmegtartó erejének növelése érdekében a fiatalok első lakáshoz 

jutását az elmúlt időszakban tapasztalható ingatlanpiaci viszonyoknak megfelelően 

kell segítenünk, ezért az önkormányzat támogató rendszerét felül kell vizsgálnunk és 

a magas ingatlan árakhoz kell igazítani azt. 

 

Egy mai modern város életében számos olyan igény jelentkezik a társadalom 

részéről, amelyet az önkormányzat önállóan nem, vagy csak különböző 

szervezetekkel együttműködve képes kielégíteni. Ennek érdekében folytatni 

kívánjuk az egyesületek, civil szervezetek működésének támogatását pályázati 

rendszer fenntartásával.  

 

Jelen önkormányzati ciklus ideje alatt lép életbe a 2021-2027. közötti időszakra 

szóló, többéves uniós költségvetési ciklus, amelynek támogatási forrásaira pályázni 

fogunk a fejlesztési pénzügyi eszközeink növelése céljából. 

 

A XXI. század az információk, a digitális technika kora. Városfejlesztési 

elképzeléseinknél nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kor követelményeit, ezért több 

olyan intézkedést is tettünk már, amely az „okos város” irányába mutat (CityApp, 

ingyenes wifi-elérési pontok, okoszebra, okospad, önkormányzati honlapok 

modernizálása). E kezdeményezések pozitív tapasztalatai megerősítenek minket 

abban, hogy további lépéseket kell tennünk az információs és kommunikációs 

technológiák segítségével is a tiszaújvárosiak életminőségének javítása érdekében. 

 

A technikai vívmányok elérhetőségének és a megfelelő tárgyi feltételek biztosításán 

kívül alapvető követelmény a szakképzett munkavállalók megtartása az 

önkormányzati szférában. Az elmúlt időszakban az önkormányzati intézményekben, 

gazdasági társaságoknál tapasztalható fluktuáció miatt, olyan humán- és bérpolitikai 

intézkedésekre van szükség, amellyel elismerhetjük a teljesítményt, és 

versenyképesebbé tehetjük dolgozóink illetményét. Gazdasági ciklusunk első 

időszakát ezért a "befektetés a humánerőforrásba" szemlélet kell, hogy jellemezze. 
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Gazdasági Programunk egy iránymutatás, amellyel Tiszaújváros fejlesztésének 

rövid- és középtávú célkitűzéseit kívánjuk megfogalmazni, de olyan döntéseket is 

generálhat, amelyek hosszútávra meghatározzák jövőnket. Úgy gondolom, hogy 

terveink szándékainknak megfelelően az itt élők érdekeit fogják szolgálni. Ehhez 

kérem Tiszaújváros Város Önkormányzata minden képviselőjének konstruktív 

együttműködését. 

 

 Dr. Fülöp György s.k. 

 polgármester 
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II.  A GAZDASÁGI PROGRAM CÉLJA (JOGSZABÁLYI HÁTTERE) 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági 

programban, fejlesztési tervben (a továbbiakban: Gazdasági Program) rögzíti, melyet 

a grémium – a jogszabályi rendelkezések alapján – az alakuló ülését követő hat 

hónapon belül fogad el. 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, és helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, 

amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi 

társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi 

önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását 

szolgálják. A törvény kiemeli, hogy e dokumentumnak – a megyei területfejlesztési 

elképzelésekkel összhangban – tartalmaznia kell különösen az egyes 

közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési 

elképzeléseket. 

 

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 öt évre az erősségeink irányába való fejlődésre, a lehetőségeink 

kihasználására, a gyengeségek (veszélyek) kivédésére stratégiai feladatokat, 

stratégiai célrendszert alakítunk ki.  
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III. HELYZETKÉP 

1. GAZDASÁG 

A. Helyzetkép a helyi gazdaságról 

 

Makrogazdasági környezet 

 

Az elemzőházak prognózisai az elmúlt időszakban egyre borúlátóbbá váltak 

világpiaci kilátások tekintetében, a nemzetközi pénzügyi piaci hangulat 

összességében romlott. A világgazdaság nagy része ugyan továbbra is mérsékelt 

ütemben bővülni fog, de az euró-zóna nagy gazdaságainak növekedése jelentősen 

lelassult 2019. negyedik negyedévében. A növekedési kilátások visszafogottak, és az 

infláció továbbra is cél alatt alakulhat az euró-övezetben. Előretekintve, a 

koronavírus terjedése még tovább fokozhatja a reálgazdasági és pénzpiaci 

bizonytalanságokat. Összességében elmondható, hogy a vírus elterjedése a 

globális növekedési kilátások újbóli romlását és a feltörekvő piacokkal 

szembeni kockázatkerülés felerősödését okozhatja. Magyarország a 

világgazdaságba mélyen integrált ország, így az exportpiacainkat érintő 

esetleges kedvezőtlen folyamatok nyitott gazdaságunkra is jelentősen hatással 

lehetnek. 

Az euró-övezeti gazdaság 2018. évi 1,9 %-os növekedése tavaly év végén 1,2 %-ra 

csökkent, ennek ellenére 2019-ben a magyar gazdaság a várakozásokat meghaladó 

ütemben növekedett. A növekedési ütem ugyanakkor vélhetően ezzel elérte 

emelkedésének csúcspontját. A külső környezet további romlásának előzményeként 

a nemzetközi üzleti hangulatindikátorok hétéves mélypontra mérséklődtek, emellett 

több, recessziós időszak előrejelzőjének tekintett mutató is bejelzett. A forint 

árfolyama jelentős volatilitást mutatott, miközben a bankközi hozamgörbe felfelé 

tolódott. Bár számos elemzői konszenzus szerint a növekedési centrumokban a 

konjunktúra várhatóan nem mérséklődik jelentősen, így recesszió sem várható, 

mindazonáltal a növekedési folyamatok javulására 2-3 év távlatában nincs 

érdemi kilátás.  

http://www.terport.hu/webfm_send/1781#page=1
http://www.terport.hu/webfm_send/1781#page=1
http://www.terport.hu/webfm_send/1781#page=1
http://www.terport.hu/webfm_send/1781#page=1
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A Kormány a fenti helyzet 

ismeretében azt a célt tűzte ki maga 

elé, hogy az elkövetkező években 

az EU átlagát legalább 2 

százalékponttal meghaladó hazai 

GDP növekedési ütemét 

mindenáron fenntartsa. 

Amíg az elmúlt időszak 

növekedésének fő hajtóerejét a 

beruházások képezték, 

köszönhetően a nagyvállalati 

kapacitásbővítéseknek, az uniós 

forrásfelhasználás fokozatos felfutásának, a lakásépítéseket ösztönző otthonteremtési 

programnak és a kedvezményes lakás-áfának, addig most a hatékonyságnövelő és 

versenyképességi kormányzati intézkedések fognak meghatározó súllyal bírni, 

melyek egyik eleme a 2019-ben elindult Gazdaságvédelmi Akcióprogram, valamint 

az adózásban, foglalkoztatásban, közszférában, egészségügyben, oktatásban és 

vállalati környezetben rejlő tartalékok feltárását célzó Versenyképesebb 

Magyarországért program. /Forrás: Pénzügyminisztérium/ 

   

 

Helyi gazdasági helyzetkép 

 

A megye fekvése, domborzati viszonyai, ásványkincsei, a rendelkezésre álló 

infrastruktúra és a munkaerő képzettsége is meghatározó egy-egy terület fejlődését 

illetően. Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe 16 járásából – melyek gazdasági 

teljesítménye a fentiek alapján erősen differenciált – a Tiszaújvárosi járás a három 

(Miskolc, Kazincbarcika és Tiszaújváros) legfejlettebb gazdasággal rendelkező 

térséghez tartozik. A NAV B-A-Z. megye gazdaságáról készített 2018. évi 

elemzésében rámutat arra, hogy e három legfejlettebb járásban él a megye 

lakosságának 50,5 %-a és itt tömörül a befektetett tőke 78,9 %-a. 
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Tiszaújváros, Borsod-Abaúj-Zemplén megye meghatározó fiatal ipari települése 

Magyarország észak-keleti részén, három megyehatár közelében az autópálya 

mellett, a Tisza partján terül el. A város történeti fejlődése, városszerkezete a 

tervszerű iparosítással igen szoros korrelációt mutat. Az 50-es évektől rohamosan 

bővülő településen az évtizedek alatt kialakult ipari struktúra már önmagában is 

fontos vonzerőként szolgál. 

Tiszaújváros nemcsak a járás központi települése, de az iparfejlesztés 

eredményeképpen jelenleg a térség gazdasági és kereskedelmi, az ország 

petrolkémiai fellegvára is. Az egy lakosra jutó fajlagos befektetett tőke és az egy 

lakosra jutó hozzáadott érték is messze az országos átlag feletti. Kialakulása, múltja 

és jövője szervesen kapcsolódik az itt létesített gyárkomplexumok történetéhez, így 

a járásra jellemző ipari adatok lényegében a dél-borsodi térség gazdasági motorjának 

szerepét betöltő Tiszaújváros értékteremtését jellemzi. 

 

       Forrás: Megyei TOP 100 kiadvány (A NAV elemzése a megye gazdaságáról) 
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A megyében meghatározó gazdasági ágazatokhoz hasonlóan városunkban a vezető 

gazdasági ágazat továbbra is a vegyipar, mely iparág zászlóshajója a nemzetközi 

szinten is meghatározó MOL Petrolkémia Zrt., illetve  a jelenleg próbaüzemi 

szakaszban működő JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. szintetikus gumigyártó (S-

SBR) üzem, továbbá a vegyipari termékpalettára épülő kereskedelem, élén a MOL 

Nyrt. logisztikai telephelyével, valamint a MOL-Mineralimpex Zrt.-vel. Másik 

jelentős ágazat a gépipar (elektronikai alkatrész gyártása) a Jabil Circuit 

Magyarország Kft. vezetésével, mely a megye legnagyobb foglalkoztatója egyben. 

Az energiaipar jelentősége a fosszilis technológia háttérbe szorulásával az elmúlt 

években nagymértékben csökkent, ugyanakkor sorban jelennek meg az új 

fotovoltaikus erőművek. 

 

Összességében megállapítható, hogy a város gazdasága stabil lábakon áll, fejlődése a 

folyamatos beruházásoknak köszönhetően továbbra is töretlen. Mindezt mi sem 

bizonyítja jobban, mint az, hogy mind 2013-ban, mind 2018-ban az árbevétel alapján 

rangsorolt megyei TOP 100-as vállalkozások között továbbra is 10 tiszaújvárosi 

székhelyű társaság képviselteti magát. 

 

A megyei TOP 100 a nettó árbevétel alapján 
Tiszaújvárosi székhelyű vállalatok  

2013. és 2018. évek összehasonítása 

 

2013. 

évi 

sorrend 

2018. 

évi 

sorrend 

Vállalat neve 

2013.évi 

nettó 

árbevét

el, 

millió 

Ft. 

2018.évi 

nettó 

árbevétel

, millió 

Ft. 

Árbevétel változás 

2. 2.  MOL Petrolkémia Zrt. 406 779 448 500 10,25 % 

3. 3.  Jabil Circuit Magyarország Kft. 285 934 266 665 -  6,74 % 
9. 7. Jabil Hungary LP Kft. 56 414 108 299 91,97 % 

11. 14. Birla Carbon Hungary Kft. 35 818 42 079 17,48 % 

13. 20.     Taghleef Industries Kft. 27 353 27 748 1,44 % 

17. 22.  Inno-Comp Ipari és Kereskedelmi Kft. 21 262 21 234 - 0,13 % 
21. 46.  TVK-Erőmű Termelő és Szolgáltató Kft. 18 006 8 892                -  50,62 % 

40. 41.    Bontexgeo Kft. 6 819 9 626 41,16 % 

43. 51.  Albis Plastic Kereskedelmi Kft. 6 494 7 465 14,95 % 

61. - Küpper Hungária Fémfeldolgozó és Öntödei Kft. 4 557 0 - 100 % 

62. 75.  Tiszatextil Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft. 4 368 4 520 3,48 % 

74. 54.  AD Plastik Tisza Kft. 3 987 7 049 76,80 % 
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89.  89.  Remat Hulladékhasznosító Zrt. 2 851 3 588 25,85 % 

- 85.  HB PACK Műanyagfeldolgozó Kft. 2 470 3 828 54,98 % 
Forrás: Megyei TOP 100 kiadvány (A NAV elemzése a megye gazdaságáról) 

 

A MOL Petrolkémia Zrt. (korábban TVK  Nyrt.) a MOL csoport tagjaként a térség 

legnagyobb vállalata, országosan is a legjelentősebb vegyipari alapanyaggyártó 

komplexum. A MOL Nyrt. által tulajdonolt 1953. évi alapító döntés óta 

folyamatosan épülő és gyarapodó vállalat jelentős átalakuláson ment át, melynek 

során üzemegységeit a '90-es évektől folyamatosan privatizálták, és több 

gazdaságtalan üzemegységet be is zártak (pl.: savüzem, műtrágyagyár).  

 

 

A MOL Petrolkémia Zrt. a 90-es években kiszállt a műanyag feldolgozásból, hogy 

minden erejét a műanyag alapanyagok (etilén, polietilén, polipropilén, stb.) 

gyártására összpontosítsa. A társaság 2003. után az üzemanyagok közvetlen 

felhasználásának várható csökkenésére felkészülve ismét jelentős petrolkémiai 

beruházásokba kezdett, melynek első lépéseként 2015-ben egy új – a gumigyártás 

alapanyagául szolgáló – butadién kinyerő üzem került átadásra. A MOL Csoport a 

downstream programjának eredményeként tovább bővítette petrolkémiai értékláncát 

és döntött egy szintetikus gumigyártó (S-SBR) üzem létesítéséről. A japán 

piacvezető Japan Synthetic Rubber Co. Ltd. vállalattal közösen megépített üzemet 

2018 áprilisában adták át, üzemszerű termelését várhatóan 2020-ban kezdi meg. 

 

http://www.terport.hu/webfm_send/1781#page=2
http://www.terport.hu/webfm_send/1781#page=2


GAZDASÁGI PROGRAM 2019-2024. 

14. oldal 

 

 

Időközben megkezdődött a 

MOL csoport történetének 

eddigi legnagyobb organikus 

beruházása, a POLIOL 

Projekt, mely az országban a 

jelenleg folyó beruházások 

között is előkelő helyet foglal 

el.  

 

Bár a település vegyipari jellege továbbra is meghatározó, a 2018-as alkalmazotti 

létszám tekintetében a város és egyidejűleg a megye legnagyobb foglalkoztatója a 

2000-es évek elején idetelepült Jabil 

Circuit Magyarország Kft. Az Ipari 

Parkban működő magyarországi vállalat 

egyben az amerikai központú társaság 

legnagyobb európai üzemegysége. A 

Jabil Circuit Magyarország Kft. – mely 

jelenleg stratégiai partnerségi viszonyban 

áll a Kormánnyal – nemzetgazdasági szinten is meghatározó foglalkoztató, így 

nemcsak a városból és annak vonzáskörzetéből, hanem távolabbi településekről és 

külföldről is számottevő munkavállalót alkalmaz.  

 

A megyei TOP 100 a foglalkoztatottak létszáma alapján, 2018. 
Tiszaújvárosi székhelyű vállalatok 

 

 Vállalat neve 
Átlagos 

állományi 

létszám, fő 
1. Jabil Circuit Magyarország Kft. 3 273 

13. MOL Petrolkémia  Zrt. 971 

37. Tiszatextil Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Kft. 272 

45. AD Plastic Tisza Kft. 227 

47. Taghleef Industries Kft. 204 

60. Remat Hulladékhasznosító Zrt. 165 

81. Tisza Work Kft. 129 

91. Elektrovit Kft. 114 
Forrás: Megyei TOP 100 kiadvány (A NAV elemzése a megye gazdaságáról) 
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A városban a két óriás vállalaton kívül további 1500-1700 vállalkozás működik, a 

beruházási periódusok függvényében.  Az egyéni vállalkozóktól a nagyvállalatokig 

terjedő széles spektrumú vállalkozások elsősorban egyéb vegyipari termékek és 

eszközök előállításával, szállítmányozásával és egyéb kapcsolódó szolgáltatások 

nyújtásával foglalkoznak, szorosan integrálódva a vegyipari és elektronikai óriás 

kiszolgálásához, illetve termékpalettájához, melyek közül 10-15 társaság megyei 

szinten is meghatározó volument képvisel. Ezen felül számos, a beruházásokban 

érintett belföldi és külföldi társaság jelenik meg átmenetileg településünkön.  

 

Gazdasági kitekintés 

 

A makroszinten már említett kedvezőtlenebbé váló világpiaci külső környezet és a 

klímaváltozással együttjáró termékstruktúra változások a város meghatározó 

ágazatát, a vegyipart sem fogják a jövőben érintetlenül hagyni. A petrolkémiai 

árrésekre jellemző ciklikusság iránya határozottan lefelé tart mind éves, mind havi 

átlagban.  

A jelenlegi világpiaci kilátások együttes hatásait mérlegelve az a legvalószínűbb, 

hogy a jelenlegi nyomott, 2012-2013-as évekre jellemző „marzs-környezet” akár 

hosszabb távon is fennmaradhat. 
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A MOL Csoport petrolkémiai „marzsa” nagyrészt az etilén és propilén termékek 

árrésétől függ. Az etilén és propilén alapú termékek keresleti oldala jelenleg nem 

teljesít a legjobban, folyamatosan lassul az Európa zászlóshajójának számító német 

gazdaság, és mivel ezen termékek a gazdaság széles körében kerülnek felhasználásra 

(elektronika, autóipar, ételcsomagolás, mezőgazdaság, gyógyászati eszközök, 

lábbelik, autóabroncsok, mosószerek, papírok, ragasztók, bútorok, törhetetlen 

üvegek, egyéb műanyagok), így az általános lassulást erősen megérzik a MOL által 

előállított petrolkémiai termékeken realizált árrések is. /Forrás: Portfolió/ 

 

A másik meghatározó ágazatban sem kedvezőek a kilátások. Az évek óta 

megvalósuló jelentős reálbéremelés nem kedvez a Jabil Circuit Magyarország Kft. 

üzleti modelljének. A társaság a jelenlegi piaci környezetben szenved, stagnáló 

árbevétel mellett, adózás előtti eredménye folyamatosan szűkül és a közeljövőben 

sem várható jelentős változás az eredményessége tekintetében. Az exportorientált 

társaságnak ugyan kedvez a forint folyamatos gyengülése, de megfigyelhető, hogy 

egyre nehezebb számára a munkaerő megtartása, a foglalkoztatotti létszám 5 év 

leforgása alatt több mint a felére csökkent. Jelenleg az elektronikai óriás a kieső 

munkaerőt ukrán vendégmunkásokkal igyekszik pótolni.   

 

Beruházások 

 

A fenti negatív hatásokat ugyanakkor a jövőben tompíthatja a MOL Csoport 

Tiszaújvárosban megvalósuló óriás beruházásából származó várható többletforrás, 

feltéve, ha időközben nem változik meg az iparűzési adó alapjának számítása. 

A magyar olajtársaság 2016-ban új, 2030-ig terjedő vállalati stratégiát hirdetett meg, 

amelynek egyik, ha nem a legfontosabb célja a vállalat tevékenységének sokrétűbbé 

tétele. Ennek értelmében a társaság a korábbiakhoz képest csökkenteni kívánja az 

üzemanyagszegmens súlyát tevékenységében, és fokozni kívánja jelenlétét a 

vegyiparban, így a műanyagiparban, mindemellett a szolgáltatások területén is új 

projekteket indított. A stratégia összhangban van a nemzetközi olajiparban 

tapasztalható folyamatokkal is. Az iparágban megfigyelhető átalakulás már részben 
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az olajkorszak utáni időszakra való felkészülést szolgálja, amelynek során az 

olajipari vállalatok igyekeznek tevékenységüket diverzifikálni, például a megújuló 

energiatermelés, az elektromobilitás vagy éppen a műanyagipar területén beruházva.  

A Tiszaújvárosi POLIOL üzem egyértelműen illeszkedik a MOL 2030-ig terjedő 

vállalati stratégiájába, amely szerint a cég 2017-2021. között 1,9 milliárd dollár 

értékben, 2030-ig pedig 4,5 milliárd dollár értékben szándékozik beruházni a 

petrolkémiai 

üzletágban. /Forrás: 

Portfolió/ 

A POLIOL Projekt 

a német Evonik 

licence alapján a 

Thyssenkrupp 

kivitelezésében 

jelentős állami 

támogatással és adókedvezménnyel megvalósuló beruházás, mely 200 új munkahely 

létesítését feltételezi városunkban. 

 

B. Helyi adópolitika 

 

Az önkormányzatok gazdasági önállósulásának egyik pillére a helyi adók rendszere. 

A település a kötelező és önként vállalt feladatai ellátását – elsődlegesen – saját 

bevételeiből, valamint átengedett központi adókból biztosítja, mely bevételek a 

működés elengedhetetlen feltételét képezik. A saját bevételek döntő részét a helyi 

adó bevételek (HIPA, IFA, építményadó) képezik, melyek közül - a város ipari 

jellegénél fogva – meghatározó a helyi iparűzési adó. A gépjárműadót, mely 

átengedett központi adó, maga állapítja meg és hajtja be. A helyi adóztatás törvényi 

keretszabályozása a települési önkormányzat számára lehetőséget teremt a helyi 

szuverén adóztatási jog gyakorlására, kedvezmények, mentességek nyújtására, s 

ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására. 
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A ciklus kezdetén a következő adónemekből származó bevételek állnak 

rendelkezésre: 

 

 helyi iparűzési adó (HIPA) – a jelenlegi szabályozás szerint a vállalkozások 

adóalapjának (a nettó árbevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke 

és a közvetített szolgáltatások együttes értékének meghatározott százalékával, 

az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel és a K+F 

költséggel) 1,5 %-a az adómérték. A helyi rendelet alapján ugyanakkor 

továbbra is mentességben részesül minden KATA tételes adózást választó, 

kizárólag tiszaújvárosi vállalkozó, és az a közel 5-600 mikro és kisvállalkozó, 

illetve, akinek vállalkozási szintű adóalapja időarányosan nem haladja meg a 

törvényben maximált 2.500.000. Ft-ot.   

 

 idegenforgalmi adó (IFA) – kizárólag magánszemélyeket terhelő adó; 

mértéke jelenleg 250 Ft fejenként és az eltöltött vendégéjszakák száma 

szerint, a 2020. évi maximális mérték (532,2 Ft/éj) kevesebb, mint 50%-a. 

 

 építményadó – az épületek, épületrészek után fizetendő, mértéke általános 

esetben az épület hasznos alapterülete után 900 Ft/m2. Meghatározott 

ingatlantípusok (oktatási-nevelési; egészségügyi; gyermekjóléti, illetve 

sportcélú ingatlanok) és három évig új ingatlanok esetében kedvezményes 

200 Ft/m2 összegű adómérték kerül továbbra megállapításra, valamint 50%-

os kedvezmény illeti meg a magánszemély adóalanyokat.  A hatályos 

rendelet értelmében változatlanul adómentes a magánszemély tulajdonában 

levő lakás, lakóház, garázs, üdülő, amennyiben ezen ingatlanokat a 

rendeltetésüknek megfelelően használják, hasznosítják, továbbá a 

lakásszövetkezetek, társasházak nem üzleti célú közös helyiségei.  

 gépjárműadó – kombinált értékalapú – teljesítmény és súly (1200Ft/100kg) 

szerinti – átengedett központi adó, törvényi kedvezményrendszer mellett, 
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mely adónem esetében az átengedés mértéke a költségvetési törvény alapján 

2013-tól 100%-ról 40%-ra csökkent. 

 

A helyi gazdaság ösztönzése tárgyában 2013 nyarán elfogadott nyilatkozat és az ezt 

követően meghatározott Tiszaújváros helyi adópolitikájának középtávú 

stratégiája a fenntarthatósági és stabilitási elvek figyelembevételével egy 

befektetőbarát vállalkozási környezet kialakítását tűzte maga elé célként, mely 

eredményeként az építményadó mértékét 50 Ft/m2-el, 900 Ft/m2-es szintre, az 

iparűzési adó mértékét pedig – az iparági konjunktúrával párhuzamosan – két 

lépcsőben, 0,5 százalékponttal, 1,5 %-ra csökkentette. 

 

A középtávú céljainknak megfelelően az elmúlt ciklusban az adóterhelés fokozatos 

csökkentésével egyidejűleg, a vegyipari szegmensben az iparági környezet 

javulásával és a beruházásokból származó adónövekménnyel terveztünk. A korábbi 

kedvező marzs-környezet – a csoportszintű árrés folyamatos csökkenéséből adódóan 

– minden bizonnyal véget ért, mely a MOL Petrolkémia Zrt. prognosztizált iparűzési 

adóbevételeiben is meg fog mutatkozni. A beruházásokból származó tervezett 

többlet mindeddig csak részben realizálódott. 

 

/Forrás: MOL 2019. 4. negyedév eredmény-prezentáció/ 
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A város egyre nagyobb súlyú petrolkémiai iparági dominanciájából adódóan jelenleg 

helyi iparűzési adóbevételeinknek már közel 60 %-a a MOL Csoporttól származik, 

melyek közül a MOL Petrolkémia Zrt. önmagában is meghatározó szintet képvisel.  

 

 

A feladatfinanszírozás bevezetésével és az adóerő-képességi mutatók 

figyelembevételével a közhatalmi bevételek költségvetésben betöltött szerepe az 

elmúlt időszakban fokozatosan felértékelődött, mivel látható, hogy az évek során az 

állami szerepvállalás jelentősen csökkent és ezzel egyidejűleg 2017. évtől 

bevezetésre került a szolidaritási hozzájárulás elvonási rendszere. Az állam egyre 

több terület finanszírozásából – mint például a szociális támogatások – vonult ki, 

egyidejűleg korlátozta, illetve meghatározta a saját bevételek felhasználásának 

módját és mikéntjét (lásd a beszámítás rendszerét és a HIPA, illetve települési adó 

felhasználására irányuló szabályozást). 

További jelentős kiesést jelenthet, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter 

bejelentette, hogy a kormánytagokból és prominens üzletemberekből álló 

Versenyképességi Tanács a helyi iparűzési adó gazdasági növekedést ösztönző 

átalakítását javasolja a kormánynak. 

A tanács legutóbbi ülése után a pénzügyminiszter lehetőségként említette, hogy 

https://index.hu/gazdasag/2020/02/04/atalakithatjak_az_iparuzesi_adot_az_onkormanyzatok_beveteltol_eshetnek_el/


GAZDASÁGI PROGRAM 2019-2024. 

21. oldal 

 

 

 2021 decemberében (hasonlóan a társasági adóhoz) eltörölnék a HIPA 

feltöltési kötelezettséget; 

 levonható lenne az adóalapból az értékcsökkenési leírás, ami 850 ezer céget 

érintene; 

 és a K+F költségek ötszöröse is csökkentené az adóalapot (ez pedig 1800 

vállalkozást érintene a jelenlegi szinten). 

 

Egyelőre ettől részletesebb tervet még nem láttunk az önkormányzatok egyik fő 

forrásának megkurtítására, csak annyit tudni, amennyi a sajtóban megjelent.  

A tervezet a jelentős iparűzési adóval rendelkező településeket – főleg ipari és 

kereskedelmi központokat – fogja kedvezőtlenül érinteni, elsősorban azon városokat, 

ahol multinacionális cégek vannak jelen és magas a beruházási ráta. Pontos 

számításokkal nem rendelkezünk, hogy mennyi bevételkiesés prognosztizálható, ha 

bevezetésre kerülne a javaslat, de előzetes becslésünk alapján a POLIOL Projekt 

üzembe helyezését követően elérheti a 15-20%-ot. A Via Credit elemző cég 

becslései alapján például a Richter Gedeon Zrt. esetében 100%-os, az Audi Hungária 

Zrt. esetében közel 90%-os és a MOL Nyrt. esetében pedig vállalkozási szinten 20% 

körüli adómegtakarítás valószínűsíthető. 

Tiszaújváros bizonyosan vesztese lesz egy ilyen potenciális átalakításnak, mert a 

város költségvetése nagyban függ ettől az adónemtől. 
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Az iparűzési adó bevétel aránya a költségvetés bevételeihez képest (2017. év) 

/Forrás: Index/ 

 

Mindezen tényezők együttes hatásaként megállapítható, hogy az elkövetkezendő 

ciklusban a jelenlegi adópolitika – módosított adóalap, változatlan adómérték és 

további kedvezményi rendszert feltételezve – bizonyosan veszélyezteti a következő 

évek költségvetési stabilitását és fenntarthatóságát. 

 

C. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságaink 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jelenleg négy, 100%-os önkormányzati 

tulajdonban lévő gazdasági társasága van, melyek közül kettő nonprofit, kettő 

profitorientált vállalkozás.  

 

A költségtakarékos gazdálkodás mellett az önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságokkal szemben elvárás a szolgáltatások folyamatos, biztonságos és 

színvonalas működtetése, továbbá a társaságok fizetőképességének, stabilitásának 

megőrzése.  
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 Nonprofit gazdasági társaságok 

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2009. június 30-án, teljes körű 

jogutódlással jött létre, kiválással a TiszaSzolg 2004 Kft.-ből. A Kft. közhasznú 

feladatot lát el, sport és szabadidős szolgáltatásokat biztosít a társadalom széles 

körének. A Sportcentrum közel 15 hektáros területén több mint 20 féle sportágat 

lehet űzni. Vállalkozási tevékenysége keretében edzőtáborokat, céges 

rendezvényeket szervez, sportlétesítményeket, egyéb kiszolgáló létesítményeket 

ad bérbe. Átlagosan 32 főt foglalkoztat. 

 

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2005. március 1. napjával alakult, 

működését nagyrészt az önkormányzat finanszírozza, ugyanis a cég 

folyamatosan ellátja az önkormányzat számára jogszabályban előírt 

közfeladathoz kapcsolódó, közhasznú tevékenységeket. Kiemelt feladata a város 

közterületeinek gondozása, a településtisztasági feladatok ellátása, helyi közutak 

és tartozékainak karbantartása, a közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 

fenntartása, az önkormányzati intézmények karbantartása. Átlagosan 102 főt 

foglalkoztat. 

 

 Profitorientált gazdasági társaságok 

Jelenleg a TiszaSzolg 2004 Kft. felelős a távhőszolgáltatás, mint közszolgáltatás 

folyamatos és színvonalas biztosításáért. 2011. évben kezdte meg a cég a régi 

szigeteletlen vezetékek cseréjét korszerű, előszigetelt vezetékekre, majd 2014-

től távhőrekonstrukciós programot indított, melyet évente ütemezetten végez. A 

2019. évben megvalósult vezetékrekonstrukció alapján városunk 

vezetékhálózatának nyomvonalhossza összességében – az előző évek 

rekonstrukcióját is figyelembe véve – közel 44 %-ban felújításra került.  

A TiszaSzolg 2004 Kft. feladatát képezi továbbá az Ipari Park, a Gyógy- és 

Strandfürdő és a Termál Kemping működtetése. Az Ipari Parkban értékesítésre 

került az összes közművesített ingatlan, további ingatlanok értékesítéséhez az 

utak és közművek megépítése szükséges, de ennek jelentős pénzügyi vonzata 
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miatt a további fejlesztések pályázati forrásból valósulhatnak meg. A cég 

átlagosan 90 főt foglalkoztat. 

 

A Tisza Média Kft. az önkormányzat részére nyújtott televíziós 

műsorszolgáltatás, a Tiszaújvárosi Krónika szerkesztési feladatainak ellátása, és 

Képújság működtetése révén tájékoztatja a lakosságot a helyi aktuális 

eseményekről, hírekről. A cég átlagosan 13 főt foglalkoztat. 

 

2. TÁRSADALOM 

 

A. Demográfia 

 

Tiszaújvárost évtizedeken keresztül a fiatalok városának is nevezték. A ’60-as 

években a népességszám 6000 fő körül volt a településen, lakosainak egyharmada 14 

év alatti, az átlagéletkor 25-26 év körül alakult. Magyarországon az 1980-as évektől 

új demográfiai folyamatok indultak el, amelyek alól Tiszaújváros sem volt kivétel. 

Jellemzővé vált, hogy a korábbi népességnövekedés természetes fogyássá fordult át. 

A városba a ’70-es években volt jelentős a bevándorlás és pozitív népszaporulat. Az 

ezt követő évtizedekben már az elvándorlás volt jellemző, a természetes szaporodás 

csak a ’90-es években változott át népességcsökkenésbe. 

 

Ezt a csökkenő tendenciát támasztják alá a Központi Statisztikai Hivatal elmúlt 

kilenc évre vonatkozó adatai is.  

 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) megkülönbözteti az állandó népesség és a 

lakónépesség fogalmát. Állandó népesség alatt az adott településen állandó 

bejelentett lakcímmel rendelkezők összességét értjük, míg a lakónépességbe az 

életvitelszerűen az adott településen élők tartoznak. 2019. január 1-jén 

Tiszaújvárosban 16577 főnek volt állandó bejelentett lakcíme, ebből 8874 fő (53,5%) 

volt nő. A nemek arányát tekintve nincs jelentős eltérés a Borsod-Abaúj- Zemplén 

megyére jellemző értéktől, ahol 51,7% a nők aránya. Az állandó népesség száma 



GAZDASÁGI PROGRAM 2019-2024. 

25. oldal 

 

 

17934 17919 17911 17821

17605
17462

17162
16980

16577
16500

17000

17500

18000

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

F
ő

2010-2018. között 1357 fővel (7,6%), jelentősen csökkent, amely kissé meghaladja a 

megyei szinten tapasztalt 5,5%-os népességcsökkenést.  

 
 

 

Az állandó népesség számának változása 2010-2018. között Tiszaújvárosban 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis (Statinfo) Területi statisztika 

 

Annak érdekében, hogy az állandó népesség csökkenéséről átfogóbb képet kapjunk, 

célszerű az állandó népesség korosztályos megoszlásának évenkénti vizsgálata. 

 

Az állandó népesség korosztályos megoszlása 2010-2018 között Tiszaújvárosban 

 

Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis (Statinfo) Területi statisztika 

 

2010-2018. között Tiszaújváros állandó népességének korosztályos megoszlása a 

legtöbb korosztályban szinte egyenlő mértékben változott. Szembetűnő az aktív korú 

lakosság számának (18-59 éves) mintegy 16,12%-os csökkenése (11431 főről 9588 

főre). A vizsgált 9 évben Tiszaújváros 60 év feletti lakosainak száma 34%-kal, 
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jelentősen növekedett a 2010. évi adatokhoz képest, míg az országos növekedési 

átlag 13% volt. 

A 0-2 évesek aránya csökkent a vizsgált időszakban a legkisebb mértékben a 2010. 

évi adatokhoz képest: 0,3%-kal. 

 

A 2018-as adatok nemenkénti és korcsoportonkénti bontásában megállapítható, hogy 

a legidősebb korosztály kivételével a férfiak aránya minden korcsoportban magasabb, 

mint a nőké. A 15 év alatti férfiak aránya közel azonos a 65 év felettiek arányával, 

ami a korábbi tendenciákhoz képest azt jelenti, hogy kevesebb gyermek születik, 

illetve az életkor kitolódásával a társadalom egyre öregszik. 

 

A vizsgált populáció csaknem háromnegyede tartozik a 15-64 éves korcsoportba. A 

nők esetében a 65 év felettiek aránya több százalékkal magasabb, mint a gyermekek 

aránya, és közel 70%-uk tartozik az aktív lakossághoz. Borsod- Abaúj-Zemplén 

megyében is hasonló mintázat állapítható meg, mind a nemek egymáshoz 

viszonyított arányát, mind a nemeken belül az egyes korcsoportok arányát tekintve. A 

férfiak települési, megyei, és országos adatait összevetve nincs lényeges eltérés a 

korcsoportok arányát tekintve, a nők esetében Tiszaújvárosban kevéssel magasabb a 

15-64 évesek, és alacsonyabb a 65 év felettiek aránya. 

 

Tiszaújváros, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Magyarország állandó lakosainak megoszlása  

nemek és korcsoportok szerint 2018-ban 

Korcsoport 
Férfiak Nők 

fő % fő % 

 Tiszaújváros 

0-14 év 1 139 14,79% 1 126 12,69% 

15-64 év 5 423 70,40% 5 896 66,44% 

65-x év 1 141 14,81% 1 852 20,87% 

 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

0-14 év 54 451 16,67% 51 805 14,82% 

15-64 év 229 416 70,24% 223 150 63,85% 

65-x év 42 757 13,09% 74 514 21,32% 

 Magyarország 

0-14 év 737 548 15,40% 698 026 13,54% 

15-64 év 3 335 333 69,63% 3 302 301 64,05% 

65-x év 717 488 14,98% 1 155 279 22,41% 

Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis (Statinfo) Területi statisztika 
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Az egyes korcsoportok állandó népességhez viszonyított arányának változása látható 

nemenként 2010. és 2018. között az alábbi ábrán, amelyből jól látható az idősek 

arányának emelkedése és a fiatalok arányának fokozatos csökkenése az utóbbi kilenc 

évben. 

 

A férfi és a női lakosság korcsoportos megoszlásának változása Tiszaújvárosban 2010-2018. között 

 
Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis (Statinfo) Területi statisztika 

 

Még árnyaltabb képet kaphatunk, ha Tiszaújváros állandó népességének nemek 

szerinti megoszlását vizsgáljuk 15 éves periódusban, amely az országos átlaggal 

megegyező trendet mutat: minden évben magasabb a nők aránya. A vizsgált 

időszakban azonban a férfiak száma nagy mértékben, 901 fővel csökkent. A nők 

számának változását is figyelembe véve ez azt jelenti, hogy 2004-2018. között a 

férfiak és nők számának különbsége mintegy 40%-kal növekedett. 2004-ben a 

különbség +834 fő, 2018-ban +1171 fő volt. 
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Tiszaújváros állandó népességének nemek szerinti megoszlása évenkénti bontásban (fő) 
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Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis (Statinfo) Területi statisztika 

 

A népesség idősödésének egyik gyakran használt mérőszáma az öregedési index. 

Az öregedési index az időskorú népességnek (65–X éves) a gyermekkorú 

népességhez (0–14 éves) viszonyított arányát fejezi ki. A népesség korösszetétele 

változásának és az elöregedés folyamatának legfontosabb indikátora, amelynek a 

demográfiai jövő szempontjából van kiemelt jelentősége. 

 

A következő ábrából egyértelműen látszik az értékek drasztikus emelkedése az elmúlt 

években.  Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is több idős él, mint gyermek, bár az 

országos szintet még nem éri el ez az arányszám. Tiszaújvárosban azonban 2018-ra – 

bár kevéssel – de már meghaladja az országos mutatót az idősek gyermekkorúakhoz 

viszonyított aránya, azaz az elöregedés nagyobb mértékű az országosnál. 
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Az öregedési index változása Tiszaújvárosban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és  

Magyarországon 2010-2018. között 

 
Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis (Statinfo) Területi statisztika 

 

Az év végi lakónépességet tekintve 2018-ban 15156 fő élt életvitelszerűen a 

városban, a 2010-es adatokhoz képest ez 8,2%-os csökkenést jelent, ami magasabb a 

megyei szinten tapasztalható 6,2%-os csökkenésnél. A női lakosok száma 2018-ban 

8213 fő (54,2%), a férfiaké pedig 6943 fő (45,8%) volt. A lakónépesség számának 

változását nemenkénti bontásban szemlélteti az alábbi ábra 2010. és 2018. között. 

Az év végi lakónépesség számának alakulása 2010-2018. között Tiszaújvárosban 

 
Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis (Statinfo) Területi statisztika 
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B. Népmozgalom 

 

A népmozgalom a népesség létszámában és összetételében végbemenő változásokat 

vizsgálja. Közvetlen befolyásoló elemei az élve születések és a halálozások száma, 

valamint a vándorlás (migráció). A népmozgalom tendenciáit közvetve befolyásoló 

tényezők a házasságkötések és a válások alakulása. 

 

A természetes népmozgalom a migrációt figyelmen kívül hagyva csak az élve 

születés és a halálozás folyamatait vizsgálja, amelyek az élve születési és halálozási 

arányszámokkal jellemezhetők. A népesedési folyamatok alakulásának egyik 

alapjellemzője a természetes szaporodás, amely a népesség szaporodását vagy 

fogyását az élve születések és a halálozások száma, ill. azok különbsége alapján 

jellemzi. Mérőszáma a természetes szaporodási arányszám, ami az élve születési 

arányszám és a halálozási arányszám különbsége. Ezen mutatók az élve születések és 

a halálozások számát az év közepi lakosságszámhoz (lakónépesség) viszonyítják. E 

két arányszám különbsége adja a természetes szaporodási arányszámot. Ha a 

különbség pozitív, akkor természetes szaporodásról beszélünk, azaz nő a lakosság 

száma, ha negatív, akkor természetes fogyás jellemzi a populációt. 

 

A természetes népmozgalmat 2010. és 2018. között vizsgálva megfigyelhető, hogy az 

élve születési arányszám értéke 7,63/1000 fő és 10,01/1000 fő között ingadozott, ami 

nem maradt el jelentősen a megyei értékektől, amely 2010-től enyhén emelkedik. A 

halálozási arányszám a vizsgált időszakban 7,85/1000 fő (2012.) és 12,69/1000 fő 

(2016.) között ingadozva összességében szintén növekszik. 

 

Az élve születési arányszám B.-A.-Z. megyében és Tiszaújvárosban nem különbözik 

számottevően, ezzel szemben a város halálozási arányszáma alatta maradt a megyei 

értékeknek (2018-ban: megye: 14,7; Tiszaújváros: 10,2). Míg a természetes 

szaporodási arányszám a megye vonatkozásában a vizsgált periódusban mindig 
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negatív előjelű, addig Tiszaújvárosban 2010. és 2012. években pozitív tartományban 

maradt, azaz utoljára 2012-ben nőtt a lakosság száma.  

 

Az élve születési, halálozási és természetes szaporodási arányszám alakulása  

Tiszaújvárosban és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2010-2018. között 

 
Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis (Statinfo) Területi statisztika 

 

Adott terület népességszámát a természetes népmozgalmi jelenségek mellett, kisebb-

nagyobb mértékben közvetlenül befolyásolják, megváltoztatják a vándorlások is. A 

mechanikus népmozgalom, a vándorlás (migráció) a népesség térbeli, földrajzi 

helyváltoztatását jelenti. Másként megfogalmazva, a vándorlás nem más, mint a 

településhatárt átlépő lakóhely-változtatás. 

 

A migrációról az 1000 főre jutó belföldi vándorlási különbözet tájékoztat, ami a 

Tiszaújvárosba állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők és visszavándorlók, 

valamint az innen más közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel 

bejelentkezők és visszavándorlók számának különbözete.  

 

Tiszaújváros esetében ez a mutató a 2011-es évet leszámítva 2010. óta folyamatosan 

negatív, azaz többen vándorolnak el, mint amennyien beköltöznek. Ez a tendencia 

egyébként jellemző a megye, sőt az Észak-Magyarországi Régió egészére is. Az 
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elmúlt években a különbség mértéke folyamatosan növekszik az el- és bevándorlók 

száma között. 

 

A belföldi vándorlási különbözet alakulása Tiszaújvárosban  

és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2010-2018. között 

 
Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis (Statinfo) Területi statisztika 

 

A népmozgalmi eseményekhez sorolhatók a családokkal kapcsolatos jelenségek is. A 

következő ábrán látható a házasságkötések és válások számának alakulása 1000 

lakosra vonatkozóan 2010 és 2018. között Tiszaújvárosban és B.-A.-Z. megyében. A 

házasságkötések városi szinten 2014-2015. között emelkedő tendenciát követnek, 

majd 2016-től kisebb csökkenés jellemző. Az elmúlt kilenc év határozott emelkedés 

mutat: míg 2010-ben Tiszaújvárosban 4,96 házasságkötés jutott 1000 főre, addig 

2018-ra ez az arány 5,7/1000 fő volt. A válások esetében egyelőre bíztató a 

tendencia, 2010-ben 3,38 válás jutott 1000 főre, 2018-ban pedig 2,75. 
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A házasságkötések és válások arányszámának alakulása Tiszaújvárosban és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

2004-2012. között 

 
Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis (Statinfo) Területi statisztika 

 

Összességében elmondható, hogy Tiszaújváros demográfiai szerkezete jelentősen 

átalakult az elmúlt évtizedben. Az országos és megyei tendenciákhoz hasonlóan több 

kedvezőtlen népesedési folyamat is megfigyelhető, csökken a születések száma, nő a 

halálozások száma, a lakosság öregszik. A városkörnyéki agglomeráció 

kialakulásával, valamint a magasabb jövedelemmel kecsegtető külföldi 

munkavállalás lehetőségének növekedésével az elvándorlás mértéke is emelkedik.  

 

Mindezek indokolják a város jelenlegi szociális és egészségügyi ellátórendszerének 

felülvizsgálatát, a családok letelepedését, a gyermekvállalási kedv növelését célzó 

támogatási rendszer átalakítását. Mindemellett elengedhetetlen feladat lesz a jövőre 

nézve az önkormányzati szférában foglalkoztatottak korösszetételének vizsgálata 

annak érdekében, hogy a folyamatos nyugdíjazások mellett a képzett munkaerő 

utánpótlása folyamatos legyen. 

 

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐ MŰKÖDÉSI TERÜLETEI 

A. Köznevelés 

 

A köznevelés rendszerét érintő államosítás miatt Tiszaújváros Város Önkormányzata 

a köznevelés közfeladatának ellátásában kizárólag óvoda fenntartójaként vehet részt. 
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A településünkön működő iskolákban folyó oktató-nevelő munkára, szakmai 

feladatellátásra 2013-tól nem lehet közvetlen ráhatása. Az iskolák fenntartói, majd 

működtetői jogának átadásakor, a további támogatásra vonatkozóan megfogalmazott 

szándéknak megfelelően, valamennyi fenntartóval eredményes, a gyermekek javát 

szolgáló együttműködés kialakítására került sor a településen működő állami és 

egyházi fenntartású köznevelési intézményekben folyó oktató-nevelő munka 

sikeressége érdekében, hiszen minden intézményben, fenntartótól függetlenül 

tiszaújvárosi gyermekek oktatása, nevelése folyik.  

Annak érdekében, hogy az oktató-nevelő munka a városunkban megszokott 

körülmények között és színvonalon valósulhasson meg, az egyházi és állami 

fenntartásba került intézmények számára – a mindenkori költségvetési lehetőségek 

függvényében, a változó jogszabályok figyelembevételével – az Önkormányzat 

vállalt feladatként biztosítja a városi informatikai rendszer igénybevételét, a 

levelezőrendszer használatát, az épületek technikai távfelügyeleti szolgáltatását.  

Támogatja az intézményi diáksportot, az iskolai diáksport egyesületek keretein belül 

zajló úszásoktatást, biztosítja a tanulók ingyenes táboroztatását a testvérvárosi 

keretek között, a Derkovits Művelődési Központ színháztermének térítésmentes 

használatát. Támogatást nyújt az intézmények évfordulós eseményeinek méltó 

megünnepléséhez, a tanulók részére ingyenes egyszeri strandbelépőt ad, és biztosítja 

a tanulmányi ösztöndíjrendszerben való részvételüket. 

Az iskolák alkalmazottai továbbra is részesei a városi kitüntetési rendszernek, az 

önkormányzati intézményekben érvényesített jövedelemjavító intézkedések 

rendszerének, meghívottjai a város gasztronómiai és év végi rendezvényeinek, 

támogatás biztosított számukra a nőnapi és pedagógusnapi rendezvényeikhez. 

 

A városban 9 köznevelési intézmény: egy önkormányzati és egy egyházi fenntartású 

óvoda (Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda, Tiszaújvárosi Református Óvoda), 

négy 8 évfolyamos állami, illetve egyházi általános iskola (Kazinczy Ferenc 

Református Általános Iskola, Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola, 

Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 

Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola), egy pedagógiai szakszolgálati 



GAZDASÁGI PROGRAM 2019-2024. 

35. oldal 

 

 

tagintézmény (B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi 

Tagintézménye), továbbá két állami fenntartású középiskola (Tiszaújvárosi Eötvös 

József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, Szerencsi SZC Tiszaújvárosi 

Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája) biztosítja a köznevelési 

feladatellátást, összesen 15 önkormányzati tulajdonban lévő épületben. 

Az óvodai nevelésről az Önkormányzat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 

fenntartásával, továbbá 2017. szeptember 1-jétől a Tiszaújvárosi Református 

Egyházközséggel (egyházi fenntartó) kötött köznevelési szerződés révén 

gondoskodik.  

Az önkormányzati fenntartású intézmény kötelező felvételt biztosító intézményként 

látja el hároméves kortól a tankötelezettség kezdetéig a Tiszaújváros közigazgatási 

területén élő, és ellátást igénylő gyermekek óvodai nevelését, a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézség miatt terápiás kezelésbe vett gyermekek és az 

integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésével, fejlesztésével 

kapcsolatos feladatokat, továbbá tehetségműhelyek keretében szervezett óvodai 

tehetséggondozást biztosít. Fentieken túl, az intézmény hatályos Pedagógiai 

Programjában rögzítettek szerint – a korábbi évek hagyományainak megfelelően a 

fenntartó önként vállalt feladataként – biztosított minden nevelési évben a 

nagycsoportos korú gyermekek számára, heti két órában, 12-14 hetes időszakban az 

úszásoktatás alapjaihoz szükséges vízbiztonságot nyújtó programban való részvételi 

lehetőség.  

Az óvodák személyi ellátottsága biztosított, a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekekkel az intézményben alkalmazásban álló fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus és pszichológus foglalkozik. Egy telephely kivételével 

rendelkeznek az épületek tornaszobával, a Szederinda Óvodában a testnevelés 

foglalkozások megtartása a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. által 

működtetett külön tornateremben biztosított.  

 

A kötelező köznevelési feladatellátás biztosítása során – a demográfiai 

előrejelzésekhez igazodó szemlélet érvényesítése mellett – az intézmény a 
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férőhelyek függvényében a környező településekről Tiszaújvárosba munkába járó 

szülők gyermekeit is fogadja.  

A köznevelés területén továbbra is a fő szempont az, hogy a feladatellátás a helyi 

társadalom igényeihez alkalmazkodva, az érintett célcsoport számára jó minőségben 

legyen elérhető városunkban.  

 

B. Egészségügy 

 

Amennyiben az egészségügyi ellátórendszer 2020-tól ismételten tervezett átalakítási 

folyamatai azt lehetővé teszik, Tiszaújváros Város Önkormányzata a település 

lakosságának színvonalas egészségügyi ellátását, valamint az egészséggel 

összefüggő életfeltételeinek javítását az elkövetkezendő években is komplex és 

kiemelt feladatként kívánja kezelni, mely elsősorban a Tiszaújváros Városi 

Rendelőintézet keretei között valósulhat meg. Az egészségügyi alapellátások 

keretében az intézmény 8 háziorvosi, 4 házi gyermekorvosi, 7 fogorvosi körzet, 

valamint 6 területi védőnői szolgálat, 3 ifjúság-egészségügyi védőnői szolgálat, 

iskola-egészségügyi és ügyeleti ellátás működtetéséről gondoskodik. Az alapellátás 

mellett a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 26 járóbeteg szakellátást, 6 gondozói 

tevékenységet, 1 mozgó szakorvosi szolgálatot, 6 egynapos sebészeti tevékenységet, 

9 fiziko- és balneoterápiás tevékenységet, 4 nappali kúraszerű ellátás keretein belül 

nyújtott infúziós kezelést, otthoni szakápolást, hospice szakápolást, továbbá 

fogászati ügyeleti ellátást és foglalkozás-egészségügyi alapellátást biztosít, azaz az 

egészségügyi szakellátások széles palettáját nyújtja az ellátási területéhez tartozó 

települések lakosai számára. Az egészségügyi alapellátások – úgy, mint háziorvosi 

és fogászati ellátás, védőnői ellátás – Tiszaújváros lakosai számára biztosítottak, míg 

a járóbeteg szakellátások többségénél 40 000 fő körül mozog az ellátandó 

lakosságszám, mely a Rendelőintézet Tiszaújváros és vonzáskörzetében betöltött 

központi szerepét bizonyítja.  

 

A járóbeteg szakellátások jelenlegi struktúrájának fenntartása fontos, mert célunk, 

hogy a megszokott egészségügyi ellátások továbbra is helyi szinten elérhetőek 
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maradjanak Tiszaújváros lakói számára. Mindezt a szakorvosi háttér stabil 

feltételeinek biztosításával tartjuk megvalósíthatónak. Cél – az orvosdiagnosztikai 

eszközpark folyamatos bővítésével, megújításával – egyfelől a helyben elérhető 

beavatkozások körének bővítése, másfelől a korszerű műszerezettség biztosításával, 

a biztonságos és színvonalas betegellátás feltételeinek biztosítása. Fentieken túl 

megoldásra váró feladat az alapellátásnak helyet adó „B” és „C” épületrész 

rekonstrukciója, valamint az egészségturizmusban rejlő lehetőségek maximális 

kihasználása érdekében a közfinanszírozott fiziko- és balneoterápiás kezelések 

szakmai feltételrendszerének és a gyógyturizmus igényeinek összehangolása.   

 

C. Szociális ellátórendszer 

 

Az emberi élet során számtalan olyan körülmény adódhat, amikor az ember 

létfenntartása nehézségekbe ütközik, veszélybe kerül (gyermekszületés, betegség, 

öregkor, munkanélküliség, stb.). A helyi szociális ellátórendszer feladata a fenti 

élethelyzetekből fakadó szükségletek kielégítése. A szociálpolitika területén 

csapódnak le ugyanis a demográfiai, foglalkoztatási, jövedelemtermelő-képességi, 

egészségügyi és más lényeges, működési zavarokat jelentő gondok. Jól működő 

szociálpolitika nélkül nincs jól működő gazdaság és társadalom. Ahol a társadalmi 

problémák megjelennek, ott a helyi szociális ellátórendszer iránt növekvő szükséglet 

jelentkezik. A szociálpolitikai források hatékony kihasználása érdekében fontos, 

hogy az adott források célt érjenek, olyan helyre kerüljenek, ahol az emberek 

leginkább segítségre szorulnak.  

 

Tiszaújváros Város Önkormányzata mindig kiemelt figyelmet fordított az időskorú, 

az egészségügyi problémákkal küzdő, valamint a hátrányos helyzetű, nehéz szociális 

körülmények között élő lakosokra, a munkanélküliekre, valamint a gyermeket 

nevelő családokra, ezért számos szociális támogatással segíti a rászorulókat.  

 

A szociális tárgyú jogszabályváltozásokból eredően az elmúlt időszakban a szociális 

ellátórendszer jelentős mértékben átalakult. A jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak 

ellátása 2015. március 1-jétől a járási hivatal hatáskörébe került, a lakásfenntartási 
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támogatásra, az adósságkezelési szolgáltatásra, a méltányossági közgyógyellátásra, 

illetve a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályok pedig kikerültek a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényből. Fenti 

célokra az önkormányzatoknak önként vállalt feladatként települési támogatás 

nyújtására van lehetőségük, kötelező ellátásként pedig az önkormányzati segély 

helyett rendkívüli települési támogatás került bevezetésre. A jogszabályok 

módosítása a gyermekvédelmi ellátásokat is érintette, nevezetesen az óvodáztatási 

támogatás 2015. évben megszűnt, mivel 3 éves kortól bevezetésre került az 

óvodakötelezettség.   

 

Tiszaújváros Város Önkormányzatának célja, hogy a jogszabályváltozások ellenére 

a szociális támogatásokat a korábbi színvonalon biztosítsa, és a módosítások ne 

érintsék kedvezőtlenül a szociálisan rászorultakat. 

 

A városlakók szociális biztonságának, életkörülményeinek fenntartása és javítása 

érdekében egyes önként vállalt támogatások vonatkozásában az elmúlt években 

kedvező módosítások történtek. 

Ezek között említhető, hogy az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása esetében 

megemelésre került a jogosultsági értékhatár, a támogatás jogosultsági feltételeként 

meghatározott életkor kitolódott, és ismét nyújt az önkormányzat vissza nem 

térítendő támogatást. Az egyszeri év végi támogatás, a gyermekes családok év végi 

támogatása, valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

vonatkozásában a jogosultsági értékhatárok kedvezőbben kerültek meghatározásra. 

A támogatás mértékének emelkedése figyelhető meg a 18. életévét betöltött tartósan 

beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott 

települési támogatás, az egyszeri év végi támogatás és a gyermekes családok év végi 

támogatása vonatkozásában.  

Az önkormányzat megkülönböztetett figyelemmel fordul a gyermeket nevelő 

családok, a hátrányos helyzetű gyermekek felé, ezért önként vállalt feladatként 

bevezetésre került a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú 

gyermekek részére nyújtott szünidei gyermekétkeztetés. A gyermekvállalási kedv 

ösztönzése érdekében pedig a gyermek születésével járó költségek enyhítése céljából 
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új ellátási formaként a születési támogatás, valamint az iskolakezdés költségeihez 

való hozzájárulás érdekében az iskolakezdési támogatás bevezetésére került sor.  

 

Tiszaújváros Város Önkormányzata a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

közül az alábbi kötelező ellátási formákat nyújtja: rendkívüli települési támogatás 

(eseti jelleggel; meghatározott időszakra, havi rendszerességgel; gyógyszerkiadások 

viseléséhez, valamint gyógyászati segédeszköz beszerzése érdekében; elhunyt 

személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából; gyermekvédelmi 

támogatásként), köztemetés, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, szünidei gyermekétkeztetés biztosítása 

hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.  

A kötelező ellátásokon túl, helyi rendeletek alapján nyújtott, önként vállalt 

támogatások is segítik a szociálisan rászorult, a gyermeket nevelő, az egészségügyi 

problémákkal küzdő, illetve a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 

felhalmozó személyek megélhetését. Ezen ellátások a lakhatáshoz kapcsolódó 

rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési lakhatási támogatás, a lakhatási 

kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott 

adósságcsökkentési települési támogatás, a 18. életévét betöltött tartósan beteg 

hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési 

támogatás, az egyszeri év végi támogatás, a gyermekes családok év végi támogatása, 

a hulladékszállítási díjtámogatás, a kábel TV előfizetési díjtámogatás, az első 

lakáshoz jutók pénzügyi támogatása, fiatalok életkezdési támogatása, a születési 

támogatás, a szociális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, a 

táboroztatási támogatás, az iskolakezdési támogatás, valamint a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek részére nyújtott 

szünidei gyermekétkeztetés. Fentieken túl az önkormányzat évek óta részt vesz az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton. 
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D. Kultúra, sport 

 

Közművelődés, közgyűjtemények  

 

Tiszaújváros Város Önkormányzata – a helyi kulturális rendeletben meghatározott – 

kötelező és vállalt közművelődési és közgyűjteményi feladatainak ellátását a 

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár, mint önkormányzati fenntartású 

intézmény végzi. Az intézmény székhelyén kívül 8 telephelyen lát el feladatokat. A 

Derkovits Művelődési Központ, a Tiszaszederkényi Művelődési Ház, illetve a 

Városi Kiállítóterem, mint az intézmény közművelődési szakmai egységei – a helyi 

kulturális rendeletben meghatározott – közművelődési alapszolgáltatások keretében 

a városi nagyrendezvények mellett számos saját programot, kiállításokat, színházi 

előadásokat, kreatív és interaktív programokat valósít meg. A művelődési központ 

10 amatőr művészeti csoportja rendszeresen részt vesz különböző rendezvényeken, 

megmérettetéseken. A közművelődési szakmai egységek tevékenységeiket a 

minőségirányítási szempontok figyelembevételével szervezik és végzik.  

 

A Hamvas Béla Városi Könyvtár és két fiókkönyvtára biztosítja a Tiszaújvárosban 

és vonzáskörzetében élők számára a jogszabályokban, dokumentumokban 

meghatározott közgyűjteményi közszolgáltatásokat, figyelembe véve az intézményi 

stratégiában megfogalmazott célokat. A kor változó körülményeire reagáló 

könyvtári fejlesztések megvalósítása során elsődleges szempont a használók 

igényeinek, érdeklődési körének való megfelelés, a magas szolgáltatási színvonal 

biztosítása. A könyvtár a „Minősített Könyvtár cím” birtokában minden 

tevékenységét a minőségbiztosítási szempontok figyelembevételével szervezi és 

végzi. 

Az intézmény keretei között működő Helytörténeti Gyűjtemény – a „Villa 

Scederkyn” Tájház kiállítóhellyel együtt – közérdekű muzeális gyűjteményként 

végzi a jogszabályban meghatározott tevékenységét.  
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A feladatellátás feltételei biztosítottak. Az önkormányzat kulturális rendelete az 

előírásoknak megfelelően tartalmazza a feladatellátás szervezeti, jogi kereteit, 

módját, mértékét, az irányítással és az ellenőrzéssel kapcsolatos irányelveket.  

Az önkormányzati fenntartású integrált kulturális intézményen túl civil szervezetek, 

az önkormányzat által alapított közalapítvány, egyházak és nemzetiségi szervezetek 

is folytatnak – különböző mértékű – kulturális, művelődési és művészeti 

tevékenységet.  

Tiszaújváros Város Önkormányzata – az éves költségvetési lehetőségeihez mérten – 

kiemelten támogatja a városban megvalósításra kerülő programok, rendezvények 

szervezését. 

A város kulturális rendezvényeinek, programjainak megvalósítása során a 

továbbiakban is szükséges együttműködni 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  

 

Tiszaújváros Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló törvényben, 

illetve a sportról szóló törvényben meghatározottak alapján megalkotott testnevelési 

és sportkoncepció, valamint sportról szóló önkormányzati rendelete alapján látja el 

feladatait. Az önkormányzat sportrendelete, sportkoncepciója szabályozza az 

önkormányzat legfontosabb tennivalóit, a sport területén meghatározott alapelveit, a 

kötelező és önként vállalt feladatait, valamint az Európai Sport Chartával összhangban 

megfogalmazott prioritásait, fejlesztési irányait, a helyi sajátosságok, a város gazdasági, 

természeti és kulturális adottságainak, lehetőségeinek figyelembevételével.  

 

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a fenti dokumentumok 

alapján – a 125/2016. (VIII.25.) határozat 4./ pontjában meghatározta az 

önkormányzat sporttámogatásának finanszírozási elveit, illetve rendszerét. Az 

önkormányzat éves költségvetési lehetőségeihez mérten támogatja a kiemelt 

sportágakat, illetve az sportegyesületek létesítményhasználatát, működését, valamint 
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a diáksportot. A kiemelt sportágakkal foglalkozó sportegyesületek közvetlen 

költségvetési támogatása mellett számos helyi és országos sportversenyhez nyújt 

támogatást az önkormányzat éves civil támogatási keretéből, illetve a városi 

rendezvénykeretből. Az önkormányzat a civil szervezetek sporttevékenységének 

támogatásán túl a saját tulajdonában lévő gazdasági társaságán keresztül támogatja a 

lakosság szabadidősport és amatőr sportolási lehetőségeit. Tiszaújváros Város 

Önkormányzata a diáksportban és a versenysportban elért eredményeket elismerve 

minden évben sportbaráti találkozót szervez a városi sportszervezetek vezetői, 

szakemberei és versenyzői részére, ahol értékelésre kerül a város sportjának helyzete 

és az elért eredmények, illetve elismerésre kerülnek a kiemelkedő hazai és 

nemzetközi eredményeket elért sportolók, sportvezetők. Évek óta jelentős 

nemzetközi és országos versenyek helyszíne Tiszaújváros.  

 

A mindennapi testedzés népszerűsítése céljából a város parkjaiba, játszóterei 

közelébe számos szabadtéri fitness eszköz került telepítésre, illetve az ifjúsági park 

felújítása alkalmával egy fedett kondicionáló park kialakítása is megvalósult.  

 

E. Önkormányzati intézményrendszer 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzata a kötelező és önként vállalt feladatai minél 

magasabb színvonalon történő ellátása érdekében öt önkormányzati intézményt tart 

fenn.  

 

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár, a Tiszaújvárosi Napközi 

Otthonos Óvoda, a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, a Tiszaújvárosi 

Humánszolgáltató Központ és a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ jó 

színvonalon látja el a helyi kötelező és vállalt feladatokat, melyekhez a személyi és 

tárgyi feltételeket az önkormányzat biztosítja. A Tiszaújvárosi Intézményműködtető 

Központ ellátja az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek részére a 

gazdálkodással, a könyvvezetéssel, az adatszolgáltatással, valamint a működtetéssel, 

az üzemeltetéssel, az ingó és ingatlan vagyon használatával, hasznosításával, 
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védelmével kapcsolatos feladatokat. Az egyházak által fenntartott köznevelési 

intézmények kivételével biztosítja a gyermekétkeztetést, valamint a szünidei 

gyermekétkeztetést, a munkahelyi étkeztetést, továbbá ellátja a szociális étkeztetés 

feladatait. Végzi a szolgálati lakások üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, 

valamint a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány munkaszervezeteként az 

alapítvánnyal kapcsolatos adminisztratív teendőket. 

A felelősségvállalás és az egymás közötti munkamegosztás rendjét a Tiszaújvárosi 

Intézményműködtető Központ és az érintett intézmények között munkamegosztási 

megállapodás szabályozza.  

 

A feladatellátást harmonizálnunk kell a jogszabályok folyamatos módosításából 

eredő előírásokkal, a gazdasági lehetőségeinkkel, a demográfiai változásokból 

származó következményekkel. Az önkormányzati intézményhálózat, továbbá a 

köznevelési intézményekhez kötődő, jogszabályból eredő kötelezettségének 

fenntartható és finanszírozható ellátása érdekében szükséges a Tiszaújvárosi 

Intézményműködtető Központ stratégiai intézményi szerepkörének pozicionálása és 

további erősítése.  
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IV.  A GAZDASÁGI PROGRAM CÉLJAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT 

LEHETŐVÉ TEVŐ PÁLYÁZATI FORRÁSOK  

 

Európai Uniós és országos dokumentumok 

 

Az önkormányzat gazdasági programjának megvalósíthatóságához szükséges külső 

források megszerzését alapvetően befolyásolják azok a stratégiák, melyeket az 

Európai Unió, a kormányzat és szervei készítettek, készítenek és melyekben a 

jövőbeni fejlesztési irányokat határozzák meg.  

A Gazdasági Program megalkotásakor az Európai Unió 2014-2020-ig tartó 

fejlesztési ciklusának utolsó évében vagyunk.  

A 2021-2027-es időszakra vonatkozó uniós fejlesztési dokumentumok még nem 

kerültek elfogadásra, az erre az időszakra vonatkozó EU-s költségvetés egyeztetése 

folyamatban van, melynek eredménye determinálja a 2021-2027-es időszakban 

Magyarország rendelkezésére álló uniós fejlesztési forrásokat.  

 

Az EU a 2007-2013. közötti fejlesztési időszakban a kevésbé fejlett régiókat 

segítette különböző forrásokkal, 2014-től már közös célokat fogalmazott meg, az 

egész EU versenyképességének fokozása a fő feladat, amelyhez a tagállamoknak 

hozzá kell járulniuk. A tagállamok fejlesztési dokumentumaik létrehozásakor a 

mindenkori közös célt kell, hogy szem előtt tartsák. Az Európai Unió tagállamainak 

a nemzeti sajátosságokat és az Európa Unió célkitűzéseit figyelembe véve kell 

meghatározniuk nemzeti célkitűzéseit.  

A 2020. utáni uniós támogatáspolitikai lehetőségek és feltételek még nem ismertek. 

 

Magyarország az 1/2014. (I.3.) OGY határozat alapján rendelkezik a „Nemzeti 

Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció” c. 

dokumentummal (a továbbiakban: OFTK), mely Magyarország átfogó nemzeti 

fejlesztési tervdokumentuma. 

Az OFTK az ország gazdasági, társadalmi, ágazati és fejlesztési igényeiből kiindulva 

egy hosszú távú, 2030-ig tartó jövőképet, valamint fejlesztéspolitikai célokat és 
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elveket határoz meg. Ezek alapján kijelölte a 2014-2020-as időszak középtávú 

nemzeti fejlesztési prioritásokat és szakpolitikai súlypontjait, illeszkedve az EU 2020 

Stratégiához.  

Az OFTK képezi a Partnerségi Megállapodás koncepcionális hátterét, megalapozza 

a fejlesztési források felhasználására irányuló operatív programok tartalmát és 

irányítja a források felhasználását. Az OFTK kitűzi az ország hosszú távú céljainak 

eléréséhez szükséges stratégiai súlypontokat. 

 

2014. szeptember 14-én Magyarország miniszterelnöke és az Európai Bizottság 

elnöke aláírta a Partnerségi Megállapodást (a továbbiakban: PM), amely 2014. 

január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra kijelöli Magyarország fő 

fejlesztési prioritásait és irányítja a hazai fejlesztési források felhasználását.  

A PM az EU2020 stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív növekedési 

célkitűzésein belüli nemzeti súlypontokat azonosítja. Szorosan kapcsolódik az 

európai uniós és a hazai tervdokumentumokhoz is. Bemutatja, hogyan illeszkednek 

Magyarország céljai az EU 2020 céljaihoz, fejlesztési irányaihoz. Megfogalmazza a 

2014-2020-as tervezési ciklus átfogó nemzeti fejlesztési célját, mely a fenntartható, 

magas hozzáadott értékű termelésre és foglalkoztatás bővítésére épülő növekedés. 

A PM bemutatja azokat a fejlesztési prioritásokat, amelyeket a korábbi nemzeti, 

területi folyamatok jelöltek ki, ugyanakkor a fő nemzeti prioritások támogatják az 

EU 2020 stratégiát és átfogják az Európai Unió által támogatásra javasolt 11 

tematikus célkitűzést is, melyek az alábbiak: 

1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése.  

2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, azok 

használatának és minőségének javítása.  

3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA keretében), a halászati 

és akvakultúra-ágazat (az ETHA keretében) versenyképességének javítása. 

4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás 

támogatása minden ágazatban. 

5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és -kezelés 

előmozdítása. 
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6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása.  

7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése 

a főbb hálózati infrastruktúrákban.  

8. A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás 

támogatása.  

9. A társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos 

megkülönböztetés elleni küzdelem.  

10. Az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás, a 

készségek fejlesztése az egész életen át tartó tanulás érdekében.  

11. A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony 

közigazgatáshoz történő hozzájárulása. 

 

A Partnerségi Megállapodásban kijelölt fejlesztési irányok részleteit operatív 

programok rögzítik: a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap forrásaira épülő 

ágazati és területi operatív programok (OP), az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap forrásainak felhasználását meghatározó vidékfejlesztési 

program, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap operatív programja. 

A fejlesztések alapjait és forrásait jelentő Operatív Programok az alábbiak: 

EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

GINOP – Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

IKOP – Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 

KEHOP – Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

KÖFOP – Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program 

MAHOP – Magyar Halászati Operatív Program 

RSZTOP – Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 

TOP – Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

VP – Vidékfejlesztési Program 

VEKOP – Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 

 

Magyarországot éles területi egyenlőtlenségek jellemzik. Hagyományos területi 

egyenlőtlenség például a nyugati és keleti térségek között van. A területi 
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egyenlőtlenségek legfontosabb jellemzője, hogy ezek, megyék vagy a kistérségek 

szintjén jelentkeznek. A 2014-2020-as időszakban fejlesztéspolitikai szempontból a 

megyék erős tervezési és területfejlesztési feladatköröket kaptak.  

 

A 2021-2027. közötti uniós programozási időszak tervezési folyamata már 2019 

márciusában elkezdődött, 2019. év végére elkészült az Operatív Programok 

tervezete, várhatóan 2020. év első felében kerül sor a Partnerségi Megállapodás és 

az Operatív Programok társadalmi egyeztetésére, majd azok Európai Bizottsággal 

való hivatalos tárgyalására és csak ezt követően kerül sor a pályázati felhívások 

előkészítésére, kidolgozására. 

 

Pályázatok 

 

A településfejlesztés során figyelembe kell venni azokat a célokat, programokat, 

melyekhez kapcsolódva a fejlesztés eredményeként az önkormányzat tartósan a 

korábbi éveknél magasabb forrásokkal számolhat. 

A 2015-2019. közötti időszakban törekedtünk és a jövőben is fontos feladatnak 

tekintjük az európai uniós és egyéb pályázati lehetőségek által biztosított források 

megszerzését. Mivel a 2014-2020-as fejlesztési ciklus utolsó évében járunk, így 

2020-ban még a „visszaadott”, meg nem valósult nyertes pályázatokból várható 

pénzügyi keret.  

Kisebb léptékű fejlesztésekhez hazai forrásokra épülő pályázatok nyújtanak 

pénzügyi támogatást, melyekhez – tekintettel az önkormányzat adóerő-képességének 

mértékére – jelentős arányú önerő biztosítása szükséges. 2020. évben valósul meg a 

2019. évi önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázaton nyert 

támogatás és vele azonos összegű saját forrás bevonásával a Tiszaújvárosi Napközi 

Otthonos Óvoda Szivárvány Óvoda konyhájának korszerűsítése. 

 

Jelenleg folyamatban van a TOP-3.2.1-15 és a TOP-3.2.1-16 kódszámú, 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra benyújtott 

„Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben” és a 
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„Játékcsarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítése” című 

projektünk megvalósítása, melyek 2021-ig befejeződnek, azonban mindkét projekt 

esetében 5 éves fenntartási kötelezettséggel kell számolni. 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területfejlesztési szektoriális fejlesztési tervhez 

Tiszaújváros 2019 márciusában az alábbi fejlesztési céljait nyújtotta be:  

 

BEAVATKOZÁSI 
TÉMATERÜLET  

INTÉZKEDÉSI TERÜLET 
KEDVEZMÉNYEZETTEK 

TÍPUSA 
FEJLESZTÉSI CÉL 

3. Helyi és térségi 
társadalmi 
szolgáltatások 
(népesség, 
életminőség) 

3.2. Egészségügyi 
infrastruktúra és 
szolgáltatások 

Települési önkormányzat 

A házi gyermekorvosi, 

háziorvosi, területi védőnői, 

központi ügyelet és a 

fogászati alapellátásnak 

helyet adó "B" és "C" 

épületek alapterület 

bővítéssel kombinált teljes 

körű rekonstrukciója, 

magában foglalva az 

energiahatékonysági, 

akadálymentesítési, 

épületvillamossági és 

épületgépészeti 

fejlesztéseket. 

4. Energia, klíma, 
környezet 

4.1. Energiahatékonyság Települési önkormányzat 

A Tiszaújvárosi Napközi 

Otthonos Óvoda épületeinek 

energiahatékonyság 

növelése megújuló 

energiával kombinálva. 

4. Energia, klíma, 
környezet 

4.1. Energiahatékonyság Települési önkormányzat 

Napsugár Bölcsőde 

épületének teljes 

energiahatékonyság 

növelése és külső-belső 

korszerűsítése. 

4. Energia, klíma, 
környezet 

4.1. Energiahatékonyság Települési önkormányzat 

Tiszaszederkényi 

Művelődési Ház 

energiahatékonyság 

növelése és külső-belső 

korszerűsítése. 

4. Energia, klíma, 
környezet 

4.1. Energiahatékonyság Települési önkormányzat 

A Tiszaújvárosi Művelődési 

Központ és Könyvtár 

épületének 

energiahatékonyság 

növelése és külső-belső 

korszerűsítése. 

4. Energia, klíma, 
környezet 

4.1. Energiahatékonyság Vállalkozás 
Távhővezetékek 

rekonstrukciója. 

3. Helyi és térségi 
társadalmi 
szolgáltatások 
(népesség, 
életminőség) 

3.1. Bölcsőde, óvoda 
(infrastruktúra, 
szolgáltatások) 

Települési önkormányzat 

Tiszaújvárosi Napközi 

Otthonos Óvoda 

szolgáltatásainak minőségi 

fejlesztése az egészséges, 

fejlesztő és biztonságos 
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környezeti feltételek 

biztosítása, udvarok 

rekonstrukciója. 

3. Helyi és térségi 
társadalmi 
szolgáltatások 
(népesség, 
életminőség) 

2.7. Turizmus Vállalkozás 
Tiszaújvárosi Gyógy- és 

Strandfürdő turisztikai célú 

fejlesztése. 

5. Térségi és helyi 
elérhetőség, 
közlekedés 

1.6. Városi közlekedés Települési önkormányzat 
Tiszaújváros Fenntartható 

Közlekedési Mobilitási 

Tervének elkészítése. 

5. Térségi és helyi 
elérhetőség, 
közlekedés 

5.2. Közúti fejlesztések Állami kedvezményezett 
Kerékpárút kiépítése Polgár 

és Tiszaújváros között. 

5. Térségi és helyi 
elérhetőség, 
közlekedés 

1.1. Belterületi út, 
kerékpárút, járda 

Települési önkormányzat 
Belterületi körforgalmi 

csomópontok kiépítése. 

5. Térségi és helyi 
elérhetőség, 
közlekedés 

5.2. Közúti fejlesztések Állami kedvezményezett 

A 35-ös számú 

főközlekedési út és 

Tiszaújváros, Örösi út 

kereszteződésében 

körforgalom építése. 

5. Térségi és helyi 
elérhetőség, 
közlekedés 

5.2. Közúti fejlesztések Állami kedvezményezett 

A 35-ös számú 

főközlekedési út és 

Tiszaújváros, Szent István út 

kereszteződésében lámpás 

csomópont kiépítése. 

5. Térségi és helyi 
elérhetőség, 
közlekedés 

1.1. Belterületi út, 
kerékpárút, járda 

Települési önkormányzat 
Kerékpárutak kiépítése és 

felújítása. 

1. 
Településfejlesztés 
(városfejlesztés, 
falufejlesztés) 

1.2. Belterületi csapadékvíz 
elvezetés 

Települési önkormányzat 
Belterületi csapadékvíz 

elvezetése Tiszaújvárosban. 

1. 
Településfejlesztés 
(városfejlesztés, 
falufejlesztés) 

1.10. Innovatív 
városfejlesztési 
tevékenységek (pl. 
közösségfejlesztés, 
közösségi szolgáltatások, 
kultúra, helyi gazdaság, 
zöld város témakörökben) 

Települési önkormányzat 
A Városháztér 

rekonstrukciója. 

1. 
Településfejlesztés 
(városfejlesztés, 
falufejlesztés) 

1.3. Zöldterületek, 
zöldfelületetek 

Települési önkormányzat 
A Városi Dísztó 

rehabilitációja. 

1. 
Településfejlesztés 
(városfejlesztés, 
falufejlesztés) 

1.10. Innovatív 
városfejlesztési 
tevékenységek (pl. 
közösségfejlesztés, 
közösségi szolgáltatások, 
kultúra, helyi gazdaság, 
zöld város témakörökben) 

Települési önkormányzat 
A tiszaújvárosi közterületek 

család- és klímabarát 

megújítása. 

3. Helyi és térségi 
társadalmi 

2.5. Szociális gazdaság Települési önkormányzat 
Házi segítségnyújtás 

bővítése. 
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szolgáltatások 
(népesség, 
életminőség) 

5. Térségi és helyi 
elérhetőség, 
közlekedés 

5.4. Logisztikai 
infrastruktúra és 
szolgáltatások 

Vállalkozás 

Tiszaújvárosi Ipari Park 

iparterületek fejlesztése, 

alapinfrastruktúra kiépítése, 

bővítése. 

 

A pályázati források igénybevétele esetén lehetővé válhat a fejlesztések önerejének 

csökkentése, illetve kiváltása.  

Tiszaújváros célja, hogy a tervezett fejlesztésekhez minél magasabb, pályázat során 

megítélt támogatást legyen képes bevonni.  

 

A pályázati sikerek erősítéséhez szükséges, hogy a stratégiai tervezés tovább 

erősödjön, melynek része a pályázatok előkészítési szakaszának megerősítése. 

Előkészített, végiggondolt tervek nélkül nem lehet sikeresen pályázni. A kiemelt 

fontosságú fejlesztésekre előre terveket célszerű készíteni. 

 

A 2019-2024. évekre vonatkozó gazdasági programban tervezett fejlesztésekkel 

szemben támasztott elvárás továbbra is a költséghatékonyság, pénzügyi és 

funkcionális fenntarthatóság, a szolgáltatásnyújtás komplex rendszerébe való 

illeszkedés és a magasabb szintű stratégiai dokumentumokhoz való illeszkedés. 

 

Az önkormányzat továbbra is fontosnak tartja és támogatja mind a polgármesteri 

hivatal, mind az önkormányzati fenntartású intézmények és önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságok fejlesztéssel, pályázatokkal foglalkozó munkatársai 

számára az ismereteik naprakész bővítését, elméleti és gyakorlati tudásuk 

gyarapítását.  

 

A közvetlen európai uniós pályázatokon való hatékonyabb részvétel céljából 

vizsgáljuk a megfelelő tapasztalattal rendelkező külső szakértőknek, 

szakembereknek a fejlesztési folyamatokba való bevonásának szükségességét és 

lehetőségét.  
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Közösségünk érdeke, hogy az előkészített fejlesztések minél nagyobb arányának 

megvalósításához adjanak lehetőséget az európai uniós és egyéb pályázati 

lehetőségek. 

 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 

 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia középtávú, stratégiai szemléletű, de 

megvalósítás-orientált tervezési dokumentum, amely meghatározza a városok 

középtávú városfejlesztési tevékenységeit. Az integrált városfejlesztési stratégia 

tematikus szempontokat integráló, területi alapú tervezési szemlélettel készül. 

Területi alapon hangolja össze a különböző szakpolitikai megközelítéseket (pl. 

gazdaságfejlesztés, környezeti fejlesztés, közlekedésfejlesztés, társadalmi célok 

megvalósítása, stb.), összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, 

civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait az önkormányzat 

városfejlesztésben meghatározó és döntéshozó szerepe mellett. Az integrált 

megközelítés további eleme, hogy a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, 

megvalósítási és fenntartási módját is összefüggéseiben kezeli.  

 

Az új Európai Uniós irányelvek szerint készült ITS 2015 szeptemberében került 

elfogadásra. Az abban megfogalmazott fejlesztési célok, elvárások szerepelnek 

Tiszaújváros Város Önkormányzata ágazati programjaiban, azoknak szintézisét 

jelenti, és összefüggéseiben láttatja azokat. Mint operatív jellegű stratégia olyan 

fejlesztéseket, beavatkozásokat, projekteket, programokat tartalmaz, melyek 

szükségesek a célok eléréséhez, ezek a beruházások mellett lehetnek képzési, 

foglalkoztatási, szemléletformáló jellegűek is.  

A folyamatosan változó társadalmi, demográfiai, gazdasági és környezeti feltételek 

miatt előtérbe kerülnek az energiahatékonyság, a környezetvédelem, a 

klímaváltozás és az innováció kérdései. 

Intézkedéseket fogalmaz meg annak érdekében, hogy a város megfeleljen a 

lakosság egyre növekvő életminőséget igénylő elvárásainak, valamint az 

elvándorlás mérséklését segíti elő. Javaslatot tesz a lakhatás, a megfelelő 
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lakókörnyezet feltételeinek biztosítása mellett az élhető épített és természeti 

környezet megőrzésére, a foglalkoztatást elősegítő, a közösségi jólét és a 

kikapcsolódási lehetőségek, aktív szabadidő eltöltésének megteremtését szolgáló 

fejlesztésekre is.  

Hosszú távú cél a város térségi szerepkörének megtartása, az itt élők még élhetőbb 

feltételeinek megteremtése, kihasználva a város meglévő adottságait és a benne 

rejlő még kiaknázatlan lehetőségeket. 

 

Összefoglalva, az ITS-ben megfogalmazott célok, prioritások alapvetően nem 

változtak, azok jelenleg is aktuálisak, a célok továbbvitele indokolt a Gazdasági 

Programban. 

 



GAZDASÁGI PROGRAM 2019-2024. 

53. oldal 

 

 

 

 



GAZDASÁGI PROGRAM 2019-2024. 

54. oldal 

 

 

Településrendezési eszközök 

 

A Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv – 

együttesen településrendezési eszközök – a közép- és hosszú távú, stratégiai és 

koncepcionális jellegű programok térbeli leképezése, amely meghatározza a város 

rövidtávú városfejlesztési tevékenységeit. A Településfejlesztési Koncepcióban és 

az Integrált Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazottakat, valamint a 

város különféle szakpolitikai programjait (pl. gazdaságfejlesztés, környezeti 

fejlesztés, közlekedésfejlesztés, társadalmi célok megvalósítása, stb.) területi és 

térbeli alapon hangolja össze az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, 

közszféra intézményei, lakosság) céljaival, elvárásaival az önkormányzat 

városfejlesztésben meghatározó és döntéshozó szerepe mellett.  

 

A Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 2018. 

június hónapban kerültek felülvizsgálatra és új dokumentumként elfogadásra. 

 

Az új „településrendezési eszköztár” – amellett, hogy a szabályozásokat a valós 

viszonyhoz igazítja – a gazdasági célok elérésének prioritását tartja előtérben, 

olyan előremutató szabályozásokat tartalmaz, melyek alapján a város területén 

több beruházás folyik. Szemléletében is gazdaságfejlesztő a gazdasági, ipari és 

kereskedelmi szolgáltató területek előremutató szabályozásával. Ilyen jövőbe 

mutató szabályozás a szolárvoltaikus energiatermelés létesítésére alkalmas 

területek szabályozása, az eddig nem forgalomképes területeket forgalomképessé 

tevő szabályozás rekreációs, üdülőterületi övezet létrehozásával.  

 

A Gazdasági Programban megfogalmazott célok és azon túli térbeni lehetőségek 

megteremtése a Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és 

Szabályozási Terv feladata, melyek jelenlegi tartalmukkal hosszú távon szolgálják a 

gazdaságfejlesztés céljait. Cél a város kiegyensúlyozott társadalmi, gazdasági és 

területi fejlődési feltételeinek megőrzése, javítása, a városgazdaság harmonikusabbá 
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tétele, olyan város kialakítása, ahol minden generáció jól érzi magát és vonzó a 

betelepülni vágyók számára is. 

 

A legfontosabb stratégiai dokumentumok az alábbiak: 

Fejlesztési dokumentum 

neve 

A dokumentum 

elfogadásának időpontja 

A dokumentum 

felülvizsgálatának 

tényleges/tervezett 

időpontja 

Jogszabályi 

kötelezettségen 

alapul 

Tiszaújváros 

Területfejlesztési 

Koncepciója  

2013. 2020. Igen  

Tiszaújváros Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégiája 

2015. 2020. Igen  

Tiszaújváros 

Településszerkezeti Terv  
2018. 2020. Igen  

Tiszaújváros Helyi Építési 

Szabályzat és 

Szabályozási Terv 

2018. 2020. Igen  

Tiszaújváros Települési 

Környezetvédelmi 

Programja 2015-2019. 

2014.  2020. Igen  

Tiszaújváros Gazdasági 

Programja  
2015. 2020. Igen  

Forgalomtechnikai Terv 2016. 2021. Igen  

Tiszaújváros Város 

Önkormányzata Közép és 

Hosszútávú 

Vagyongazdálkodási 

Terve 

2013. 2023. Igen  

Tiszaújváros Város 

Önkormányzatának 

középtávú fejlesztési terve 

2014-2020. 

2013. 2020. 
Saját döntés 

alapján 
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Tiszaújváros Helyi 

Adópolitikájának 

Középtávú Stratégiája 

2013. 2020. 
Saját döntés 

alapján 

Tiszaújváros Település 

Fenntartható Energia 

Akcióterve (SECAP) 

2018. 2021. 
Saját döntés 

alapján 

Tiszaújváros Települési 

Esélyegyenlőségi Program 

2017-2022. 

2017. 2022. Igen  

Tiszaújváros Szociális 

Szolgáltatástervezési 

Koncepciója  

2019. 2021. Igen  

Tiszaújváros Kulturális 

Stratégiája 2015-2020 
2015. 2020. Igen  

Tiszaújváros Egészségterv 2015. 2024. 
Saját döntés 

alapján 

Sportfejlesztési Koncepció 

2009-2020 
2009. 2020. 

Saját döntés 

alapján 

Zöldülő Tiszaújváros 

Program 
2017. - 

Saját döntés 

alapján 

 

 

A városvezetés tudatosan készül az elkövetkezendő évek feladatainak és 

fejlesztéseinek megvalósítására. A megkezdett irányok mentén tervezi folytatni a 

munkát. A cél továbbra is az élhetőség, fenntarthatóság és a versenyképesség 

megőrzése. A 2020. év a tervezés és felkészülés időszaka, mely időszakban a 

stratégiai és egyéb fejlesztési dokumentumok felülvizsgálata, új dokumentumok 

elkészítése történik meg a működőképesség fenntartása és a fejlődés érdekében. 
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V.  A VÁROS STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLJAI 

 

Tiszaújváros létét, a városlakók életének minőségét alapjaiban határozza meg a 

város gazdasága, melyen belül kiemelkedő helyet foglal el az ipar, így jelen 

körülmények között is nagy hangsúlyt kell fektetni ezek fejlesztésére. A gazdasági 

folyamatokkal és szereplőkkel való törődés és odafigyelés folyamatos, az előző 

évekből, ciklusokból átnyúló feladatként jelentkezik, azokhoz igazodik. Feladataink 

könnyebb áttekinthetősége végett ezeket a feladatokat intézkedéscsoportokra 

bontottuk. 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. A GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG JAVÍTÁSA 

 

A. Általános gazdasági célok 

 

A város vezetése még 2013-ban elkötelezte magát a helyi gazdaságfejlesztés iránt. A 

Képviselő-testület a megvalósuló beruházások és az ebből eredő foglalkoztatás 

növelése érdekében – korlátozott mozgásterünkhöz mérten – korábban is támogatta 

az Ipari Park területén új vállalkozások betelepülését, elősegítette a helyben már 

működő vállalkozások fejlesztéseit, továbbá az ehhez szükséges pályázati források 

bevonását.  

A tervezett projektek megvalósulása és a versenyképesség javítása érdekében 2017-

ben – a korábbi adóstratégiánkkal összhangban – elköteleztük magunkat egy 

célzottan beruházásokat preferáló, minden beruházó adózót egyaránt érintő 

adókedvezmény, adómentesség bevezetésében, feltéve, ha a kedvezmény, mentesség 

bevezetése egyenlegében elvonást nem eredményez az önkormányzat számára. 
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Helyi iparűzési adó vonatkozásában, a 2020-2024-es időszakban helyi szinten 

jelentős fejlesztésekkel (POLIOL projekt) és a vegyipar jellegéből adódó ciklikusság 

erőteljes hatásával kell számolnunk, miután a város ipara erősen kitett a világpiaci 

eseményeknek (alapanyag – késztermék jegyzési áringadozásnak). Pozitív hatásként 

számolunk a belépő új üzemegységek (műgumi projekt; POLIOL gyáregységek) 

adótöbbletével, melyek – az adóalap változás és az ennek függvényében 

bevezetendő kedvezmény, mentességgel együtt – hosszabb távon, részben képesek 

lehetnek ellensúlyozni a ciklikusság hatását.  Ugyanakkor törvényi szinten a jövőben 

bármikor módosulhat az adó képzése vagy egységessé válhat az adó mértéke, 

változhatnak a kedvezmények, mentességek szabályozásai, esetleg az adó 

beszedésére jogosultak köre. 

 

Összegezve a kialakított jelenlegi szabályozás – az adózói kör, az adóalap, 

adómérték, adómentesség ismeretében – nagyon kedvező, befektetőbarát, vonzó 

és versenyképes, ugyanakkor a jövőre prognosztizált adóbevétel ismeretében 

rövidtávon bizonyosan fenntarthatatlan.  A szabályozás várható módosulása 

(adóalap csökkentés, feltöltés megszüntetése), az önkormányzatok mozgásterének 

szűkítése (szabályozók megváltoztatása, elvonások változatlansága, támogatások 

további csökkentése) és a rövid távon romló iparági környezet miatt igen kockázatos 

további preferenciák változatlan adómérték melletti bevezetése. Álláspontunk szerint 

a jelenlegi iparági és a változó szabályozási környezetben csak kellő alapossággal 

hozható bármilyen stratégiai döntés, mely hosszabb távon nem veszélyezteti a város 

működőképességét.  

 

B. Városüzemeltetés, városfejlesztés 

 

Az önkormányzat az általa alkalmazott adópolitikának és az összehangolt 

városfejlesztésnek köszönhetően a jövőben is nagy hangsúlyt fektet a helyi gazdaság 

fejlesztésére és a befektetők ösztönzésére, ezért az önkormányzat kiemelt 

feladataként kezeljük az alábbiakat: 
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a) A helyi közszolgáltatások színvonalas működtetése mellett fontos 

számunkra a helyi gazdaság fejlesztése, ugyanis Tiszaújváros elsősorban a 

gazdasági növekedés és ezzel összhangban új munkahelyek létesítése révén 

biztosíthatja az itt élők életminőségének javítását, a város népességmegtartó 

erejének növekedését, csakúgy, mint az önkormányzat költségvetési 

forrásainak növelését, és a városi infrastruktúra továbbfejlesztését.  

 

b) Figyelembe véve, hogy Tiszaújváros lakosságának több mint 80%-a 

távfűtött lakásban él, folytatni kívánjuk a 2014. évben elkezdett távhővezeték-

rekonstrukciós programot. A beruházás eredményeként megújul a 

távhővezeték hálózat, csökken a hálózati veszteség, korszerűbb hőközpontok 

kerülnek kialakításra a társasházakban.  

 

c) Tiszaújváros Város Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan a jövőben 

is támogatni kívánja az energiatakarékosságot célzó és gépészeti, illetve 

egyéb beruházásokat, felújításokat végző társasházakat, ezért pályázatot 

hirdet a társasházak és lakásszövetkezetek támogatására.  

 

d) Önkormányzatunk az Épület-fenntartási Alapon keresztül kedvezményes 

kölcsönt biztosít a társasházak részére felújításokhoz, melyek révén amellett, 

hogy javul a város lakóépületeinek esztétikai megjelenése, kedvező irányban 

változnak az épületek energetikai jellemzői is, s nem utolsósorban jelentős 

megtakarításokat eredményez a lakosság számára. 

 

e) A gazdaság élénkítése érdekében célunk az ipar, a szolgáltatások és a 

turizmus összehangolt fejlesztése.  

- A TiszaSzolg 2004 Kft. által készített, és a Tiszaújvárosi Gyógy- és 

Strandfürdőre vonatkozó középtávú fejlesztési tervnek megfelelően további 

fejlesztéseket tervezünk végrehajtani, melyek a vendégek komfortérzetének 

növelését célozzák, ilyen pl. az északi épület megépítése és új gyermek 

medence építése.  
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- Hamarosan megépül a város első négycsillagos szállodája magánerős 

beruházás eredményeként. 

- A Tisza-parti városrészben és a Tisza-szigeten a kikötő megépítésével a vízi 

turizmus erősödése várható. 

 

f) A „Látható Tiszaújváros” program szerint végezzük a zöldfelületek 

fejlesztését, melynek keretében tervezzük a közparkok, játszóterek és közterek 

megújításának folytatását, mikroterek kialakítását.  

- Ennek érdekében folytatjuk a Barcsay tér és az Ifjúsági park további üteme 

szerint a felújítást, tervezzük a Március 15. park rekonstrukcióját.  

- Folytatni kívánjuk a játszótereink megújítását. 

- A levegő minőségének javítására és az öregedő faállomány pótlása 

érdekében „Zöldülő Tiszaújváros” néven indított programot folytatni 

kívánjuk, melynek nyomán megújulnak zöldfelületeink, közparkjaink. 

- A használaton kívüli közterületek bevonását tervezzük a zöldterületbe. 

- Tervezzük a Városközponti tó rézsűvédelmének kiépítését. 

  

g) A városi telekalakítás keretében az Önkormányzat célja, hogy az építtetői, 

befektetői igényeknek megfelelő számú és paraméterű építési telek alakuljon ki 

a városfejlesztési koncepciónak megfelelően a jelenlegi telekstruktúra 

átalakításával, vagy bizonyos területeken annak megőrzésével. A telekalakítás 

szabályait az érvényes Helyi Építési Szabályzat és Településszerkezeti Terv 

tartalmazza. Ezen dokumentumok építési övezetenként eltérő szabályokat írnak 

elő a kialakítható telkek paramétereire vonatkozóan az általános szabályokon 

túl, a helyi adottságoknak megfelelően. A településrendezési eszközök említett 

két dokumentuma olyan telekstruktúrát teremtett, egyrészt a Keleti és az Északi 

Lakóterület vonatkozásában lakó, másrészt az Összekötő Városrész 

vonatkozásában üdülő és rekreációs, harmadrészt az Ipari Park területén ipari-

gazdasági építési telkek vonatkozásában, ami előremutat az igényeket is 

megelőzve, mintegy megteremtve az ilyen funkciójú építési telkek iránti 

igényt. A tervezetek a telkek mérete és beépítési módja tekintetében szinte 
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minden igényt ki tudnak elégíteni lakóingatlanok vonatkozásában. Ezen 

tervezett építési övezetek és tervezett telekstruktúrák, a valós építési telkek 

kialakítása és ezen ingatlanok értékesítése után jelentős bevételt termelhetnek.  

 

Az említett építési övezetekben – a Keleti lakóövezet és az Ipari Park egy 

részét kivéve – jelenleg nincsenek kiépítve a szükséges közműhálózatok, 

valamint nincsenek elkészítve a valós építési telkek kialakításához szükséges 

geodéziai munkarészek.  

 

Az Északi Lakóterület esetében számolni kell azzal, hogy a terület tulajdonosi 

szerkezete meglehetősen összetett. A továbblépés érdekében e területen, 

ütemezett módon, a tulajdonosokkal településrendezési szerződés megkötése 

célszerű, ahol is szabályozásra kerülnek az építési telkek kialakításának, a 

közművek kiépítésének költségei a tulajdoni hányadok arányában.  

 

A ciklus idejére célként kell kitűzni az Összekötő Városrészben a rekreációs 

terület geodéziai munkarészeinek elkészítését és alapközműveinek kiépítését, 

az Északi Lakóterület azon részein, ahol erre tulajdonosi igény van, 

Településrendezési Szerződés megkötésével, a telekalakítások elkészítését és a 

pénzügyi lehetőségekhez mérten az alapközművek kiépítését, a régi Zagytér 

területén a napelem park megvalósításának és a város kívánt erdősítésének 

igényei szerinti telekalakítások elkészítését. 

A fentiekben szereplő fejlesztési célok elérése érdekében esetlegesen 

ingatlanok megvásárlására vagy cseréjére is sor kerülhet, abban az esetben, ha 

az ingatlanfejlesztés során azok haszonnal értékesíthetők, vagy ha az ingatlan 

tulajdonlása egyéb előnyöket biztosíthat. 

 

2020. évben a Keleti lakóövezet területén 44 db, átlagosan 700-800 m2 területű 

teljes közművel ellátott új lakótelek és a hozzájuk tartozó közút, közterület 

kerül kialakításra, mely a Babits Mihály út, a Kosztolányi Dezső utca, valamint 

a Tompa Mihály utca keleti irányú folytatásával valósítható meg. A beruházás 
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magában foglalja az aszfalt burkolatú közutak és díszburkolatú járda 

megépítését, a közvilágítás kialakítását, zárt, elválasztott rendszerű 

csapadékvíz- és szennyvízelvezetés kiépítését telekbekötésekkel, ivóvíz hálózat 

kiépítését telekbekötésekkel, villamos-energia hálózat létesítését, gázhálózat 

kiépítését telekbekötésekkel. A szükséges építési engedélyekkel rendelkezünk.  

A közeljövőben megvalósuló petrolkémiai beruházások miatt most indokolt a 

fiatal, kvalifikált munkaerő városban történő letelepítése érdekében az új 

lakóövezet megépítése. 

 

h) Nagy hangsúlyt helyezünk a kulturális értékeink védelmére, a 

hagyományőrző csoportok és a különböző kulturális műhelyek támogatására. 

 

i) A városmarketing eszközeink korszerűsítésével fejleszteni kívánjuk a város 

kapcsolatrendszerét. 

 

j) A város egyes közösségi terein ingyenes internet elérhetőséget biztosítunk, 

így pl. a Városháztéren, a Strandfürdőben, valamint a Tiszaújváros Városi 

Rendelőintézetben. 

 

k) A közigazgatási és informatikai rendszereink további fejlesztése érdekében 

gondoskodunk a tiszaújvárosi városi optikai hálózatot üzemeltető szerver 

infrastruktúra felújításáról. 

 

l) Bővíteni kívánjuk Tiszaújváros valamennyi városrészében a térfigyelő 

kamerák rendszerét a közbiztonság és a közlekedés biztonságának javítása 

érdekében. 

 

m) Az érintett szervezetek bevonásával automata levegőminőség mérő 

berendezést tervezünk telepíteni Tiszaújvárosban, hogy a város lakói 

közvetlenül tájékozódhassanak a levegő minőségéről. 
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n) Automatizálni kívánjuk a Sajó úti csapadékvíz átemelő szivattyútelepét a 

globális felmelegedés miatt bekövetkező és rövid idő alatt lehulló, nagy 

mennyiségű csapadék mielőbbi elvezetése érdekében.  

 

 

C. Értékmegőrzés és megújulás a városfejlesztésben 

 

Az épített környezet védelme mellett, fontos számunkra a „Látható Tiszaújváros” 

programban meghirdetett közterületi rehabilitáció folytatása. Folytatjuk az út- és 

járdahálózatunk megújítását, további kerékpárutak kialakítását a városon belül.  

 

A Spar áruház mögött épült társasházak között tervezzük a Vörösmarty út 

meghosszabbítását, összekötve ezáltal a Lévai utat a Sajó úttal. 

 

A Szent István út 1-11. szám mögötti terület rekonstrukciójával megújulnak a 

közlekedési felületek, a gépjármű várakozóhelyek és a zöld területek. 102 db 

parkolóhely és új közlekedési utak épülnek, valamint új játszótér kerül kialakításra. 

Az érintett terület szomszédságában található a helyi és helyközi közösségi 

közlekedést bonyolító tiszaújvárosi autóbusz-állomás, mely jelentős forgalmat 

bonyolít és külön P+R parkolóval – terület hiányában – nem rendelkezik. Évek óta 

megoldatlan probléma a területen a parkolás. Ezzel a fejlesztéssel jelentősen javulni 

fog a parkolási helyzet. 

 

A Tesco áruház megnyitásával összefüggésben megnövekedett az Örösi úti 

gépjármű forgalom és jelentős a gyalogos forgalom is. A közlekedés 

biztonságosabbá tétele érdekében a TESCO-GLOBAL Zrt. képviselőivel tárgyalást 

kezdeményezünk egy új járda megépítése ügyében. 

 

Tervezzük a Lévai út 1-11. szám előtti parkolóterület, járda, kerékpárút 

rekonstrukcióját, melyhez a szükséges tervekkel rendelkezünk. 
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A lakossági igények hatására, valamint az utóbbi időben megnövekedett számú 

gépjármű elhelyezésére további parkolók kialakítását tervezzük, és ehhez vizsgáljuk 

a területeket a Lorántffy és Liszt Ferenc utcák környékén. 

 

Pályázati forrás igénybevételével tervezzük a kerékpárút hálózat összekötését 

Tiszaújváros és Polgár között, mellyel megvalósulhatna a települések közti 

biztonságos kerékpározás mellett az EUROVELO rendszerbe való bekapcsolódás is. 

 

2. TÁRSADALMI FEJLESZTÉSI CÉLOK 

 

A. Partnerség és nyilvánosság 

 

Tiszaújvárosban alapelvként fogalmazódott meg az, hogy a helyi önkormányzat nem 

hatalmat gyakorol, hanem közérdeket szolgál. Ennek megfelelően a lakosság 

tudatosan bevonásra kerül a döntési folyamatokba. 

 

Ékes bizonyítékaként szolgálnak a fentieknek a Képviselő-testület által tartott 

közmeghallgatások, melyek évente két alkalommal a városházán, két alkalommal 

Tiszaszederkény városrészben és két alkalommal a Tisza-part városrészben, előre 

meghirdetett időpontban kerülnek megtartásra. E városi konzultációk keretében 

mindenki segítheti a város fejlődését problémafelvetéseivel és a felvetésekkel 

összefüggő javaslataival.  

 

Hasonló célokat szolgálnak a polgármesteri, alpolgármesteri, jegyzői és képviselői 

fogadóórák, amelyeken elhangzottakkal kapcsolatosan minden városlakó kérdéseire, 

kéréseire írásos választ ad a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal.  

 

Nem hagyható figyelmen kívül a Polgármesteri Hivatal által működtetett 

„zöldszám”, továbbá a CityApp keretein belül kialakítani tervezett közterületi 

hibabejelentő fórum sem, amelyeknek alapvető célja, hogy a város szebbé, jobbá, 
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élhetőbbé tétele érdekében működjenek olyan fórumok, amelyeket végső soron az év 

365 napján, napi 24 órában el lehessen érni. 

 

A nyilvánosság és transzparencia elvét szolgálja az a tény, hogy a vonatkozó 

polgármesteri utasításnak megfelelően a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 

valamennyi szervezeti egysége, illetve minden önkormányzati intézmény és minden 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság – főszabály szerint – köteles a nettó 300 

ezer Ft-ot meghaladó, azonban a közbeszerzési értékhatárt (árubeszerzés és 

szolgáltatás megrendelés esetén nettó 15 M Ft; építési beruházás esetén nettó 50 M 

Ft) el nem érő beruházásokkal, beszerzésekkel, szolgáltatások megrendelésével és 

egyéb, közbeszerzési értékhatár alatti ajánlatkérésekkel kapcsolatban legalább három 

ajánlattevőtől ajánlatot kérni. Az ajánlatkérések Tiszaújváros honlapján is 

közzétételre kerülnek, ezáltal is biztosítva a nyilvánosságot a közpénzek 

felhasználása során. 

 

A partnerség és nyilvánosság elvének körében összességében elmondható, hogy az 

önkormányzat a helyi polgárokkal közösen működteti és fejleszti a várost, mely a 

közérdek szolgálatának egyik legfontosabb záloga, ugyanis ha a lakosság – a helyi 

közügyekbe való bevonása révén – azonosulni tud a célokkal és tervekkel, akkor 

azok megvalósításában is tevékenyen részt fog venni. 

 

B. A tudás hatalom 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzata a lehetőségeivel összhangban törekszik arra, 

hogy településünkön a köznevelési feladatellátás a kor, valamint egyéb igényeket 

kielégítő fejlesztése a legifjabb generációk megfelelő nevelése érdekében mindenkor 

prioritást élvezzen a város életében. Az iskolák államosítása ellenére – fenntartójától 

függetlenül – szoros együttműködésre törekszik valamennyi állami és egyházi 

fenntartóval, mindent megtéve annak érdekében, hogy a nevelő és oktató munka – 

minden kontextusban – azonos színvonalon legyen biztosítható a város összes 

iskolájában. 
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Az önkormányzatnak, kötelező feladatként továbbra is gondoskodnia kell az óvodai 

ellátás biztonságos és színvonalas megszervezéséről, a 3-6 éves korosztály 

igényeinek legmegfelelőbb feltételek biztosításáról. Prioritásként kezeljük az óvodai 

nevelés infrastrukturális feltételeinek fejlesztését, az épület- és udvarkorszerűsítési 

program folytatását, annak lehetőségét, hogy a tiszaújvárosi óvodák 

csoportszobáinak felszereltsége a legmodernebb színvonalon biztosítsák 

gyermekeink fejlődését. Fenntartói önként vállalt feladataként forrást biztosítunk az 

óvodai úszásoktatás – Vízhez szoktató program keretében történő – folytatásához.  

 

Az önkormányzat az állami és egyházi fenntartású köznevelési intézmények 

feladatellátásához szükséges ingó és ingatlan vagyon vagyonkezelésbe, illetve 

használatba adásán túl, a fenntartókkal aláírt megállapodások szellemében támogatja 

a településünkön működő intézmények működését, partner az épületek – fenntartási 

költségeit optimalizáló, külső-belső esztétikáját, és igényes városképi megjelenését 

szolgáló – ütemezett felújításában, korszerűsítésében.  

 

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

alapvetően a nevelés-oktatás humán és dologi oldalától függ. Ezen feltételek 

fejlesztési lehetőségei – az iskolák államosításával – kizárólag az óvodai ellátás 

területén maradtak nyitva az önkormányzat számára.  

 

Az állami és egyházi intézmények esetében – a mindenkori költségvetési 

lehetőségek függvényében, a változó jogszabályok figyelembevételével – az 

önkormányzat a vállalt feladatai teljesítésével törekszik hozzájárulni ahhoz, hogy az 

oktató-nevelő munka a városunkban megszokott körülmények között és színvonalon 

valósulhasson meg a jövőben is.  

 

C. Egészségügy – érték és egészség 

 

Az egészségügyi ellátó rendszer ismételten átalakítás előtt áll, de továbbra is 
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elkötelezettek vagyunk a járóbeteg szakellátás önkormányzati fenntartása mellett. 

Továbbra is célunk az egészségügyi alap- és szakellátás infrastrukturális 

fejlesztésével, új orvostechnikai eszközök, műszerek beszerzésével a korszerű 

betegellátás feltételeinek biztosítása a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet keretein 

belül. Törekszünk az intézményi gazdálkodás folyamatos racionalizálására, 

többletbevételi lehetőségek növelésére, az egészségügyi eszközrendszer 

korszerűsítésére, a rendelők felszereltségének javítására, a járóbeteg szakellátásban 

rendelkezésre álló kapacitások megtartására, és az ellátási érdekeknek megfelelő 

strukturálására, az egynapos sebészeti ellátásban rejlő lehetőségek minél szélesebb 

körű kihasználására, valamint a Fiziko- és Balneoterápiás Részleg 

egészségturizmussal összefüggő fejlesztéseire.  

 

Fontosnak tartjuk, hogy továbbra is minden eszközt megragadjunk a helyi lakosság 

egészségtudatos életvitelének fejlesztésére, ezért Tiszaújváros Egészségtervében 

megfogalmazottakkal összhangban törekszünk a város különböző életkori csoportjait 

célzó, átfogó egészségfejlesztési programok nagyobb számban és rendszeresen 

történő megrendezésére széleskörű szakmaközi együttműködéssel, továbbá a civil 

szervezetek egyre hangsúlyosabb bevonásával. A tevékenységükben egészség-

betegség központú civil szervezetek kiemelt önkormányzati támogatása 

fenntartandó, bővítendő. 

 

A demográfiai folyamatok figyelembevételével gondoskodni kell az itt élő idősek 

önellátó képességének minél hosszabb ideig tartó megőrzéséről, ennek érdekében az 

idősekre irányuló egészségfejlesztési szolgáltatások, programok fenntartása, további 

bővítése fontos feladat. Figyelembe véve Tiszaújváros morbiditási és mortalitási 

adatait, fontosnak tartjuk olyan korspecifikus szűrőprogramok bevezetését, melyek a 

lakosság széles körében előforduló betegségek mielőbbi felismerését hivatottak 

szolgálni. 

 

Az egészségügyi intézkedéssel kapcsolatos program végrehajtása, és 

eredményessége azonban függ az egészségügyi rendszer központi kormányzati 

szintű átalakításától, valamint a következő pályázati ciklusban rendelkezésre álló 
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pályázati forrásoktól. 

 

D. Foglalkoztatás 

 

Egy település munkaerő-piaci helyzetét döntően meghatározza a helyi önkormányzat 

ezzel kapcsolatos szemléletmódja, tevékenysége, valamint a település társadalmi és 

gazdasági adottságai. Fontossá válnak a lokális megoldások, cselekvési terv 

kidolgozása a helyi szereplők igényeinek, sajátosságainak figyelembevételével. 

Tiszaújváros Város Önkormányzata a rendelkezésre álló eszközök segítségével 

folyamatosan megteszi a szükséges intézkedéseket, felelősséget érezve mind a 

városban, mind a térségben élő emberekért. Szem előtt tartva a város lakosainak 

jólétét, foglalkoztatási helyzetét, figyelemmel kíséri az e téren zajló folyamatokat és 

a meglévő eszközeivel próbálja ezeket a megfelelő irányba terelni. 

 

A kedvező munkanélküliségi ráta eléréséhez nagymértékben hozzájárult a város 

vezetésének gazdaság- és adópolitikája, amivel a város népességmegtartó erejét 

szeretné növelni. Minden intézkedés célja a gazdasági növekedés két alapvető 

feltételének javítása, mint a termelékenység növekedése, valamint a foglalkoztatási 

szint emelése. Ennek érdekében már 2013-ban „a gazdaság fejlesztés és a helyi 

befektetések ösztönzése” tárgyában elfogadott Nyilatkozatban kifejezésre juttatta azt 

a szándékát, hogy teljes mértékben elkötelezett a helyi gazdaságfejlesztés és 

foglalkoztatás növelés iránt és a rendelkezésére álló törvényes eszközökkel 

támogatja és támogatni fogja a Tiszaújvárosban jelenleg működő, illetve a jövőben 

ide települő vállalkozásokat. A város vezetése elkötelezettséget vállalt egy 

vállalkozóbarát helyi adópolitika kialakítására, mérlegelve annak lehetőségét, hogy 

egy dinamikus, támogató környezet ösztönzőleg hat az új vállalkozások alakítására, 

a meglévők bővítésére és ezáltal a foglalkoztatottak számának növekedésére. A 

beruházásokat ösztönző vállalkozásbarát helyi adópolitika folytatása továbbra is 

preferált cél az önkormányzat számára, természetesen nem veszélyeztetve ezzel az 

önkormányzati feladatok ellátásának eddigi színvonalát. 
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Az előző évek beruházások megvalósulását célzó törekvései elérték a céljukat, mert 

több jelentős méretű fejlesztés (például elindult a MOL Csoport Tiszaújvárosban 

megvalósuló poliol projektje, felépült a Jabil Circuit Kft. új logisztikai központja, a 

MOL Petrolkémia Zrt. beruházásai következtében jelentős mértékben nőtt a 

betöltendő álláshelyek száma) valósult meg, és folyik jelenleg is városunkban, 

melyeknek a gazdasági hatása mind Tiszaújvárosban, mind a környező településeken 

érzékelhető. A projektek megvalósítása pozitívan hatott a város munkaerő-piaci 

pozíciójára, ami a tavalyi évben a munkanélküliségi ráta országos átlaghoz 

közelítését eredményezte. Ez az eredmény pozitív visszajelzés az előző években 

megtett intézkedésekről, és remélhetőleg ösztönzi az újabb piaci szereplők 

megjelenését. A beruházások kivitelezése több ezer ember számára biztosít 

munkalehetőséget hosszabb-rövidebb időre. 

 

Napjainkban a legnagyobb kihívás lett a munkaerő megtartása. A kötelező, illetve az 

önként vállalt feladatok megszokott színvonalon történő ellátásának biztosítása, és a 

hatékony közszolgáltatás fenntartásának egyik alapvető feltétele a szakképzett, 

tapasztalt humánerőforrás. Az önkormányzat – lehetőségeihez mérten – a 

munkabérek értékállóságának folyamatos megtartásával, emelésével, a 

teljesítmények elismeréséhez kapcsolódó egyéb ösztönző juttatásokkal (cafeteria, 

jutalom) megpróbálja a fluktuációt csökkenteni. 

 

Az előző években a város vezetése fontos feladatának tekintette a közfoglalkoztatás 

szervezését, illetve a munkaerő-piacon hátrányban lévő, főként alacsony iskolai 

végzettséggel rendelkező, tartósan munka nélkül lévők közfoglalkoztatásba történő 

bevonását. 

2019. március 1-től a Belügyminisztérium döntése alapján azok a települések, 

amelyek adóerő-képessége a 110 000 Ft/fő mértéket és lakosságszáma a 700 főt 

meghaladja, közfoglalkoztatási támogatásban nem részesülhetnek, így Tiszaújváros 

Város Önkormányzata és a költségvetési intézményei, valamint a Tiszaújvárosi 

Városgazda Nonprofit Kft. tekintetében nincs lehetőség közfoglalkoztatottak 

alkalmazására. 
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A fenti döntés ellenére, továbbra is törekszünk a közfeladatok megfelelő színvonalú 

ellátására és vizsgáljuk a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeit. Ezen cél 

érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a foglalkoztatáshoz kapcsolódó 

pályázati lehetőségeket. 

 

Odafigyelünk a megüresedő álláshelyeinkre és vizsgáljuk a nem szakma-specifikus 

munkaerő alkalmazásának feltételeit és lehetőségeit, a hátrányos helyzetben lévő 

csoportok (fiatalok, romák, mélyszegénységben élők) helyzetének javítása 

érdekében. 

 

A Tiszaújvárosban élők foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében aktívan részt 

veszünk a Tiszaújvárosi Térségi Foglalkoztatási Tanács ülésein, ezzel szem előtt 

tartva a munkaerőpiac és a foglalkoztatás aktuális helyzetét, esetleges nehézségeit. 

  

A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával együttműködünk az „Alacsony 

képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” c. kiemelt programok 

megszervezésében, kivitelezésében. A projekt célja a fenti célcsoportba tartozó 

munkanélküliek képzésbe történő bevonása. A piacképes, vagy hiány-

szakképesítések megszerzése után a résztvevők esélyt kapnak az elsődleges 

munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez. A munkaerőpiacra történő sikeres 

visszatérésben az önkormányzat, a költségvetési intézményei és az önkormányzati 

szférához kötődő cégek aktívan részt vesznek. 

 

A gyermekes családok támogatásához kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal az 

önkormányzat intézményeivel, a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel, valamint a Tiszaújvárosi 

Sport-Park Nonprofit Kft.-vel együttműködve néhány éve, minden nyáron 

megszervezi meg a „Nyári diákmunka“ programot. A program keretében 18-24 év 

közötti nappali tagozatos diákoknak biztosítottunk lehetőséget a rövid idejű 

munkavállalásra, ezzel is elősegítve a családjuknál az iskolakezdés anyagi terheinek 

csökkentését. 
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Fontosnak tartjuk a hátrányos társadalmi csoportok előtérbe helyezését, az egyedi 

igények figyelembevételét, törekszünk új munkahely-teremtési programok 

kidolgozására a város gazdasági életének szereplőivel együttműködve. Az 

Önkormányzat alapvető célja a foglalkoztatáshoz kapcsolódó uniós források 

feltárása és hatékony felhasználása, melyhez kapcsolódóan folyamatosan 

figyelemmel kísérjük a pályázati kiírásokat. 

 

E. Szociálpolitika a mindennapok biztonságáért 

 

Tiszaújvárosban a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások jól 

kiépített és folyamatosan bővülő rendszere a saját otthonukban nyújtott 

szolgáltatások vagy intézményi elhelyezés keretében segíti a koruk, egészségi 

állapotuk, vagy speciális élethelyzetük miatt rászoruló egyéneket és családokat 

problémáik megoldásában. A 2000-től integrált intézményként működő 

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ szociális és gyermekjóléti 

alapszolgáltatásokat, valamint szakosított szociális ellátásokat nyújt – a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ 

esetében szélesebb ellátási terület mellett – Tiszaújváros lakói számára. Az ellátási 

paletta rendkívül széles. Az intézmény kötelező önkormányzati feladatként biztosítja 

az alábbi szociális valamint gyermekjóléti alapellátásokat: étkeztetés, házi 

segítségnyújtás (58 engedélyezett ellátotti létszámmal), idősek nappali ellátása (95 

férőhellyel), fogyatékkal élők nappali ellátása (16 férőhellyel), hajléktalanok nappali 

ellátása (25 férőhellyel + 12 időszakos férőhellyel), bölcsőde (108 férőhellyel), 

családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás. Fentieken túl az intézmény önként vállalt 

önkormányzati feladatként biztosítja 140 készülékkel a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást, továbbá a szakosított ellátások körében a 17 férőhelyes 

Hajléktalanok Átmeneti Szállásának és az idősek átmeneti elhelyezését szolgáló 44 

férőhellyel üzemelő „Ezüsthíd” Gondozóház, valamint a 20 férőhelyes „Ezüsthíd” 

Idősek Otthona működtetését.  
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Az intézmény szolgáltatásainak biztosításához az ágazati jogszabályokban 

meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, az ellátások jó 

színvonalúak, az igénybevevők szükségleteihez igazodnak. Az önkormányzat 

fontosnak tartja, hogy továbbra is a város intézményhálózatán keresztül, annak aktív 

részvételével biztosítsa a szociális feladatok ellátását, ugyanakkor figyelembe véve a 

demográfiai változásokat a szolgáltatások fejlesztése terén továbbra is számít a civil 

szféra (egyházak) aktív közreműködésére (idősellátás, hospice ellátás terén). 

 

Figyelembe véve a jogszabályváltozásokat, a demográfiai folyamatokat, a kétévente 

megújított Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció megállapításait, valamint a 

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ forgalmi mutatóit, elmondható, hogy a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások köre folyamatosan bővül. 

2016 januárjától átalakult a család- és gyermekjóléti szolgáltatások rendszere, 

megalakult a Család- és Gyermekjóléti Központ, melynek feladatköre a 

Tiszaújvárosi járás valamennyi településére kiterjed. 2016 decemberében kezdetét 

vette a hajléktalanok nappali ellátása. A nappali melegedő 2017 januárjától a 

közvetlen életveszély elhárítása érdekében 12 fő számára időszakos férőhelyeket is 

biztosít. 2018 januárjában megkezdte működését az idősek otthona, ahol 2019. évtől 

szakápolási tevékenységet is végeznek, melynek a gondozóházban történő 

bevezetése 2020. év feladata. A szépkorúakról történő gondoskodás jegyében emelni 

kívánjuk az idősek átmeneti és tartós bentlakást nyújtó ellátásának színvonalát. 

 

Tekintve, hogy városunkban a kötelező és önként vállalt személyes szociális 

szolgáltatások köre rendkívül széles és az elmúlt években folyamatosan bővült, az 

elkövetkezendő időszak legfontosabb célja a meglévő szolgáltatások minőségi 

fejlesztése, minőségbiztosítása, a szociális szakemberek folyamatos szakmai 

tudásának fejlesztése. A szolgáltatástervezés során továbbra is kiemelt 

célcsoportként kívánjuk kezelni az időseket, a fogyatékkal élőket, a hajléktalanokat 

és a kisgyermeket nevelő családokat, valamint fontosnak tartjuk, hogy a 

szenvedélybetegek és hozzátartozóik számára a segítségnyújtás helyben, a lehető 

legszélesebb körben biztosított legyen. 
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Tiszaújváros Város Önkormányzata a jövőben is nagy hangsúlyt kíván fektetni arra, 

hogy a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ valamennyi szakmai egységében 

kliens-barát környezetben nyújtsa szolgáltatásait. Ennek érdekében, az 

intézményben használt elektronikus nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszerek 

működtetéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések megvalósítására törekszünk 

a 2024-ig tartó időszakban is, figyelembe véve a pályázatok kínálta lehetőségeket. 

 

 

A szociálpolitika a szegénység, a kirekesztés megelőzését, átörökítésének 

megakadályozását, hosszabb távon pedig a megszűnését célozza. Egy társadalomról 

alkotott képet az egymás iránt vállalt felelősség, a szolidaritás, a nehezebb sorba 

születettek segítése, és az együttműködés mutatja. Ezért nélkülözhetetlen egy jól 

működő szociálpolitikai rendszer, a mindenki számára elérhető szociális biztonság, a 

rosszabb helyzetűek befogadása, a generációban átörökített hátrányok megszakítása, 

és a hátrányos megkülönböztetés minden formájának tilalma.  

 

Tiszaújváros a fenti célok elérése érdekében a szociális ellátórendszer keretei között 

igyekszik biztosítani a nehéz szociális körülmények között élő, hátrányos helyzetű 

családok életkörülményeinek javítását, valamint lakhatási körülményeik megőrzését. 

A törekvés az, hogy a szociálisan rászorult, a gyermeket nevelő családok, az 

időskorúak, az egészségügyi problémákkal küzdő, illetve a lakhatási kiadásokhoz 

kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek és családjaik anyagi és szociális 

biztonsága a szociális és gyermekvédelmi támogatások megőrzésével a jövőben is 

biztosítva legyen.  

 

Az önkormányzat továbbra is kiemelt figyelmet fordít a szociális vívmányok és a 

társadalom minden rétegét – a fiatalokat, a gyermeket nevelő családokat, az aktív 

korú felnőtteket, a nyugdíjasokat – érintő széles körű támogatási rendszer 

megszokott színvonalon történő megtartására, a társadalmi egyenlőtlenségek 

csökkentésére, a legrosszabb helyzetű társadalmi csoportok esélyeinek javítására.  
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Fontos azonban a helyi életviszonyok változásának figyelemmel kísérése, annak 

érdekében, hogy szükség esetén a szociális támogatásokra vonatkozó szabályok 

módosítására sor kerülhessen. Ennek érdekében az önkormányzat a jogszabályi, 

gazdasági, jövedelmi és társadalmi változásokra tekintettel folyamatosan vizsgálja a 

szociális ellátórendszer valamennyi elemét, aktualizálja a pénzbeli és természetbeni 

ellátások formáit, összegét, továbbá áttekinti az első lakáshoz jutók helyi támogatási 

rendszerét.  

 

F. Családtámogatás 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzata a hosszabb ideje a városban élő, illetve itt 

dolgozó és letelepedni kívánó személyeknek a lakáshoz jutásuk megkönnyítése, a 

családalapítás terheinek enyhítése, valamint a gyermekneveléssel járó kiadások 

csökkentése érdekében számos támogatással igyekszik segíteni. A családok 

támogatása érdekében nyújtott önként vállalt ellátások a gyermekes családok év végi 

támogatása, a fiatalok életkezdési támogatása, a születési támogatás, a táboroztatási 

támogatás, a szociális alapú intézményi gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek részére 

nyújtott szünidei gyermekétkeztetés, az iskolakezdési támogatás, az első lakáshoz 

jutók pénzügyi támogatása, valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj biztosítása.  

 

Fentieken túl az önkormányzat babaváró programot indított útjára, melynek 

keretében – a képviselő-testület által meghatározott feltételeknek való megfelelés 

esetén – az újszülöttek családja ajándékcsomagban részesülhet. 

 

G. Nemzetiségek 

 

A 2011. évi népszámlálás eredményeként a 13 honos nemzetiségi népcsoport közül 

10 honos nemzetiségi népcsoport volt jelen Tiszaújvárosban (jelenleg ez a szám 8), 

közülük a romák és ruszinok éltek a nemzetiségi érdekeik védelme és képviselete 
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érdekében a 2019. évi nemzetiségi önkormányzati választáson nemzetiségi 

önkormányzat létrehozásának lehetőségével.  

 

Tiszaújváros Város Önkormányzata hatékony együttműködési rendszert alakított ki 

a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal. Az önkormányzat minden 

évben működési támogatás odaítélésével támogatja a nemzetiségi 

önkormányzatokat, hozzájárulva ezzel a kulturális, művészeti hagyományőrző 

rendezvényeik megszervezéséhez és lebonyolításához, illetve kulturális 

hagyományaiknak, tárgyi és szellemi kulturális kincseiknek és identitásuknak 

megőrzéséhez. Ezen kívül közös rendezvények szervezésével népszerűsítik és 

mutatják be a települést és annak értékeit. 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzata a nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja 

a nemzetiségi jogok érvényesülését, ellátja a településen a kulturális szolgáltatással, 

nyilvános könyvtári ellátással, közművelődéssel, tájékoztatással, a nemzetiség 

szellemi, épített és tárgyi örökségével, a szociális alapellátással kapcsolatos 

települési önkormányzati feladatokat. 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzata várospolitikai érdekként tekint a romaság 

élethelyzetének javítására, fenntartva ezzel a közösségi együttélés már bevált 

szabályrendszerét. 

 

H.  Biztonságos Tiszaújváros 

 

A közbiztonság javítása folyamatosan visszatérő feladat, amely a közrendvédelmi és 

közterületi szervek, az önkormányzat és a helyi civil szervezetek együttműködésével 

valósul meg.  

 

Tiszaújváros Város Önkormányzata mindig is nagy hangsúlyt fektetett a helyi 

gazdaság fejlesztésére, élénkítésére, és a befektetők letelepedésének ösztönzésére 

(pl. az elfogadott adóstratégia révén), melynek köszönhetően a városban az 
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elkövetkező néhány évben nagy volumenű beruházások sora fog megvalósulni. Ez 

egyben azt is jelenti, hogy számos, a helyi viszonyokat nem ismerő munkavállaló 

fog megjelenni településünkön. Az Önkormányzat a fenti társadalmi kihívásra 

proaktív módon kíván reagálni, és a közbiztonság helyzetének javítását prioritásként 

kezelve fontosnak tartja többek között a köztéri térfigyelő-rendszer bővítését, 

melynek eredményeképpen 7 helyszínen 35 kamera telepítése fog megvalósulni a 

város közterületein. Továbbá – a város közbiztonságára, a bűnmegelőzésre és 

bűnüldözésre, illetve ezzel összhangban a városlakók biztonságérzetének növelésére 

figyelemmel – 2020. évben a meglévő biztonsági kamerák felújítása is szükségessé 

vált, mely kapcsán 6 helyszínen 25 kamera telepítése valósulhatott meg 

Tiszaújvárosban.  

 

A telepített, illetve telepítendő ún. DOOM kamerák 360 fokos megfigyelést 

biztosítanak, a PTZ típusú pedig a megfigyelő által forgatható nagyteljesítményű 

kamerák. A régi egy kamerás megoldással szemben az új rendszer folyamatos, 360 

fokos megfigyelést tud biztosítani, melynek köszönhetően a PTZ kamerát csak 

indokolt esetben kell majd igénybe venni.  

 

Az üzemeltetést az Önkormányzat által fenntartott, a Polgármesteri Hivatal belső 

szervezeti egységeként működő közterület-felügyelet végzi. Tekintettel a közterület-

felügyelők megnövekedett munkaterhére, 2020 januárjában bővítettük a közterület-

felügyelők létszámát is. 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzata és a MOL Petrolkémia Zrt. szakértőiből 

létrehozott, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság közreműködésével ülésező 

Közbiztonsági Bizottság tanácskozásain a poliol üzemegység kivitelezéséhez 

kapcsolódóan a felek között a közbiztonságot és a közlekedésbiztonságot érintő 

egyeztetések is zajlanak, mely kapcsán folyamatosan vizsgáljuk, hogy mely 

megoldásokkal lehet a gyalogos, kerékpáros, valamint gépjárműforgalom lehető 

legmagasabb biztonsági szintre történő emelését biztosítani (pl. „okos zebrák” 

telepítése, TESCO-hoz bevezető útnál járda áthelyezése, körforgalmak építése). 
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Az önkormányzat a jövőben is anyagi támogatásban kívánja részesíteni a helyi 

rendőrkapitányság, továbbá a helyi polgárőrség munkáját, előteremtve ezzel a város 

közbiztonságának egy még magasabb fokát. 

 

I. Kultúrpolitika, sportélet 

 

Kultúra 

 

Tiszaújváros város kulturális tevékenysége fejlesztésének általános célja: a település 

ellátási színvonalának megtartása, lehetőség szerinti emelése, bizonyos szolgáltatási 

körök tekintetében annak szélesítése. Cél továbbá a kulturális szolgáltatások 

hozzáférhetőségének javítása a különböző társadalmi csoportok körében, amit a 

város önkormányzata a normatív állami támogatás felhasználásával, a saját anyagi 

forrásainak biztosításával és külső anyagi támogatások bevonásával kívánja elérni. 

Ugyanakkor fontos az ilyen irányú fejlesztések előmozdítására, az erőforrások jobb 

kihasználása érdekében a településen létrejött, a nem önkormányzati fenntartásban 

működő kulturális szervezetek hatékony együttműködése is. A hatékony 

együttműködés érdekében az Önkormányzat – szakértők bevonásával – elkészítteti 

Tiszaújváros Kulturális Stratégiáját 2021-2025. közötti időszakra, amelynek alapjául 

szolgál a 2015-2020. közötti időszakra elfogadott stratégiai dokumentum. A 

stratégiai tervekkel összhangban továbbra is támogatni szükséges azon kulturális 

helyi értékek feltárását, bemutatását és megvédését, amelyek a jövő számára is 

értéket képviselnek. Ezen törekvés érdekében a városlakók számára nyújtott 

kulturális szolgáltatások folyamatos minőségi fenntartása és fejlesztése, a 

hozzáférhetőség javítása, továbbá a közösségi élet szervezeteinek és színtereinek 

folyamatos gondozása és fejlesztése, lehetőség szerinti bővítése, szervezeti és 

korosztályi megkötöttségek nélkül, a települési identitás kialakulásának támogatása 

és fejlesztése kiemelt cél a következő 5 év során. Törekedni kell arra, hogy 

Tiszaújváros, mint kulturális és közösségi érték egységes képben jelenjen meg 

Magyarország és a nemzetközi közvélemény előtt, ezzel is hozzájárulva ahhoz a 
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hosszú távú célhoz, hogy Tiszaújváros az eddigiekhez képest is élhetőbb lakó- és 

élet környezetet biztosítson az itt lakók számára, valamint vonzó helyszínként 

jelenjen meg a településre érkező vendégek nagyobb számú fogadása érdekében. 

 

A fenti átfogó célok megvalósítása érdekében Tiszaújváros Város Önkormányzata 

2019-2024. közötti gazdasági ciklus programjának megvalósítása során törekedni 

fog a kulturális alapszolgáltatások intézményi hátterének folyamatos szakmai és 

infrastrukturális fejlesztésére, a közösségi élet támogatására, a közösségi élet 

tereinek és tevékenységi körének fejlesztésére, a helyi identitást fejlesztő és megőrző 

programok létrehozásának és folyamatos biztosításának támogatására, a városi 

kiemelt rendezvények fejlesztésére, támogatására. Az önkormányzat a következő öt 

év során kiemelt figyelmet tervez fordítani az ifjúsági korosztálynak szóló 

programok bővítésére, valamint a városi nagyrendezvények újragondolására.  

 

A célok elérése érdekében az önkormányzat – költségvetési lehetőségeihez mérten – 

anyagi jellegű támogatásokat nyújt intézményei és a városban működő egyéb 

kulturális célú civil szervezetek számára. Továbbá lehetőségei szerint biztosítja a 

tevékenységek folytatásának infrastrukturális feltételeit. Sajátos eszközeivel 

koordinálja, erősíti és ösztönzi a kulturális célú szervezetek együttműködését. 

 

Sport 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzata az országos szintű jogszabályokban 

meghatározottak alapján megalkotott testnevelési és sportkoncepció, valamint 

sportról szóló önkormányzati rendelete alapján látja el feladatait. Az önkormányzat a 

sportrendeletben szabályozott alapelveit, kötelező és önként vállalt feladatait, valamint 

az Európai Sport Chartával összhangban megfogalmazott prioritásait, fejlesztési 

irányait, a helyi sajátosságok, a város gazdasági, természeti és kulturális adottságainak, 

lehetőségeinek figyelembevételével végzi a továbbiakban is. Az önkormányzat új 

sportfejlesztési koncepciót alkot. 
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Tiszaújváros Város Önkormányzata az éves költségvetési lehetőségeihez mérten 

továbbra is támogatja a kiemelt sportágakkal foglalkozó sportegyesületek 

létesítményhasználatát, működését és a diáksportot. A következő években is cél a 

kiemelt sportágakkal foglalkozó sportegyesületek közvetlen költségvetési 

támogatása mellett a helyi és országos sportversenyek megvalósításának támogatása. 

Az önkormányzat az anyagi támogatáson túl a saját tulajdonában lévő gazdasági 

társaságán keresztül is hozzá kíván járulni a lakosság szabadidősport és amatőr 

sportolási lehetőségeinek megteremtéséhez, minél szélesebb körben való 

kihasználhatóságához. A sportolási és szórakozási lehetőségek bővítése érdekében 

időszakos korcsolyapályát kívánunk kialakítani, mely minden korosztály számára 

kikapcsolódást nyújthat. Terveink szerint tovább folytatódik a szabadtéri fitnesz 

eszközök telepítése a város parkjaiban. Lehetőségeink függvényében továbbra is 

hozzá kívánunk járulni a Tisza-part városrészben kialakításra kerülő vízi 

sportközpont teljes körű megvalósításához. 

 

J. Kapcsolat az egyházi közösségekkel 

 

A Tiszaújváros életében jelen lévő történelmi egyházak, keresztény közösségek 

támogatását a már kialakult gyakorlat szerint kívánjuk folytatni a jövőben is, hiszen 

abban, hogy a városunk közösségként tud működni, elévülhetetlen érdeme van a 

Tiszaújváros Római Katolikus Plébániának, a Tiszaújvárosi Református 

Egyházközségnek, a Tiszaújvárosi Görögkatolikus Parókiának, illetve fenti 

közösségek vallási vezetőinek is. A keresztény közösségek támogatását egyfelől 

közvetlenül az egyházközségek felé, másfelől a civil szervezeti formában működő 

egyesületek, alapítványok programjainak megvalósításához tervezzük 

megvalósítani.  

 

A városunkban élő szépkorúak idősotthoni ellátásában kialakított együttműködést az 

egyházakkal továbbra is fenn kívánjuk tartani. Ennek érdekében továbbra is 

támogatandónak tartjuk a Nikodemus Idősek Otthonának tevékenységét.  
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A városban már több éve működő, a köznevelési feladat-ellátásában alternatívát 

biztosító egyházi iskolák fenntartásának támogatása továbbra is cél, hiszen 

fontosnak tartjuk a hitélet gyakorlásához szükséges alapvető feltételek zavartalan 

biztosítását. 

 

K. Városmarketing, turizmus, „okos város” 

 

Városmarketing 

 

A városmarketing egy olyan eszköz, mely egységes arculat formájában megjeleníti, 

pozícionálja és kommunikálja a várost. Napjainkban a város egy eladásra váró 

termék, így a városmarketing a városfejlesztés egyik fontos eszköze lehet. A sikeres 

városmarketing tevékenységnek köszönhetően bővíthetők a város fejlesztéséhez 

szükséges források, fokozható a település versenyképessége, növelhető a potenciális 

befektetők száma. A település pozitív arculatának megőrzése egyedivé teszi a várost 

a helybeli lakosok és látogatók számára is. 

 

Településünk már régen kinőtte az iparvárosi kereteket, folyamatosan megújul, 

szépül és fejlődik. Az innováció tényét tudatosan kell kommunikálnunk mind a 

városlakók, mind a befektetők, mind az idelátogató vendégek felé, hiszen akkor nyer 

értelmet és válik teljes értékűvé a fejlődési folyamat. Jó hírünk tudatosításához 

számos eszköz áll rendelkezésünkre, csak megfelelően kell használnunk azokat.  

 

A városmarketing célcsoportjai a helyi lakosok, az idelátogató vendégek, továbbá 

a vállalkozók/befektetők. 

 

A városmarketing céljai között pedig az alábbiakat kell kiemelni: 

- a helyi lakosság, a gazdasági szereplők és a turisták számára vonzóvá tenni a 

várost; 

- pozitív image és attitűd kialakítása mindhárom célcsoport esetében; 

- a város értékeinek tudatosítása a lakosok, üzletemberek és vendégek körében; 
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- az identitástudat erősítése a városlakókban, közösségformálás; 

- a város által kínált szolgáltatások megfelelő publikálása; 

- a város lakosságmegtartó erejének növelése, a fiatalok ösztönzése a 

letelepedésre, családalapításra; 

- a polgárok közvetlen részvétele, véleménynyilvánítása a várospolitikai 

döntésekben; 

- a lakosság és a gazdasági szereplők hiteles, folyamatos tájékoztatása a város 

stratégiai kérdéseiről, működéséről; 

- a város ismertségének növelése, az „idegenek” érdeklődésének felkeltése; 

- a város versenyképességének és külső tőkevonzó képességének növelése, a 

befektetés ösztönzése; 

- a város fejlődésének és fejlődési irányainak tudatosítása; 

- a város építészeti, városrendezési koncepciójának, beruházásainak tudatos 

alakítása; 

- az összehangolt turizmusfejlesztés keretében az aktív-és gyógyturizmus 

további lehetőségeinek a kiaknázása. 

 

Ahhoz, hogy a város marketing tevékenysége és a hozzá kapcsolódó kommunikációs 

üzenet a megfelelő célcsoportokat elérje, szükséges a célterületek 

médialefedettségének pontos ismerete, így a városmarketing lehetséges eszközei 

lehetnek az önkormányzat által üzemeltetett weboldalak, a helyi média 

(Tiszaújvárosi Krónika, Tisza TV), a közösségi média, a City App, egyes nyomtatott 

kiadványok, kiállítások, városi nagyrendezvények, környékbeli 

rendezvénysorozatok, szabadtéri installációk és reklámajándékok, valamint az 

intézmények, gazdasági társaságok programjai. 

 

Turizmus 

 

A turizmus napjainkban a világgazdaság egyik legjelentősebb és legdinamikusabban 

növekvő ágazata. A magyar turizmus teljesítménye 2010. óta töretlen, ez az ágazat a 
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magyar gazdaság egyik motorja, a 2018-as történelmi rekordévet követően az elmúlt 

esztendőben is tovább javultak a turisztikai mutatószámok.  

A térség települései közül egyedül Tiszaújváros rendelkezik számottevő turisztikai 

vonzerővel, a környező kistelepüléseken, falvakban és községekben gyakorlatilag 

nincs számottevő idegenforgalom. Tiszaújváros és környékének kiválóak a földrajzi 

és természeti adottságai, de mindezeket negatívan befolyásolhatja az ipari környezet. 

A gyógy- és egészségturizmus hazánk idegenforgalmának egyik húzóágazata, tehát 

településünk adottságai ebből a szempontból szerencsésnek mondhatóak. 

Napjainkban a társadalmi értékek változásával folyamatosan nő az egészségtudatos 

emberek aránya, egyre többen hajlandóak sok pénzt és időt fordítani egészségük 

megőrzésére, valamint egyre többen fordulnak szívesen a természetes 

gyógytényezőkhöz.  

 

Tiszaújváros legfontosabb idegenforgalmi vonzerői:  

- Gyógy- és Strandfürdő 

A Gyógyfürdő – mely egész évben közkedvelt célpont a régióban – 1200 m 

mélyről feltörő, 65°C-os termálvizet hasznosít, amely magas 

sókoncentrációjú, jód, nátrium-klorid és hidrokarbonát tartalmú termál 

gyógyvíz. A főszezonban üzemelő Strandfürdő vendégkörét tekintve a 

szlovák vendégek dominanciája figyelhető meg, a második legjelentősebb 

külföldi szegmenshez pedig a lengyel vendégek tartoznak. A tiszaújvárosi, 

sajószögedi, sajóörösi, nagycsécsi, tiszapalkonyai, hejőkürti, oszlári és 

mezőkeresztesi településkártyával rendelkező vendégeink kedvezményesen 

vehetik igénybe a fürdő szolgáltatásait.  

- Sportcentrum 

A Sportcentrum alapvető feladata, hogy kiszolgálja a helyi 

sportegyesületeket, alap- és középfokú oktatási intézményeket, valamint a 

helyi és környékbeli szabadidős sportolókat, de idegenforgalmi szempontból 

is jelentős létesítmény. A rendszeres edzőtáborok, sportesemények és a nem 

sportjellegű rendezvények hozzájárulnak a kedvező idegenforgalmi 

mutatókhoz. 
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- Tisza-part 

A folyó közelsége által rendelkezésre álló adottságok egyelőre kevésbé 

kihasználtak. A folyópart gazdag természeti kincsei, a vízi sportok 

lehetősége komoly turisztikai potenciált rejt magában. 

- Városi nagyrendezvények 

Idegenforgalmi és városmarketing szempontból kiemelkedő jelentőségű 

városi rendezvény a nemzetközi hírnevű Triatlon Nagyhét, valamint több 

regionális jelentőségű rendezvény is Tiszaújváros nevéhez fűződik: Tavaszi 

Fesztivál, Sportfesztivál, Halászléfőző Fesztivál. 

 

Vendégforgalmi adatok 

A vendégforgalomban a város ipari jellegéből adódóan meghatározó a 

nagyvállalatok beruházásához kapcsolódó szállás igénybevétele, mely a 

rendezvényekhez hasonlóan időszakosan, illetve ciklikusan jelenik meg. 

A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmi adatait vizsgálva egyértelműen 

megállapítható, hogy a 2016-ban rekordot döntött Tiszaújvárosban az 

idegenforgalom, ekkor 72.474 vendégéjszakát regisztráltak településünkön. A 

kiugróan magas kereslet nem csak Tiszaújváros turisztikai vonzerőinknek 

tulajdonítható, jelentős szerepe van a hivatásturizmusnak is. A befektetőbarát 

környezetnek, az önkormányzat vállalkozásbarát döntéseinek köszönhetően a 

településen működő vállalatok, valamint a folyamatban lévő beruházások is 

nagymértékben hozzájárulnak az idegenforgalmi mutatók pozitív alakulásához. A 

2016-os rekordot követően csökkenő tendenciát mutatnak a vendégforgalmi adatok, 

melyeket elsősorban a településen zajló beruházások változó intenzitása okoz, illetve 

valószínűsíthető, hogy a hivatásturizmus keretein belül ideérkező vendégeket már 

nem csak a kereskedelmi szálláshelyeken helyezik el, hanem egyéb alternatív 

megoldásokat is alkalmaznak (pl. konténerváros). 

Az átlagos tartózkodási idő is ennek megfelelően változott, a 2016-os 3,5 naphoz 

képest 2019-ben átlagosan 2,2 napot töltöttek el Tiszaújvárosban az idelátogató 

vendégek. 
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Tájékoztatási adatbázis 

 

Szálláshelyek 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján Tiszaújvárosban a kereskedelmi 

szálláshelyeken kiadható férőhelyek száma főszezonban 843, szezonon kívül pedig 

360. A szobakapacitás-kihasználtság főszezonban átlagosan 55 %, szezonon kívül 

pedig 30-40 % között mozog. A város idegenforgalmára erős szezonalitás jellemző, 

melyet az évszakok mellett a beruházások és a rendezvények ciklikussága is 

befolyásol. A jelenleg zajló két szállodai beruházás várhatóan 250-300 férőhellyel 

emeli meg a tiszaújvárosi szálláshelyek kapacitását, amely pozitívan befolyásolhatja 

a turizmus szempontjából kiemelt időszakok szálláshely-kínálatát. 

 

„Okos város” 

 

Az ún. smart city elnevezést a korszerű, emberközpontú, élhető városokra 

használhatjuk, a legkisebb településektől a világvárosokig mindenkit érint. Egy 

város akkor okos, ha fenntartható gazdasági fejlődését a hagyományos és digitális 

infrastruktúrába, a humán és társadalmi tőkébe való kiegyensúlyozott befektetés 

révén, az érintett közösség érdekeltjeinek bevonásával, aktív részvételével, 

környezettudatos módon éri el. Okos városnak lenni egy folyamat, a folyamatos 

fejlesztés útja. A smart city a településfejlesztést új, minőségi szintre emeli. A 
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módszertan által jelentősen javul a település munkahelyteremtő és szolgáltató 

képessége, bővülnek a városlakók lehetőségei, fokozódik a város működésének 

hatékonysága, javulnak a környezetterhelés mutatói.  

 

Az „okos város” szemlélet legfontosabb céljai:  

- fenntartható erőforrások használata; 

- tudatos környezetgazdálkodás; 

- élhető közterek; 

- kezdeményező városvezetés; 

- tudatos és aktív lakosság; 

- versenyképes és fenntartható helyi gazdaság; 

- folyamatos és akadálymentes kommunikáció, az infokommunikációs 

technológiák előtérbe helyezése. 

 

Megvalósult fejlesztések: 

- CityApp: 

A tiszaújvárosi lakosok, illetve az idelátogató vendégek számára fejlesztett 

mobiltelefonos alkalmazás, mint új kommunikációs csatorna nagymértékben 

segítheti az információk eljuttatását az érdeklődők számára. 

- honlapok: 

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján 

2017/2018-ban 15 db, az Önkormányzat által üzemeltetett honlap újult meg. 

A modernizáció során három fő szempont dominált: napjaink 

követelményeinek megfelelően minden eszközről – így mobiltelefonról és 

táblagépről is – könnyen elérhetőek az oldalak, struktúrájuk pedig átlátható, 

logikus és letisztult. Mindezek mellett különös figyelmet fordítunk arra is, 

hogy témától függően minél több fotóval és videóval színesítsük a 

weblapokat.   

- okospad: 

2018. nyarán egy okospaddal bővült a szelfipontot körülvevő park. A 

digitális eszközök térhódításával az egész világon, így Magyarországon is 
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egyre közkedveltebb ez a köztéri bútor, amely több praktikus funkcióval 

rendelkezik: napenergia hasznosításával lehetővé teszi a mobileszközök 

vezetékes és vezeték nélküli töltését, valamint wifit sugároz.  

- ingyenes wifi: 

A Wifi4EU Európai Uniós pályázat elnyerése lehetővé tette, hogy 2019-től a 

Városháztéren és a Rendelőintézetben állandó és ingyenes wifi szolgáltatás 

érhető el. 

- okos zebra: 

A Lévay úton kialakított okos zebra beépített szenzorok és led lámpák 

segítségével támogatja a balesetmentes közlekedést. 

- e-töltőállomás: 

2019 májusában került átadásra Tiszaújváros első nyilvános és ingyenes e-

töltőállomása, mely egy újabb lépés a fenntartható erőforrások használata 

felé. 

- „Zöldülő Tiszaújváros” program 

A 2017-ben elindult program célja zöldterületek és a faállomány növelése, 

szükség esetén megújítása, mellyel élhetőbbé válnak Tiszaújváros 

közterületei. 

 

További fejlesztési lehetőségek 

- CityApp bővítése közterületi bejelentő rendszerrel, 

- digitális városkártya bevezetése, 

- további e-töltők kialakítása, 

- az ingyenes wifi hálózat bővítése, 

- a közterületek további fejlesztése, a zöldterületek praktikusabb kihasználása, 

- tudatos(abb) hulladékgazdálkodás, 

- az alternatív erőforrások szélesebb körű használata. 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzata elkötelezett amellett, hogy a település 

középtávú fejlesztési terveiben nagy hangsúlyt kapjon a smart city megközelítés, 
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illetve az idegenforgalom és a városmarketing szerepe. Mindezekhez innovatív, 

XXI. századi megoldások alkalmazása szükséges. 

 

3. A KÖZIGAZGATÁSI FEJLESZTÉSI CÉLOK 

 

A. A polgárok hivatala 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzata fontosnak tartja, hogy az önkormányzat 

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

lakossági érdekképviseleti szervezetek kifejthessék álláspontjukat az őket 

közvetlenül érintő döntésekkel kapcsolatban.  

 

A képviselő-testület bizottságaiban továbbra is erős a társadalmi részvétel és 

nagymértékben adott a város ügyeibe való beleszólás lehetősége, tekintettel arra, 

hogy – a kizárólag képviselőkből álló Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügyrendi 

Bizottságon kívül – a másik kettő bizottság munkájában 4, illetve 5 külső bizottsági 

tag vesz részt 2019 novemberétől. Az önkormányzati rendelettervezetek – kivéve az 

önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, szűk kört – 

helyi szinten társadalmi egyeztetésre kerülnek, melynek során Tiszaújváros Város 

Önkormányzatának honlapján lévő fórumon bárki véleményt nyilváníthat a közzétett 

rendelettervezetről, továbbá a hirdetőtáblán társadalmi egyeztetés céljából közzétett 

rendelettervezettel kapcsolatos véleményét, javaslatát eljuttathatja írásban, postai 

úton a Polgármesteri Hivatal felé. A rendelettervezettel kapcsolatban érkezett 

lakossági véleményekről, javaslatokról a képviselő-testület ülésén a városlakók 

tájékoztatást kapnak, a rendelettervezetek elfogadása pedig ezek 

figyelembevételével történik. 

 

Az önkormányzat alapvető szándéka az együttműködési formák bővítése, a 

kapcsolatok továbbfejlesztése és a civil szervezetekkel, lakossági, szakmai 

érdekképviseleti szerveződésekkel, valamint a köztestületekkel való együttműködés 

elmélyítése. A tiszaújvárosi lakosok ügyintézésének gördülékeny biztosítása 
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érdekében a jövőben is mindent meg fog tenni az Önkormányzat, hogy 

zökkenőmentes, jó kapcsolat keretében segítséget nyújtson a Tiszaújvárosi Járási 

Hivatalnak a szakszerű és gyors munkavégzés érdekében. Mindemellett pedig a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal főosztályaival a jövőben is 

kölcsönös együttműködésre és segítségnyújtásra törekszünk majd. 

 

A XXI. században a kommunikáció már egyre inkább a virtuális világban zajlik. A 

világháló használata ma már mindennapos. Az ún. X, Y és Z generációk korában 

komoly jelentőséggel bír az internet használata, kommunikációjuk jelentős része ott 

zajlik. Célunk, hogy az önkormányzati, illetve az önkormányzat gazdasági 

társaságainak és intézményeinek honlapja – folytatva az előző ciklusban elkezdett 

honlap-megújítási programot – tovább fejlődjön, melynek folytán felhasználóbarát, 

igényes, modern, Tiszaújvároshoz méltó honlapok kialakítása szükséges a gazdasági 

társasági és intézményi weboldalak vonatkozásában egységesített arculattal, 

átláthatóbb honlapokkal, akadálymentesített honlap-verziókkal, és kiemelt célunk, 

hogy minden információ naprakész állapotban azonnal elérhető legyen ezeken. 

 

A mai kor közigazgatásának fontos ismérve az e-közigazgatás. Az idősek körében is 

egyre nagyobb az igény, hogy ügyeiket – amennyiben ez lehetséges – elektronikusan 

intézhessék. Az egyik legnagyobb kihívás, hogy ennek eleget tudjunk tenni. Számos 

ügytípus vonatkozásában bevezettük az elektronikus ügyintézés lehetőségét, de 

folyamatosan vizsgálni kell a vonatkozó jogi környezet keretén belül az 

elektronikusan indítható és intézhető ügytípusok bővítésének lehetőségét, biztosítani 

szükséges ezek informatikai hátterét. A célok között fontos helyet foglal el az 

ügyintézők folyamatos képzésének biztosítása annak érdekében, hogy ügyfélbarát, 

gyors és megbízható ügyintézés valósulhasson meg az e-közszolgáltatások körében 

is. 
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4. A VÁROSI JÖVŐ BIZTOSÍTÁSÁNAK STRATÉGIÁJA 

 

A. Fenntartható fejlődés a zöldülő Tiszaújvárosért 

 

A fenntartható fejlődés programja egy olyan komplex program, amely a helyi 

önkormányzat aktív és cselekvő közreműködésével, a lakosság támogatásával adja 

meg a település fejlesztési koncepcióját. 

 

A cél egy olyan program megalkotása, mely a természeti környezet fejlesztésével 

összhangban jelöli ki a gazdasági, társadalmi fejlesztés irányait a település 

különböző aspektusainak – infrastruktúra, közlekedés, energiaellátás, terület 

felhasználás, stb. – továbbfejlesztését, jövőbeni alakítását. 

 

Ebből adódóan a program szerves részét képezi a Települési Környezetvédelmi 

Program mellett az Integrált Településfejlesztési Stratégia, amely középtávú, 

stratégiai szemléletű, de megvalósítás orientált tervezési dokumentumba foglalva 

meghatározza a város középtávú városfejlesztési tevékenységeit. Területi alapon 

hangolja össze a különböző szakpolitikai megközelítéseket (pl. gazdaságfejlesztés, 

környezeti fejlesztés, közlekedésfejlesztés, társadalmi célok megvalósítása, stb.), 

összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra 

szereplői, lakosság) céljait, elvárásait az önkormányzat városfejlesztésben 

meghatározó és döntéshozó szerepe mellett. Az integrált megközelítés további 

eleme, hogy a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, megvalósítási és 

fenntartási módját is összefüggéseiben kezeli. 

 

A fenntartható fejlődés a tágan értelmezett életminőség hosszú távú és tartós 

megőrzését illetve javítását szolgálja, amely nem szűkíthető le az anyagi jólétre, 

hanem magában foglalja a környezet minőségét, a demokratikus jogok 

érvényesülését, a természeti erőforrásokhoz, valamint a társadalom nyújtotta 

szolgáltatásokhoz és intézményekhez való hozzáférést, a teljes testi, lelki egészséget, 
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a szabadidőt, a biztonságot is. A társadalmi jólét a környezetminőség és a 

társadalmat alkotók életminőségének együttes megnyilvánulása. 

 

A fenntartható fejlődés jelenti a környezet természeti erőforrásaival való 

fenntartható gazdálkodást is, amelynek együtt kell érvényesülnie a jólét elérését, 

megtartását elősegítő gazdasági fejlődéssel és a társadalmi igazságossággal, 

esélyegyenlőséggel. 

 

A természeti erőforrások vonatkozásában ez azt jelenti, hogy hosszú távon a 

természeti környezet eltartó-képességével összhangban lehet csak a társadalom reális 

szükségleteinek a kielégítéséről gondoskodni.  A környezet eltartó képessége egyben 

az igények kielégítésének korlátja is. Ennek megfelelően van szükség a természeti 

erőforrások fenntartható használatára, amelynek megvalósításához a társadalom 

környezet-tudatos és környezet-etikus magatartása szükséges. Ennek a 

megvalósulásához szükséges, hogy a jövő nemzedékének szakmailag megalapozott, 

megfelelően előkészített környezettudatos nevelése a családban és az oktatás 

valamennyi területén nagyobb teret kapjon. 

 

A fenntartható fejlődés tehát olyan fejlődés, amely lehetővé teszi a jelen generációk 

szükségleteinek kielégítését úgy, hogy ez nem veszélyezteti a jövő generációk azon 

lehetőségét, hogy szükségleteiket kielégítsék. 

 

A jelenlegi társadalmi-gazdasági folyamatok, illetve hatásaik jelentős részben 

ellentétesek a fenntartható fejlődés követelményeivel. E trendek ismeretében 

elkerülhetetlen egy olyan fejlődési pályára való áttérés, amely hosszú távon 

biztosítja a társadalmak és köztük a magyar társadalom fenntartható fejlődését. 

Ennek elérése nem lehetséges egy-egy ország, régió határain belül, hiszen egyetlen 

társadalom sem szigetelheti el magát tágabb természeti, társadalmi, gazdasági 

környezetétől. Az erősödő kölcsönhatások és kölcsönös függőségek miatt a 

társadalmak hosszú távú jövője közös. 
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A fenntartható fejlődés tekintetében a helyi önkormányzat alapfeladata a helyi 

hatáskörben befolyásolható fejlődés (beruházások, fejlesztések, felújítások, 

intézkedések, szabályozás stb.) olyan irányú alakítása, amely mind jobban előtérbe 

helyezi „a helybeni” életminőség, környezeti állapot javítását, valamint a helyi 

erőforrások – talaj, vízkészlet, energia, emberi- és jövedelemtermelő erőforrások – 

tartamos, azaz nem kimerítő kiaknázását. 

 

Ezen lényeges és alapvető elemekkel kapcsolatosan egy önkormányzat nem minden 

esetben van döntési helyzetben, gyakorta ki van szolgáltatva megyei, vagy regionális 

szinten meghozott döntéseknek, azonban, hogy helyben a szűkebb természeti 

környezetével miként gazdálkodik, az már a saját felelősségi körébe tartozik. 

 

Ezek előrebocsátása után rögzíthetjük, hogy a fenntartható fejlődés három pilléren 

nyugszik: 

A gazdasági, a társadalmi és a környezeti pilléren. A fenntartható fejlődés 

stratégiájának kidolgozása ebben az értelemben a három alapvető fejlesztési terület 

harmóniájának kimunkálását jelenti, amely a természeti környezet fejlesztésével 

összhangban törekszik az épített környezet, a közlekedés, az infrastrukturális 

rendszer, az agrárium, a hulladékkezelés, az energiaellátás alakítására, fejlesztésére, 

figyelembe véve a globális és lokális társadalmi érdekeket és igényeket. 

A természeti és a lakókörnyezet fejlesztésének, a környezeti adottságok 

megőrzésének alapvető fontossága van mind a társadalmi, mind a gazdasági 

fejlesztési programok megalapozásában. 

A ciklus elején felülvizsgálatra kerülő Települési Környezetvédelmi program célja 

az élhető, komfortos városi környezet megteremtését, fenntartását és folyamatos 

fejlesztését tűzi ki célul. Ennek fontos eleme a városi zöldfelület gazdálkodás, amely 

a jelenleg a „Zöldülő Tiszaújváros” elnevezésű program keretei között zajlik, de 

fontos eleme a települési közterületek tisztaságának folyamatos biztosítása, az 

ivóvízellátás és szennyvízelvezetés és tisztítás, a települési csapadékvíz-

gazdálkodás, a települési hulladékgazdálkodás, a közlekedési infrastruktúra 

fejlesztése és nem utolsósorban az energiagazdálkodás.  
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Ez utóbbi témakörrel a Tiszaújváros Település Fenntartható Energia- és Klíma 

Akcióterve (SECAP) foglalkozik részletesen, amelynek része a napjainkban egyre 

aktuálisabbá váló klímaváltozáshoz történő akklimatizálódás kérdésköre, amelynek a 

környezeti vonatkozásai mellett fontos szerepe van a társadalomra és a gazdasági 

szereplőkre gyakorolt kedvezőtlen hatások mérséklésének, az újonnan jelentkező 

kihívások kezelésének. 

 

Az energiagazdálkodáshoz, energiafelhasználáshoz – amelynek befolyásolására 

hatással lehet a települési önkormányzat – szorosan kapcsolódik az üvegházhatású 

gázok kibocsátása, ezen belül a fosszilis tüzelőanyagok felhasználásának 

következményeként a légkörbe kibocsátásra kerülő CO2 mennyisége. Az 

önkormányzat által már régóta működtetett lakóépület-felújítás támogatási 

konstrukció, valamint a távhőellátó rendszer elöregedett és gyakran meghibásodó 

vezetékszakaszainak korszerűsítése révén csökkenthető az energiafelhasználás, ezzel 

a megtermelendő távhő mennyisége, ami kevesebb CO2 kibocsátással jár.  

 

A városvezetés a konkrét rendelkezésre álló és felülvizsgálatra kerülő programok 

révén tudatosan készül az elkövetkezendő évek feladatainak és fejlesztéseinek 

megvalósítására. A megkezdett irányok mentén tervezi folytatni a munkát. A cél 

továbbra is az élhetőség, fenntarthatóság és a versenyképesség megőrzése. 2020 a 

tervezés és felkészülés időszaka, mely időszakban a stratégiai és egyéb fejlesztési 

dokumentumok felülvizsgálata, új dokumentumok elkészítése történik meg a 

működőképesség fenntartása és a fejlődés érdekében. 

 

B.  Ifjúságpolitika 

 

Tiszaújváros életében a fiatalok minden területen, mint potenciális erőforrás 

jelennek meg, ezért egy olyan komplex, átfogó tevékenységrendszert kell 

működtetnünk, ahol a legkisebbektől a fiatal felnőtt korúakig, minden korosztály 

számára biztosítjuk a helyi közösségi igényeket maximálisan kielégítő 

feladatellátást, szolgáltatást.  
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A klasszikus ifjúságpolitika egy kétoldalú folyamat, ahol a fiatalok teret kapnak 

ahhoz, hogy a közélet irányába megfogalmazzák javaslataikat, észrevételeiket, míg a 

politikai szereplők döntéseikkel, melyeknek címzettjei főszabály szerint a 15-29 

éves korosztály, megteremtik az érvényesülés, a minőségi életvitel feltételeit. 

 

Tekintettel a fentiekre, fontos feladatnak tekintjük a közösségépítést, az ifjúság 

egymáshoz, a városhoz való kötődésének erősítését. Célunk a „Fiatalok Háza” 

programmal az, hogy a tizenéves korosztály számára biztosítsunk olyan közösségi 

központot, klubhelyiséget, ahol rendszeresen szerveződhetnek rendezvények, 

foglalkozások, előadások a minőségi, tartalmas szabadidő eltöltése érdekében, 

illetve születhetnek kreatív ötletek, javaslatok melyekkel a fiatalok érdekeiket meg 

tudják jeleníteni. A fentieken túl az önkormányzati fenntartású kulturális intézmény 

rendezvényeivel olyan programokban való részvételi lehetőséget teremtünk a 

tiszaújvárosi diákok számára, ahol szintén megmutathatják tehetségüket, tölthetik el 

hasznosan szabad idejüket. 

 

A város iránti kötődést hivatott erősíteni a már hosszú évek óta működő tanulmányi 

ösztöndíjrendszer, amellyel a tanulás iránti motivációt szeretnénk erősíteni a 

tanulók, hallgatók körében. A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány keretein belül, 

az önkormányzat a jövőben is tanulmányi ösztöndíjjal támogatja a tiszaújvárosi alap- 

és középfokú iskolákban kiemelkedően teljesítő 5-8. osztályokban tanuló tanulókat, 

illetve az egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára félévente, a pályázati 

feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függő tanulmányi ösztöndíjat biztosít. 

 

Célunk, a minőségi általános és középiskolai oktatás, az óvodai nevelés fenntartása 

érdekében a köznevelési intézmények támogatása mind az állami, mind az egyházi 

fenntartású intézmények tekintetében.  

  

Fontos számunkra, hogy a jól képzett, lokálpatrióta érzelmű fiatalok tanulmányaikat 

befejezve Tiszaújvárosban képzeljék el jövőjüket, ezért továbbra is folytatjuk a 

„Tiszaújváros visszavár” programot, mellyel a fiatalok munkába állási esélyeit 
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kívánjuk összehangoltan, az önkormányzati munkaerő-gazdálkodási program 

továbbvitelével növelni. A fiatalok családalapítási szándékának támogatása 

érdekében folytatjuk a „Tiszaújváros babát vár” programot. A lakhatási lehetőségek 

bővítése érdekében, a letelepedés reményében, sor kerül építési telkek kialakítására 

és értékesítésére, illetve – a tapasztalatok függvényében – szükség szerint szélesítjük 

az első lakáshoz jutók támogatási rendszerében a támogatottak körét, valamint 

növeljük a támogatások összegét.  

 

Továbbra is kiemelten kezeljük és támogatjuk azon civil kezdeményezéseket, 

melyek az ifjúsági korosztály számára biztosítanak lehetőséget a szabadidő hasznos 

eltöltéséhez, a tehetségek kibontakoztatásához, valamint új programok, korosztályok 

közötti együttműködések megteremtéséhez.  

 

C.  Törődés a városalapítókkal 

 

Tiszaújváros várossá nyilvánításának 50. évfordulóját ünnepeltük 2016-ban. 2021-

ben 55 éves lesz városunk. Tiszaújváros múltja elválaszthatatlan a városalapítók és 

az őket követő generációk munkájától. A fentiek arra köteleznek minket, hogy 

folytassuk az elődök munkáját és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a 

városalapítók érezzék otthon magukat Tiszaújvárosban. 

 

Mint „Idősbarát Önkormányzat”, a hagyományokat folytatva, a jövőben is támogatni 

és segíteni kívánjuk Tiszaújváros szépkorú lakosságát. 

Egyrészt – a mindenkori önkormányzati költségvetés függvényében – támogatjuk a 

Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének működését, és a Tiszaújvárosi 

Humánszolgáltató Központ által az időskorúak számára szervezett szabadidős és 

kulturális programok megvalósítását. Másrészt emelni kívánjuk az idősek bentlakást 

nyújtó intézményeiben az ellátás színvonalát. Támogatandónak tartjuk az idősek 

önszerveződését, a nyugdíjas civil szervezetek megfelelő színvonalú 

szolgáltatásokkal való ellátását.  



GAZDASÁGI PROGRAM 2019-2024. 

95. oldal 

 

 

Az önkormányzati feladatellátás mellett, a tiszaújvárosi szépkorúakról való 

gondoskodás terén nagyobb szerepet kell kapniuk az egyházaknak, civil 

szervezeteknek. A széleskörű véleményalkotás kialakított rendszerét megőrizzük. 

 

Kiemelt figyelmet fordítunk a város időskorú lakosait érintő, a szociális 

ellátórendszer keretein belül kezelhető támogatások nyújtására, nevezetesen a 

hulladékszállítási díjtámogatás, a kábel TV előfizetési díjtámogatás, valamint az 

egyszeri év végi támogatás jövőbeni biztosítására, a támogatás értékének 

megőrzésére. Ezen ellátási formák igénybevételének lehetőségét a 2024-ig tartó 

időszakban is meg kívánjuk tartani. 
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VI. ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Jelen gazdasági program az előző önkormányzati ciklusok által megalapozott biztos 

pénzügyi stabilitásra épül. Figyelembe veszi az elődeink által kialakított takarékos és 

megfontolt önkormányzati gazdálkodás és a tudatos, tervszerű és fenntartható 

városfejlesztés rendszerét, ezáltal a folyamatosságot, a fejlődést, a tenni akarást és a 

város iránti elkötelezettséget egységesen tükrözi.  

 

Programunk olyan alapelveket tartalmaz továbbá, amelyek mentén az 

önkormányzatnak továbbra is folytatnia kell tevékenységét, úgymint tisztesség, 

feddhetetlenség, becsületesség, átláthatóság, korrupciómentesség és emberség.  

 

Egy erős gazdasági környezet mellett is csak akkor számíthatunk hosszútávon 

fejlődésre, ha a közösség pénzügyeit tisztességes, feddhetetlen és becsületes 

önkormányzati képviselők, köztisztviselők és közalkalmazottak irányítják, illetve 

kezelik. Alapvető feladatunknak tekintjük az átlátható (transzparens) és nyilvános 

önkormányzati döntéshozatalt, amellyel biztosítani tudjuk a helyi közélet tisztaságát 

és korrupciómentességét. Tudatában vagyunk annak, hogy döntéseinknek a helyi 

társadalom érdekeit és képviseletét kell szolgálnia, ezért közös fejlesztési céljaink 

tervezésekor és végrehajtásakor, valamint az oktatási, foglalkoztatáspolitikai, 

szociális és egészségügyi rendszer fejlesztésekor – több más szempont mellett – a 

humánusság, az empátia kiemelten fontos. 

 

Programunk végrehajtásánál, közügyeink intézésénél, városunk fejlesztésénél a 

képviseleti demokrácia mellett egyre inkább a részvételi demokrácia irányába 

kívánjuk a hangsúlyt áthelyezni, ezzel is erősítve a helyi közösség Tiszaújváros 

iránti elkötelezettségét, lokálpatrióta szemléletét. 

 

Gazdasági programunk összeállításánál arra törekedtünk, hogy megőrizzük eddig 

közösen elért eredményeinket és értékeinket annak érdekében, hogy Tiszaújváros 

továbbra is élhető, komfortos, biztonságos település maradjon.  




