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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 

      Képviselő-testülete 
 
Kiszombor 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Idén befejeződtek a Kiszombor külterületén épülő kerékpárút munkálatai. Ennek 
köszönhetően megnyíltak a lehetőségek a polgárok előtt, nem csak közlekedési, hanem 
sportolási szempontból is. Remélhetőleg a kulturális lehetőségeket is bővíteni fogja a 
fejlesztés. „Megmentésre” került a közel 100 éves tölgyfa, melynek tövében pihenőhely került 
kialakításra. 
 
Az idei évben hasonlóan alakult a közfoglalkoztatottak létszáma, mint 2014-ben. Négy start-
mintaprogramot indítottunk, melynek összlétszáma 92 fő volt, ezen felül kettő hosszú 
időtartamú programban 15 fő dolgozott és dolgozik 2016. február végéig. A Munkaügyi 
Központ által nyújtott támogatás összértéke: 119.761.306,- Ft, mely tartalmazza az 
önkormányzat által vállalt 1.068.538,- Ft önerőt. A támogatás összege a bérköltségekre, 
munka- és védőruházatra, kis és nagy értékű tárgyi eszközökre, valamint beruházási- dologi- 
és egyéb költségekre fordítható. A Munkaügyi Központtal kötött megállapodásnak 
köszönhetően az idei évben számos nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez kaptunk 
támogatást. A támogatás összértéke: 9.488.170,- Ft, melyből térkőgyártó gépsort (értéke 
2.049.780,- Ft), térkőgyártó sablont (értéke 787.400,- Ft), betonkeverőt (értéke 952.500,- Ft), 
áramfejlesztőt (értéke 473.050,- Ft), lapvibrátort (értéke 415.373,- Ft) vásároltunk. 
Megvásárlásra kerül még egy traktor a mezőgazdasági munkák elvégzéséhez, melynek 
várható értéke 3.676.650,- Ft, ezen felül ágdarálót, értéke 375.000,- Ft és magassági ágvágót, 
melynek értéke 211.000,- Ft, kerül még megvásárlásra. 
 
Az idei évben először indult mezőgazdasági program 24 fő bevonásával, melynek keretében 
gabonát és kiskerti növényeket vetettünk, palántáztunk. A csapadékmentes évnek 
köszönhetően az idei termésátlag kevesebb volt a vártnál, ennek ellenére a megtermelt 
növények egy része a bölcsőde konyháján került felhasználásra, másik része kiosztásra került 
szociális rászorultsági alapon. Ennek köszönhetően számos Kiszombori rászoruló család 
terménysegélyhez jutott. Korábbi testületi ülésen a mezőgazdasági start mintaprogram 
eredményeiről a tájékoztatás megtörtént.  
 



A belvíz munkaprogram keretében a 2014-ben legyártott járdalapokkal közel 400 fm árkot 
burkoltak le a Nagyszentmiklósi utcán, valamint árokmeder ásást, áteresz tisztítást végeztek a 
Kör utca egyes részein, a Tisza, Mező és Nagyszentmiklósi utcán. A Deák F. utca 
ároktisztítása jelenleg is folyamatban van, majd a munkálatok a Petőfi utcán folytatódnak. A 
program 2015.11.30-án lezárul, és elkezdődik a negyedik program, a mezőgazdasági földutak 
rendbetétele, melyet az előző program munkavállalóival valósítunk meg. 
 
Folytatódtak a járda felújítási munkálatok is. Önkormányzati forrásból az Ökrös utca és a 
Kossuth utca betonozása valósult meg. A Rákóczi, Ady Endre, Tisza utca betonozása a 
Munkaügyi Központ támogatásával történt meg. A program keretében térkő gyártás is 
megvalósult, közel 50.000 db (1000 m2) térkövet sikerült legyártani, egy részét a Makói utcai 
térkő járda elkészítéséhez fogjuk felhasználni, melynek munkálatai jelenleg is folynak. A 
térkő gyártást jövőre is folytatni szeretnénk, további térköves járdák építéséhez. 
 
A programokon túlmenően az előző évek gyakorlatához hasonlóan a belterületi 
zöldfelületeinket, valamint a köztemetőt és egyéb zöldterületeket (kerékpárút, sportpálya, 
rekultivált hulladéklerakó, vasútállomás) is rendben tartottuk a fűnyíró berendezések 
maximális kihasználhatóságának függvényében. Az épületek felújítási munkálatai során 
keletkezett hulladék elszállításáról is gondoskodtunk. Befejezésre került a közterületek 
fásítási munkálatai. A nagy létszámnak köszönhetően az idei évben a főtér parkosítása, 
rendben tartása, takarítása folyamatos és eredményes volt. 
 
Festő munkatársaink közreműködésével az idei évben is lefestésre kerültek a köztéri padok, 
buszvárók, korlátok és kerékpárállványok, valamint a felújított épületek egy részében a festési 
munkálatok is megvalósultak. 
 
2015-ben több alkalommal tartottunk kutyabefogást, több-kevesebb sikerrel. Megállapítható, 
hogy a kutyatartási morál romlott az előző évhez képest, kétszer annyi kutya került befogásra, 
mint 2014-ben. Az ebek elszállításáért és további tartásáért önkormányzatunk 270.000,- Ft-ot 
fizetett a Konrád Lorenz Természet és Állatvédő Egyesületnek. 
 
2015-ben a dögtérről történő elszállításról is gondoskodott az önkormányzat, melynek összege 
672.000,- Ft. 
 
2015-ben 150 esetben küldtünk ki felszólítást, ebből: 

- gyommentesítés  22 db, 
- kutyatartás    7 db, 
- szennyvíz    3 db, 
- önkorm. haszonbérlő utca rész   4 db, 
- közterületet érintő felszólítások 

       (gally, autó, kő stb.)        12 db, 
- át nem vett levelek  10 db, 
- járdán való közlekedés zavarása  15 db. 

 
Ismételt felszólításra 26 alkalommal került sor. 
 

Ez évben 6 db közterület használati kérelem került beadásra: 
- 1 alkalommal mutatványos tevékenységre, 
- 3 alkalommal kereskedő tevékenységre, 
- 1 alkalommal tárolási célzattal, 
- 1 alkalommal ünnepi megemlékezésre. 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közterületek fontos szerepet játszanak egy település életében. Törekednünk kell annak 
megóvására, szebbé, biztonságosabbá tételére. A közterületek rendje és tisztasága 
mindannyiunk közérzetét, biztonságérzetét befolyásoló tényező. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2015. október 22. 
 
 Tisztelettel: 
 
 Szegvári Ernőné 
 polgármester 
  



Tárgy: Tájékoztató Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek 
rendjéről, a település környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági 
feladatokról, valamint a közmunkaprogram tapasztalatairól 
 
___/2015.(_____) KNÖT h.  
 

HATÁROZATI JAVASLAT  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
„Tájékoztató Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjéről, a 
település környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról, 
valamint a közmunkaprogram tapasztalatairól” tárgyú tájékoztatót. 
 
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 
 


