
 

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Tel/Fax: 62/525-090 
E-mail: phkiszombor@vnet.hu 

___________________________________________________________________________ 
Üsz.: 22-176/2012.    Tárgy: Tájékoztató Kiszombor nagyközség  
Üi.: Süli J.      környezetének állapotáról, a közterületek 
       rendjéről, a település környezetének  
       alakításában aktuális önkormányzati és 
       lakossági feladatokról. 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
               Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Az elmúlt évi, a közterületekről szóló beszámolómban arról beszéltem, hogy községünk lakói 
fogékonyak a szépre és egyre több porta környéke kerül virágosításra, füvesítésre. Egy-egy 
utcán végigmenve, az ember örömmel tapasztalta, hogy a magunk lakókörnyezetének szebbé 
tételéért mire vagyunk képesek.  
Az idei évről sajnos ez nem mondható el. Valószínűnek tartom, hogy ennek egyik oka az 
időjárás, a nagy szárazság, a másik pedig az emberi nemtörődömség, érdektelenség.  
Az időjárás oldaláról mi is kiszolgáltatottak vagyunk, ezt ebben az évben saját részünkről is 
megtapasztaltuk. Hiába a gyönyörű virágpalánta, a mutatós facsemete, ha az időjárás nem 
kedvező, locsolással nem lehet pótolni a fenti vizet, valamint hiányzik a gondos, ápoló, 
emberi kéz munkája. 
 
Községünk közterületeinek tisztántartásában minden nap sziszifuszi munkát végzünk az 
önmagát újratermelő szemét eltakarításában.  
Csak nézzük meg a buszvárókat, a boltok bejáratát, a vasúti megállókat, a parkokba 
kihelyezett padok környékét csikk, papír zsebkendő, üdítős flakonok, szotyola és még 
sorolhatnám, hogy mivel találkozunk nap, mint nap. 
Nagy bizakodással vártuk a dohányzási tilalom bevezetését a buszvárókban és játszótereken. 
A törvényi rendelkezés sajnos nem hozta a hozzáfűzött reményeket. A tisztelt utazó közönség, 
a gyermekét a játszótérre vivő szülő, most is ugyan úgy otthagyja a szemetet, mint korábban.  
 
Nagy probléma a szelektív hulladékgyűjtésre kihelyezett konténerek használata, mindazok 
ellenére, hogy minden lakóingatlan rendelkezik saját gyűjtőedénnyel, községünkben működik 
egy hulladékudvar, valamint az elhullott házi állatot is van hol elhelyezni. Mégis számtalan 
alkalommal szembesültünk vele, hogy a szelektíven válogatott anyag gyűjtésére kihelyezett 
edénybe dög, veszélyes gyógyászati anyag és sok más, oda nem illő szemét került 
kihelyezésre.  
 



Községünk külterületén egyre több helyen és alkalommal találkozunk illegálisan lerakott 
építési törmelékkel, kommunális hulladékkal. Felmerül a kérdésem, hogy miért oda teszik ki, 
miért nem a legális lerakó helyre. 
Az aszályos időjárásnak az okozott kár ellenében haszna is volt számunkra. Ritkábban kellett 
kaszálni a temetőben és a kerékpárúton. 
 
Az ingatlanhoz tartozó utcaszakasz rendbetételére önkormányzatunk részéről 120  esetben 
küldtünk ki felszólítást. Ebből  24  esetben ismételten fel kellett szólítani az ingatlan 
tulajdonost, illetve öt alkalommal szabtunk ki bírságot, mert az ismételt felszólítás ellenére 
sem került rendezésre az ingatlan környéke, 20 esetben a rendszeres szociális ellátásban 
részesülő személyek kaptak felszólítást, akiknél az utca, az udvar, valamint a kert állapota ezt 
szükségessé tette. Allergén növény, a parlagfű irtására  14  alkalommal küldtünk felszólítást, a 
munka a kiszabott határidőre el lett végezve. 
Közterülethasználati engedély az év során 6 alkalommal került kiadásra, ebből 3 
közműbekötés, 3 pedig anyagtárolás céljára. A közterület nem rendeltetésszerű használata, 
azaz engedély nélküli igénybevétele, kő kihelyezése miatt 5 esetben szólítottuk fel az ingatlan 
tulajdonosát. 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Sikerként számolhatok be arról, hogy a”Start” munkaprogramban vállalt kötelezettségünknek 
maradéktalanul eleget tettünk. 
Minden személyi gond és probléma ellenére befejeztük a Kör és Kiss M. utcában a burkolt 
árok felújítását. Elvégeztük a mintegy 1800 fm járdafelújítást. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közterület rendjének fenntartása olyan közös feladat, amelyben az önkormányzat nem 
nélkülözheti a lakosság munkáját, jó szándékú hozzáállását. Arra törekszünk, hogy minél 
kevesebb figyelmeztetéssel, inkább munkával, példamutatással hassunk az emberekre. Sok 
esetben sikerrel, illetve sikertelenséggel. 
 
Kérem a tájékoztató elfogadását. 
 
 
Kiszombor, 2012. október 24.    
 
 
     Tisztelettel: 
       
         Szegvári Ernőné 
            polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tárgy: Tájékoztató Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek 
rendjéről, a település környezetének  alakításában aktuális önkormányzati és lakossági 
feladatokról. 
 
______/2012. (______) 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” 
tárgyú tájékoztatót. 
 
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 
  
 


