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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
 
Kiszombor 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tekintettel arra, hogy a település környezetének rendben tartása, a közterületek gondozása 
nagyközségünkben javarészt a közfoglalkoztatottak munkájának megszervezése és 
igénybevétele útján történik, ezért az előterjesztés tárgyához kapcsolódóan előzetesen a 
közfoglalkozással kapcsolatban adok rövid összefoglaló tájékoztatást. 
 
Az idei évben a közfoglalkoztatottak létszáma meghaladta a 70 főt. Három start-
mintaprogramot indítottunk, melynek összlétszáma 45 fő volt, ezen felül országos 
mintaprogramban 5 fő, valamint hosszú időtartamú programban 25 fő dolgozott és dolgozik 
2017. február végéig. A Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás összértéke: 81.117.157,- 
Ft. 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: 2.600.897,- Ft, amelyből 
betonkeverő gépet (értéke: 333.200,- Ft), bontókalapácsot (értéke: 619.699,- Ft), rotátort 
(értéke: 553.720,- Ft), kombinátort (értéke: 303.530,- Ft) és tárcsát (értéke: 355.600,- Ft) 
vásároltunk. 
 
Az idei évben folytatódott a 2015. évben megkezdett mezőgazdasági program 15 fő 
bevonásával, melynek keretében gabonát és kiskerti növényeket vetettünk, palántáztunk. Az 
idei termésátlag kedvezőbben alakult a tavalyihoz képest. 3.700 kg búza, 203 kg olajtök mag 
termett, melyek értékesítésre kerültek. A konyhakerti növények közül kiemelkedő volt a 
főzőtök, valamint a burgonya mennyisége, előbbi 1.278 kg, utóbbi 4.444 kg. Termesztettünk 
továbbá cukkinit (289 kg), patisszont (125 kg), borsót (20 kg) zöldbabot (50 kg), 
vöröshagymát (1962 kg), paprikát (595 kg), csemegekukoricát (389 kg), paradicsomot (604 
kg), zellert (25 kg), szárazbabot (14 kg), sütőtököt (166 kg). 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. 
 
A belvíz munkaprogram keretében a 2014-ben legyártott járdalapokkal közel 550 fm árkot 
burkoltak le a Nagyszentmiklósi utcán, valamint árokmeder ásást, áteresz tisztítást végeztek a 
Pollner Kálmán utcán. A Móricz Zsigmond utca ároktisztítása jelenleg is folyamatban van, 
majd a munkálatok a Dózsa György, Börcsök Andor és a Nagyatádi utcán folytatódnak. 

 
Folytatódtak a járdafelújítási munkálatok is. A Hunyadi, Kiss, Móricz Zsigmond, Régi Makói 
utca betonozása történt meg az idei program keretében. A tavalyi évben megvásárolt 
térkőgyártó gépsorral a térkőgyártás folyamatos volt, közel 50.000 db (1000 m2) térkövet  
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sikerült legyártani, egy részét a Makói utcai térkő járda elkészítéséhez fogjuk felhasználni, 
melynek munkálatai jelenleg is folynak. 
 
A programokon túlmenően az előző évek gyakorlatához hasonlóan a belterületi 
zöldfelületeinket, valamint a köztemetőt és egyéb zöldterületeket (sportpálya, rekultivált 
hulladéklerakó, vasútállomás) is rendben tartottuk a fűnyíró berendezések maximális 
kihasználhatóságának függvényében. Az épületek felújítási munkálatai során keletkezett 
hulladék elszállításáról is gondoskodtunk. A hosszú időtartamú közfoglalkoztatási 
programnak köszönhetően az idei évben a főtér parkosítása, rendben tartása, takarítása, 
valamint a 2014-2015. évben kiültetett facsemeték gondozása (facsemete, támaszték pótlása, 
locsolás) folyamatos és eredményes volt. 
 
Országos mintaprogram keretében 5 fő bevonásával a Makó felé vezető, valamint a 
határátkelőig tartó kerékpárút, valamint vízelvezető árkok karbantartása, takarítása is 
megoldottá vált. A program keretében beszerzésre került egy kerékpár és a hozzá tartozó 
utánfutó, mely megkönnyíti a szerszámok és a keletkezett hulladék elszállítását. 
 
Festő munkatársaink közreműködésével az idei évben is lefestésre kerültek a köztéri padok, 
buszvárók, korlátok és kerékpárállványok, valamint az Önkormányzat tulajdonát képező 
ingatlanok egy részének külső, illetve belső festési munkálatai is elvégzésre kerültek. 
 
2016-ban több alkalommal tartottunk kutyabefogást. Megállapítható, hogy a kutyatartási 
morál romlott az előző évhez képest, valamint a kutyabefogások eredményesebben zárultak a 
2015-ös évhez képest. Az ebek elszállításáért és további tartásáért Önkormányzatunk 
570.000,- Ft-ot fizetett a Konrád Lorenz Természet és Állatvédő Egyesületnek. 
 
2016-ban a dögtérről történő elszállításról is gondoskodott az Önkormányzat, melynek 
költsége ez idáig 581.307,- Ft volt. 
 
2016-ban 37 esetben küldtünk ki felszólítást arra vonatkozóan, hogy a lakosok a közterületen 
téglát, gallyat, törmeléket, a közlekedés biztonságát akadályozó gumikat helyeztek el és ezzel 
veszélyeztették a közlekedés biztonságát. 
37 esetben szólítottuk fel a lakókat, hogy az ingatlanuk előtti zöldsáv elhanyagolt, gyommal 
erősen fertőzött, és 136 esetben kaptak olyan felszólítást az ingatlanok tulajdonosai, 
használói, hogy nem csak az ingatlan előtti rész gyomos, hanem az udvara és a kertje is 
elhanyagolt.  
A felszólítások között szerepel az is, hogy 28 esetben ismételt felszólítást kellett kiküldeni, 
valamint 15 levelet egyáltalán nem vettek át. 
 
Ez évben 7 db közterület használati kérelem került beadásra: 

1 alkalommal mutatványos tevékenységre, 
3 alkalommal kereskedő tevékenységre, 
2 alkalommal tárolási célzattal, 
1 alkalommal gyümölcs-zöldség árusításra. 

 
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, 2016. október 20. 
 Tisztelettel: 
 
 Szegvári Ernőné 
 polgármester 
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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 
 


