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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 64 fő. Kettő start-mintaprogramot indítottunk, 
melynek összlétszáma 39 fő volt, valamint hosszú időtartamú programban 25 fő 
foglalkoztatására van lehetőség 2019. február végéig. A Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Makói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály által nyújtott támogatás összértéke: 56.936.914,- 
Ft. A támogatás összege a bérköltségekre, munka- és védőruházatra, kis és nagy értékű tárgyi 
eszközökre, valamint beruházási, dologi és egyéb költségekre fordítható. 
 
Az idei évben folytatódott a 2015. évben megkezdett mezőgazdasági program 14 fő 
bevonásával, melynek keretében gabonát és kiskerti növényeket vetettünk, palántáztunk. 3500 
kg búza, 96 kg olajtök mag termett, melyek értékesítésre kerültek. A konyhakerti növények 
közül kimagasló volt a paradicsom (394 kg) mennyisége. Burgonyából a tavalyi évben 
nagyon jó termés volt (3404 kg), míg az idei évben csak 158 kg termett. Vírusos betegség 
támadta meg a termést, emiatt a felhasználható mennyiség jelentősen csökkent. 
Termesztettünk továbbá cukkínit (89 kg), borsót (21,5 kg), zöldbabot (183 kg), vöröshagymát 
(597 kg), paprikát (126,3 kg), főzőtököt (149 kg), céklát (208 kg). Az idei termésátlagok 
elmaradtak a tavalyi évhez képest az időjárási viszonyoknak köszönhetően. 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. 
 
Folytatódtak a járda felújítási munkálatok is. A Régi Makói utca betonozása folyamatban van, 
a köztemetőben 373 m2 betonjárda javítása történt meg a betervezett 164 m2 helyett. A Kiss 
Menyhért utcában 80 méter hosszú belvízelvezető árkot kellett felújítani beomlás miatt. 
 
A programokon túlmenően az előző évek gyakorlatához hasonlóan a kül- és belterületi 
zöldfelületeinket, valamint a köztemetőt és egyéb zöldterületeket (sportpálya, rekultivált 
hulladéklerakó, vasútállomás, kerékpárutak) 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 pótlás, 
locsolás) folyamatos volt.  
 
Festő munkatársaink közreműködésével az idei évben is lefestésre kerültek a köztéri padok, 
korlátok és kerékpárállványok, valamint az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok egy 
részének külső, illetve belső festési munkálatai is elkészültek. 
 
2018-ban több alkalommal tartottunk kutyabefogást. Megállapítható, hogy a kutyatartási 
morál folyamatosan romlik, valamint a kutyabefogások eredményesebben zárultak a 2017-es 
évhez képest. Az ebek elszállításáért és további tartásáért önkormányzatunk 465.000,- Ft-ot 
fizetett a Konrád Lorenz Természet és Állatvédő Egyesületnek. 
 
2018-ben a dögtérről történő elszállításról is gondoskodott az önkormányzat, melynek összege 
388.746,- Ft. 
 
2018-ban összesen 232 esetben küldtünk ki a lakosság felé felszólítást, melyből  

- 35 eset arra vonatkozott, hogy a lakosok a közterületen téglát, gallyat, törmeléket, a 
közlekedés biztonságát akadályozó gumikat helyeztek el és ezzel veszélyeztették a 
közlekedés biztonságát,  

- 161 esetben szólítottuk fel a lakókat, hogy az ingatlanuk előtti zöldsáv elhanyagolt, 
gyommal erősen fertőzött, valamint gyomos az udvar és a kert is elhanyagolt, továbbá 
emellett 14 esetben még a parlagfűmentesítésre is fel kellett hívni a figyelmüket, 

- 8 esetben közterületen lévő állatok miatt küldtünk ki felszólítást.  
A fentiek miatt 14 esetben ismételt felszólítást kellett kiküldeni.  
 
Ez évben 8 db közterület-használati kérelem került beadásra: 

- 1 alkalommal közművezeték kiépítésére, 
- 2 alkalommal kulturális rendezvény, búcsú lebonyolítására, 
- 2 alkalommal helyhez kötött árusítás, 
- 3 alkalommal építőanyag tárolási célzattal. 

 
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, 2018. október 24. 
 
 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 
 


