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

_________________________________________________________________________ 
Üi.: 22-138/2014.    Tárgy: Tájékoztató Kiszombor nagyközség  
      környezetének állapotáról, a közterületek 
      rendjéről, a település környezetének alakításában 
      aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
Kiszombor 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tavalyi beszámolómat optimista módon azzal fejeztem be, hogy talán majd jövőre a lakosság 
hozzáállása jobb lesz a közterületek rendben tartása szempontjából, mint ez idáig volt. 
Korábbi beszámolók során megállapíthattuk, hogy községünk lakói fogékonyak a szépre. 
Sokszor örülünk egy szépen rendbe rakott park, virágoskert esetén, sokszor felháborodunk, 
amikor azt látjuk, hogy más munkáját nem becsülve eldobálják a szemetet, csikket, tönkre 
teszik a drága pénzen beszerzett utcabútorokat, köztéri játékokat. Sajnos egyre több az olyan 
ingatlan száma, ahol a tulajdonos, a lakó életerős, munkabíró ember és mégis a 
lakókörnyezete elhanyagolt, gondozatlan, a kertet felveri a gaz. 
 
2013-ban befejeződött a szennyvízhálózat kiépítése, amely munka két éven keresztül feldúlta 
a település közterületeit, kellemetlenséget okozva a lakosság számára. Önkormányzati 
hozzájárulással befejeződött a közutak helyreállítása (aszfaltozás, útalapkészítés). 
Elmondhatjuk, hogy községünkben a legrosszabb időjárás mellett is minden utca 
sármentesített, bármikor járható. 
A jelenlegi időszakban az ivóvízminőség-javító program miatt út- és padkabontásokra van 
szükség. 
 
2014. év mérföldkő volt az önkormányzatnál foglalkoztatott közmunkások létszámát illetően. 
Az év második felében volt olyan időszak, amikor egyszerre 112 fő közmunkás volt 
alkalmazva. Ezzel a létszámmal olyan munkát is el tudtunk végezni, amire korábbi 
esztendőkben nem kerülhetett sor. 
 
Az elmúlt évben, köszönhetően a sok csapadéknak, nem győztünk kaszálni, füvet nyírni. 
Belterületi zöldfelületeinket, valamint a köztemetőt folyamatosan, az egyéb zöldfelületek 
(kerékpárút, sportpálya, rekultivált hulladéklerakó, vasútállomás) rendben tartását a fűnyíró 
gépek maximális kapacitásának függvényében végeztük. 
Munkaprogramunk keretében önkormányzati költségből járdát betonoztunk a Szegedi utcán, 
valamint a József Attila utcában térköves járdát építettünk 362 m2 területen. Folyamatosan, 
mint minden évben, beavatkoztunk a szükséges helyeken a csapadékvíz árkok és átereszek 
tisztításában. Munkaügyi Központ támogatásával legyártottunk 4000 db járdalapot, amiket 
majd a későbbiekben kívánunk felhasználni vízelvezető árkok burkolására.  



Festő munkatársaink közreműködésével lefestésre került az összes régi köztéri pad, 
buszvárók, közlekedési táblák, korlátok és kerékpár állványok. 
 
2014-ben több alkalommal tartottunk kutyabefogást, több-kevesebb sikerrel. Megállapítható, 
hogy a kutyatartási morál semmit sem változott. A befogott ebek egyikében sem volt 
azonosító chip. Az ebek elszállításáért és további tartásáért önkormányzatunk 135.000,-Ft-ot 
fizetett a Konrád Lorenz Természet és Állatvédő Egyesületnek. 
 
2014. január 1-jével a községi dögtér bezárásra került, amit egy táblával jelöltünk, melyen 
feltüntetésre került a lehetséges lerakóhely. A bezárás ellenére a dögtérre több esetben a 
lakosság részéről illegális beszállítás történt, az elszállításról az önkormányzatnak 
gondoskodnia kellett, ami 2014-ben 817.000,-Ft-ba került. 
 
2014-ben 154 esetben küldtünk ki felszólítást, ebből: 
  gyommentesítés 20 db, 
  kutyatartás    8 db, 
  szennyvíz    2 db, 

közterületet érintő felszólítások (gally, autó, kő stb): 115 db, 
át nem vett levelek:   9 db. 

 
Ismételt felszólításra 25 alkalommal került sor. 
 
Pozitívumként említhetem meg, hogy csökkenő tendenciát mutat az engedély nélkül lerakott 
szemét mennyisége, valamint a bezárt dögtér ellenére egyre kevesebb állati hullát kell 
begyűjteni az útszéli árkokból. 
 
Ez évben 7 db közterület használati kérelem került beadásra: 
  1 alkalommal mutatványos tevékenységre, 
  3 alkalommal közműbekötésre, 
  3 alkalommal tárolási célzattal. 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A közterület az a terület, ami állandóan változik, amit állandóan alakítanunk, szépítenünk 
kell. És úgy gondolom, hogy amennyiben szépérzékünk egy gondozottabb környezet felé 
tereli figyelmünket, úgy lakókörnyezetünk munkánk révén szebbé és tisztábbá fog válni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2014. november 20. 
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