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Tisztelt Képviselı-testület!

A képviselı-testület a település közterületeinek állapotáról szóló átfogó tájékoztatót öt évvel
ezelıtt tőzte napirendjére, ugyanakkor szinte minden ülésen hoz olyan döntést, ami érinti a
közterületeinket.
Az akkori beszámolót olvasva, az akkori gondokat, feladatokat, elvárásokat áttekintve most
örömmel tapasztaljuk, hogy nem hiába telt el az elmúlt 5 év.
A Képviselı-testület hosszú távú koncepciója egy szebb, élhetıbb település kialakítása.
Ennek érdekében a Rónay-kúria épületének felújításával megkezdıdött egy folyamat, amely
során az oda nem illı és már nem is javítható kerítések elbontásával, a terek összenyitásával,
modern, a szakmájukhoz értı emberek által tervezett parkok kialakításával, az önkormányzati
ingatlanok felújításával községünk fıtere megújult, arculatot váltott.
Tapasztalható, hogy községünk lakói fogékonyak a szépre és egyre több porta környéke kerül
virágosításra, füvesítésre. Egy-egy utcán végigmenve, az ember örömmel tapasztalja, hogy a
magunk lakókörnyezetének szebbé tételéért mire vagyunk képesek. Ugyanakkor ennek az
ellentéte is tapasztalható. Sok ház környékét, a kertet és az utcai részt gaz borítja be, csúfjára
községünknek és bosszúságára a szomszédoknak. Pedig sok esetben az adott ingatlant fiatal,
munkabíró személyek lakják.
Az idei esztendıben elindítottunk egy kezdeményezést, amelynek célja a település lakóinak
összefogása egy falucsinosító hétvége keretében. Ennek érdekében négy héten, négy
helyszínen utcagyőlést tartottunk, melyre meghívtuk az adott körzet lakóit. Az egyik ilyen
alkalommal hangzott el az a sajnos nagyon találó mondat, hogy pont azok nem jöttek el,
akinek szól az üzenet.

Rendszeresen ellenırizzük a közterületek, árkok állapotát. Az elmúlt évben két településır,
idén egy fı 4 órás alkalmazásban járja a közterületeket. Elıször szóban, majd írásban kerültek
felszólításra az érintett ingatlantulajdonosok. 134 esetben küldtünk ki felszólítást az
ingatlanhoz tartozó utcaszakasz rendbetételére. Ebbıl 34 esetben ismételten fel kellett
szólítani az ingatlantulajdonost, illetve szabálysértési eljárást is kezdeményeztünk (legutóbb
öt alkalommal szabtunk ki köztisztasági szabálysértési miatt pénzbírságot), mert az ismételt
felszólítás ellenére sem került rendezésre az ingatlan környéke.
Az önkormányzat szociális rendeletének módosítását követıen 15 esetben a rendszeres
szociális ellátásban részesülı személyek kaptak felszólítást, akiknél az utca, az udvar,
valamint a kert állapota ezt szükségessé tette.
Allergén növény, a parlagfő irtására 4 alkalommal küldtünk felszólítást, a munka a kiszabott
határidıre el lett végezve.
Községünk közterületeinek tisztántartásában minden nap sziszifuszi munkát végzünk az
önmagát újratermelı szemét eltakarításában. Csak nézzük meg a buszvárókat, a boltok
bejáratát, a vasúti megállókat, a parkokba kihelyezett padok környékét: csikk, papír
zsebkendı, üdítıs flakonok, szotyola és még sorolhatnám, hogy mivel találkozunk nap mint
nap.
Nagy probléma a szelektív hulladékgyőjtésre kihelyezett konténerek használata. Annak
ellenére, hogy minden lakóingatlan rendelkezik saját győjtıedénnyel, községünkben mőködik
egy hulladékudvar, valamint az elhullott házi állatot is van hol elhelyezni, mégis számtalan
alkalommal szembesültünk vele, hogy a szelektíven válogatott anyag győjtésére kihelyezett
edénybe dög, veszélyes gyógyászati anyag és sok más, oda nem illı szemét került
kihelyezésre.
Nagy bizakodással vártuk az autópálya elkészültét, bízva benne, hogy kevesebb autó és
kevesebb szemét lesz, sajnos ebben csalódnunk kellett, mert az autók száma a 43-as fıút
mellett lényegesen kevesebb, de a szemét az változatlan mennyiségben megjelenik az
útszélen, valamint a település fölötti parkolóban. Nagy segítségünkre van, hogy a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. július hónaptól alkalmaz 1 fı közmunkást, akinek a mindennapi feladata
az út melletti szemét összegyőjtése.
Tisztelt Képviselı-testület!
Az elmúlt év igen vizes esztendı volt. 70 – 80 éves emberek mondták, hogy ık még ennyi,
egyszerre ilyen nagy mennyiségben lehullott esıre nem emlékeznek. Ez a nagy mennyiségő
csapadék megmutatta a belvízelvezetı árkainkban adódó hiányosságokat. Azokon a részeken,
ahol korábban úgy gondoltuk, minden rendben és jól mőködik, házat kellett bevédeni
homokzsákkal, hogy komolyabb kár ne keletkezzen az ingatlanban.
Tavaly, a belvizet követıen a község területén 50 átereszt bontottunk fel és állítottunk helyre,
ebbıl 18 db vis maior támogatással valósult meg.
Önkormányzatunk az idén 5 fı közhasznú munkavállalót foglalkoztat, áprilistól szeptember
végéig, akiknek elsıdleges feladatuk azon átereszek és árokszakaszok javítása, ahol a tavalyi
évben hiányosságokat tapasztaltunk. E munka keretében 27 helyen – Mezı u. 2., a 3. és 5.;
Kiss u. 14.; Farkas köz 374 hrsz.; Ladányi u. 13/B. és 13/C.; Tisza u. 2., a 4. és 6., továbbá 8.;

a 10. és 12.; Torontáli u. 21., 23.; Csatorna u. 45. ; Porgányi u. 32.; Rozmaring u. 2.; Tisza u. Jókai u. keresztezıdésben áteresz bıvítés; Móricz u. –Kisgazda u. áteresz bıvítés; Szántó
Kovács J. u.-Arany J. u. keresztezıdésben 3 db becsatlakozó áteresz javítás - került az áteresz
teljes felújításra.
Április hónapban a katasztrófavédelmi gyakorlat alkalmával Kör u. 59. számú ingatlan elıtt a
nem megfelelı folyási szinten lévı áteresz került újraépítésre.
A Kör u. 69-71. és 73. számú ingatlanok elıtt külsı kivitelezı végezte el az átereszek teljes
körő helyreállítását, javítását.
Volt olyan utcarész, ahol az ott lakók állították, elıttük csak szikkasztó árok van. A munka
során a szintezés elvégzése után az akkori folyásszint alatt 20-30 cm mélyen megtaláltuk az
áteresz győrőket teljesen eltömıdve.
A nagy szárazság rosszul érinti a mezıgazdaságot, viszont kedvezı részünkre, hogy
belvízelvezetı árkainkat megfelelıen kitakarítsuk. Ároktisztítási munkát az Óbébai utcán 300
fm, a Kör utcán 300 fm, a Tisza utcát 700 fm, valamint az Arany J. utcán 200 fm, a Móricz
Zs, utcán 600 fm hosszban végeztük el saját kivitelezésben. Ez a munka a kaszálásból, illetve
a víz által bemosott föld kiemelése, elhordásából tevıdött össze.
Ez a munka jelenleg is folyamatban van. Jelenleg a Régi makói utcában végzünk ároktisztítási
munkát.
Annak érdekében, hogy településünk területérıl biztonságosan elvégezzük, az idén két
alkalommal kaszáltuk ki a Kerektó-i csatornát az erdı mélységéig, a Vályogos-tó a
Csorbalaposi csatornával összekötı temetı mögötti csatornarészt. Jelenleg a Csorbalaposi
csatorna tisztítása folyik.
A jövı évet illetıen önkormányzatunk pályázik a Munkaügyi Központon keresztül a Kiss utca
mindkét oldali vízelvezetı rendszerének teljes körő helyreállítására. A Kör utcán a Délvidéki
és a Kiss Menyhért utca mintegy 700 m-es szakaszán, valamint a Kiss Menyhért utca 700 mes szakaszán betonlappal burkolt árokmedrének felújítására, továbbá e pályázat keretén belül
járdafelújítást is tervezünk, a Nagyszentmiklósi utca (Porgányi és a Kör utca közötti
szakaszon), a Petıfi utca (Rákóczi és a Kör utca közötti szakaszon), a Kör utca (ÓbébaiDélvidéki utcák között), mely nem teljes körő helyreállítást, hanem a szükséges mértékő
javítást jelenti. Ez mindösszesen 400 m2 nagyságú járdafelújítást foglal magába. Itt 13 fı
foglalkoztatását tervezzük.
Önkormányzatunk Makói Kistérséggel együtt kíván pályázni kül- és belterületi csatornák
rendbetételére kotrógép (csatornatisztító-gép) vásárlásával. Belterületen belül a mélymedrő
árkok (Rokkant köz 140 fm, Nagyszentmiklósi utca 710 fm, Kör utca 1255 fm) kerülnek a
sikeres pályázat esetén beszerzett géppel kitakarításra.
Az önkormányzati tulajdonba került, de a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat
kezelésébe átadott külterületi csatornák a PD-1-1 600 fm, a PD-1-2 1247 fm, a PD-1-3 705
fm, a PD-1-4 1570 fm, a PD-1-6 1592 fm, a PD-1-7 1043 fm, a PD-1-8 1466 fm, a RA-3-21 778 fm, a RA-1-0 730 fm, a RA-3-2 464 fm. Ezek a csatornák az Óbébai út jobb és bal
oldalán találhatók. A pályázat keretében 8 fı alkalmazását jelenti.

Tisztelt Képviselı-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 kívánunk hatni az emberekre,
változó sikerrel.
Kérem, hogy a tájékoztatót szíveskedjenek elfogadni.

Kiszombor, 2011. szeptember 20.

Tisztelettel:
Szegvári Ernıné
polgármester

Tárgy: Tájékoztató Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek
rendjérıl, a település környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági
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HATÁROZATI JAVASLAT
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a tájékoztató
Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjérıl, a település
környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról tárgyú
elıterjesztést és a tájékoztatót elfogadta.
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi.
Határozatról értesül:
- Szegvári Ernıné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár

