Tisztelt Jelenlévők! Tisztelt Közmeghallgatás!

A roma nemzetiségi képviselők létszáma 3 fő. A roma
nemzetiségi önkormányzat vezetői tevékenységét Kovács

A Képviselő-testület és a magam nevében szeretettel és

Zoltán látja el.

tisztelettel

A képviselő-testület 2015. évben 24 rendeletet alkotott,

köszöntöm

közmeghallgatásunk

valamennyi

résztvevőjét.

többek között:
1. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátások

Képviselő-testületünk Dombrádon utoljára 2015. február 23.
napján tartott közmeghallgatást.

szabályairól
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
3. Az

Képviselő-testületünk az elmúlt évben az önkormányzati
törvényben, a szervezeti és működési szabályzatban és saját

önkormányzat

2014.

évi

zárszámadásának

elfogadásáról
4. A sportról

munkatervében meghatározott módon működött és tartotta
üléseit.

Az önkormányzat módosította:

2015. évben 30 alkalommal ülésezett.

1.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Településünkön 2015-ben két bizottság működött, a Pénzügyi

szóló

Ellenőrző Bizottság 3 fővel, majd kibővült 5 főre és a

1/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet

Településfejlesztési Bizottság 3 fővel.

2. A hulladékgazdálkodásról szóló 24/2013.(XII.20.)
önkormányzati rendeletet
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3.

A

Képviselő-testület

és

szervei

Szervezeti

és

Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.11.)

2. A Dombrád köztemető bővítése kapcsán ingatlan vásárlás,
a

önkormányzati rendeletet
4.

A

gyermekvédelem

megvásárolt Zártkerti ingatlanok terület összevonásáról,
helyi

rendszeréről

szóló

és
művelési ág változtatásáról

10/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletet
5.

A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátások
szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati
rendeletet

6. A közterületek használatáról és a piactartás rendjéről szóló

3. Dombrád Város Önkormányzata 2015-2019. közötti
gazdálkodásának ciklusprogramjáról
4. Dombrád-Kistiszaháti ivóvíz bekötéseinek bővítéséről
5. Megalkotta Dombrád Város Bűnmegelőzési Stratégiáját
6.

A Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola továbbműködtetéséről

7/2014. (III.28.) önkormányzati rendeletet
7. A temető rendjéről és a temetkezésről szóló 10/2014.(V.30.)

7. Dombrád Város Önkormányzata által fenntartott
vágóhíd, hatósági húsbolt, állati hulladék-lerakóhely
üzemeltetésére benyújtott pályázatok elbírálásáról

önkormányzati rendeletet

8. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság alapításáról
9. Dombrád Város Önkormányzat tulajdonában lévő Tisza-

A Képviselő-testület 2015. évben 199 határozatot

parti üdülő-ingatlanok értékesítéséről

hozott, többek között:
1. Dombrád Város 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó
Sportkoncepciójának elfogadásáról

Tisztelt Közmeghallgatás!
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Önkormányzatunk 2015. évben is eredményesen működött, hisz

Költségvetési tárgyévi bevétele 2015. évben 1.128.271.655,-

működtetni tudta mindazokat az intézményeket, amelyek az

Ft, tárgyévi kiadása 1.070.441.387,- Ft volt.

önkormányzati törvényből eredően kötelező feladatként vannak
előírva, így az óvodát, a védőnői szolgálatot, a közös

A gépjárműadóról

önkormányzati hivatalt. A Képviselő-testület 2015 júniusában

gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett

döntött arról, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett

adó csupán 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatot,

bevételek terhére, a saját tulajdonában álló - az állami

60 % pedig a központi költségvetést.

intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési

Az

intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan

kommunális adójából 6.471.634 Ft, iparűzési adóból

vagyon működtetését továbbra is vállalja. Önként vállalt

39.449.891 Ft, szabálysértésből: 459.138 Ft volt, a

feladatként működtette a bölcsődét, a gimnáziumot és a vágóhidat.

gépjárműadóból

Alapvető célja volt tehát a város vezetésének, hogy biztosítsa

önkormányzatunknak.

Dombrád működőképességét, az önkormányzat kötelező és önként

161.400 Ft volt, késedelmi pótlék 267.952 Ft volt.

vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges gazdasági alapokat

Kiadásai közül a szociális feladatokra fordított, mintegy

megteremtse, a feladatokat önkormányzati fenntartású intézmény

84.926.688 Ft-ot. A 2015. évet a szociális ellátások terén az

rendszeren keresztül elláttassa.

előző évekhez viszonyítva kiemelt évnek értékelem. A 2015.

Eleget tett továbbá az egészséges ivóvíz biztosításával, a temető

évi központi költségvetés ezen ellátások biztosítására

működtetésével,

önkormányzatunk részére jelentős többlet forrást biztosított,

utak

fenntartásával

kötelezettségeinek, biztosította a közvilágítást.

kapcsolatos

szóló

önkormányzatnak

törvény

2015.

7.178.982

alapján

évben

Ft

Idegenforgalmi

a

belföldi

magánszemélyek

bevétele

volt

adóbevételünk

számszerűsítve pontosan 53.794.100 Ft-ot, másrészt a 2015.
évtől a jogalkotó települési támogatás deffiniciója körben
széles szabályozási lehetőséget teremtett a képviselő-testület
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számára. Ezt az idei évben már ugyanígy nem mondhatom, mivel
az előző évhez képest ezen ellátásokra a központi költségvetés
19,4 %-kal kevesebbet biztosít. 2015. évben az alábbi szociális

Az óvoda, bölcsőde működtetésére 124.457.899 Ft-ot, a
közművelődésre

12.240.291

Ft-ot

költöttünk.

Közös

és gyermekvédelmi ellátásokat biztosította önkormányzatunk:

Önkormányzati Hivatal költségeire összesen 102.657.337

rendszeres

Ft-ot, a Sportegyesület támogatására

gyermekvédelmi

gyermekvédelmi
támogatása

kedvezmény,

kedvezményre

(Erzsébet-utalvány),

rendszeres

jogosultak

természetbeni

települési

tanévkezdési

14.575.052 Ft-ot

költöttünk.
A Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ

támogatás, települési térítési díj támogatás, Bursa Hungarica

működtetésére 49.581.439 Ft-ot fordított önkormányzatunk.

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj, rendkívüli települési

Egészségügyi alapellátásra 14.446.286 Ft-ot, kommunális

támogatás,

támogatás,

feladatok: a temető fenntartásra 5.105.373 Ft-ot, egészséges

szociális kölcsön (temetéshez), köztemetés, idősek Erzsébet-

ivóvíz ellátásra 11.248.626 Ft-ot, közvilágításra 11.354.055

utalványa, karácsonyi csomag.

Ft-ot, strand működtetésére 3.645.189 Ft-ot, állati hulladék

Az idei évben a szabályozási rendszer átalakulása miatt szűkült a

lerakóhely működtetésére 2.288.741 Ft-ot fordítottunk.

támogatási kör, jelenleg az alábbi szociális és gyermekvédelmi

A

támogatásokat

259.974.738

lakhatáshoz

kapcsolódó

biztosítja

települési

önkormányzatunk:

rendszeres

közfoglalkoztatottak
Ft-ot

fordított

az

foglalkoztatására
önkormányzat.

Ennek

gyermekvédelmi

keretében az elmúlt évben 335 főt 8 órában foglalkoztattunk

kedvezményre jogosultak természetbeni támogatása, (Erzsébet-

4 hónaptól - 12 hónap időtartamig. A közfoglalkoztatottak

utalvány),

segítségével négyezer méteren kordonos uborkát, 3,3 ha

gyermekvédelmi
Bursa

kedvezmény,
Hungarica

rendszeres
Felsőoktatási

Önkormányzati
lakhatáshoz

területen fokhagymát, 4,1 ha területen napraforgót, 0,8 ha-on

kapcsolódó települési támogatás, szociális kölcsön (temetéshez),

gabonát, 2,6 ha-on kukoricát termesztettünk, 1,5 ha területen

köztemetés.

akácültetvény

Ösztöndíj,

rendkívüli

települési

támogatás,

telepítése

valósult

meg.

Munkájuk
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eredményeként sor került többek között a belterületi közutak
karbantartására az Andrássy úton és a Rákóczi úton, valamint

Az alábbiakban adok tájékoztatást a közoktatási feladatok

több utcában megvalósult az útszél rendbetétele. Megújultak a

ellátásnak alakulásáról:

belvízelvezető csatornák az Andrássy út, a Béke út, Esze Tamás

A Móra Ferenc Általános Iskolába beiratkozott tanulók

út vonatkozásában, több utcában ároktisztításra került sor.

létszáma 316 fő. A gimnázium tanulók létszáma jelenleg 89

Tovább

fő, ebből 23 fő jelentkezett be érettségire. A művészeti

folytattuk

a

településen

megjelent

illegális

hulladéklerakók felszámolását, a Dombrádról kivezető utak

iskolások száma

környezetének megtisztítását. A 2015. évi közfoglalkoztatási

A Gimnáziumba esti tagozatra beiratkozottak száma 88 fő,

program lehetőséget nyújtott arra, hogy településünkön egyszerre

két osztályban folyik az oktatás. Esti tagozaton az évben

valósuljon meg a környezetszépítő és az értékteremtő munka.

nincs érettségiző, mivel a 88 fő 10 évfolyamos.

Közfoglalkoztatottjaink az elmúlt évben több képzésben is részt

A Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és

vettek. 2014-ben indult, 2015. március 31-ig tartott képzés

Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési ellátási helyen a

keretében 13 fő kazánfűtő képzésen, 9 fő parkgondozó képzésen,

Honvédsuli Program keretében a diákok 2013. októberétől

10 fő motorfűrész kezelő képzésen vett részt. A TÁMOP

vehetnek

pályázat keretében 2015. július 01. napjától – 2015. augusztus

foglalkozásokon

31.

megfelelően, a katonai rendtartás alapvető szabályait.

napjáig

2

fő

rehabilitációs

ellátásban

részesülő

részt

87 fő.

szakkörökön.

A

megtapasztalhatták

„növendékek”

a

életkoruknak

foglalkoztatása valósult meg. 2015. július 15. napjától –
augusztus 16. napjáig 18 fő diákot alkalmaztunk diákmunka

Óvodánkba 175 gyermek jár.

keretében.

Fejlődésükről 14 óvodapedagógus, 7 dajka és 2 pedagógiai
asszisztens gondoskodik, továbbá 1 fő óvodatitkár segíti a

Tisztelt Közmeghallgatás!

vezető munkáját és ellátja az adminisztrációs feladatokat.
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A gyermekek konyhai ellátását az óvodában 3 konyhai

Védőnői Szolgálatunk jelenleg 2 fővel látja el a védőnői

alkalmazott segíti, ebből 1 fő közfoglalkoztatott.

feladatokat, a harmadik védőnői státusz a képviselő-testület

A bölcsődébe beíratott gyermekek száma 12 fő, akikről 2

által

kisgyermek nevelő gondoskodik.

folyamatban van.

Településünkön a Gyerekház program működik a hátrányos és

megőrzését előtérbe helyező rendezvényen vesznek részt

halmozottan

aktívan.

hátrányos

0-5

éves

gyermekek

jövőbeni

meghirdetésre

került,

a

pályázatok

elbírálása

A védőnők számos, az egészség

esélyegyenlőségének megteremtésére. Az itt dolgozók az elmúlt
évben is színvonalas programokkal várták a gyermeket és
szüleiket. Pályázat keretében önkormányzatunk a Mese-híd
Gyerekház 2015. évi működtetésére 6.245.112 Ft-ot kapott.
Alapszolgáltatási Központunk 5 főállású diplomás dolgozóval

Tisztelt jelenlévők!

látja el a családsegítési és gyermekvédelmi feladatait. A Szociális
Alapszolgáltatási Központ munkatársai 8 gondozója végzi a házi

Önkormányzatunknál 2015. február 28-ig volt lehetőség

segítségnyújtási feladatokat + 2 közfoglalkoztatott látja el a

közgyógyellátási

helyettesítést, összesen 72 fő idős, gondozásra szorulót látnak el,

megállapítására. Az ilyen jogcímen kiadott 1 db igazolvány

83 fő szociális étkeztetésben vesz részt.

után az Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szerv által

igazolvány

méltányosságból

történő

kimutatott gyógyszerköltség 30%-át + 6.000 Ft-ot kellett
A Képviselő-testület az egészségügyi alapellátást vállalkozó

átutalnunk a MEP részére. Ezen igazolvány után átutalt

orvosokkal biztosítja. Jelenleg 2 háziorvos és 1 fogszakorvos

összeg 23.400,- Ft volt.

látja el a település lakosságát.

2015. február 28-ig a munkanélküliek közül aktív korúak
foglalkoztatást

helyettesítő

támogatásában

290

fő
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részesült, ennek összege: 17.884.225 Ft, rendszeres szociális

Az étkeztetést 2015. június 16-tól 2015. augusztus 28-ig

segélyben 27 fő részesült 1.875.370 Ft összegben. 2015. március

terjedő időszakban 53 munkanapon keresztül helyben

01-jétől e két támogatás igénylése a Kisvárdai Járási Hivatal

fogyasztással,

hatáskörébe került át.

lehetett igénybe venni. Az étkeztetésben összesen 383

2015-ben 337 családban 753 fő rendszeres gyermekvédelmi

gyermek részesült. A családok örömmel fogadták e

kedvezményre való jogosultságát állapítottuk meg. Ezek a

segítséget.

gyermekek augusztus és november hónapban esetenként 5.800 Ft

A kötelező óvodába járás 3 éves kortól történő bevezetésével

természetbeni

természetbeni

egyidejűleg a gyermekvédelmi törvényből 2015. szeptember

rendelkezéseinek

1-jével hatályon kívül helyezésre kerültek az óvodáztatási

megfelelően fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer

támogatásra vonatkozó szabályok. Óvodáztatási támogatás

vásárlására

utoljára 2015. június hónapban került kifizetésre összesen

támogatást

juttatásban
a

részesültek.

gyermekvédelmi

felhasználható

A

törvény

Erzsébet-utalvány

formájában

vagy ételhordóban

történő

elszállítással

biztosítottuk a jogosultak részére.

47 gyermek után. Közülük az első alkalommal járó 20 000 Ft

543 gyermek esetében nyújtottak be hátrányos vagy halmozottan

összegű támogatásra 4 gyermek után volt jogosult a

hátrányos helyzet fennállásának megállapítása végett kérelmet. A

törvényes képviselő. E címen összesen 510.000 Ft-ot

hátrányos helyzet fennállását 231, halmozottan hátrányos helyzet

fizettünk ki.

fennállását 277 gyermek esetében állítottuk meg.
Önkormányzatunk

sikeres

köszönhetően

A tanévkezdéssel járó kiadásokhoz történő hozzájárulásként

településünkön 2015. évben is lehetőség nyílt a rászoruló,

beiskolázási támogatást nyújtottunk a helyi rendeletben

rendszeres

jogosult

foglalt jövedelmi feltételeknek megfelelő családok részére.

gyermekek 55 %-ának szociális nyári étkeztetésére, részükre

417 általános iskolás gyermek részére gyermekenként

napi egyszeri meleg étel biztosítására.

5 000 Ft, 188 középiskolás részére 8 000 Ft, 46 felsőfokú

gyermekvédelmi

pályázatának

kedvezményre
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tanintézményben tanuló nagykorú részére 10 000 Ft támogatás

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében

került megállapításra. A támogatásban így 356 családban élő 651

2015-ben nem érkezett pályázat önkormányzatunkhoz. Az e

gyermek részesült összesen 4 027 000 Ft összegben.

programban

korábbi

kifizetésére

80.000

években
Ft-ot

megállapított

fordított

az

támogatás

önkormányzat.

Képviselő-testületünk döntése értelmében 2015. április 1-től

Lakásfenntartási támogatásra 2015. február 28-ig összesen

2015. december 31-éig a feltételeknek megfelelő kérelmezők

12.082.246

Ft-ot

esetében önkormányzatunk átvállalta a helyi önkormányzati

2015. március 1-től

- december 31-ig lakhatáshoz

bölcsődében,

kapcsolódó támogatásra 13.985.000 Ft-ot fordítottunk (342

óvodában,

iskolában

ellátásban

részesülő

fordítottunk,

gyermekek után fizetendő térítési díjat.

fő részére).

A térítési díj átvállalása 77 családban 95 gyermeket érintően

Önkormányzatunk ebben az évben a 65 évet betöltött idősek

történt meg: e gyermekek közül 7 gyermek bölcsődei, 32 óvodai,

részére 5.000 Ft összegben Erzsébet utalványt nyújtott

45 iskolai napközi otthoni, 12 iskolai menzai ellátásban

összesen 2.245.000 összegben 449 fő részére.

részesült, ennek összege: 1.829.337 Ft.

2015.

Köztemetésre 457.040 Ft-ot fordítottunk.

részesülhetett a az a személy, akinek családjában az egy

évben

egyedi

természetbeni

támogatásban

fogyasztási egységre jutó havi jövedelemhatár nem haladta
A 2016. évre meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

Ösztöndíjrendszer keretében önkormányzatunk 2015-ben 16

250%-át (71.250,-Ft). A támogatás előnevelt kacsák

hallgató részére havi 5.000.- Ft támogatást állapított meg. Mint

családok

tudjuk, az általunk biztosított ösztöndíj összegét megduplázva

természetbeni támogatásra 500.000 Ft összeget fordított

kapják a hallgatók, így havi 10 000 Ft ösztöndíjban részesülnek,

önkormányzatunk.

így összesen 375.000 Ft támogatást nyújtott önkormányzatunk.

részére

történő

átadással

valósult

meg.

A
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Karácsonyi csomag osztására az elmúlt évben is sor került.

délutáni rendezvényen változatos és színes programok

A Képviselő-testület döntése értelmében minden lakásba egy

fogadtak minden kedves érdeklődőt.

csomagot juttattunk el. Ez önkormányzatunknak 6.000.000,- Ftjába került.

 2015. augusztus 19.-én, államalapító Szent István
királyunk ünnepén a Horváth József Alkotóház és
Helytörténeti Kiállítás udvarán tartott megemlékezést

Tájékoztatom továbbá a közmeghallgatás résztvevőit, hogy a

a város. Róka Gézáné, Kossuth Egyleti tag,

kommunális adókedvezményt önkormányzatunk továbbra is

nyugdíjas pedagógus részére a Képviselő-testület

biztosítja, melynek értelmében a 70 éven felüli, egyedül élő

„DOMBRÁD VÁROS KÖZÖSSÉGÉÉRT – PRO

lakost 50%-os kedvezmény illeti meg.

COMMUNITATE” adományozta. Ünnepi beszédet
mondott Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tisztelt Közmeghallgatás!

Megyei Közgyűlés alelnöke.
 Az idős emberek iránt érzett tisztelet és megbecsülés

Az elmúlt évben is sok jeles eseményről megemlékeztünk.

jeléül 2015. szeptember hó 30. napján az elmúlt évek

Többek között:

hagyományait követve a Tisza-parti Vigadó Csárdában

 Március 15-e ünnepi eseményeit a Dr. Bereczky
Zsigmond

református

Általános

Iskola

diákjai

elevenítették föl az elmúlt évben a lakosság számára.

került megrendezésre az Idősek napja. Az ünnepi
köszöntőt követően Ignéczi András előadóművész
zenés műsorral kedveskedett vendégeinknek. Ezen

 Dombrád Város Önkormányzata 2015-ben is megrendezte

ünnep keretében gratuláltunk a 40, 45, 50, 55 éves

immár 9. alkalommal a Dombrádi Csülkös Napot, melyre

házassági évfordulójukat ünneplő házaspároknak. Az

a hagyományoktól eltérően szeptember 19-én került sor. A

ünnepség végén közfoglalkoztatott dolgozóink által
készített lábtörlővel ajándékoztuk meg a résztvevőket.
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A rendezvényen több, mint 200 fő dombrádi idős ünnepelt

helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, bio- és

vett részt.

megújuló energia felhasználás, közút útőr program,

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére

mezőgazdasági földút karbantartás), valamint 4

szervezett megemlékezésen műsort adtak a Dombrádi

hosszabb

időtartamú

Móra Ferenc Általános Iskola tanulói, ünnepi köszöntőt

végrehajtására.

közfoglalkoztatás

 A Kistérségi Startmunka Mintaprogram keretében

mondott Szabó István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közgyűlés alelnöke. Az ünnepség koszorúzással zárult.

6.675.000 Ft-ért vásároltunk MTZ 550-es traktort,
hozzá pótkocsit, altalaj lazítót, szárzúzót, vontatott
tárcsát és homlokrakodót raklap villával, valamint
kis értékű eszközöket, fűkaszát, bozótvágót.

Tisztelt Közmeghallgatás!

Ismertetem

Képviselő-testületünk

2015.

évben

pályázati

forrásból megvalósított fejlesztéseit, beruházásait.

LEADER

programban

önkormányzatunknak

lehetősége nyílt kishajó kikötő építésére és a
működéséhez szükséges kiszolgáló épület felújítására.
Mivel 2014-ben a kishajó kikötő megépült, így a 2015.

 Önkormányzatunk
Kistérségi

2015-ben

Startmunka

sikeresen

Mintaprogram

pályázott
és

a

hosszabb

időtartamú közfoglalkoztatás pályázataira. A pályázatok
keretében

lehetőség

nyílt

8

mintaprogram

évi

költségvetésbe

felújításának

csak

költségeinek

a

kiszolgáló

kiadása

épület

jelentkezett,

összesen bruttó 7.862.665 Ft összegben.
 Önkormányzatunk 3.100 eFt összegű támogatást nyert

megvalósítására (mezőgazdasági, közút hálózat javítása,

térfigyelő

illegális hulladéklerakó felszámolása, belvízelvezetés,

köszönhetően az elmúlt évben a Thököly és az

rendszer

telepítésére.

A

pályázatnak
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Andrássy

út

kereszteződésében,

a

Balaton

úti

 Önkormányzatunk

sikeresen

pályázott

helyi

záportározónál, az Esze Tamás és a Petőfi út közúti

önkormányzatok

kereszteződésében és a Kölcsey úti Vasúti jármű

vásárlásához kapcsolódó támogatásra, 8.214.995 Ft

kiállításnál térfigyelő kamerák kerültek felszerelésre..

nyert, melyet 761 erdei m3 lágylombos tűzifa

szociális

célú

tüzelőanyag

 Önkormányzatunk sikeresen pályázott a KEOP pályázati

vásárlására használhatott fel. A tűzifa kiosztására az

kiírásra. A napelemek a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde két

idei évben került sor, így 376 rászoruló család

épületére, a Művelődési Ház és Könyvtár épületére és a

részesülhetett 2 m3 tűzifában. Testületi döntés alapján

Városgazdálkodási

ezen felül még 23 család kapott 0,5 m3 lágy lombos

telepen kerültek felszerelésre. A

beruházási költség és támogatási összeg 20.552.410 Ft
volt.

tűzifát.
 2015. október 22-én ünnepélyes keretek között került

 Önkormányzatunk az elmúlt évben is sikeresen pályázott a

átadásra a korábbi okmányirodai bázison kialakított

megváltozott munkaképességű munkavállalók és a diákok

kormányablak, mely 40 millió Ft európai uniós

foglalkoztatására kiírt pályázatokra. Az elnyert támogatási

forrásból

összeg összesen 2.446 eFt, mely kizárólag a személyi

közfoglalkoztatottakkal a külső szigetelést valósította

kiadásokra és annak járulékára volt fordítható.

meg, amit nem tartalmazott az EU-s pályázat. A

 Önkormányzatunk sikeresen pályázott a köznevelési
intézmények energetikai fejlesztésére kiírt pályázati

Dombrádi

valósult

meg.

Kormányablak

Önkormányzatunk

2015.

október

a

26-án

kezdhette meg a működését 3 munkaállomással.

felhívásra. Az elnyert támogatási összeg 150.000 eFt, mely

Pályázataink 2016-ban:

összegből az Általános Iskola és a Gimnázium épületének

 Önkormányzatunk pályázott a Kistérségi Startmunka

energetikai fejlesztése valósult meg.

Mintaprogram pályázataira. A pályázatok keretében

12
lehetőség nyílik 5 mintaprogram megvalósítására, úgymint

össze

mezőgazdasági,

hozzájárulhatnak a turizmus fellendüléséhez.

közút,

illegális

hulladéklerakó

településünkkel.

Mindezek

a

fejlesztések

felszámolása, belvízelvezetés, helyi értékteremtő program.

Dombrád ragyogó természeti és környezeti adottságokkal

 Tanyafejlesztési pályázaton az elmúlt évben 722.000 Ft

rendelkezik ahhoz, hogy a környék fejlett turisztikai

vissza nem térítendő támogatást nyertünk, mely összegből

központjává váljon. E tekintetben kiemelt célunk a kultúra, a

egy EKG készüléket vásárolunk háziorvosnak, valamint

turizmus és a sport komplex fejlesztése a Tisza-part,

szűrővizsgálatok valósulnak meg az idei évben.

valamint a település egyéb adottságainak kihasználása. A

2016-os elképzeléseink, a benyújtandó fejlesztési pályázatok
vonatkozásában:

kulturális lehetőségek bővítése, a sportolásra alkalmas terek
kialakítása hozzájárulhat az elvándorlás megállításához, a
helyben maradás, illetve a visszaköltözés előmozdításához. A

Fontos kell, hogy legyen a tiszai vízi közlekedés fejlesztése,

turizmus átfogó fejlesztése, négy évszakossá tétele pedig új

turisztikai szempontból a kishajó kikötő tovább fejlesztése,

munkahelyek teremtését is lehetővé teszi. Törekednünk kell

közúti közlekedés szempontjából pedig a komp közlekedés

az egészséges életmód, a sport népszerűsítésére, sportolási

visszaállítása,

kapcsolat

lehetőségek

létrehozásával,

teremtődne a szomszédos megyével. A komp üzemeltetésével

kihasználva

a

vagy pontonhíd építésével várososunk újból nyitottá válna a

fáradoznunk.

mellyel

újra

közvetlen

közúti

szomszédos Borsod-Abaúj-Zemplén megye felé, amely mind a

Természetesen

térségi

a

sport

kapcsolatok

összekötő
erősítésén

erejét
kell

amennyiben

önkormányzatunknak

rá

említett

közszolgáltatások és egészségügyi ellátás elérésében, mind a

lehetősége

turisztikai potenciál kihasználásban jelentős szereppel bír. A

megvalósítása érdekében - a pályázatok benyújtásra kerülnek

rétközi tó fejlesztéséhez kapcsolódóan a töltéskoronán újabb

a Településfejlesztési Operatív Program keretében.

kerékpárút szakasz kerül kiépítésre, ami a tó környékét köti

nyílik

-

a

fent

fejlesztések
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2. A „Közszolgálat modernizálása”

megvalósult

energetikai

fejlesztés

eredményeképpen

A Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal Dombrád, Rákóczi

kicserélt, régi ablakok felhasználásával a terem ablakai -

út 36. szám alatt található több mint 100 éves hivatali épület

önkormányzati dolgozók munkája révén - már az idén

helyett időszerűvé vált az önkormányzati feladat-ellátást

kicserélésre kerülhetnek.

kiszolgáló modernebb városháza megépítése.

4. Óvodai nevelés

A „Közszolgálat modernizálása” jegyében a meglévő hivatali
épület

helyett

Dombrád

Város

Integrált

Városfejlesztési

Stratégiájához illeszkedő területen az európai uniós elvárásoknak

Idén terveink között szerepel a Kossuth és a Rákóczi úti
Óvoda „összevonása”, melynek eredményeképpen az óvodás
és bölcsődés gyermekek nevelése egy épületben történne.

megfelelő, a lakossági igényeket teljességgel kiszolgáló, és nem

A Rákóczi úti Óvoda a „Mátyás féle” telek felől kerülne

utolsó sorban a városközpont épített környezetét és a

bővítésre. A telek kisajátításával kapcsolatos előkészületeket

településképet javító új impozáns hivatali épület létesítésének

önkormányzatunk már megtette. A pályázati kiírás a

megvalósítása elengedhetetlen.

Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében

3. Oktatás

várható.

A tapasztalatok szerint a felnövekvő nemzedék továbbtanulását

6. Művelődés, kultúra

a szülők más városokban, településen képzelik el. Azok a

TOP-os pályázat keretében valósulhatna meg a Művelődési

fiatalok, akik távoli városokban tanulnak tovább, jellemzően

Ház és Könyvtár épületének korszerűsítése. A városközpont

munkahelyet és megélhetést is ott keresnek. Az elvándorlás

épített környezetét és a településképet javító beruházásnak

megszüntetése érdekében a rövidtávú célok között kell számon

köszönhetően sor kerülne a tető cseréjére, a homlokzat

tartanunk az igényeknek megfelelő szakképzés kialakítását.

festésére, szigetelésére, a fűtés korszerűsítésére, illetve a

Céljaink között szerepel a Kossuth úti Iskola tornatermének
bővítése,

természetesen

pályázati

forrásból.

A

2015-ben

nyílászárók cseréjére.
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7. Közösség fejlesztés
Ugyancsak

a

A
TOP-os

pályázatok

közúthálózat

megfelelő

kialakítása,

teljes

keretében

rekonstrukciója, valamint a járdaprogram folytatása az

önkormányzatunknak lehetősége nyílhat egy úgynevezett Telep

Andrássy, Thököly, majd a település többi utcáin egyértelmű

Program megvalósítására. A Programnak köszönhetően a roma

előnyöket biztosít a helyben lakók, és a településen

lakosság részére az Esze Tamás úti Piac mögötti területen egy

megfordulók számára egyaránt.

Közösségi Ház, illetve egy mosoda kerülhet megépítésre.
Tisztelt Közmeghallgatás!
 Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy 2015. novemberétől
a Vágóhíd, a Hatósági Húsbolt, illetve az Állati

8. „Uborka termesztés”
A zártkerti ingatlanok felvásárlásával célunk az olyan, – a
lassan 30 éve – elhanyagoltan és elhagyatottan álló szőlőskertek
önkormányzati tulajdonba vétele, melyek esetén nincs reális

melléktermék-gyűjtőhely üzemeltetését már nem az
önkormányzat látja el, hanem vállalkozó biztosítja a
szolgáltatást.

kilátás arra, hogy eredeti funkciójukat és régi szépségüket
visszanyerjék.
öntözőrendszeres

Ezen

területek

uborka

birtoklásával

ültetvény

kerülne

természetesen pályázati lehetőség kihasználásával.

kordonos
kialakításra,

 2015 októberétől önkormányzatunk új kihívás elé
nézett, hiszen 2015. október 1-én megalakította a
Dombrádért Együtt Közművelődési, Könyvtár- és
Intézményműködtető, Közösségi Szolgáltató és

Saját forrásból megvalósuló fejlesztések

Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságot.
2016. január 1-től a gazdasági társaság látja el
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önkormányzatunk könyvtári, és közművelődési feladatait,

egyházaknak,

Vöröskeresztnek,

Dombrád

és

Térsége

az önkormányzat által fenntartott Dombrádi Móra Ferenc

Kossuth Egyletnek, a Dombka 2003 Zrt-nek, a Dombrád

Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában

Coop Zrt-nek, az OTP Bank Rt. Dombrádi Kirendeltségének,

végzett takarítási tevékenységet, valamint az önkormányzat

a

településrendezési, településüzemeltetési feladatait.

vállalkozóknak, a szolgáltatást biztosító E-on, a Nyírségvíz

Takarékszövetkezetnek,

a

Postahivatalnak,

a

Zrt-nek, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit
Kft.-nek és ezen szervezetek valamennyi dolgozójának, akik

Tisztelt Közmeghallgatás!

segítették

az

önkormányzati

Köszönöm, hogy meghallgattak!
Végezetül engedjék meg, hogy köszönetet mondjak az
iskolákban, óvodában, bölcsődében, egészségügyben, a közös
önkormányzati hivatalban, a művelődési ház és könyvtárban, a
szociális

alapszolgáltatási

központban,

gyerekházban,

a

rendőrőrsön, a polgárőrségben, a városgazdálkodási csoportnál
dolgozóknak, a gazdasági társaság dolgozóinak, valamint az
önkormányzat munkáját segítő közfoglalkoztatott dolgozóknak,
illetve a város valamennyi lakosának, hogy támogatták
önkormányzatunk 2015. évi munkáját.
Köszönetet mondok továbbá a településen működő társadalmi,
gazdasági és civil szervezeteknek, így különösen pártoknak,

feladatok

megvalósítását.

