Tisztelt Jelenlévők! Tisztelt Közmeghallgatás!

3 fővel. 2017. december 2-től a bizottságok 4-4 fővel
működnek. A Képviselő-testület összetételében változás

A Képviselő-testület és a magam nevében szeretettel és

történt, mivel Hajnal Imre képviselő lemondott, és helyébe a

tisztelettel

2014. évi képviselő választáson soron következő legtöbb

köszöntöm

közmeghallgatásunk

valamennyi

résztvevőjét. Kevés olyan pillanat van, a mi életünkben, amikor

szavazatot szerzett képviselő, Vincze Menyhért lépett.

ilyen egyértelműen és nyíltan élünk és élhetünk a demokrácia
által biztosított jogainkkal, miként most itt ezen a rendhagyó

A képviselő-testület 2017. évben 27 rendeletet alkotott,

testületi ülésen. Mert bár a képviselő-testület ülései nyilvánosak,

többek között:

de a közmeghallgatáson nem a képviselőké a főszerep, hanem a

-A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátások

település polgáraié.

szabályairól
- A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tisztelt Közmeghallgatás!

-Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadásáról
- Dombrád Város településképének védelméről.

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

Az önkormányzat módosította:

munkatervében meghatározott módon működött és tartotta

-Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

üléseit.

önkormányzati rendeletet,

2017. évben 28 alkalommal ülésezett.

-A

helyi

állattartás

szabályairól

szóló

önkormányzati rendeletet,
Településünkön 2017-ben két bizottság működött, a Pénzügyi

-A közterületek használatáról és a piactartás rendjéről szóló

Ellenőrző Bizottság 5 fővel és a Településfejlesztési Bizottság

önkormányzati rendeletet.
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A Képviselő-testület 2017. évben 148 határozatot

Tisztelt Közmeghallgatás!

hozott, többek között:
-Elfogadta

a

Tiszai

Vízirendészeti

Rendőrkapitányság,

Önkormányzatunk 2017. évben is eredményesen működött,

Vásárosnamény Vízirendészeti Rendőrőrs 2016 évben végzett

hisz működtetni tudta mindazokat az intézményeket, amelyek

tevékenységéről szóló beszámolót

az önkormányzati törvényből eredően kötelező feladatként

- Döntött a „DOMBKA 2003” Zrt. részére 4 parkolóhely

vannak előírva, így az óvodát, a védőnői szolgálatot, a közös

biztosításáról

önkormányzati hivatalt.

-A Dombrádi Szociális Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról (A döntés értelmében 2018. január 1. napjával

Alapvető célja volt tehát a város vezetésének, hogy biztosítsa

Tiszakanyár Község Önkormányzata nem tagja a Társulásnak)

a város működőképességét, a szükséges gazdasági alapokat

-A dombrádi 016/2 hrsz-ú ingatlan területén elhelyezkedő

megteremtse.

hajóállomás épületén belül elkülönítetten használható épületrész
bérbeadásáról

Eleget tett továbbá az egészséges ivóvíz biztosításával, a

-Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ

temető működtetésével, utak fenntartásával kapcsolatos

intézményvezető kinevezéséről

kötelezettségeinek, biztosította a közvilágítást.

-Dombrád

Város

meghirdetéséről.

Önkormányzatnál

védőnői

álláshely
Költségvetési tárgyévi bevétele 2017. évben 1.384.341.849,Ft, tárgyévi kiadása 799.284.383,- Ft volt.
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A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek

lakhatáshoz

után a települési önkormányzat által beszedett adó csupán

kölcsön (temetéshez), köztemetés, karácsonyi csomag.

40 %-a illeti meg a települési önkormányzatot,

kapcsolódó

települési

támogatás,

szociális

60 % pedig a

központi költségvetést. Az önkormányzatnak 2017. évben
magánszemélyek kommunális adójából 5.231.992 Ft, iparűzési
adóból 34.874.972 Ft, szabálysértésből: 108.579 Ft volt, a
gépjárműadóból 9.012.368 Ft, talajterhelési díjból 137.160 Ft

Az óvoda, bölcsőde működtetésére 146.425.697, Ft-ot
költöttünk, Közös Önkormányzati Hivatal költségeire
összesen 105.386.365 Ft-ot, a Sportegyesület támogatására
9.500.000 Ft-ot költöttünk.

bevétele volt önkormányzatunknak.
Idegenforgalmi adóbevételünk 242.500 Ft volt (késedelmi

A Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ
működtetésére 27.419.006, Ft-ot fordított önkormányzatunk.

pótlék nem volt).
Az elmúlt évben a szociális kiadásokra 43 399 263 Ft-ot

Egészségügyi alapellátásra 14.983.100, Ft-ot költöttünk.

fordítottunk. 2017. évben az alábbi szociális és gyermekvédelmi
ellátásokat

biztosította

gyermekvédelmi

önkormányzatunk:

kedvezmény,

rendszeres

rendszeres

gyermekvédelmi

kedvezményre jogosultak természetbeni támogatása (Erzsébetutalvány), beiskolázási támogatás, eseti természetbeni támogatás a

Kommunális feladatok: a temető fenntartásra 4.638.982,
Ft-ot,

egészséges

közvilágításra

ivóvíz

9.168.860

ellátásra
Ft-ot,

5.567.858

strand

Ft-ot,

működtetésére

2.582.978 Ft-ot fordítottunk.

65 éven felülieknek (5000 Ft értékű Erzsébet utalvány
formájában), Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj,

rendkívüli

települési

támogatás,

Az elmúlt évben a gazdasági társaságnak 2.685.727 Ft
dologi jellegű kiadása keletkezett a közművelődés területén,
könyvtári szolgáltatásokra 2.844.277 Ft-ot fordítottak.

4
A

Dombrádért

Együtt

Intézményműködtető,
Kereskedelmi

Közművelődési,

Közösségi

Nonprofit

Könyvtár-és

Szolgáltató

Korlátolt

és

belterületi

közutak

karbantartása.

Hagyományos

közfoglalkoztatási programokat is indítottunk, melyeknek

Felelősségű

egy részében képzéseken vehettek részt dolgozóink.

Társaság feladat-ellátási megállapodás keretében látja el
önkormányzatunk
valamint

az

könyvtári, és közművelődési
önkormányzat

feladatait,

településrendezési,

A közfoglalkoztatottak foglalkoztatására (dologi kiadás,
eszközbeszerzés,

bér)

218.471.445

Ft-ot

fordított

az

településüzemeltetési feladatait. Az aktuális rendezvényeket a

Önkormányzat. Ennek keretében az elmúlt évben 228 főt

honlapon és a facebook oldalon folyamatosan közzéteszik.

foglalkoztattunk napi 8 órában. A közfoglalkoztatottak

A gazdasági társaság a lakosság felé is sokrétű szolgáltatást

segítségével 0,56 hektáron uborkát, 1 hektáron fokhagymát

biztosít a művelődési házban pl. nyomtatás, fénymásolás,

termesztettünk.

scannelés. A gazdasági társaság kedvező árakon nyújtja

járdaépítésre a Dózsa György úton, a Vasút úton, az

szolgáltatásait

ipari

Andrássy úton. Tovább folytattuk a településen megjelent

kombinátorozást,

illegális hulladéklerakók felszámolását és a Dombrádról

a

szakmunkában.
talajmarózást,

lakosság

felé

Végeznek
tárcsázást,

mezőgazdasági

szántást,

műtrágyaszórást,

és

fűnyírást,

Munkájuk

eredményeként

sor

került

kivezető utak megtisztítását.

sövényvágást, asztalos munkákat, villanyszerelési munkákat,
fuvarozást.

Közfoglalkoztatottjaink az elmúlt évben 5 képzésen is részt
vettek.

91 fő szerzett bizonyítványt betanított szociális

Az elmúlt évben is sikeresen pályáztunk a Kistérségi Startmunka

segítő,

kerti

Mintaprogramra.

zöldségtermesztő,

Lehetőségünk

nyílt
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mintaprogram

megvalósítására, úgymint mezőgazdasági, helyi értékteremtő,
belvízelvezetés,

illegális

hulladéklerakók

felszámolása

és

tanfolyamokon.

járdakövező,

konyhai

valamint

kisegítő,

háztáji

motorfűrész-kezelő
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2017-es évben is sikeresen pályáztunk a diákok nyári

A Gimnáziumba esti tagozatra beiratkozottak száma 74 fő,

foglalkoztatására. Összesen 22 diák dolgozott a nyári szünetben

három osztályban folyik az oktatás. Esti tagozaton az évben

mezőgazdasági munkát. Az elnyert összeg 2.236.684 Ft volt,

nincs érettségiző.

mely

összeget

kizárólag

a

bérre

és

annak

járulékaira

fordítottuk(100 %-os támogatottságú).

Óvodánkba 177 gyermek jár.

Lehetőségünk nyílt 3 hónapon keresztül 5 pályakezdő fiatalt is

Fejlődésükről 15 óvodapedagógus, 7 dajka és 2 pedagógiai

alkalmazni munkatapasztalat szerzés céljából (100 %-os

asszisztens gondoskodik, továbbá 1 fő óvodatitkár segíti a

támogatottságú).

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

Tisztelt Közmeghallgatás!

alkalmazott segíti, ebből 1 fő közfoglalkoztatott.
A bölcsődébe beíratott gyermekek száma 12 fő, akikről

Az alábbiakban adok tájékoztatást a közoktatási feladatok

2 kisgyermek nevelő és 1 fő bölcsődei dajka gondoskodik.

alakulásáról. A fenntartás nem önkormányzati feladat, ezt a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ végzi.

Településünkön

a

Gyerekház

program

működik

a

hátrányos és halmozottan hátrányos 0-5 éves gyermekek
A

Móra

Ferenc

Általános Iskolába beiratkozott

jövőbeni

esélyegyenlőségének

megteremtésére.

Az

itt

tanulók létszáma 365 fő. A gimnázium tanulók létszáma

dolgozók az elmúlt évben is színvonalas programokkal

jelenleg 81 fő, ebből 20 fő jelentkezett be érettségire + 5 fő

várták a gyermeket és szüleiket. Pályázat keretében

külsős. A művészeti iskolások száma 41 fő.

önkormányzatunk

a

Mese-híd

Gyerekház

2017.

évi

működtetésére 6.165.031 Ft-ot nyert. A támogatási összeget
személyi és dologi kiadásokra lehetett fordítani.
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Alapszolgáltatási Központunk az elmúlt évben 5 főállású

Védőnői Szolgálatunk jelenleg 3 fővel látja el a védőnői

dolgozóval látta el a családsegítési és gyermekvédelmi feladatait,

feladatokat, ebből jelenleg 1 fő szülési szabadságot vesz

plusz 2 közfoglalkoztatott segítette a munkát. Szociális

igénybe. A védőnők számos, az egészség megőrzését

étkezésben 78 fő részesült.

előtérbe helyező rendezvényt szerveznek.

Az Alapszolgáltatási Központ 2017 júniusától rész vesz a
Rászoruló

Személyeket

Támogató

Operatív

Program

Tisztelt jelenlévők!

lebonyolításában.
E projekt

során az alábbi célcsoportok voltak jogosultak

csomagot átvenni:
- intézményi

étkeztetésben

2017-ben

308

gyermekvédelmi
nem

részesülő,

rendszeres

családban

662

kedvezményre

fő
való

rendszeres
jogosultságát

állapítottuk meg. Ezek a gyermekek augusztus és november

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 0-3 éves gyermeket

hónapban

természetbeni

nevelnek,

természetbeni

támogatást

juttatásban
a

részesültek.

gyermekvédelmi

A

törvény

- olyan háztartásban élő várandós anya, amelyben aktív korúak

rendelkezéseinek megfelelően fogyasztásra készétel, ruházat,

ellátására jogosult személy él (a magzat 3 hónapos korától),

valamint

61 gyermek kapott havonta csomagot, melynek értéke 8000 Ft

utalvány formájában biztosítottuk a jogosultak részére.

volt.

Az utalvány értéke a hátrányos helyzetű és halmozottan

tanszer

vásárlására

felhasználható

Erzsébet-

hátrányos helyzetű gyermekek esetében 6.500,- Ft volt, a
A Képviselő-testület az egészségügyi alapellátást vállalkozó

többi gyermek esetében 6.000,- Ft.

orvosokkal biztosítja. Jelenleg 2 háziorvos és 1 fogszakorvos

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállását a

látja el a település lakosságát.

jogosult gyermekek 82 %-ánál, 535 esetben állapítottuk meg.
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A

szünidei

ingyenes

gyermekétkeztetésre

a

rendszeres

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül 2016.

A támogatásban így 308 családban élő 544 gyermek
részesült összesen 3 782 000 Ft összegben.

január 1-jétől csak a hátrányos és a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek jogosultak.

Köztemetésre 611.024 Ft-ot fordítottunk. Az elmúlt évben

2017-ben a tavaszi étkeztetést 235 fő, az őszi étkezést 190 fő, a
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téli szünidei étkezést 195 gyermek vette igénybe.

önkormányzatnak.

A nyári étkeztetést képviselő-testületünk döntése alapján a
szünidő valamennyi munkanapján biztosítottuk a gyermekek
részére. A nyári szünidőben összesen 407 gyermek étkezett
ingyenesen.
A szünidei étkezésre önkormányzatunk 12.528.600 Ft-ot
fordított.
A tanévkezdéssel járó kiadásokhoz történő hozzájárulásként

fő

2017.

eltemettetéséről

évben

a

Bursa

kellett

gondoskodni

Hungarica

az

Felsőoktatási

Ösztöndíjrendszer keretében önkormányzatunk 16 hallgató
részére havi 4.000.- Ft támogatást folyósított. Az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő az általunk biztosított ösztöndíj
összegét megduplázza, így a hallgatók havi 8 000 Ft
ösztöndíjban részesültek. A 2017. évben önkormányzatunk
által e célra átutalt összeg: 640 000 Ft.

beiskolázási támogatás t nyújtottunk a helyi rendeletben foglalt

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében

jövedelmi

2017-ben nem érkezett pályázat önkormányzatunkhoz.

feltételeknek

megfelelő

családok

részére.

346 általános iskolás gyermek részére gyermekenként 5 000 Ft,
felsőfokú

Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás az elmúlt

tanintézményben tanuló nagykorú részére 12 000 Ft támogatás

évben 253 fő részére került megállapításra összesen

került megállapításra.

14.520.000 Ft összegben.

162

középiskolás

részére

10 000

Ft,

36
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2017. évben 2 kérelmező részére biztosítottunk rendkívüli

Tisztelt Közmeghallgatás!

települési támogatást, összesen 70.000 Ft összegben.
Az elmúlt évben településünk 950 éves évfordulóját
Örömömre szolgál, hogy ismételten Erzsébet utalványt adtunk

ünnepelte,

mely

egybeesett

a

a 5.000 Ft értékben 65 évet betöltött idősek részére, összesen

fennállásának

2.370.000 összegben 474 fő részére.

alkalmából ünnepségsorozatot szerveztünk. A város három

megünneplésével.

reformáció
E

jeles

500

éves

események

pontján, monumentális táblán, fotómontázzsal mutattuk be a
Karácsonyi csomag osztására az elmúlt évben is sor került. A

város múltját és jelenét. Március 14-én fotókiállítással és

Képviselő-testület döntése értelmében minden lakásba egy

tudományos előadásokkal indítottuk a rendezvényt. A

csomagot

juttattunk

Kossuth Egylet szervezésében fáklyás felvonulást tartottunk.

6.000.000,-

Ft-jába került.

el.

Ez

önkormányzatunknak

Március 15-e ünnepi eseményeit a Dr. Bereczky Zsigmond
Református Általános Iskola diákjai elevenítették fel.

Tájékoztatom továbbá a közmeghallgatás résztvevőit, hogy a
kommunális adókedvezményt önkormányzatunk továbbra is

A 950 éves évforduló megünneplésében a Római Katolikus

biztosítja, melynek értelmében a 70 éven felüli, egyedül élő

Egyházközség is részt vett városi keresztút szervezésével,

lakost 50%-os kedvezmény illeti meg.

mintegy tanúságot téve az Isten fiának szeretetből értünk
vállalt áldozatáról. Május hónapban rózsafüzér kiállítást
rendeztek, majd a templom udvarán sor került egy kültéri
oltár

megszentelésére, melynek építéséhez Árpád-kori

templom néhány tégláját is felhasználták.
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Augusztus

20-án

a

dombrádi

Templomban

Dombrád Város Önkormányzata az elmúlt évben is

istentisztelettel folytatódott az ünnepségsorozat, majd a világhírű

megrendezte immár 11. alkalommal a Dombrádi Csülkös

nyíregyházi

Napot, melyre július első hétvégéjén került sor. A nap

Cantemus

Református

Gyermekkar

adott

nagy

sikerű

hangversenyt.
A település

folyamán változatos és színes programok fogadtak minden
950

éves

fennállásának

tiszteletére

készült

kedves érdeklődőt. A már szinte hagyománnyá vált

haranglábat építettünk az Ótemető dombján, amelyet Molnár

programok között szerepelt a főzőverseny és a kispályás

József plébános és Sipos Kálmán református lelkész szentelt

labdarúgás. A rendezvény fénypontja a Hooligans együttes

meg.

élő koncertje és a tűzijáték volt. A város újra beírhatta magát
a rekordok könyvébe a legtöbb PET-palackból álló hajó

Szeptember 22-én a Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium

megépítésével.

és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében „Ki tud többet
Dombrádról” címmel helytörténeti vetélkedőt tartottunk, melyen

Augusztus 19-én államalapító Szent István királyunk

6 csapat vett részt. A felnőtt csapatok felkészültségükről,

ünnepén a Horváth József Alkotóház és Helytörténeti

tudásukról tettek tanúbizonyságot. E napon kerültek kihirdetésre

Kiállítás udvarán tartott megemlékezést a város. A Dombrád

az „Üdvözletem küldöm Dombrádról” című rajzpályázat

Városért- Pro Urbe díjat Dr. Teremy Ágnes Angéla

nyertesei.

háziorvos kapta, Simkó László részére Dombrád Város
Közösségéért-

A rendezvénysorozat részeként október hónapban a Református
Egyházközség bibliatörténeti kiállítást, ünnepi orgonakoncertet
és

teológus-napot

szervezett,

és

monodrámájának előadására került sor.

„Árva

Bethlen

Kata”

Pro

Communitate

adományozott a Képviselő-testület.

kitüntető

díjat
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Az idős emberek iránt érzett tisztelet és megbecsülés jeléül

TOP pályázati felhívás keretében több pályázatot is

október

benyújtottunk

03-án

a

Tisza-parti

Vigadó

Csárdában

került

megrendezésre az Idősek napja, ahol 200 szépkorúnak

az

elmúlt

évben,

mely

projektek

támogatást nyertek.

vendéglátással és a közfoglalkoztatottak által varrt táskával
kedveskedtünk.

Pályáztunk a szegénység, a társadalmi és a munkaerő piaci
hátrányok újratermelődésének megállítására, valamint a

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére szervezett

közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek

megemlékezés az Alkotóház udvarán zajlott, ahol műsort adtak a

megteremtésére.

Móra Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tanulói. Az
ünnepség keretében megszentelésre és megáldásra került a

A Komplex telep program keretében 50 millió forintról

pályázati

írtunk alá Támogatói Szerződést. A projektben fontos

forrásból

megvalósított

Büszkeségpont.

Az

emlékművet Borsi Antal sárospataki szobrászművész készítette.

szerepet

kapnak

bűnmegelőzést,

az
a

egészségügyi

közbiztonság

programok,

javítását

a

elősegítő

programok, szabadidős programok, így családi napok
Tisztelt Közmeghallgatás!

szervezése, sportnap, rendezett lakókörnyezet verseny. A
pályázat megvalósítása hamarosan kezdetét veszi.

Örömmel tájékoztatom a jelenlévőket, hogy Önkormányzatunk
továbbra is élen járt a pályázatírásban, melynek meg is lett az

Pályázati úton lehetőségünk nyílik, hogy a Rákóczi úton már

eredménye.

meglévő Szivárvány Óvoda és Bölcsőde épületét bővítsük,
hogy teljes egészében megfeleljen az előírásoknak. Ezt
követően, a jövőben egy feladat ellátási helyen történne az
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óvodai nevelés és a bölcsődei gondozás, hét óvodai és két

A Tisza-parti fejlesztés is előterébe került. Az elmúlt év

bölcsődei csoporttal. Az óvoda rész 3 db ~ 60 m2 es

májusában 22 év után újraindult a kompközlekedés a Tiszán

csoportszobával kerül kibővítésre a hozzá tartozó öltözőkkel és

Dombrád és Cigánd között. Az üzemeltető a MAHART

vizes blokkokkal. A bölcsőde 2 db új kb. 50-55 m2-s

PASSNAVE Kft.. Az üzemeltető által a Tisza-parton

csoportszobát kap a hozzá tartozó babakocsi tárolóval,

tavasszal újraindul a kompközlekedés, és megindul a

pelenkázókkal és vizesblokkokkal (fürdetővel).

sétahajózás,

Az egész épületrészhez új bejárati előtér (aula) és közös

fellendül.

közlekedő tartozna, ami összeköti az új épületrészt a meglévő

kapcsolódó fejlesztéseket támogató pályázati forrásból

épülettel. A jelenlegi bölcsőde részből kerül kialakításra az új

96 900 000 Ft támogatást nyert. E pályázat keretében

előírásoknak megfelelő többcélú helyiség is, mely összenyitható

szociális blokk és kölcsönzőház épül, ahol kerékpárt és

lesz a tornateremmel, és szülők fogadására és ünnepségek

kajakot kölcsönözhet a turista, játszótér, rekortám pálya és

megtartására is alkalmas lesz.

parkolók épülnek.

így

a

turisztika

Önkormányzatunk

városunkban
az

aktív

jelentősen

turizmushoz

Külön kerül kialakításra a vezetői szoba és nevelőtestületi
helyiség az új épület emeleti szintjén. A telek összevonásával

„Leromlott

városi

területek

rehabilitációja” című

külön új játszóudvar alakítható ki az új csoportok számára. A

pályázati felhívás keretében pályázatot nyújtottunk be a roma

régi

lakosság szegregációjának visszaszorítását célzó programok

tantestületi

szoba

átalakítható

óvodapszichológusi

helyiséggé, a meglévő óvoda vezetői szobában az óvodavezető
helyettes és az óvoda titkár kapna helyet. Önkormányzatunk

indítására.
A pályázat keretében szociális problémák leküzdését-, a

189 332 281 Ft-ra pályázott, ebből az összegből szeretnénk

munkaerő-piacon

történő

sikeres

elhelyezkedést-,

a

megvalósítani a beruházást. A tervek elkészültek, és indul a

munkaviszony megtartását-, a kiskorúak nevelését-, továbbá

közbeszerzési eljárás.

közösségi programok megvalósítását tervezzük.
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A pályázat lehetőséget nyújt infrastrukturális fejlesztések
megvalósítására. A pályázatban két újépítésű és egy felújított

A Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal számára a

bérlakást építünk. A szegregátumban közösségi ház, közösségi

Dombrád, Rákóczi út 36. szám alatt található, több mint 100

kert

éves hivatali épület helyett időszerűvé vált egy modernebb

kialakítására

is

lehetőség

nyílik.

Önkormányzatunk

165 396 323 Ft-ot nyert e pályázat útján.
VP pályázat keretében sikerrel pályázott önkormányzatunk
külterületi helyi közutak fejlesztésére, valamint önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzésére. Így megépíthetjük a régen
várt elkerülő utat, mely a Kossuth utca alvégesi részét kerülné ki
úgy, hogy a Vasút utcától a Kossuth utcai kertek alatt, a
legelővel párhuzamosan aszfaltos út épül. E pályázat keretében a
szarvasmarha telepet a Pátrohai úti Kossuth majorral összekötő
útalap épül.
A Belügyminisztérium pályázata keretében 14 997 494 Ft
támogatást nyertünk útfelújításra, melynek keretében a Dózsa
György utca és az Erzsébet utca 25. számig új aszfalt burkolatot
kap. A Dózsa utca aszfaltozására háromszor pályáztunk, a
próbálkozásaink most sikerrel zárultak, így végre teljes
szélességében megépülhet az új aszfaltos út.

városháza megépítése. Önkormányzatunk 200.000.000 Ft
BM támogatásban részesült. A tervek elkészültek, a
közbeszerzés zajlik.
EFOP 1.5.3 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben” című pályázati felhívásban Önkormányzatunk
4

konzorciumi

taggal

sikeresen

pályázott

(Pátroha,

Rétközberencs, Székely, Nyírtass).
Az öt Önkormányzat 250 millió forint támogatási összeget
nyert, melyből Dombrád közel 100 millió forintot fordíthat
különböző

képzésekre,

rendezvényekre,

kompetencia

nevelésre.
Az elmúlt évben közel 1 milliárd forint érkezett a városba, és
még további pályázataink elbírálásra várnak.
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A

fejlesztési

támogatásokért

köszönet

Magyarország

Takarékszövetkezet

Dombrádi

Kirendeltségének,

a

Kormányának, a térség országgyűlési képviselőjének, Dr.

Postahivatalnak, a vállalkozóknak, a szolgáltatást biztosító

Seszták Miklós úrnak, a nemzeti fejlesztési miniszternek.

E-ON-nak,

a

Nyírségvíz

Környezetgazdálkodási
Tisztelt Közmeghallgatás!

Zrt-nek,

Nonprofit

iskolákban, óvodában, bölcsődében, egészségügyben, a közös
hivatalban,

a

gyerekházban,

a

szociális

alapszolgáltatási

rendőrőrsön,

a

gazdasági

társaságnál dolgozóknak, valamint az önkormányzat munkáját
segítő

közfoglalkoztatott

dolgozóknak,

illetve

a

város

valamennyi lakosának, hogy támogatták önkormányzatunk 2017.
évi munkáját.
Köszönetet mondok továbbá a településen működő társadalmi,
gazdasági és civil szervezeteknek, így különösen pártoknak,
egyházaknak, Vöröskeresztnek, Dombrádi Polgárőrségnek, a
Dombrád és Térsége Kossuth Egyletnek, a Dombrádi Ifjúsági
Kulturális

Szervezetnek,

és

ezen

szervezetek valamennyi dolgozójának, akik segítették az

Végezetül engedjék meg, hogy köszönetet mondjak az

központban,

Észak-Alföldi

Kft.-nek,

önkormányzati feladatok megvalósítását.

önkormányzati

az

a

Dombrádi

Önkéntes

Tűzoltó

Egyesületnek, a Dombka 2003’ Zrt-nek, a Dombrád Coop Zrtnek, az OTP Bank Rt. Dombrádi Kirendeltségének, a Tiszántúli

Köszönöm, hogy meghallgattak!

