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Tisztelt Pusztamérgesiek!

Az újszülöttek 2006tól támogatást kapnak

Végiggondolva a mögöttünk és előttünk álló
feladatokat úgy döntöttünk, mi önkormányzati
képviselők, a település fejlődéséért felelős vezetők,
hogy minden hónapban „Önkormányzati Hírlevél”
címen információt nyújtunk a lakosságot érintő
döntésekről, legyen az parlamenti, kormányzati vagy
helyi döntés. A 2002-ben elkezdődött önkormányzati
ciklus hamarosan befejeződik (2006. október), ezért
is fontos, hogy mérleget készítsünk, áttekintsük az
elvégzett munkát, meghatározzuk az előttünk álló
célokat. Szeretnénk, ha „első kézből” hiteles, pontos
tájékoztatást kapnának.
Kérem fogadják törekvésünket szeretettel, hiszen
Önöknek írjuk, önöknek készül, olvassák!

A babák egyszeri alkalommal 40.000 Ft
támogatást kapnak. Az állam Babakötvénye
2006. január 1-től a Magyar Köztársaság valamennyi újszülött számára támogatást nyújt,
amely arra szolgál, hogy a nagykorúság kezdetén, vagyis a 18. életév betöltése után
némileg könnyebb legyen az életkezdés;
akár a továbbtanulásra, akár az otthonteremtésre és a családalapításra gondolunk.
Erre az életkezdési támogatásra, közismert
nevén „babakötvényre” minden 2005. december 31. után született, magyar állampolgárságú, magyarországi lakhellyel rendelkező gyermek jogosult.

Hozzon az új év örömből végtelent,
szeretetből önzetlent,
sikereket, mit csak lehet,
kívánok békés, boldog új évet!
a település önkormányzata nevében:
Dr. Papp Sándor
Pusztamérges polgármestere

A születés hónapját követő 10 munkanapon
belül a Magyar Államkincs-tár hivatalból
értesül minden gyermek születéséről, majd
ezt követően 8 munkanapon belül a gyermek nevére kincstári számlát nyit, amelyen
a gyermeknek járó állami támogatásokat és
azok kamatait nyilvántartja és erről a szülőt
(gondviselőt) értesíti levélben.

Figyelem! Az alacsony jövedelmű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családban nevelkedő gyermekek részére az állam
további támogatást nyújt!

Emelkedik a családi pótlék összege
Az elmúlt évben született döntés a családtámogatási rendszer átalakításáról. A családi pótlék havi összege
a következők szerint változott:
Egy gyermekes család esetén 11.000 Ft, (egyedülálló esetén 12.000 Ft).
Kétgyermekes család esetén gyermekenként 12.000 Ft,
két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 13.000 Ft.
Három- vagy több gyermekes család esetén gyermekenként 14.000 Ft;
3 vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 15.000 Ft.
Tartós beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermek (személy) esetén 21.000 Ft; tartósan beteg, illetve
súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő egyedülálló esetén 23.000 Ft.
A 18. életévét betöltött, tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos személy után – feltéve hogy 18. életéve
betöltéséig magasabb összegű ellátás járt – 18.000 Ft. Az előző pontokban fel nem sorolt, a törvényben
meghatározott feltételeknek megfelelő gyermek (személy) esetén 18.000 Ft.
Pusztamérgesi Hírlevél

Testületi ülések
Pusztamérges Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2005. december 14-én tartotta meg az év
utolsó testületi ülését amelyen az alábbi napirendi
témákat tárgyalta meg:
1. Zárt ülés keretében önkormányzati segélyek
odaítélésére került sor, majd önkormányzati elismerésekről döntöttek a képviselők. Az elismerések átadására a Falukarácsony keretében került sor.
2. A képviselőtestület új intézmény létrehozásáról
döntött - „Szociális Alapszolgáltatási Központ”
néven. Az intézményben ellátandó feladatok:
➢ házi segítségnyújtás
➢ családsegítés
➢ tanyagondnoki szolgálat (1 körzet)
➢ szociális információs szolgálat
➢ gyermekjóléti szolgálat
➢ családsegítő szolgálat
➢ szociális étkeztetés
➢ nappali szociális ellátás
➢ egyéb szociális és gyermekjóléti szolgálat
➢ támogató szolgálat (intézményfenntartó társulás tagjaként)
➢ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (intézményfenntartó társulás tagjaként)
➢ közösségi ellátás (intézményfenntartó társulás
tagjaként)
A részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott
intézmény 2006. február 1-től kezdi meg munkáját.
Címe: Petőfi u. 47. Az előzőekben felsorolt tevékenységeket túlnyomó többségben az önkormányzat
már régóta ellátja a Polgármesteri Hivatal keretén
belül. A feladatok sokasága és specialitása indokolttá tette, hogy a szakmai munkát önálló intézményvezető irányítsa, a feladatokat koordinálja. A következő hírlevélben az intézményvezető mutatkozik
be és tájékoztatja az ellátásokhoz jutás feltételeiről a
település lakosságát. Az átszervezés nem járt munkahelyek elvesztésével.
3. A képviselőtestület néhány helyi rendeletet
módosított a 2005. november 1-én hatályba lépett
közigazgatási eljárási törvény módosulása miatt.
4. Az önkormányzat közigazgatási területén lévő
magántulajdonú építési telkek beépítési kötelezettségeiről tárgyalt a testület. Megállapította, hogy a
tulajdonosok nem tettek eleget beépítési kötelezettségüknek, amit az adásvételi szerződésben vállaltak,
ezért nem valósult meg az a szándék, mely szerint a
település egységes. szép utcaképet mutasson és ne
legyenek foghíjas, elgyomosodó területek. A képviselőtestület ismételten határidőt szabott meg a beépítési kötelezettségre, és aki nem teljesíti, felajánlja a visszavásárlási lehetőséget is.
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5. Egyéb döntések is születtek, például:
 együttműködési megállapodás született Mórahalom, Öttömös és Pusztamérges települések között a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális törvényben előírt megvalósítására
Ez a fajta segítségnyújtás a saját otthonukban élő,
egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett
a felmerülő krízishelyzetek elhárítása érdekében
működik.
 módosult az önkormányzati költségvetés is,
főleg a központi előirányzatok módosulása miatt.
7,6 millió forintot kapott településünk. a testületi
ülés időpontjáig történt módosítás alapján a
2005-ös év költségvetési főösszeg 262.354.000
Ft, melyből a működési célú 232.698.000 Ft, a
felhalmozási célú pedig 29.656.000 Ft.
 döntés született a vezetékes ivóvíz díjáról is,
mely 2006. január 1-től érvényes:
a, lakossági fogyasztó esetén az alapdíj
(fogyasztástól függetlenül kell megfizetni)
207 Ft + ÁFA/hónap
vízmérőn mért mennyiség után 102 Ft/m3 +ÁFA
b, nem lakossági fogyasztónak minősülő
vízfelhasználónak:
az alapdíj (lekötött 1 m3/nap egységnyi
vízkontingensenként)
239 Ft + ÁFA/hónap
vízmérőn mért mennyiség után 117 Ft/m3 + ÁFA
c, ideiglenes lakossági fogyasztónak minősülő
felhasználóknak:
felhasznált vízmennyiség után 117 Ft/m3 + ÁFA
 döntés született a képviselőtestület 2006. évre
vonatkozó munkatervéről is, amely a jelenlegi
hírlevélben olvasható.
 a képviselőtestület tudomásul vette Pusztamérges település 2006. évi rendezvények program tervezetét is.
Pusztamérges Község Önkormányzatának képviselő
testülete 2006. február 1-én tartotta meg az év első
testületi ülését.
1. Az ülés kezdetekor zárt ülés keretében szociális
ellátások iránti kérelmekről döntöttek. A pusztamérgesiek lakásfenntartási támogatást, átmeneti segélyt,
méltányos jogú közgyógyellátási igazolványt és szociális kölcsönt igényeltek – és kaptak.
A testület döntéseinél figyelemmel volt arra, hogy a
rendelkezésre álló keretből kell gazdálkodni egész
éven keresztül. A döntések után nyilvános ülésen
folytatódott a tanácskozás.
1. A testület elfogadta a 2006. évi költségvetését.
Bevételi főösszeg: 226.685 eFt
Kiadási főösszeg: 226.685 eFt, mely összegen belül

Pusztamérgesi Hírlevél

72.971 Ft működési forráshiányt állapítottak meg.
Erre az összegre figyelemmel kell az ÖNHIKI pályázatot beadni. A pályázat elbírálásáig a működési
kiadásoknál önkormányzati szinten csak az alapvető
működés biztosításához szükséges kiadások teljesíthetők. Önkormányzati szinten 60 fő az engedélyezett létszámkeret. Fejlesztési felhalmozási kiadások:
településrendezési terv:
1.286 eFt
szennyvízkezelés kiépítése:
2.500 eFt
óvoda tetőszerkezetére:
100 eFt
iskolai szaktantermek korszerűsítése: 300 eFt
óvoda felújítása:
1.151 eFt
mezőgazdasági út tervezése:
563 eFt
fejlesztési céltartalék (pályázatok): 3.600 eFt
A felhalmozási kiadások között azok a feladatok
szerepelnek, amelyek az előző évben elkezdődtek,
vagy azon pályázatok ismételt benyújtása, melyekről már korábban döntött a képviselőtestület.
2. A temetőről szóló helyi rendelet került módosításra jogszabály változása végett.
3. A település pályázati koncepcióját fogadta el a
képviselőtestület. Jelenleg az alábbi pályázatok vannak folyamatban:
• település rendezési terv; befejezés: 2006. április
• könyvtár átalakítása; befejezés: 2006. március
• közösségi ház (teleház); befejezés 2006. március
• szennyvíztisztító (PHARE CBC); bef.: 2006. dec.
• óvoda tetőszerkezet; 2007-re áthúzódó
• általános iskola eszközbeszerzés; 2007-re áthúzódó
4. Döntés született a „Pusztamérgesi Hírlevél”
kiadásáról annak érdekében, hogy minél több, falut
érintő döntésről értesüljenek. A hírlevél ingyenes.
Havonta jelenik meg, októberben lesz „választási”
különszám is.
5. A testület meghatározta a köztisztviselők részére a 2006. évi teljesítménykövetelményeket, valamint kérte annak felmérését, hogy hány önkormányzati dolgozó tanul számítógépes tanfolyamon.
6. Zárt ülés keretében kinevezte 2006. február 1-től
egy éves időtartamra a testület a „Szociális Alapszolgáltatási Központ” vezetőjét. Az intézményvezető tehát Szekeres Zsuzsanna, Pusztamérges Felszabadulás u. 30. szám alatti lakos lett, aki főiskolai
végzettségű, védőnői képesítéssel rendelkezik és jelenleg a szakápolói szakot végzi. Az új intézmény
dolgozói: Budai Benjáminné, Ótott-Kovács Benőné,
Bakosné Hajbel Karolina, Papp Lászlóné.

Közlekedési kedvezmények
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan vehetik
igénybe a súlyos mozgáskorlátozottak az alábbi
közlekedési kedvezményeket:
● közlekedési támogatás (azok kapnak, akik fogyatékossági támogatásban nem részesülnek)
● beszerzési támogatás
● átalakítási támogatás
Ezeknek a kedvezményeknek feltétele, hogy a vonatkozó kérelmeket minden évben egy meghatározott időpontig (idén ez április 30.) be kell nyújtani
a település Polgármesteri Hivatalához, kivéve persze
ha a súlyos mozgáskorlátozottság ténye ez időpont
után következik be. Ekkor értelemszerűen lehet kérelmezni a kedvezményt.
Figyelem! Abban az esetben, ha nem a fenti okból
kérik, a határidőn túli kérelmeket már nincs módunk
kedvezően elbírálni. A súlyos mozgáskorlátozottság
tényét igazoló orvosi szakvéleményt akkor kell csak
csatolni, ha a mozgáskorlátozottság most keletkezett, vagy ha a szakvélemény változhat, illetve a következő évben felülvizsgálandó.

Óvodabál 2006.
A hagyományoknak megfelelően idén is lesz jótékonysági bál az óvodapedagógusok és a szülői munkaközösség szervezésében. Mint szürethez a kakaspörkölt, úgy a farsanghoz az óvodabál tartozik.
A március 4-i zenés-táncos rendezvényen vacsorával (2000 Ft/fő) és élőzenével várják a szórakozni
szerető közönséget. Hogy műsornak se legyen híján
az este, a lelkes szülők ezúttal is meglepetés műsorral fognak majd fellépni de a díszítést és tálalást is
„házon belül” oldják majd meg.
Várják azon támogatók jelentkezését is, akik tombolatárgyak felajánlásával szeretnék segíteni a bál
sikerét. A bevétel ezúttal is az óvoda játékparkjának
bővítését szolgálja majd. Az önkormányzat - szűkre
szabott - beszerzési keretén kívül ezzel szeretnének
kedvező feltételeket teremteni a gyermekek számára.
óvoda dolgozói – szülők

Kukás Guru

Igazi farsangi vidámsággal találkozhatnak a színpadi
játék kedvelői. A Pusztamérgesi Ifjúsági Szervezet
meghívására a Bordányi Amatőr Színjátszó Kör lép
FIGYELEM! A képviselőtestületi ülések
fel február 18-án 20 órakor a művelődési házban.
általában nyilvánosak. Van tehát lehetőség arra, Marth P. Ildikó Kukás Guru c. egyfelvonásos bohóhogy azokon részt vegyenek és véleményükkel, zatában jó kis perpatvar részesei lehetünk: egy indiai
javaslataikkal segítsék a képviselők munkáját. guru érkezése borítja fel a „családi idillt”. Rontja a
Éljenek ezzel a lehetőséggel!
helyzetet, hogy feltűnik Gödény Dezső a kukás, és a
összeállította: Gulácsiné Somogyi Ilona családfő sem jár mindig egyenes úton.
helyettes jegyző Az előadás után farsangi bállal várják a vendégeket.
Pusztamérgesi Hírlevél
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PUSZTAMÉRGES RENDEZVÉNYEI 2006-BAN
dátum

időpont

rendezvény

helyszín

információ

FEBRUÁR

16.

délután

Farsangi bál

Művelődési Ház

Gimnázium

18.

20 óra

Nyilvános, jelmezes farsangi bál

Művelődési Ház

e-Magyarország Pont

25.

este

Regionális Nyugdíjas találkozó

Művelődési Ház

Művelődési Ház

MÁRCIUS

4.

este

Szülők Bálja - óvoda

Művelődési Ház

Óvoda

5.

délelőtt

Hobbi- és díszállat vásár

vásártér

Polgármesteri Hivatal

8.

este

Nőnapköszöntő est

Művelődési Ház

Művelődési Ház

10.

délután

Általános iskola farsangi bálja

Művelődési Ház

Általános Iskola

14.

12 órától

Megemlékezés

Művelődési Ház

Ált. Isk. és Gimnázium

2.

délelőtt

Hobbi- és díszállat vásár

vásártér

Polgármesteri Hivatal

egész nap

Tájfutó verseny

egész nap

Hulladékgyűjtés (általános iskola)

ÁPRILIS

Általános Iskola
belterület

Általános Iskola

MÁJUS

5.

délután

Anyák napja megemlékezés

Művelődési Ház

Általános Iskola

6.

délelőtt

Ballagás - gimnázium

Gimnázium

Gimnázium

24.

egész nap

Kihívás Napja - gimnázium

Gimnázium

Gimnázium

28.

délelőtt

Horgászverseny

horgásztó

Horgász Egyesület

4.

délelőtt

Hobbi- és díszállat vásár

vásártér

Polgármesteri Hivatal

egész nap

Egészség napok

Műv. Ház, rendelő

Védőnő

7.

egész nap

Kihívás Napja – (ált. isk.)

iskola és Piactér

Általános Iskola

17.

délelőtt

Ballagás, tanévzáró ünnepség

Általános Iskola

Általános Iskola

vásártér

Polgármesteri Hivatal

JÚNIUS

JÚLIUS

2.

délelőtt

Hobbi- és díszállat vásár
AUGUSZTUS

5.

este

II. Mini Sörfesztivál

Pizzéria, Söröző előtt

Pizzéria, Söröző

6.

délelőtt

Hobbi- és díszállat vásár

vásártér

Polgármesteri Hivatal

14.

délelőtt

Templombúcsú

Rk. templom

Egyházközség

20.

délelőtt

megemlékezés

Kopjafánál

Művelődési Ház

3.

délelőtt

Hobbi- és díszállat vásár

vásártér

Polgármesteri Hivatal

egész nap

Szüreti Fesztivál

belterület, Piactér

Művelődési Ház

1.

délelőtt

Hobbi- és díszállat vásár

vásártér

Polgármesteri Hivatal

20.

délután

Október 23-i megemlékezés

Művelődési Ház

Ált. Isk. és Gimnázium

5.

délelőtt

Hobbi- és díszállat vásár

vásártér

Polgármesteri Hivatal

SZEPTEMBER

15-16.

OKTÓBER

NOVEMBER
DECEMBER

5.

este

Falutélapó

Pusztamérges belterület Művelődési Ház

délután

Karácsony Kupa - teremfoci

Művelődési Ház

Művelődési Ház

délután

Falukarácsony

Művelődési Ház

Művelődési Ház

megjelenik
Pusztamérgesi Hírlevél – az önkormányzat havonta megjelenő információs kiadványa
500
Kiadja: Pusztamérges Község Polgármesteri Hivatala 6785 Pusztamérges, Móra tér 2. tel: (62) 286-851
Szerkesztés: e-Magyarország Pont Pusztamérges
6785 Pusztamérges, Szent István u. 6. tel: (62) 286-688 példányban

