
Alaptalanok  az  aggodalmak,  hogy  a
fiatalokat a számítástechnikával kap-
csolatban csak a játék érdekli. Tény,
hogy ez a korosztály ismeri fel a leg-
gyorsabban a benne rejlő lehetőséget,
mert nap mint nap találkoznak a mo-
dern technikával és gyorsan képesek
elsajátítani azok használatát.

Ez a játékot is magában foglalja: ki
más játszana a számítógépen, ha nem
a gyerek? Így van ez jól.
De előbb-utóbb a játék kevés lesz, és
a „vas” - a gépház alatt rejtőző tech-
nika is érdekelni kezdi őket. Melyik a
gyorsabb videokártya és miért? Hogy
lehet adatvesztés nélkül tömöríteni? A
gyorsabb proci egyben jobb is?
Mind olyan kérdés, amire meg fogják
keresni a választ. Ezzel tanulnak is.
Ebben segíteni kell őket, cserébe ők is
segíteni fognak: híreket és szórólapo-
kat  visznek.  A  Megyeszélét  és  ezt  a
hírlevelet  is  ők  juttatják  el  az  Önök
postaládájába.  Mindezt  önként,  csak
egy kis ingyen géphasználat jár érte...
Hogy ez már üzlet? Nem az. Ez is ta-
nulás. Megismerik az önkéntes munka
értékét,  és  megtanulnak közösségben
gondolkodni...

Öt számítógéppel több
Az egy hónapja átadott e-Magyarország Pontot sokan keresték fel az
új épületben. Az általános- és középiskolás „törzsközönség” gyorsan
birtokba vette a két helyiségből álló közösségi teret, és a nyitás óta a
PISZ is itt tartja heti rendszeres összejöveteleit.
A multimédia- és internet pártoló elképzelések beigazolódtak: mióta a
szélessávú internet elérhetővé vált, az e-Magyarország Pont forgalma

(ezzel összhangban a bevételei is) meg-
duplázódtak és a használati szokások is
átalakultak. Eddig az átlagos havi bevé-
tel  90%-a hálózati  játékból  származott,
ez az arány ma már csak 35% körüli.
Nyitva tartásunkat kezdetektől fogva az
igényekhez igazítottuk: munkanapon 8-
20-ig,  szombaton  10-16 óráig állunk  a
felhasználók rendelkezésére. Eddigi há-
rom számítógépünk kihasználtsága több
mint  60% volt  márciusban;  figyelembe
véve hosszú nyitva tartási időt, ez igen
magas leterheltséget jelent. Délután 2 és
7  óra  között  (előzetes  foglalás  nélkül)
alig lehetett géphez jutni.
Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő

a  kezdetektől  fogva  figyelemmel  kísérte  és  segítette  a  szolgáltatási
helyünk fejlesztését. Április 7-én kora délután öt gépet adott át az e-
Magyarország Pont részére, hogy csúcsidőben se kelljen huzamosabb
ideig  várakozni.  A  játék  kedvelői  valószínűleg  nem Pentium III-as
gépekről álmodtak, de internet-elérésre tökéletesen megfelelő konfigu-
rációt kaptunk. Ezt támogatja a LINUX operációs rendszer is, ami az
„egyszerű” felhasználónak csak a Windows-tól eltérő ikonokat jelent,
de igazi csemege lehet a számítástechnika iránt érdeklődőknek.
A napokban történik a gépek beüzemelése és a hálózat bővítése.  Ezzel
megoldódik az a probléma is, hogy eddig nem volt olyan gép, amelyen
forgalomtól  függetlenül  az  adminisztrációs  és  napi  feladatokat
(szórólapterv, scannelés, gépelés) el lehetett volna látni. Néha ennek a
felhasználók is látták a hátrányát, ha meg kellett szakítani munkájukat
egy-egy fontos feladatunk miatt.
A fejlődés persze ezután sem fog megállni. Keressük a lehetőségét an-
nak, hogy színes-, illetve olcsóbb fekete-fehér nyomtatással állhassunk
a lakosság rendelkezésére.  Az igényekre alapozva a jövőben magas
színvonalú archiválási és ügyfélnyilvántartó szolgáltatások bevezetését
is tervezzük – keressenek bennünket! -sal-

Rajzpályázat
Az e-Magyarország Pont hagyományteremtő céllal új kezdeményezést
indít: várja olyan 16 éven felüli lakosok munkáit, akik úgy gondolják,
hogy alkotásaikat szívesen közszemlére tennék.
A rajzok bármilyen technikával készülhetnek (ceruza, tus, szén, stb.)
és méretbeli korlát nélkül (A/4, A/3 vagy egyéni méret)
A téma szabadon választott. (mese, csendélet, tájkép, portré, stb)
Az elkészült pályamunkákat névvel és címmel május 31-ig várjuk az
e-Magyarország Pontban! Kiállítás ugyanitt – júniusban...

Majális – idén is
Biztos hogy lesz népvándorlás; Ruzsán halászlé főzésben lehet versenyezni, és a
szegedi majálist is sokan szokták választani (bár a Tisza sajnos most egy kicsit
több helyet kér magának mint általában szokott), de az eddigi hagyományoknak
megfelelően idén se maradnak program nélkül azok, akik nem akarnak „kimoz-
dulni” a faluból május elsején. A következő programok várják az érdeklődőket:
  9.00 csapatok nevezése a kispályás labdarugásra
10.00 körmérkőzések kezdete; közben röplabda bajnokság

(előzetes nevezés Krisztin Krisztiánnál)
11.00 játszóházi programok gyerekeknek

FŐZŐVERSENY – SZABAD KATEGÓRIÁBAN (délben zsűrizés)
12.00 EBÉD lehetőség a Gondola Pizzéria bográcsánál

(marhapörkölt: 800 Ft /adag)
14.00 ügyességi vetélkedők – nem csak gyerekeknek!

Hetes rugó bajnokság
15.00 gyerekfoci- és röplabda bajnokság
16.00 NÉPTÁNC BEMUTATÓ a Fortuna Étterem előtt

(dán, olasz és litván néptánc együttesek fellépésével)
18.00 Gyep-Party a labdarugó pályán

valamint
Zenés vacsoraest a Fortuna Étteremben
(pacal és marhapörkölt, frissensültek)
előzetes asztal- és ételrendelés az étteremben

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Rövidnadrág, póló, papucs: ha az idén is a tavalyihoz hasonló idő lesz elsején,
akkor senki se panaszkodhat. (képünk a tavalyi majálison készült)

Koncepció
A képviselőtestület 2006. évi
munkatervében most először
szerepel  a  település  ifjúság-
politikai  koncepciójának tár-
gyalása.  A domaszéki  minta
alapján készülő tervnek a ki-
dolgozásában  részt  vesznek
az iskolák ifjúságvédelmi fe-
lelősei, a gyermekjóléti szol-
gálat  valamint  az  ifjúsággal
(is)  foglalkozó  civil  szerve-
zetek,  ezáltal  sokak vélemé-
nyét képviselheti a program.
A munkához az Európai Unió
„Ifjúság 2007-2013” irányel-
vei segítséget jelentenek és a
meglévő helyi rendeletekre is
lehet alapozni, de mindeddig
a helyi fiatalokat érintő prob-
lémák és a megoldási lehető-
ségek sem voltak egységesen
összefoglalva. Ez részben az
anyagi lehetőségeken is múlt:
egyszerűen nem jutott pénz a
megvalósításra.
A  kétéves  cselekvési  prog-
ram egy átfogó  felmérést  is
tartalmaz majd a fiatalok ál-
tal is fontosnak tartott telepü-
lési  értékekről,  fejlesztési  és
együttműködési  lehetőségek-
ről. Ezt a munkát a PISZ vál-
lalta:  szakértők  bevonásával
kérdőívet  állítanak  össze  az
igények feltérképezésére.
Ez kiindulópont lehet az ön-
kormányzat számára is, mert
a koncepcióban szereplő ter-
vek megvalósítására 2007-től
a jelenleginél nagyobb állami
és EU-s pénzalap áll majd a
rendelkezésükre.
A tervek szerint az ifjúságku-
tatás nyáron zajlik majd.

Csala István 
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Gazdálkodók
figyelmébe!

Indul a kamra-túra
A Bács-Kiskun megyei Agrár-
kamara a Homokháti célprog-
ram keretében a kisgazdaságok
piacra jutásának segítése érde-
kében kistermelők gazdaudvar
hálózatának kialakítását kezdte
meg.
Hálózat  szereplőivé  válhatnak
azok a homokháti kistermelők,
akik alapterméket (pl. zöldség-
féléket  gyümölcsöket,  mézet,
tojást)  termelnek  vagy  állati
eredetű  élelmiszert  dolgoznak
fel (tej, tejtermék, nyúl, vágott
baromfi, sertés húskészítmény,
stb.) állítanak elő, gazdaudva-
rukon kívánják értékesíteni  és
megfelelnek  a  hálózat  minő-
ségbiztosítási elvárásainak.
A gazdaudvar hálózat kínálatát
a „kamra-túra” internetes hon-
lapon jelentetjük meg és reklá-
mozzuk.  A  program az  OTH
támogatásával valósul meg.
Iinformáció a (76) 481-335 te-
lefonszámon  Nagy  Lászlóné
programmenedzsertől kérhető.

Polgárőr
iroda
Nem sokáig állt üresen a klub-
szoba  a  Művelődési  Házban,
ahonnan február  végén elköl-
tözött az e-Magyarország Pont.
A képviselőtestület egy koráb-
bi  döntésének  értelmében  a
helyiséget a polgárőrök kapták,
akik eddig sajnos nem rendel-
keztek önálló irodával.
Eleinte a falugazdász irodában
„húzták meg” magukat, de ez
hosszútávon nem jelent(het)ett
megoldást.  Az  utóbbi  időben
az egyesület elnöke jobb híján
a lakásán tárolta az iratokat.
Volt hogy az esedékes gyűlést
is ott kellett megtartani. Most
a „változásnak” köszönhetően
szinte egész nap megtalálható-
ak a Művelődési Házban.

Testületi ülés
Pusztamérges Község Önkormányzatának képviselőtestülete 2006. március 29-
én tartotta soron következő, munkaterv szerinti ülését. Az ülésen valamennyi
képviselő részt vett, és az alábbi napirendi témák megvitatására került sor:

 Segélyek odaítélése  zárt  ülés  keretében.  Normatív  lakásfenntartási
támogatást 9 család, méltányossági alapon közgyógyellátási igazolványt

2 fő, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 3 fő, átmeneti segélyt 1 fő, szociá-
lis kölcsönt 1 fő kapott. Egy kérelmet elutasított a testület. Az ápolási díj meg-
szűnése miatt 2 fő nyújtott be fellebbezést, amit a testület elutasított, mivel a
megtámadott döntés jogszerű volt.
A képviselőtestület a kamatmentes kölcsön igénybevételének szabályain szigo-
rított. Ezentúl évi 300.000 Ft keretösszeggel gazdálkodhat a testület.

1.

 napirend Az önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról
készült beszámolót és a zárszámadást vitatta meg és fogadta el a testület

egyhangúlag. Az elmúlt évben Pusztamérges 268.262.000 Ft-ból gazdálkodott.
Ebből 238.606.000 Ft volt a működési célú kiadás. A felhalmozási célú bevé-
teli előirányzat 29.656.000 Ft volt, a teljesítés pedig 21.971.000 Ft. Az eltérés
oka, hogy a bevételi előirányzatnál a pályázatokból megvalósítandó beruházás-
ok teljes költsége szerepel, a teljesítésnél viszont csak a ténylegesen igénybe
vett támogatás összege.
Az elért jó eredmények a polgármester, a képviselőtestület munkájának is kö-
szönhető, de a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak színvonalas munkája nélkül
ezek az  eredmények nem jöttek volna létre.  A testületi  ülésen az  apparátus
részére ez a köszönet el is hangzott.

2.

 napirend Az önkormányzat adóhatósági tevékenységéről szóló tájékoz-
tató írásos anyagát is megvitatták a képviselők. Az alábbi adókból folyik

be bevétel az önkormányzat költségvetésébe:
- gépjárműadó 4.974.549 Ft
- iparűzési adó 18.152.096 Ft
- idegenforgalmi adó 67.600 Ft
- késedelmi pótlékok 203.837 Ft

A gépjárműadót fizetők száma 292 fő, iparűzési adót 55-en fizetnek. Idegenfor-
galmi adót 4 fő fizet. Az adófizetési morál jónak mondható. A tájékoztatásból
kitűnt, hogy az 5 legnagyobb hátralékos 727.466 Ft-tal tartozik. A nyilvántar-
tott gépjárműadó hátralék igen jelentős része a tulajdonosváltással kapcsolatos
bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt keletkezett. Ez esetben a tényállás
további tisztázása, illetve az illetékes okmányirodában  bejelentési kötelezett-
ség teljesítése feltétlenül szükséges!
Az önkormányzatnál  az  adóztatási  feladatokat  jelenleg Szabóné Gyuris  Rita
látja el. Korábban Víg Zoltánné végezte a munkát, aki rokkantnyugdíjas lett.

3.

 Luxusadóról szóló rendelet elfogadására került sor.  Az országgyűlés
által elfogadott törvény célja az volt, hogy az átlagos életvitelű állampol-

gárokhoz képest lényegesen jobb életkörülmények között élők vagyoni helyze-
tüknek megfelelően, azaz fokozottan járuljanak hozzá a közterhekhez.
A luxusadó tulajdonképpen egy érték alapon működő ingatlanadó, amely csak a
100 millió forintot meghaladó számított értékű lakóingatlanokat érinti. Puszta-
mérgesen ilyen adó befizetése nem várható. A helyi rendelet megalkotása tör-
vényi kötelezettsége az önkormányzatnak.

4.

 Közbeszerzési  terv elfogadására került  sor. Ebben olyan beruházások
közbeszerzésének  elindítása  szerepel,  amely  várhatóan  még  2006-ban

megvalósul. Ilyen a szennyvíztisztító kivitelezése, az általános iskola felújítása
és a nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés. A terv tartalmazza a közbeszerzések
elkészítésének, ütemezésének és esetleges módosításának formai- és számszaki
követelményeit,  valamint  a  közbeszerzési  értékhatárokat  és  azok  számítási
módját is. A közbeszerzések 2006. évi becsült értéke 204.800.000 Ft.

5.

 napirend A 2006. évi belső ellenőrzési tervet fogadta el a képviselőtes-
tület. Az önkormányzati intézmények pénzügyi ellenőrzésére kerül majd

sor negyedéves ütemezéssel.
6.

 napirend Egyéb előterjesztések, döntési javaslatok. A képviselőtestület
Dr. Bakos János háziorvossal kötött szerződést Pusztamérges lakosainak

egészségügyi ellátásának érdekében.
A Pollux-Medicatus 2000 Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság keretén
belül dolgozó Dr. Bakos János háziorvos bemutatkozását a következő Hírlevél
hasábjain olvashatják.
A képviselőtestület elismerte Balla Zsolt önkormányzati bérlakást bérlő lakásfel-
újításra fordított költségeit és engedélyezte, hogy 10 éven át ne fizessen lakbért.
Ezáltal a befektetett összeget „lelakhatja”.
A testület  a jegyző előterjesztésében tájékoztatót  olvashatott  az  országgyűlési
választások előkészületeiről.

7.

összeállította: Gulácsiné Somogyi Ilona
helyettes jegyző

Pályázatok
A támogatások egyre elterjedtebb módja a pályázat. Kiírók és feltételek nagyon
különbözőek, a támogatások összege úgyszintén. Néha nem egyszerű rátalálni a
kiírásra sem. Ebben lehet segítségükre Szöllősi Tünde, aki a Polgármesteri Hi-
vatalba juttatta el azt a telefaxot, amelyben két pályázat szerepel:
1. Termelésből kivont termőföld pótlása, a termőföld rendeltetésszerű haszno-

sítása, valamint a mezőgazdasági termőterület csökkenésének mérséklése
a, gyepterület művelési ág változást nem eredményező hasznosítása
b, birtok-összevonási célú önkéntes földcserék lebonyolításának elősegítése
c, selejtezésre kerülő ültetvények (szőlő, gyümölcsös) felszámolása
d, a termőföldek megközelítését szolgáló, nem szilárd burkolatú utak és hoz-
 zájuk kapcsolódó vízelvezető árkok működőképességének fenntartása

2. Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése
- agrártevékenységek diverzifikációja
- kiváló minőségű, helyi, tájjellegű termékek előállításának, feldolgozásának
 fejlesztése, minőségi termék előállításának ösztönzése
- minőségi mezőgazdasági termékek marketingje
- helyi, minőségi mezőgazdasági termékek marketing eszközeinek és értéke-
 sítési csatornáinak kifejlesztése és továbbfejlesztése
- idegenforgalom fejlesztése
- falusi turizmus fejlesztése
- kézműipari tevékenységek fejlesztése

Részletes pályázati kiírás és adatlap az
e-Magyarország Pontból beszerezhető!

Virágosítás
A  falu  belterületének  rendezettsége  és  tisz-
tasága  érdekében  ez  az  „akció”  idén  sem
marad  el.  A tavalyi  feltételekhez  hasonlóan
nyilatkozni kell a részvételről  és arról, hogy
ki az aki kér virágot is.
A közterületeken a  fűnyírást  idén  is  térítés-
mentesen végzi el az önkormányzat.
A részletes tájékoztatót és a nyilatkozatot vár-
hatóan jövő hét elején fogják megkapni és a
hónap végéig, április 28-ig kell visszajuttatni
a Polgármesteri Hivatalba vagy az e-Magyar-
ország Pontba.

Kábeltévé
Nem csak csekken
Felhívjuk  kábeltévé  előfize-
tőink figyelmét, hogy az ese-
dékes  havidíjat  ezentúl  nem
csak csekken, hanem szemé-
lyesen is befizethetik
Időpontja: 2006. április 27.
(szerda) 14-17 óráig.
Helyszín:  e-Magyarország
Pont (Szent István u. és Móra
tér sarkán)
Ezen a napon ügyfélszolgálat
is  működik  ugyanebben  az
időben.

Tűzoltó hírek
A  „Szent  Flórián”  Önkéntes
Tűzoltó Egyesület március 25-
én tartotta évi rendes közgyű-
lését a Fortuna Étteremben.
Beszámoló hangzott  el  a ta-
valyi  munkáról,  a  gazdálko-
dásról, a 2006. évi tervekről.
Külön napirend keretében ér-
tékelték az ifjúsági raj tavalyi
versenyeredményeit,  amely-
ek igen figyelemreméltóak: a
fiúk szinte mindig ott álltak a
dobogó valamelyik fokán.
A közgyűlésen jelen voltak a
ruzsai és az öttömösi egyesü-
let képviselői, de meghívásu-
kat  elfogadta  a  kishegyesi
testvér-egyesület  delegációja
is,  akik  elismeréssel  szóltak
az elért sikerekről.
Az idei év tisztújító közgyű-
lés is volt: a tagok egyhangú
 szavazással újraválasztották

 a vezetőség
tagjait.
Három  tag-
gal  bővült  a
létszám,  de
ugyanennyi
távozott  is;
így az  össz-
létszám  29
fővel  válto-
zatlan marad
Az  este  egy
jó  hangulatú
bállal zárult.

2.          Pusztamérgesi Hírlevél Pusztamérgesi Hírlevél 3.


