
Bemutatjuk a szociális háló elemeit

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Az a gyermek, akinek szociális hely-
zete alapján rendszeres gyermekvé-
delmi  kedvezményre  való  jogosult-
ságát  igazolják,  bölcsödében,  óvo-
dában,  és  iskolában  az  étkezéshez
jogszabály szerint normatív kedvez-
ményt, évi egyösszegű támogatást és
külön jogszabályban meghatározott
egyéb kedvezményeket igényelhet.
Jogosultság megállapítás feltételei:
1. Ha a gyermeket egyedülálló szü-
lő,  illetve  más  törvényes  képviselő
gondozza, vagy
2. ha a gyermek tartósan beteg, illet-
ve súlyosan fogyatékos, vagy
3. ha a nagykorúvá vált 23. életévét
még be nem töltött fiatal felnőtt nap-
pali  oktatás munkarendje szerint  ta-
nulmányokat folytat, vagy
4. ha a nagykorúvá vált 25. életévét
még be nem töltött fiatal felnőtt fel-
sőfokú oktatási intézmény nappali ta-
gozatán tanul,
akkor jogosult a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre, ha a gyerme-
ket gondozó családban az 1 főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi  nyugdíj  mindenkori  legki-
sebb összegének 120 %-át (ez 2006-
ban 30.960 Ft), minden más esetben,
ha  a  gyermeket  gondozó  családban
az  1 főre  jutó havi  jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének a 110
%-át (2006-ban 28.380 Ft-ot).
Jövedelemszámításnál  irányadó idő-
szak a havonta rendszeresen mérhető
jövedelmeknél a 3 hónapot, az egyéb
jövedelmeknél pedig az 1 évet nem
haladhatja meg. Ettől csak akkor le-
het eltérni ha a jövedelmi viszonyok-
ban igazolható ok miatt tartós romlás
vélelmezhető.
Kit tekintünk közös háztartásban

élő közeli hozzátartozónak?  
1. szülőt, szülő házastársát,  élettársát
2. a 20 évesnél fiatalabb, önálló ke-
resettel nem rendelkező gyermeket
3. a 23 évesnél fiatalabb, önálló ke-
resettel nem rendelkező, nappali ok-
tatás  munkarendje  szerint  tanulmá-
nyokat folytató gyermeket,
4. a 25 évesnél fiatalabb, önálló ke-
resettel nem rendelkező, felsőoktatá-

si  intézmény  nappali  tagozatán  ta-
nulmányokat folytató gyermeket,
5. korhatárra tekintet nélkül a tartó-
san beteg, illetőleg testi, érzékszervi,
értelmi, beszéd vagy más fogyatékos
gyermeket,
6. családjogi törvény alapján a szülő
vagy házastársa által eltartott rokont.
A kérelemben  illetve  a  jövedelem-
nyilatkozatban szereplő adatok való-
disága  környezettanulmány készíté-
sével vizsgálható.

Jövedelem vizsgálata  
Ha a hatóság tudomása vagy környe-
zettanulmány lefolytatása  alapján  a
kérelmező  életkörülményeire  tekin-
tettel a jövedelemnyilatkozatba fog-
laltak vitathatók, fel lehet hívni a ké-
relmezőt  az  általa  lakott  lakás,  ill.
saját és vele közös háztartásban élő
közeli  hozzátartozója  tulajdonában
álló  vagyon  fenntartási  költségeit
igazoló  dokumentumok benyújtásá-
ra. Ha a fenntartási költség megha-
ladja a jövedelemnyilatkozatban sze-
replő jövedelem 70 %-át, a valós jö-
vedelem az igazolt fenntartási költ-
ség figyelembe vételével kerül meg-
állapításra.

Vagyoni helyzet vizsgálata  
Ha ilyen módon sem állapítható meg
reálisan az 1 főre eső jövedelem, sor
kerülhet – a települési önkormányzat
rendelete alapján – a vagyoni helyzet
vizsgálatára,  ami  kiterjed  a  közös
háztartásban  élő  közeli  hozzátarto-
zók vagyonára is.

Jogosultság megállapítása a
vagyoni helyzet vizsgálata alapján  
Akkor  lehet  megállapítani  a  jogo-
sultságot, ha az 1 főre jutó vagyon
értéke nem haladja meg:
1. külön-külön számítva az öregségi
nyugdíj  legkisebb  összegének  20
szorosát, vagy
2. együtt  számítva  az  öregségi
nyugdíj  legkisebb  összegének  70-
szeresét

Mit értünk vagyon alatt?  
Ez alatt hasznosítható ingatlant, jár-
művet, továbbá vagyoni értékű jogot
kell  érteni.  A vagyonvizsgálat  nem
terjedhet ki arra az ingatlanra, mely-
ben a szülő vagy a tartásra köteles

más törvényes képviselő életvitelsze-
rűen lakik, arra a vagyoni értékű jog-
ra amely az általuk lakott ingatlanon
áll  fenn,  továbbá  a  mozgáskorláto-
zottságra  tekintettel  fenntartott  gép-
járműre.

Jogosultság nagykorúvá
válás esetén  

Ha a kedvezményre való jogosultság
megállapításakor  a  jogosult  kiskorú
volt, de annak fennállása alatt betölti
18. életévét – ezt  követően is fenn-
marad  (egyéb  feltételek  fennállása
esetén) a jogosultság:
1. 23 éves koráig, ha nappali oktatás
munkarendje szerint tanul
2. 25 éves korig,  ha felsőfokú okta-
tási intézmény nappali tagozatán tanul

Pénzbeli támogatásra való
jogosultság  

A jegyző annak a gyermeknek, fiatal
felnőttnek, akinek a rendszeres gyer-
mekvédelmi  kedvezményre való  jo-
gosultság
1. tárgyév július 1-én fennáll, a tárgy-
év július hónapjában
2. tárgyév november 1-én fennáll, a
tárgyév november hónapjában
pénzbeli  támogatást  folyósít.  Ennek
összege  2006-ban  5.000  Ft. A  to-
vábbi  években az  emelésről  az  Or-
szággyűlés  a  költségvetésről  szóló
törvényben rendelkezik.

A kérelemhez csatolni kell  
● rendszeresen mérhető jövedelmek-
nél a kérelem benyújtását  megelőző
3 hónap jövedelemigazolását,  egyéb
jövedelmeknél 1 év átlagát
● utolsó havi GYES, családi  pótlék
szelvény (bankszámla kivonat)
● közép- ill. felsőfokú oktatási intéz-
mény nappali tagozatán tanulmányo-
kat folytató gyermek esetén iskolalá-
togatási igazolás
● tanuló nyilatkozata az ösztöndíjról
● gyermek  elhelyezése,  valamint  a
gyámrendelés tárgyában hozott bíró-
sági, gyámhatósági határozat
● egyedülálló szülő esetén ennek té-
nyére vonatkozó nyilatkozat
● személyazonosító okmányok (sze-
mélyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ
illetve adóazonosító kártya)

Regionális óvodatalálkozó
Regionális találkozót tartottak a homokhátság 10 településének óvodásai. A
minden évben megrendezésre kerülő egész napos programot mindig más
községben rendezik; idén Pusztamérges volt a házigazda.
A bordányi, üllési, zsombói, forráskúti, ásotthalmi, mórahalmi, zákányszéki,
öttömösi és ruzsai óvódások (körülbelül 300-an!) már fél nyolctól folyama-
tosan érkeztek a Piactérre, ahol a szervezők már felkészülten várták őket. A

bemutatkozások és csatakiáltá-
sok után Dr Papp Sándor pol-
gármester köszöntötte  a részt-
vevőket, majd egy kis „reggeli
torna”  segített  felvenni  a  nap
ritmusát, amely egy vidám, já-
tékos táncházzal zárult.
A rendezvény sikerét  mintegy
100  fő  (pedagógus,  polgárőr,
tűzoltó, szülő és nyugdíjas) is
segítette.       -sal-

KTH II. - Börcs
A tavalyi sikeres képzéssorozat után idén az újabb projektnek is részese volt
a  Pusztamérgesi  Ifjúsági  Szervezet.  Négy  régió  ifjúsági  szövetségeinek
tagjai Békéscsabán, Debrecenben és Börcsön (Győr-Moson-Sopron megye)
találkoztak, hogy pozitív példákon keresztül és egymástól tanulva ismerjék
meg az ifjúsági munka, az érdekegyeztetés és érdekérvényesítés különféle
formáit. A projekt közvetlenül támaszkodik arra a kezdeményezésre, ame-
lyet 2004-2005. folyamán valósított meg ugyanez a négy régió.
A Nemzeti Civil Alapprogram által támogatott projekt keretében egy olyan
országos ifjúsági képzéssorozat valósult meg, amelyben valamennyi ifjúsági
szövetség részéről  15-18 éves fiatalok vettek részt,  akik megismerték az
ifjúsági szövetségek területén működő mintaértékű kezdeményezéseket, és
ismereteket, segítséget kaptak arra vonatkozóan, hogy ezeket miként építsék
be  a  településükön  folyó
ifjúsági munkába.
A jelenlegi programban is
a cselekedve tanulás mód-
szerei kerültek előtérbe és
központi  szerepet  játszott
a szervezetek közötti part-
nerség építése.
A résztvevőket a szövetsé-
gek  vezetősége  választot-
ta ki a helyi egyesület által
támogatott tizenévesek kö-
zül.     Csala István

Domaszékiek
szomszédoltak
Pusztamérgesen
Május  6-án,  szombaton  délután  a
vendégünk volt Domaszék csapata
az  immáron  hagyománnyá  vált
„szomszédoló” program keretében.
A fellépők két busszal érkeztek és
képviselték  Domaszék  apraját  és
nagyját.  Dr  Papp  Sándor  polgár-
mester úr köszöntötte a fellépőket,
köztük a domaszéki jegyzőt, Gulá-
csiné Somogyi Ilonát is, -  Puszta-
mérges helyettes jegyzőjét – aki ez
alkalommal  Domaszék  Önkor-
mányzatát képviselte.

Elsőként a Kincske-
reső Napközi Ottho-

nos  Óvoda  egyik  cso-
portjának  tagjai  gyermekjá-
tékokat adtak elő két óvónő-

jük vezetésével, majd a Bálint
Sándor  ÁMK  keretén  belül  mű-
ködő művészeti  iskola  tanulói  fu-
rulyáztak, zongorán és szintetizáto-
ron játszottak és a táncosaik bemu-
tatták a szambát,  cha-cha-cha-t  és
jive-ot.
A moderntánc tanszakosok aerobic
produkciót mutattak be. A Jázmin
Nyugdíjas Klub tagjai énekeltek, a
Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat
előadásában  pedig  Rejtő  Jenő:  A
hallgatás  című jelenetén nevethet-
tünk. Végezetül az iskolai „Tátika”
verseny győztesei produkálták ma-
gukat.
Vendégeink  a  másfél  órás  műsor
után  jóízűen  falatoztak  a  sokféle
rétesből  és  az  üdítő  mellett  meg-
kóstolták a „puszamérgesi cseppe-
ket”, a bort is.

Köszönjük műsorukat!
KIADJA: Polgármesteri Hivatal Pusztamérges, Móra tér 2. tel.: (62) 286-851 tel/fax: (62) 286-711
SZERKESZTI:e-Magyarország Pont Pusztamérges, Szent István u. 6. tel.: (62) 286-688 Csala István (20) 462-07-69
NYOMJA:Friss Nyomda Szeged, Szent László u. 6/b tel.: (62) 491-158 Fehér Tibor (30) 391-02-50
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A választásról
Az országgyűlési képviselővá-
lasztás eredményei:
Területi lista:
névjegyzékbe felvett: 997 fő
érvényes szavazatok: 609
MSZP 259
Munkáspárt     2
MDF   15
MIÉP-Jobbik   10
FIDESZ-KDNP 291
SZDSZ   27
Centrum     5
Egyéni jelöltekre leadott érvé-
nyes szavazatok: 611
Balogh László 296

FIDESZ-KDMP
Herold Gábor   22

MIÉP-Jobbik
Dr Kiss József Géza     6

Centrum
Dr Sándor Klára 271

SZDSZ, MSZP
Dr Ványai Éva   16

MDF
II. forduló
névjegyzékbe felvett: 996
érvényes szavazatok 587
Balogh László 303
Dr Sándor Klára 284
Ezúton is köszönöm a válasz-
tás törvényes lebonyolításában
részt vevők munkáját!

Veres Antalné 
a HVI vezetője

Új kiadvány
A  közeljövőben  új  turisztikai
kiadvány jelenik  meg Puszta-
mérgesről. A legutóbbi, színes
nyomtatóval  készült  sorozatot
felváltó prospektus nyomdában
készül, tartalmilag keveset vál-
tozik, de, képekkel tarkított ol-
dalakon kalandozhat az érdek-
lődő.  A  8  oldalas
füzet  1000  pél-
dányban  készül,
tervezési  és  szer-
kesztési  munkáit
az e-Magyarország
Pont, a nyomtatást
a  Friss  Nyomda
végzi majd.

-sal- 

Testületi ülés
Pusztamérges Község Önkormányzatának képviselőtestülete 2006. április 26-án
tartotta soron következő ülését. A testület zárt üléssel kezdte munkáját, ahol szo-
ciális ellátásokról döntött. A képviselőtestület három méltányossági közgyógy-
ellátási igazolványt adott ki, majd szintén három család részére normatív alapú
lakásfenntartási támogatást ítélt meg.
A zárt ülést követően nyilvános ülésen folytatta a testület a tanácskozást.

 Beszámoló Pusztamérges község közrendjéről, közbiztonságáról. A tes-
tületi  ülésen  jelen  volt  Kovács  Mihály rendőr  alezredes  Szeged város

rendőrkapitánya, Marton Csaba rendőr őrnagy -mórahalmi őrsparancsnok, vala-
mint  Bakos László rendőr zászlós körzeti  megbízott  és Jakus István községi
polgárőr parancsnok.
Pusztamérges Szeged város Rendőrkapitányságához, a mórahalmi őrshöz -mely
Szeged város Rendőrkapitányságának egy osztálya- tartozik. Kovács Mihály r.
alezredes elismeréssel szólt a mórahalmi őrs és a pusztamérgesi körzeti megbí-
zott munkájáról. A képviselőtestület elé terjesztett beszámoló nagyon részletes;
mindenre  kiterjedően  adott  tájékoztatást  országos,  térségi  és  pusztamérgesi
eredményekről. (idézet a beszámolóból)
„Pusztamérges település életében jelentős a külterületen lakók száma, mely
közbiztonsági  szempontból  –  az  ott  élők  vagyoni  biztonságának fenntartása
végett – jelentős feladatokat kíván a rendőrőrs dolgozóitól is. Az ismertté vált
bűncselekményeket elemezve elsősorban a vagyon elleni bűncselekmények do-
minálnak, ezen belül is a kisebb súlyú lopások. Az egyéb bűncselekmények
vonatkozásában a testi sértések, garázdaságok száma magas, de összevetve más
településekkel nem kirívó
Az ismertté vált bűncselekmények száma Pusztamérgesen az utóbbi  időben
„kiegyenlített” volt, kiugró időszak sem pozitív sem negatív értelemben nem
állapítható meg, elsősorban vagyon elleni bűncselekmények és testi sértések,
garázda jellegű bűncselekmények jellemzőek, mely utóbbiak a szórakozóhelyen
kialakult   baráti  beszél-
getésből  eldurvult  viták
ok-okozati  következmé-
nyei.  Ezen  ügyekben  a
helyi  polgárőr  szervezet
és a lakosok segítségével
egy-két  ügy  kivételével
eredményesen jártunk el,
az  ügyek  nagy  részében
bírósági  vagy  ügyészi
szakban tart  a büntetőel-
járás.  A  táblázat  adatait
elemezve  látható,  hogy
kirívó  emelkedésre  nem
nagyon lehet példát találni amely hisszük, hogy a körzeti megbízott jól végzett
munkáját bizonyítja...”     A testületi ülésen elhangzott, hogy

a  bűnmegelőzésre  kell  nagyobb
hangsúlyt  fektetni;  a  felvilágosító
munka  elengedhetetlen.  A  pusz-
tamérgesi  Polgárőrség munkájáról
elismeréssel szóltak a jelenlévők.

1.

Figyelem!
A  teljes  beszámoló  olvasható  a
Polgármesteri  Hivatal  hirdető-
tábláján is!

 Pusztamérges Község Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési
koncepciójának megvitatása. Az anyagot Szekeres Zsuzsanna megbízott

intézményvezető készítette.  A Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  vezetője  a
koncepcióban  a  helyzetelemzéstől  indult,  majd  bemutatta  a  települést,  ezt
követően pedig a szociá-
lis ellátási formákat.
Az intézmény feladatai-
ról  a  közelmúltban  már
adtunk  tájékoztatást.  A
szociális  munkában cél-
ként a tárgyi és személyi
feltételek  továbbfejlesz-
tése és több ellátási for-
ma bevezetése lett meg-
jelölve.
Koncepció készítés csak
a  2000  főt  meghaladó
településeknél  kötelező
feladat.  Pusztamérgesre,
mint kistelepülésre elké-
szült  összegzés  és  cél-
meghatározás elősegíti a
lakossági igények minél jobb kielégítését, ami önkormányzati elhatározás is.

2.

 Egyéb előterjesztések keretében az alábbi témák szerepeltek:
- az önkormányzat a tulajdonos kérésére visszavásárolta az Új u. 5. szám 

alatti építési telket
- Veres Antalné a Helyi Választási Iroda vezetője tájékoztatást adott az 
országgyűlési képviselők választásának pusztamérgesi eredményeiről.

3.

Átalakul a Térségi Vízmű-üzemeltetés
2006. május 15-én volt egy rendkívüli testületi ülés. Napirenden egyetlen téma
szerepelt:  a  mórahalmi  székhelyű Térségi  Vízmű-üzemeltetési  Intézmény át-
alakulása. A testület egy részletes tájékoztatóból megtudhatta az alábbiakat:
Domaszék és Röszke 2005. tavaszán bejelentette kiválási szándékát 2006. janu-
ár 1-i hatállyal. röszke víziközműveit ma már tehát a Tisza-Maros Víziközmű
Üzemeltető Kft. üzemelteti. Domaszék formai okok teljesülésének elmaradása
miatt nem válhatott ki; a Társulási Tanács nem járult hozzá. Röszke véleménye
szerint meg voltak elégedve az intézmény munkájával, de a döntésüket az hatá-
rozta meg, hogy az intézményi forma gazdaságilag eléggé rugalmatlan.
Röszke község kiválása miatt az egy településre jutó általános költségek növe-
kedtek, hiszen a központi általános költséget a bennmaradó településeknek kell
finanszírozni. Elérkezett tehát az ideje az intézményi forma újragondolásának,
amely 13 éven keresztül még jól működő rendszer volt, de ma már elavultnak
számít.
A testület határozatot hozott, mely szerint elviekben hozzájárul és támogatja a
Térségi Fejlesztési Társulás létrehozását és támogatja a Térségi Vízmű-üzemel-
tetési  Intézmény  szakmai  befektetővel  közösen  többségi  önkormányzati
tulajdonú kft-vé történő átalakulását.
A testületi ülésen Maróti Mihály a Társulási Tanács elnöke volt jelen és fűzött
szóbeli kiegészítőt az írásos anyaghoz. A megalakítandó kft-vel kötött szerződés
tartalmáról a képviselők később döntenek.
FIGYELEM! A szervezeti változások nem okoznak gondot a pusztamérge-
siek ivóvízellátásában.

összeállította: Gulácsiné Somogyi Ilona
helyettes jegyző

Kábeltévé
A múlt  hónaphoz hasonlóan
ebben a hónapban is lesz pót-
befizetés. A szokott helyen a
Közösségi  Házban május
25-én 15.30 – 17.30-ig lehet
befizetni az esedékes díjat.
Többen  jelezték,  hogy ügy-
félszolgálati napokon a befi-
zetést  nem tudják  megolda-
ni.  Magyariné Bende Henri-
etta  próbálja  egy  későbbi
időpontban (hétvégén) is fel-
keresni az előfizetőket.
A legegyszerűbb módja a ha-
vidíj rendezésének ha szám-
lavezető  pénzintézetüknél
erre megbízást adnak.
Ha az esedékes díjat időben
eljuttatják a Közösségi Ház-
ba,  szívesen segítünk ebben
is – a számláért pedig bármi-
kor bejöhetnek.
A foci VB idejére elkészül a
bővités:  a  Sport  1 alapcso-
magba kerül, a bővített cso-
magban pedig Film+ is lesz.

A szennyvízről
Pusztamérges  Község  Ön-
kormányzata 2006. május 2-
án rendkívüli  testületi  ülést
tartott. Ennek indoka az volt,
hogy  lezárult  a  szennyvíz-
tisztító építésének közbeszer-
zési eljárása.
Pusztamérges község szenny-
vízkezelésének  megoldása
tárgyú nyílt eljárást bíráló bi-
zottság értékelte, javaslatát a
testület elé terjesztette.
A  két  ajánlattevő  közül  a
SZEVIÉP Zrt.-t választotta a
képviselőtestület.  A  másik,
szintén érvényes pályázatot a
STRABAG Zrt. nyújtotta be.
A  szennyvíztisztító  megépí-
tése  128.520.000  Ft-ba
(bruttó összeg) kerül. A szer-
ződéskötést követően elindul
a munka, amelynek a tervek
szerint  2006.  augusztus  18-
ig kell befejeződnie. Ezt kö-
vetően indul a próbaüzem.

2.          Pusztamérgesi Hírlevél Pusztamérgesi Hírlevél 3.

Bűncselekmény        2002.   2003.   2004.  2005.
betöréses lopás 1 2 1 5
egyéb lopás 9      12 9 6
rongálás 2 2 - -
súlyos testi sértés - 1 - 2
lőfegyverrel visszaélés 2 - 1 1
közokirat-hamisítás - - 1 -
egyedi azon. jel hamisítás 2 1 1 1
visszaélés okirattal 1 1 - -
garázdaság - - 1 1
egyéb - - - 2

összesen        17      19     14      18

A MÓRAHALMI RENDŐRŐRS CÍME:
6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B. (Riasztási Központ)
telefon: (62) 581-040 fax: (62) 581-041

Az őrsparancsnok fogadóórája:
minden hónap első hétfőjén 14-16 óráig

A körzeti megbízott fogadóórája:
minden hónap páros hetein szerdán 16-18 óráig
telefon: (20) 209-53-24  Bakos László r. zls.

Segélyek formája 2005. évben
Rendszeres szociális segély 30 fő
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 126 fő
Időskorúak járadéka 2 fő
Ápolási díj 18 fő
Lakásfenntartási támogatás 9 fő
Átmeneti segély 23 fő

(pénzbeli és természetbeli)
Temetési segély 9 fő
Közgyógyellátás (összesen) 81 fő

alanyi 27
méltányossági 37
normatív 17

Mozgáskorlátozotti támogatás 12 fő
Beiskolázási támogatás 113 fő
Lakáshoz jutást elősegítő támogatás 2 család


