
Közművelődés, könyvtári szolgáltatás:
A könyvtár, mint ahogy már erről írtunk átkerült új he-
lyére a közösségi házba, ahol méltó körülmények kö-
zött várhatja olvasóit. A könyvtár állományának fejlesz-
tése minden évben folyamatosan történik, pályázati tá-
mogatás igénybevételével.
A művelődési házba költözött  a Turinform iroda, így
folyamatos nyitva tartása biztosítható.
A közösségi tér szerepét kiszolgálja a ház, ugyanis a ci-
vil  szervezetek  helye is  itt  található.  Kezdeményezés
történt a picehelyiség ifjúsági bázissá történő átalakítá-
sára.
Az  önkormányzati  ciklusban  megrendezésre  kerülő
programok 100 %-át a művelődési házban bonyolítjuk.
Minden évben elfogadásra kerül a rendezvény program,
így elmondható,  hogy évente  minden  hétre  jut  vala-
milyen falu lakosságát érintő rendezvény.
Szociális ellátás: 
A  képviselőtestület  létrehozta  a  Szociális  Alapszol-
gáltatási  Központot,  melynek  keretében  hamarosan
beindul az idősek klubja, nappali ellátási forma, melyre
a korábbi felmérések alapján nagy az igény. 

Működik a szociális ellátás rendszere, szociális étkez-
tetést  biztosítunk,  szociális  gondozónő  segíti  az  idős
embereket, a tanyagondnoki szolgálattal együtt.
Az intézmény látja el a gyermekjóléti szolgálat felada-
tait is.
Középiskola:
A középiskola működésének biztosítása volt legnagyobb
horderejű problémája a 2002-ben indult új képviselőtes-
tületnek. A probléma megoldása vagy meg nem oldása
Pusztamérges jövőjét is döntően befolyásolta.
Az  iskola  működtetése  nem  kötelező  önkormányzati
feladat. Az önként vállalt feladat ellátását át kellett gon-
dolni, hiszen aránytalan nagy terhet rótt a falura.
A középiskola megépítésének és működtetésének egy
háromoldalú  szerződés  az  alapja,  mely  Észak-Rajna-
Westfália tartomány, a Csongrád Megyei Közgyűlés és
Pusztamérges Önkormányzata között jött létre. Ebben a
szerződésben a település 25 évre vállalta a mezőgazda-
sági oktatást az intézményben, illetve 25 évre vállalta
az intézmény működtetését.

Az iskola működtetése többféle forrásból történik:
- a tanulók után járó normatíva, ami nem fedezi az is-

kola költségeit,
- az önkormányzat saját költségvetéséből igyekszik a

hiány erején felül pótolni. Ezt a pénzt a település a
saját  költségvetéséből  csak  úgy  tudja  biztosítani,
hogy egyéb ellátandó feladat rovására megy.  Pl. in-
tézményeinek felújítása elmarad.

- pályázaton nyert források.
A középiskola költségvetése közel fele a település költ-
ségvetésének.
El kellett gondolkodni, hogy ha továbbra is a település
magára  vállalja  az  iskola  működtetését,  akkor  lehet-
séges, hogy sem az iskola, sem az önkormányzat nem
tudja ellátni feladatát, mindkét helyről hiányzik majd a
szükséges anyai forrás. Felmerült a kérdés, hogy ha az
iskola működtetését átvállalja a megyei Önkormányzat,
akkor lehetőség nyílik arra, hogy a középiskola is fej-
lődjön, jobb körülmények alakuljanak ki a diákok és a
dolgozók részére és a település is időt nyerhet és erőt
gyűjthet a kötelező feladatai ellátására. 
A feladat átadására 2003. szeptember 1-től került sor, a
Csongrád Megyei Önkormányzat  az  első tanévben 60
millió,  majd  a  közvetkezőkben  közel  80  millió  Ft-ot
biztosított  költségvetéséből.  A  megyei  Önkormányzat
nemcsak a feladatot vállalta át, hanem tulajdonba kérte
az ingatlant is, így karbantartása, bővítése és az eszkö-
zökkel történő felszerelése is megoldott.
Pusztamérges számára tehát nincs önként vállalt feladat
ellátás, nincs kötelezettség 25 éve át, hiszen a megyei
Önkormányzat átvállalta. Több pénz marad saját költ-
ségvetésünkben, így lehetőség van a  pénzügyi helyzet
javítására, az elmaradt feladatok elvégzésére, a település
fejlesztésére. A megyei Önkormányzat működtetésével
a középiskola stabil  anyagi hátteret  kapott,  lehetősége
van  még minden téren a fejlődésre.

A döntés korrektségét ma már az eredmények
igazolják, de visszaút is lehetséges.

Kapcsolataink:
Testvér települési kapcsolataink működnek, a romániai
Zsombolyával és a németországi Herrischrieddel. 
A németországi  várossal  ugyan még nem írtuk  alá  a
megállapodást, de jeleztük feléjük szándékunkat.
A középiskola keretein belül tovább működik a francia
turisztikai kapcsolat, melyben még sok lehetőség van. 
Az  önkormányzat  nyitott  a  település  vállalkozói  igé-
nyeinek kielégítésére, a jogszabályi kereteken belül az
együttműködéshez mindkét fel pozitív hozzáállása kell,
mely részünkről biztosított. Pl. a FOBU Kft működése
folyamán problémaként felvetődött a szennyvíz elszál-
lítása, elhelyezése, mely az önkormányzati beruházás-
sal megoldódik.
A gazdasági programban kitűzött feladatok teljesültek,
bátran  terjeszthetők  az  elért  eredmények  a  település
lakossága elé.

Beszámoló a Pusztamérgesi önkormányzat
munkájáról 2002-2006

Az önkormányzati jogok, feladatok és hatáskörök a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. törvényben vannak rögzítve, így 1990. szeptem-
ber 30. óta a települések e szabály alapján tevékenykednek. Önkormányza-
ti döntést a Képviselő-testület, Önkormányzati Bizottság, polgármester hoz
a jogszabályi kereteken belül.
Az önkormányzat szabadon társulhat más helyi önkormányzattal, érdekei-
nek képviselete és védelme céljából területi, valamint országos érdekkép-
viseleti  szervezetbe tömörülhet,  feladat-és hatáskörében együttműködhet
külföldi helyi önkormányzattal.
A helyi önkormányzati jogok a településen választójoggal rendelkező la-
kosok közösségét illetik meg. A választópolgárok az önkormányzati testü-
letbe választott  képviselőik útján gyakorolják az önkormányzáshoz való
közösségi jogaikat.

A fentiek szerint működik településünk önkormányzata, választások útján létrejött Képviselő-testülete is. A helyi
önkormányzati képviselők és polgármester választás 2002. október 20-án volt.
A lakosság polgármesternek Dr. Papp Sándort választotta, a képviselő-testület tagjai lettek:

Sütöri László, Csala István, Csíkos István, Kószó Zsolt, Veres Csaba, Sólya Zoltánné és Turcsányi János.
Az új testület a választást követően 15 napon belül összeült, megválasztotta Sütöri László alpolgármestert, majd
bizottságokat hozott létre.
Ezek: 
- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
- Közművelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
- Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Turisztikai Bizottság
A ciklus időszakában két képviselő Veres Csaba és Kószó Zsolt lemondott képviselők mandátumáról, helyettük
képviselők lettek Farkas Gábor és Gyuris János.
Az új testület megtárgyalta a költségvetési koncepcióját, majd elfogadta a következő évi munkatervet. Ezek a fel-
adatok a testületi munkában állandóan megjelentek, úgymond az egész választási ciklusban kötelező feladat volt,
amire törvény kötelez.
A Képviselő-testület üléseinek és napirendjének száma 2002. október 20-tól 2006. május 31-ig terjedő időszakban az alábbiak
szerint alakult.

Év
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száma
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2002. okt. 20-tól 3 18 - - 16 3
2003. 18 91 11 91 72 16
2004. 15 73 10 54 60 20
2005. 11 98 8 77 51 17
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Az Országgyűlés - követve hazánk 
haladó önkormányzati hagyomá-
nyait, továbbá az Európai Önkor-
mányzati Karta alapkövetelmé-
nyeit - elismeri és védi a helyi kö-
zösségek önkormányzáshoz való 
jogait. A helyi önkormányzás le-
hetővé teszi, hogy a választópolgá-
rok helyi közösségre közvetlenül, 
illetőleg a választott helyi önkor-
mányzata útján önállóan és de-
mokratikusan intézze a helyi ér-
dekű közügyeit.
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a Petőfi utcai épület (külső vagy belső foto)



A Képviselő-testületnek a komoly felelősségteljes
munkáját mutatja, hogy a jegyzőkönyvi oldalak
száma:

2003-ban 423,
2004-ben 227,
2005-ben 303 ,
2006. május 31-ig  108 oldal volt.

A 2004-től megszűnő bizottságok is rendszeresen ülé-
seztek, külső, azaz nem képviselő-testületi tagjai is ak-
tívan vettek részt a döntésben.
Külső bizottsági tagként tevékenykedtek:
Dr. Tóth Lászlóné, Veres Csabáné, Dancs Miklósné és
Gyuris János.
A 2004-ben módosított SZMSZ szerint csak egy bizott-
ság működik, az ügyrendi bizottság; tevékenysége tör-
vény által meghatározott. A bizottság tagjai:
Gyuris János, Farkas Gábor, Turcsányi János.
A képviselő-testület konkrét cél meghatározásával egy
ad-hoc bizottságot hozott létre 2005-ben. A konkrét cél
a Polgármesteri Hivatal létszámának átvilágítása.
A bizottság tagjai:
Sütöri László, Csíkos István, Farkas Gábor.
Az önkormányzati törvény értelmében a Képviselő-tes-
tület  a  választási  ciklus  időszakára  elkészítette  a  fej-
lesztés főbb célkitűzéseit, a feladatokat tartalmazó gaz-
dasági programot. A program a lakossági igények alap-
ján a település fejlesztése érdekében fogalmazott meg
célokat, mely célok teljesítéséről jelen beszámoló kere-
tében be kell számolni.

A legfontosabb feladatok:

1. Egészséges ivóvíz folyamatos biztosítása
E célkitűzés megvalósult. A község egészséges ivóvíz-
zel történő ellátását a Mórahalmi Térségi Vízmű-Üze-
meltetési Intézmény biztosította.
Az önkormányzatok tulajdonában lévő cég jelenleg át-
alakulás alatt van, Kft. formában fog működni, külső
befektető segíti majd a fejlesztési feladatok megvaló-
sítását. Az átalakult intézmény 2007. január 1-től kez-
di meg munkáját.

A  régió  önkormányzatai  kö-
zött  mi  is,  konzorciumot  lét-
rehozva,  az  EU-s  elvárások-
nak megfelelő minőségű ivó-
víz biztosításához kezdtük el a
nagyszabású  projektnek  az
előkészítését.
Várhatóan  2010-ig  EU-s  tá-
mogatással  Kohéziós  alapból
a cél  megvalósult,  csökken a
víz szennyezettsége.

2. A szilárd és folyékony hulladék gyűjtése és
kezelése
A célkitűzés megvalósult. A szilárd kommunális hul-
ladék  elszállítását  rendszeresen  végezzük  a  lakosság
részére díjtalanul.  Ebben is társultunk, konzorciumot
hoztunk létre az ISPA projekt keretében megvalósuló
szegedi korszerű hulladéklerakó helyre kerülhet a falu
kommunális  hulladéka.  Folyamatban van a  szelektív
hulladékgyűjtés bevezetése is.
A folyékony hulladék elhelyezésére ez év őszére fel-
épül a gyökérzónás szennyvíztisztító is, mely techno-
lógiáját  tekintve  a  térségben  egyedülálló.  A  projekt
megvalósulásához  nyertünk  támogatást.  Jelenleg  fo-
lyik a  szippantó  autó  beszerzésére  irányuló pályáza-
tunk elbírálása.

A lakosság részére a
szennyvízhálózat  ki-
építését  nem  tervez-
zük,  figyelemmel  az
emberek  teherbíró
képességére.  Az  ön-
kormányzat  a  szip-
pantó  autó  segítsé-

gével  a  szennyvíztisztító  üzembe  helyezésével  meg-
oldja a lakossági igényeket.
3. Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyon
hasznosítása
Az önkormányzat vagyon a tulajdonában lévő vagyon-
ból és vagyoni értékű jogokból áll. Ezek szolgálják az
önkormányzati célok, feladatok megvalósítását. 
A helyi önkormányzatokról  szóló  törvény szerint  az
önkormányzat  törzsvagyonból,  ezen  belül  forgalom-
képtelen  és  korlátozottan  forgalomképes  vagyonból
áll.  A  vagyon  értéke  a  vagyonkataszter  szerint:
459.520.996 e Ft.
A vagyon egy része vállalkozói vagyon, mely szaba-
don értékesíthető.

Változás  tör-
tént  a  mű-
ködtetést  il-
letően.  A  kö-
zépiskola  a
Csongrád Me-
gyei  Önkor-
mányzat  ré-
szére  átadásra

került, ugyanis mint önként vállalt feladat veszélyez-
tette az önkormányzat működését.
A választási ciklus elején az önkormányzat 16 lakással
rendelkezett, melyből 5 lakás üresen állt. Jelenleg üres
lakással nem rendelkezünk.
Egy szolgálati lakást az önkormányzat gyógyszertár cél-
jára értékesített amellyel hosszútávra elősegítette, hogy
a település lakossága a gyógyszertári szolgáltatást hely-
ben igénybe tudja venni.

Önkormányzati ingatlanba kerültek a szociális ellátást
végző személyek is,  a Petőfi  utcai  két  lakásos épület
igénybevételével a Szociális Alapszolgáltatási Központ
került kialakításra. Az épületben alakítandó ki az idősek
klubja is, mely nappali ellátást nyújt az idősek részére.

Két lakásból a Szent István utca 6. szám alatt pályázati
támogatásból  lett  kialakítva  a  könyvtár,  a  közösségi
ház, mely az e-Magyarország pont szerepét is betölti.
Tíz közművesített építési telek eladásra vár, kb. 18 hek-
tár mezőgazdasági terület pedig további hasznosításra. 
A termőföldek folyamatos mezőgazdasági művelése ér-
dekében meghirdetésre került hasznosításra a lakosság
körében. Két terület hasznosítására sor került, a többi-
vel folyamatos a próbálkozás. A bérbe nem adott terüle-
tek  gondozásáról,  gyomtalanításról  az  önkormányzat
gondoskodik.
1. Tanyagondnoki hálózat kialakítása

A homokháti  önkormányzatok  társulása  pályázatot
nyújtott be a tanyagondnoki hálózat kialakítására. A
sikeres  projekt  segítségével  1  fő  lett  alkalmazva,
munkájával segítséget nyújt a rászorultak részére.

2. Kül-és belterületi  utak karbantartása folyamatosan
történik, a szennyvíztisztítóhoz vezető út is hamaro-
san aszfaltos lesz.

3. A Polgármesteri Hivatal, valamint az iskola, óvoda
intézményi átvilágítása megtörtént, a létszámcsök-
kentési elképzelések megvalósultak.

4. A HACCP előírás megvalósult.
Fejlesztési és beruházási adatok, elnyert pályázatok:
2003. Játékcsomag, szüreti fesztivál és kakaspörkölt-fő-
ző verseny, óvoda környezeti nevelés, HCCP bevezeté-
sének támogatása, közoktatás támogatása,
2004. Általános iskola eszközfejlesztés, logopédia, szü-
reti fesztivál és kakaspörkölt-főző verseny.
2005. Általános iskola eszközfejlesztés (CÉDE), óvoda
tetőfelújítás, hátrányos helyzetű családok segítése. Tele-
ház  kialakítása  (CÉDE),  4.sz.  ivóvízkút  létesítése
(CÉDE),  Könyvtár  kialakítása  (TEKI),  ESZA  tanya-
felelősi rendszer kiépítése, szennyvíztisztító létesítése,
e-Magyarország pont  kialakítása,   kültéri  futballpálya
felújítása, KAC zöldfalu pályázat (zöldfalu program).
Az önkormányzati és államigazgatási ügyek végre-
hajtásához pénzre van szükség.

Költségvetési  főösszegünk  az  alábbiak  szerint
alakult:

Minden évben igénybe kellett ven-
ni az ÖNHIKI-s támogatást a mű-
ködés biztonsága érdekében.
A 4 év alatt az alábbi pályázataink
voltak sikeresek:

2003. 25.281 e Ft
2004. 37.288 e Ft
2005. 54.233 e Ft
2006 elbírálás alatt van pályázatunk.

A  gazdasági  programban  a  közoktatás,  egészségügy,
közművelődés  és  szociális  területen  kívántunk
előrelépni.

Eredményeink:

Közoktatás:
– Az  általános  iskolánál  számítástechnikai  és  infor-

matikai hálózat kiépítésre került.
– Társulási  formában  látjuk  el  a  logopédia  ellátást,

gyógypedagógiai  tanácsadás,  korai  fejlesztés  és
gondozás,  továbbtanulási,  pályaválasztási  tanács-
adás. 

– A nevelő, oktató munka eredményességének növelé-
séhez az önkormányzat, a szülők, a pedagógusok jól
együttműködtek.

Változás történt az intézmény vezetésébe is.
Balla Vince pedagógus, iskolaigazgató nyugdíjba ment,
az új vezető Soór László lett.
Egészségügy:
– Az egészségügyi alapellátást biztosítjuk.
– Védőnői szolgálat, a háziorvosi és fogorvosi ellátás

jó színvonalú. Az orvosok továbbra is vállalkozási
formában  dolgoznak,  szerződéseik  az  önkormány-
zattal felülvizsgálatra kerültek.

Sajnos Börcsökné Dr. Trischler Anna elhunyt aki, mint
háziorvos önkormányzatunknál 25 évig látta el feladatát
mindenki megelégedésére. Az új háziorvos a praxisjog
megszerzését követően Dr. Bakos János lett, feladatát
2006. májuságtól látja el.

           Pusztamérgesi Hírlevél            3.2.          Pusztamérgesi Hírlevél

2003 317.874 e Ft
2004 201.533 e Ft
2005 230.801 e Ft
2006 226.685 e Ft
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Dr. Bakos János – a Megyeszéle foto


