
Korábban nyit,
de hamarabb zár

November 1-től új nyitva tartása lesz
az e-Magyarország Pontnak. Igazodva
a „téli menetrendhez” már nem csak a
keddi napokon nyit hamarabb, hanem
(hétfő kivételével) minden munkanap-
on – ezzel próbálva tehermentesíteni a
hivatalt  a fénymásolási és nyomtatási
feladatok alól.

Hétfő: szünnap
Kedd-péntek:   9 – 18
Szombat: 10 – 14
vasárnap:   zárva

Ez nem okoz fennakadást a szolgálta-
tások igénybe vételében: a nyilvántar-
tás alapján az utóbbi hónapokban 19
óra után már kevesen élnek az inter-
netezési  lehetőséggel.  A változásnak
takarékossági oka is van: így nagyobb
ugyan az átfedés a könyvtár nyitvatar-
tásával, ám energia is kevesebb fogy,
mert kevesebbet kell fűteni és világí-
tani is.

A hónap közepétől a belső hálózat fej-
lesztésével már a könyvtárból is elér-
hető az internet; ott két gép áll rendel-
kezésre. Jó hír ez azoknak, akik főleg
tanulási-, adatgyűjtési célú használói a
számítógépnek; az e-Pont  mozgalmas
délutáni  élete  néha a  legnagyobb kö-
rültekintés ellenére se kedvez az ilyen
jellegű munkának 
Így az e-Pontban 5 gép marad ugyan,
de a végeredmény a fontos: a munkaál-
lomások száma gyarapodott; már 7 gép
áll rendelkezésére a netezőknek.

-sal-

Pusztamérgesért
Sokan - talán mindannyian akik itt élünk – teszünk azért, hogy lakóhe-
lyünk Pusztamérges egy kicsit „különb” legyen mint a többi település.
Mert olyan jó érzés csupa pozitív dolgokat hallani arról a faluról, ahol
élünk.
Ha erre az ember külön energiát vagy pénzt is fordít, azt már önzetlen-
ségnek hívjuk. Ilyen önzetlen segítséget kapott a falunk egy köztünk élő
pusztamérgesi lakostól – Chifforné Harkai Emikétől.
Emike egy teljes tv-stábot – 15 fővel - meghívott és egy teljes napon át
vendégül látott saját otthonában azért, hogy cserébe ők elvigyék mesz-
sze földre a község jó hírét és hírt adjanak rólunk, a nálunk zajló életről.
Hírt  adjanak  eseményeinkről,  szokásainkról,  a  Szüreti  Fesztiválról
amellyel tisztelgünk a bor ősi kultúrája előtt, a kakaspörkölt főzésről,
amelynek keretén belül kinyílnak az otthonok és vendéget fogad majd-
nem egész Pusztamérges.
Emike és családja a Duna Tv-t hívta vendégségbe, akik elfogadták a
meghívást és velünk töltötték a napot, hírt adtak rólunk.
Talán nem túlzás, ha azt mondom – írom – Emike köszönjük ezt az
egész falu nevében! Köszönjük, hogy ebben a sérelmekkel telített roha-
nó világban gondolt valaki a falu közösségére, segítséget nyújt a maga
lehetőségeit felhasználva mindannyiunk számára.
Köszönjük szépen!

Sólya Zoltánné
programszervező és turisztikai ea.

Volt Retro – lesz másik is...
Egy kedvünkre való zenés-táncos  ren-
dezvény is lehet pihentető. Még akkor
is, ha részt veszünk benne és nem a fa-
lat támasztjuk.
Igen ám, de báli szezon híján erre elég
kevés lehetőség van mostanság; farsang
még odébb van, szilveszter is messze...

Na és? - mondta erre a Pusztamérgesi Ifjúsági Szervezet. Szerveztek egy
szombat estét, de nem a megszokott módon. Elővették a '70-80-as évek
zenéit és tüllszoknyát, trapéznadrágot túrtak a padláson. Plakátokon erre
kértek minden érdeklődőt a faluban sőt a környező településeken is.
Rendezkedtek, hívogattak – összejött. A 19 órai kezdés koraira sikerült;
a következő később kezdődik majd. Mert az 50-60 fős slágerpárti ven-
dégsereg  biztatása  lesz  következő.  Nem
retro (még nem) de garantáltan nem fogja
megbánni aki eljön!
Már most lehet kezdeni készülni, a lelkes
szervezők már keresik a zenét a stílushoz!
Keressék a plakátokat, szórólapokat és ér-
deklődjenek – mert lesz party...

A Pusztamérgesi Ifjúsági Szervezet
ezúton szeretné megköszönni, hogy

Pusztamérges Község Önkormányzata
díjmentesen rendelkezésükre

bocsátotta a Művelődési Házat a
rendezvényhez.

Megalakult az új képviselőtestület
A napirenden az alábbi témák szerepeltek:

 A Helyi Választási Bizottság elnöke, Nagy András-
né tájékoztatta a jelenlévőket a választás eredményé-
ről

 A polgármester, majd a képviselőtestület eskütételére került sor, majd átvették
a megbízólevelüket.
A polgármesteri programot ismertette Dr. Papp Sándor, majd az illetmények
megállapítására került sor.
A képviselők megválasztották az Ügyrendi Bizottságot, tagjai Turcsányi János,
Sólya Zoltánné és Kószó Zsolt. a bizottságnak feladata is volt az ülés további
részében: ők bonyolították le az alpolgármester választást, ami sikertelen volt.
Dr. Papp Sándor polgármester alpolgármesternek javasolta Balla Zsoltot. El-
mondta, hogy a lakosságtól legtöbb szavazatot kapott képviselőt azért javasolja
alpolgármesternek, mert tudása, emberi hozzáállása alkalmassá teszi a feladat
ellátására; 100%-ig élvezi bizalmát.
Az alpolgármester feladatát külön nem kell szabályozni, ugyanis azt a munkát
látja el amivel a polgármester megbízza; tartós akadályoztatása esetén teljes jog-
körrel rendelkezik.
A 8 fő szavazni jogosult közül 4 fő Balla Zsolt pedagógust választotta (titkos
szavazással) alpolgármesternek, 4 fő érvénytelen szavazata miatt azonban több-
ségi szavazat hiánya miatt az alpolgármesteri tisztség betöltetlen maradt.
Végül a testület megbízást adott a polgármesternek a szervezeti és működési
szabályzat átdolgozására (SzMSz).

Az  alakuló  testületi  ülésen  Kószó  Zsolt  három előterjesztést  tett,  az  egyik az
SzMSz-hez kapcsolódik, kettő pedig nem képviselőtestületi hatáskör.

összeállította: Gulácsiné Somogyi Ilona
helyettes jegyző

Idősek II. találkozója
Pusztamérges község Képviselőtestülete az elmúlt évhez hasonlóan meg szeretné
hívni és vendégelni Pusztamérges idősebb embereit, nyugdíjasait és közösen eltöl-
teni egy kellemes délutánt.
A találkozóra az önkormányzat lehetőségeit is figyelembe véve azokat az idős em-
bereket tudja meghívni és vendégül látni, akik Pusztamérgesen állandó lakcímmel
rendelkeznek és 60 éven felüliek, illetve ebben az évben töltik be 60. életévüket.
A délután sikeres megszerve-
zése  érdekében  kérem,  hogy
szíveskedjék  részvételi  szán-
dékát jelezni 2006. november
2-ig a Polgármesteri Hivatalba
vagy a Szociális Alapszolgál-
tatási  Központba  (Petőfi  u.
47.) visszajuttatott jelentkezé-
si lapon.

a tavalyi találkozón

Választás
Névjegyzékbe felvett válasz-
tópolgárok  száma  1017  fő
ebből 514-en jelentek meg a
választáson,  amely  50,54%-
os részvételt jelent. Mindösz-
sze 7 db érvénytelen szavazat
volt, a szavazatok megoszlá-
sa pedig így alakult:
POLGÁRMESTER
Dr. Papp Sándor 428
Tallér Györgyné 79
KÉPVISELŐ
Balla Zsolt 349
Sólya Zoltánné 333
Turcsányi János 325
Csíkos István 244
Csala István 225
Veres Csaba 215
Kószó Zsolt 195
Tóth-Baranyi Zsolt 169
Farkas Gábor 150
Tallér Györgyné 143
Kovács Sándor 138
Gyuris János 128
Gyuris Csaba 97
Vincze László 88

Ezen gondolatok jegyében
Tisztelettel meghívom

a Művelődési Házban
2006. november 9.

(csütörtök)
11 órakor kezdődő

II. IDŐSEK
TALÁLKOZÓJÁRA

Program  
11.00 Óvodások és Általános

Iskolások műsora
12.00 Idősek köszöntése
12.30 EBÉD és

kötetlen beszélgetésKIADJA: 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, Pulcz u. 23. Fehér Tibor (30) 391-02-50
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Koszorú
megrendelést
felveszek!

FODOR JÁNOSNÉ
Pusztamérges,

Szent István u. 8.
tel.: 06-30/409-76-43

Az új képviselőtestület 
2006. október 11-én 
tartotta alakuló ülését.

Dolgozni kell, dolgozni mu-
szály. Kétségtelen.
Aki hosszú távra tervez az 
tudja, hogy ugyanez a pihe-
nésre is igaz. Ez pedig nem 
csak az alvás lehet...



Együtt sokkal könnyebb

Kézen fogva
A  Szüreti  Fesztivál  napján
gyermek  szépségverseny  ke-
rült megrendezésre a Generali
Biztosító  Társaság támogatá-
sával. Ők vállalták fel a ver-
seny lebonyolítását,  díjazását
és  a  közönségzsűrizés  meg-
szervezését, levezetését. 

Gyönyörű gyerekekben gyö-
nyörködhetett  a  közönség és
természetesen  sokan  leadták
szavazatukat is. A szavazócé-
dulák megvásárlásából befolyt
összeget – 23.000 Ft-ot a biz-
tosítótársaság itt hagyta a szer-
vezőknek. Velük közösen tör-
tént  egyeztetés  értelmében  a
fenti összeg a helyi óvoda já-
ték- és eszközkészletének bő-
vítése céljából került átadásra
Farkas  Jánosné  óvodavezető
részére.
Ezúton is szeretnénk köszöne-
tet mondani a Generali Bizto-
sítónak ezért  a kedves és fi-
gyelmes adományért a falunk
javára.  A  köszönő  soroknak
pedig talán csak a lap szabhat
határokat, hiszen nagyon sok
embernek  tartozunk  köszö-
nettel  a  fesztivál  sikerében
végzett  munkájáért.  A fő tá-
mogatóknak, a kiállítóknak, a
főzőknek,  a  fellépőknek,  az
összes  segítő  embernek  aki
bármivel segítette a falu ren-
dezvényének sikerét.
Köszönjük szépen!

Sólya Zoltánné

Testületi ülés
Pusztamérges község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2006. szeptember
13-án tartotta a 2002-2006-ig terjedő választási ciklus utolsó ülését.
A napirenden az alábbi témák szerepeltek:

 Zárt ülés keretében szociális segélyek odaítéléséről döntöttek. Nor-
matív jogú  lakásfenntartási  támogatást kért 9 család.  A képviselőtes-
tület 5 család részére 2006. augusztus 1-től 2007. július 31-ig terjedő

időszakra összesen havi 18.700 Ft támogatást állapított meg, 2006. szeptember
1-től 2007. augusztus 31-ig terjedő időszakra 4 család havi 15.700 Ft támoga-
tásban részesült.
Szociális kölcsönt 6 fő kért, 3 fő 30.000 Ft-ot, 1 fő 20.000 Ft-ot, 1 fő 10.000 Ft-
ot kapott. 1 fő kérelmét a képviselők elutasították.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 3 család részére 28.000 Ft mértékben
állapítottak meg, 2 fő kérelme elutasításra került. Átmeneti segély 2 fő részére
lett megállapítva 3.000 – 3.000 Ft mértékben.
Az igények elbírálása során megállapításra került, hogy vannak olyan kérelme-
zők, akik valamennyi segélyformát ki szeretnék használni és elvárnák, hogy az
ő családjukat az önkormányzat minden segély típussal maximálisan támogassa.
Az önmérsékletet nem tanúsítók kérése az igazságosságot figyelembe véve nem
támogathatók!  Az  önkormányzat  költségvetése  véges,  úgy kell  gazdálkodni,
hogy az egész év során lehessen segíteni azokon akik rászorulnak. Kérelmükben
valós  információk  vannak és  nem hallgatnak el  olyan adatokat,  amelyeket  a
közvélemény tud.

1.

 A nyilvános ülésen  a Középiskola munkájáról kaptak a jelenlévők
mindenre kiterjedő, érdekes tájékoztatást. Kónya Gábor 2006. augusz-
tus 1-től tölti be az intézmény igazgatói feladatait, a testületi tájékozta-

tóra a volt igazgatóval, Dr. Tóth Lászlónéval készült fel. Idézet a beszámolóból:
2.
„Iskola a határon”
Ottlik Géza könyvének a címe intézményünkre és környezetére is találó néhány
tekintetben.

Pusztamérges Csongrád és Bács-Kiskun megye határán van.
Lakosságának száma 1200 körül van, az ezer fő határmezsgyéjén
A főbb útvonalaktól való távolság, a gazdaság nem túl kedvező változásai mi-
att a település sokszor a megélhetés nehéz határán mozog.
Sokak határvonalat látnak az iskola körül is, mely elkülöníti a településtől

pedig az iskola továbbra is szerves része a településnek, kapcsolatunk élő,
mindennapos
az iskolát – vagy ahogy mondani szokták, a falu „legértékesebb portáját” -
nem vitték el, csak az általa okozott pénzügyi nehézségek szálltak tova
ennek  köszönhetően  végre  talpra  állt  a  település (elég  ha  csak  arra
gondolunk, hogy kb. átlagosan +40 millió forint ráfordításba került volna a
településnek a középiskola fenntartása; ha ezt felszorzom a fenntartóváltás
3 évével akkor tulajdonképpen megkapjuk az új szennyvíztisztító teljes árát
a 120 millió forintot)
több látványos fejlődés is történt, pl:
– építkezések, fejlesztések pl. az óvodában, az általános iskolában, a Mű-

velődési Házban, a Teleház kialakítása, a football-pálya fejlesztései
–  nem kell kölcsönökhöz folyamodni a működéshez...

a középiskola, a FOBU Kft után a település  legnagyobb foglalkoztatója,
sőt több tekintetben fogyasztója (bolti vásárlások, felvásárlások, megrende-
lések stb.) és egyben ellátója is (étkeztetés, szállás, rendezvényi helyszín)

Ki kell emelni, hogy a 2003-as fenntartóváltás más szempontból is indokolt volt:
– a település nehéz anyagi helyzetére való tekintettel a megye hamarabb átvette

az iskolát
– stabilabb anyagi háttér
– stabilabb szakmai háttér

A mezőgazdasági tevékenységet folytatók figyelmébe
ajánlom a következő néhány fontos információt:
1. A  Nemzeti  Földalapkezelő  Szervezet  Csongrád
Megyei Területi Irodája árverési hirdetményt tett közzé,
mely szerint Ásotthalmon. Ruzsán és más környező te-
lepüléseken termőföld árverést tart. Az árverések idő-
pontjai október 31. és november 3; helyszíne Szegeden
az FM Hivatal. Az árverésekkel kapcsolatban további
tájékoztatást az ügyfélfogadásokon adok.
2. Az környezetgazdálkodási támogatásban részesülő
gazdálkodók a 2005-2006 gazdálkodási évre vonatkozó
gazdálkodási  naplójuk  egy  aláírt,  kitöltött  másolatát
2006. október 1.  és december 31.  közötti  időszakban
kell  beküldeni  a  Növény-  és  Talajvédelmi  Központi
Szolgálat címére: 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
3. Az állatjóléti támogatások igényléséhez szabályos-
an kitöltött felvásárlási jegy is szükséges. Gyakran hi-
ányzik a termék megnevezése – hízósertés vagy vágó-
sertés – és a statisztikai besorolási szám. Ezek hiánya
miatt az MVH már sok termelőt hiánypótlásra szólított
fel . A támogatás összegét az MVH-tól kapott igazolás
csatolással az APEH-től lehet igényelni a jövő év elején
a 0711-es bevalláson.
4. A területalapú támogatások összegét 2006. decem-
ber 1. és 2007. június 30. között utalja át az MVH a jo-

gosult termelők pénzintézeti számláira.
5. A mezőgazdasági célra felhasznált gázolaj jövedé-
ki adójából literenként 68 forint visszaigényelhető az
idei gépi munkák befejezése után. Elszámolható meny-
nyiség évente legfeljebb a következő lehet:
 - szántó   95 liter/ha
 - szőlő, gyümölcs 194 liter/ha
 - gyep   12 liter/ha
Az ügyintézéshez az alábbi iratok szükségesek:
 - 30 napnál nem régebbi földhasználati lap
 - MVH regisztráció
 - VPID szám

 - gázolaj vásárlását, vagy gépi szolgáltatás 
igénybevételét bizonyító, saját névre szóló, sza-
bályosan kitöltött számlák

6. Az őstermelők adózásával, járulékfizetésével
kapcsolatos szabályok változásairól jelenleg nem áll
rendelkezésre elegendő információ, ezért a
későbbiekben adok róla tájékoztatást.
A feladatkörömbe tartozó ügyekben készséggel állok
rendelkezésükre ügyfélfogadási időben személyesen,
vagy az ismert telefonszámokon.

Fődi Imre falugazdász

ÚJ!   ÚJ!   ÚJ!   ÚJ!   ÚJ!   ÚJ!
Hirdesse cégét, termékeit a

kibővített oldalain!

Hirdetését 600 háztartásban fogják
olvasni minden hónapban.

Áraink:
1 oldal (190x265 mm) 4.000 Ft
½ oldal (190x128 vagy 92x265 mm) 2.000 Ft
¼ oldal (190x63,  92x128 vagy44x265 mm)
              álló ill. fekvő elrendezéssel 1.000 Ft
1/8 oldal (190x28 vagy 92x63 mm) 500 Ft
1/16 oldal (44x63 mm) 250 Ft
1/32 oldal (44x29 mm) 125 Ft

Részletekről, hirdetési feltételekről
érdeklődjön az e-Magyarország Pontban!
(Pusztamérges, Szent István u. 6. tel.:286-688)

Szórólapját, hirdetését kérésére
meg is szerkesztjük.

Pusztamérgesi Hírlevél 5.2.          Pusztamérgesi Hírlevél

Az intézmény költségvetése megközelíti a 
150 millió forintot.

A falugazdász hírei



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pusztamérges Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve a 2007. évre ezennel kiírja a 

B U R S A  H U N G A R I C A
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

pályázatot a felsőoktatási hallgatók számára.
a 2006/2007. tanév II. és a 2007/2008. tanév I. félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag
támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú
alapképzésben,  mesterképzésben,  egységes,  osztatlan
képzésben,  felsőfokú  szakképzésben  folytatják  tanul-
mányaikat.
A 12/2001.  (IV.28.)  OM rendelet  értelmében  nem
részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi
és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.

Figyelem!  
● A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felső-

fokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogo-
sultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra

● Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek
meg a pályázati kiírás feltételeinek.

● Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban ál-
lók nem jogosultak Bursa Hungarica ösztöndíjra.

● Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2006. szeptemberében
tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.

● Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hall-
gatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőokta-
tási intézményben a pályázás időpontjában szünetel.
Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2006 /
2007. tanév II. félévére már beiratkozzon a felsőok-
tatási intézménybe.

● Amennyiben a pályázó egy időben több felsőok-
tatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll,
pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt
kell megneveznie, amellyel elsőként létesített álla-
milag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsőok-
tatási intézmények szerződése alapján folyó, kö-
zösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a
másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két sza-
kos képzés esetében a hallgató az állami felsőok-
tatási intézményt köteles megnevezni.

Az ösztöndíj  időtartama 10 hónap,  azaz  két  egymást
követő tanulmányi félév (2006/2007. tanév II. illetve a
2007/2008. tanév I. féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2007. március

Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a támoga-
tott pályázó hallgatói jogviszonya a 2006/2007. tanév
II. félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Ha a
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel
meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztön-
díjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban
újra kell pályázni!

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósí-
tásra, amelyekben  a pályázó beiratkozott, államilag tá-
mogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a
támogatás visszavonásáról, ha a támogatásban részesített
a települési önkormányzat illetékességi területéről elköl-
tözik. Az ösztöndíjat visszavonó határozat csak a meg-
hozatalát követő félévtől ható hatállyal hozható meg.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB já-
rulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adó-
alapot növelő jövedelemnek számít.
A pályázatot Pusztamérges község Polgármesteri Hi-
vatalánál írásban, a hivatalban és az e-Magyarország
Pontban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó ál-
tal aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2006. november 2.
A pályázat kötelező melléklete a felsőoktatási intézmény
által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás. A pályázónak
szociális  rászorultsága  igazolására  pályázata  kötelező
mellékleteként az alábbi okiratokat kell csatolnia:
● a pályázó és vele egy háztartásban élők egy főre jutó

jövedelmének havi forint összege
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiá-
nyában a pályázat formai hibásnak minősül. A települési
önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formai-
lag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályá-
záskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő
nyilvánosságra hozatalához.
A  pályázó  pályázata  benyújtásával  hozzájárul  ahhoz,
hogy a felsőoktatási intézmény tanulmányi jogviszonyá-
ról az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága
Felsőoktatási Pályázati Osztályának, illetve a támogató
önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beér-
kezett pályázatokat. A települési önkormányzat dönté-
séről és annak indokáról 2006. december 5-ig írásban
értesíti a pályázókat. Az Oktatási Minisztérium Alapke-
zelő Igazgatósága 2007. március 16-ig írásban értesíti a
települési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegé-
ről és a folyósítás módjáról.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel
nem élhet.

Bővebb felvilágosítás: www.bursa.hu

Az iskolába belépő gyermekek, tanulók felkészültsége
Az iskolába érkező tanulók felkészültsége igen különböző. Az általános iskolában
elért tanulmányi eredményük átlagosan közepes. A tehetséges, kiváló képességű
tanulók szeged vagy Kiskunhalas neves iskoláit választják, hozzánk többnyire a jó
közepes vagy gyengébb tanulmányi eredményű tanulók jelentkeznek. Az induló
évfolyamokon szinte minden tantárgy esetében meg kell küzdeni a tanulók „egy
szintre” hozásával. Alapvető hiányosságok vannak:

a hatékony tanulás módszereiben
a szövegértés-szövegalkotásban
matematikában
idegen nyelvben
informatikában

Ezeken segítünk az emelt óraszámokkal, tanórán kívüli foglalkozásokkal, mely az
itt dolgozó pedagógusokra nagy feladatot ró.
Mára úgy néz ki, hogy stabilabb körülmények teremtődtek, de valószínűleg marad
a „kisiskolaságunk” - főként a demográfiai mélypontnak köszönhetően. Ezen a
színesebb  beiskolázási  programmal (honlap,  plakát,  prospektus,  hirdetések,
nyílt napok, nyílt rendezvények, toborzó körút, szülői értekezletek, felmérések, jó
kapcsolat a helyi önkormányzatokkal, iskolákkal) új képzések kialakításával pró-
bálunk segíteni.
A képviselőtestület megállapította, hogy nem volt rossz döntés az önkormányzat-
tól, amikor a működtetést átadta a megyei önkormányzat számára.

 napirend keretében az önkormányzat költségvetése 2006. I. félévi telje-
sítésének az értékelésére került sor.
Eredeti bevételi előirányzat 226.685.000 Ft

módosított előirányzat 230.292.000 Ft
teljesítés 124.324.000 Ft
teljesítés %-a 54         

3.
Eredeti kiadási előirányzat 226.685.000 Ft

módosított előirányzat 230.292.000 Ft
teljesítés 112.697.000 Ft
teljesítés %-a 49        

 napirend keretében a 2002-2006. évi önkormányzati ciklusban végzett
munka értékelése volt. A képviselőtestület a beszámolót egyhangúlag el-
fogadta. (a Hírlevél hasábjain már olvashatták a teljes beszámolót)4.
 napirend keretében a pusztamérgesi idősekkel való foglalkozásról ké-
szült beszámolót vitatták meg a jelenlévők és meghatározták az elkövet-
kezendő feladatokat. Nagy előrelépés történt az önkormányzat által biz-

tosított szociális ellátásban. A cél a rászorultakon való segítés!
5.

 napirend keretében döntött a testület  egyéb előterjesztésekről, mégpe-
dig módosult az önkormányzati költségvetés, a Petőfi u. 8. szám alatti
telket eladta a testület bruttó 103.200 Ft-ért; egy köztisztviselői státuszt

szüntetett meg, módosította a Pusztamérgesi Óvoda és Általános Iskola alapító
okiratát, lehetővé téve a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását, nevelését.
ezek után a Bursa Hungarica pályázat kiírására került sor (a felhívás e számunk-
ban olvasható) Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői munkaköré-
re írt ki pályázatot zárásként a Képviselőtestület.

6.
A képviselők tájékoztatást kaptak az elmúlt önkormányzati ciklus pénzügyi
helyzetéről, e tájékoztatás a jegyző részére törvényi kötelezettség volt.

Hírlevelünk decemberi számát színes falinaptár melléklettel tervezzük megje-
lentetni, amelybe -a hírlevélhez hasonlóan- szintén várjuk reklámhirdetéseiket,

egész évre szóló közlendőiket. Ha élni kíván a lehetőséggel a részletekről
érdeklődjön az e-Magyarország Pontban! Tel.: 286-688

Kábeltévé
A jövő hónapban is a máso-
dik és negyedik csütörtökön
lehet  a havi  előfizetési  díjat
befizetni, azaz  november 9-
én és 23-án lesz ügyfélszol-
gálat a szokott időben, délu-
tán ¾ 4 – ½ 6-ig a Közösségi
Házban.

Segítség!
Kérem segítsenek Önök is –
akiknek  módjában  áll  ezt
megtenni!  Polyákné  Juliska
néni háza porrá égett néhány
hete a ruzsai határban. A né-
ninek mindössze (majdhogy)
csak annyi maradt a vagyona,
ami a rajta volt ruházata.
Az idős néni segítségre szo-
rul most ebben a helyzetben.
Aki  úgy érzi  van  felesleges
téli  jó  állapotú  ruhadarabja
(kb. 42-44-es méret, alacsony
termetre)  takarója,  és  egyéb
olyan használati eszköze ami-
vel  segíteni  tud  –  jelezze  a
tanyagondnokságot ellátó lá-
nyoknak, akik minden segít-
séget és törődést igyekeznek
megadni Juliska néninek.
Köszönettel:

Sólya Zoltánné

Az adóból
Az Óvodák Kistérségi Egye-
sülete (Ásotthalom, Bordány,
Forráskút, Mórahalom, Öttö-
mös,  Pusztamérges,  Ruzsa,
Üllés, Zákányszék, Zsombó)
köszöni a 2005. évi adófela-
jánlásokat. A 114 ezer forin-
tot zenés farsangi műsorokra
fordítottuk  a  10  óvoda  888
óvodása számára. 
Tájékoztatásul  közöljük,
hogy 2006.  évben  245  ezer
forint adófelajánlásban része-
sült egyesületünk. Ezt az ösz-
szeget mobil játszótér vásár-
lására szeretnénk fordítani.
Támogatásukat a jövőben is
köszönettel várjuk.
Adószám: 18465693-1-06

Sádtné Papp Mária Ibolya
OKE elnöke

4.          Pusztamérgesi Hírlevél Pusztamérgesi Hírlevél 3.


