
A falugazdász hírei
1 ., Az előző számban már adtam tájékoztatást az ős-
termelői adószám kéréssel, a szigorú nyugta- ill.
számlaadási kötelezettséggel kapcsolatban. Újabb
információkra alapozva ezt az alábbiakban egészíte-
ném ki:
Az adószám és alanyi adómentesség - ÁFA vonatko-
zásában - igénylésének újból meghosszabbított ha-
tárideje március 31 -e. Kompenzációs felárat csak
adószámmal tendelkező őstermelő kaphat.
A felvásárló felvásárlási okiratot állít ki, a termelő-
nek nem kell nyugtát, vagy számlát készíteni. Ezt
az okiratot a felvásárló és a termelő egyaránt aláírja.
Az alanyi ÁFA mentesség évi 5 millió Ft bevételig
lehet kérni, de ebbe csak a magánszemélyeknek tör-
tént értékesítés számít be, a felvásárlónak eladott
termékek értéke nem.
Az őstermelő köteles eladáskor kézi nyugtát adni,
vagy ha a vevő számlát kér, úgy azt adjon.
Közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők egyen-
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Az Általános Iskola
mobiltelefonon is hívható;
06-30/866-10-55
A vezetékes telefonszám

változatlan marad: 286-752

Menetrend
A buszmegálóból rendszerint eltűnik.. .
Sokan kérték és keresték a menetrendet.
Pusztamérges - Szeged (Üllésen át)
4.09 M 4.59 N 5.34 M 6.09 X
7.04 X 8.04 N 10.04 X 12.04 Msz

12.09 X 13.04 Msz 14.1 9 X 16.09 N
18.04 D 19.04 X 20.1 9 X
Pusztamérges - Szeged (Zákányszéken át)
4.00 N 5.50 N 6.45 M 7.00 Msz

10.50 X 12.05 N 15.1 0 X 16.10 M
16.1 5 Z 16.58 M 20.05 N
Pusztamérges - Ruzsa (közvetlen)
7.36 M 14.31 I
Pusztamérges - Kiskunhalas
6.41 X 12.36 M 12.41 Szn 14.31 W

14.41 L
JELMAGYARÁZAT

D szabadnapok kivételével naponta
M munkanapokon N naponta
Msz munkaszüneti napokon
X munkaszüneti nap kivételével naponta
Z szabad- és munkaszüneti napokon
W tanszünetben munkanapokon,

valamint a hetek utolsó tanítási napján
L hetek utolsó munkanapja kivételével naponta
I iskolai tanítási napokon SzN szabadnap

Tisztelt Pusztamérgesiek!
Községünk 2008-ban ünnepli fennállá-
sának századik évfordulóját. Ebből az
alkalomból szeretnénk egy színvonalas
programsorozatot szervezni, megemlé-
kezni az elmúlt 100 évről. Szeretnénk
egy olyan helytörténeti kiállítást létre-
hozni, amely bemutatná Pusztamérges
múltját és jelenét, bemutatná az itt élő
emberek munkáját, mindennapjait.
Ezért kérem a Tisztelt Lakosságot,
hogy aki a kiállítás létrejöttét bármivel
tudná segíteni (tárgyi eszközök, fényké-
pek, illusztrációk, dokumentumok, új-
ságcikkek, szabadidős alkotások stb.)
kérem jelentkezzen a Művelődési Ház-
ban vagy az e-Magyarország Pontban.
Segítségüket előre is köszönöm:Dr. Papp Sándor polgármester

Pusztamérges gyászol
Nehéz tollat ragadni és még nehezebb egy olyan ember munkásságát
összefoglalni, aki váratlanul, tragikus hirtelenséggel hunyt el, hagyott itt
minket.
Nehéz róla megemlékeznem, hiszen jó barát, jó kolléga és jó ember volt.
Lehet, hogy furcsán hangzik tőlem a jó barátság kifejezés, hiszen jelentős
volt köztünk a korkülönbség, de a személyes beszélgetések során mindig
megerősített, „Sanyi, barátok között, ez így szokás”.
Dr. Tóth László 1943. november 25-én született a Szatmár megyei
Olcsván. Szülőfalujában végezte az általános iskolát, majd középiskolai
tanulmányait Mátészalkán folytatta, állatorvosi diplomáját Budapesten
1967-ben szerezte.
l969-ben került Pusztamérgesre, és Öttömös községgel együtt itt látta el az
állatorvosi teendőket, haláláig. Nem volt idegen „bevándorló”, hiszen
mindenkit ismert és Őt is mindenki ismerte.
Gyorsan beilleszkedett, és felvette az itteni emberek életritmusát, amit oly
sokszor túl is szárnyalt. Családot alapított, dolgozott, közéleti
tevékenységet folytatott, gazdálkodott, és tervezett. A mának élt és a
holnapra gondolt. Nem volt előtte lehetetlen, mindig a megoldást, a
lehetőséget kereste. Az elmúlt 40 évben Pusztamérgesen jelentőset alkotott,
hiszen mindenben segített, mindenkin segített.
- 1 970-től a Hazafias Népfront helyi elnöke: elkezdődik a parkosítás, az

utcák fásítása, a Kossuth utcában a portalanított út kiépítése az orvosi
rendelőig
- segítségével megépült a kényszervágóhíd

- 25 évig elnöke a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, majd
tiszteletbeli elnöke, munkáját a Tűzvédelem érdemérem arany fokozatával
ismerték el
- segítségével épült meg az általános iskolai salakos-és bitumenes pálya
- vezetője és csapattagja volt a megyei első osztályban szereplő kézilabda

csapatnak
- a helyi Gazdakör alapítója és elnöke
- létrehozta az Árubeszerző, Termékértékesítő és Szolgáltató Szövetkezetet

- tanácstag, végrehajtó bizottsági tag volt, majd a rendszerváltást
követően egy ciklusban helyi képviselő.
A teljes munkásságát nem lehet felsorolni, de nem is szükséges ahhoz,
hogy a pusztamérgesi ember tudja: mindenhol ott volt, és mindenhol a
fejlődést, a haladást akarta szolgálni, és szolgálta is. Mindig a közösség, az
emberek érdekeit tartotta szem előtt, küldetésének tekintette a vidéki,
elsősorban a falusi emberek életének jobbátételét, érdekeinek képviseletét.
Pótolni Őt nagyon nehéz, szinte lehetetlen.
Mindannyian, akik ismertük, tisztelettel és szeretettel emlékezünk rá.
Fájdalmasan érintett bennünket hirtelen távozása, emlékét, mi
pusztamérgesiek örökre szívünkben őrizzük.
Pusztamérges község Önkormányzata, Pusztamérges lakossága, a barátok
és jómagam nevében búcsúzok Tőled Laci bácsi, nyugodj békében, az Isten
áldjon meg. Dr. Papp Sándor polgármester

1 százalék
A Szent Flórián Önkéntes Túzoltó
Egyesületnek felajánlott 2006 évi jöve-
delemadó 1%-ok ebben az évben admi-
nisztrációs hiba miatt nem érkezhettek
meg az egyesület számlájára. A helyzet
normalizálódott, így továbbra is fogad-
ni tudjuk támogatóink felajánlásait. Az
így kapott összeget felszerelésünk kor-
szerűsítésére és ifjúsági csapatunk ver-
senyre felkészítésére fordítunk. Segítse
Ön is adója 1%-ával Pusztamérges tűz-
védelmét!

Adószámunk:

18457555-1-06
Köszönjük támogatásaikat!Szent Flórián Ö.T.E.

fizetett politikai hirdetés

lően osztják meg egymás között a bevételt akkor is, ha csak egyi-
kük kért adószámot. Ugyanakkor az 5 milliós alanyi ÁFA mentes-
ség csak az adószámmal rendelkező családtagot illeti meg.
2., Járulékfizetési és bevallási kötelezettség terheli továbbra is a fő-
állású őstermelőket a negyedévet követő hó 12-ig.
Az évi 7 millió Ft árbevétel alattiak bevételük 20%-a után fizetnek
9,5% nyugdíj járulékot és 4 % egészségbiztosítási járulékot négy
részletben. Ezért szolgálati idő és természetbeni egészségügyi ellá-
tás illeti meg az őstermelőt.
Az év közben kezdő, másképpen nem biztosított őstermelő a havi
69 ezer Ft-os minimál bér után fizeti meg járulékait.
Akinek a már meglévő és a még 62 éves koráig lehetséges szolgá-
lati ideje együttesen nem éri el a 20 évet, az 2008-ban havonta
4.350 Ft járulékot köteles fizetni, melyért természetbeni egészség-
ügyi ellátásra jogosult.
A járulékfizetés alóli mentesség érdekében 2008-ban már nincs le-
hetőség önkormányzati hatósági bizonyítványt beszerezni. A szoci-
ális rászorultság feltétele, hogy a kérelmezőnek és családjanak ne
legyen vagyona.
Aki a számítógépes nyilvántartás szerint - az orvosnál - esetleg
nem minősül biztosítottnak, az adategyeztetés céljából keresse fel
az Egészségbiztosítási Pénztárat!
3 . , Az őstermelői igazolványok érvényesítéséhez idén egy adatla-
pot is ki kell tölteni, melyhez az adószám és a földhasználati lap is
szükséges.
Őstermelői igazolványt bejelentett lakcímre lehet igényleni, díja
változatlanul 1 ezer Ft.
4. , Az idei területalapú támogatás igénylése reményeink szerint
március második felében megkezdődik. Lehetőség lesz elektroni-
kus módon történő kérelem benyújtására is, ezért kérem, hogy aki
élni szándékozik ezzel a lehetőséggel, az mielőbb közölje ezt ve-
lem!
5., 2008-tól lényeges változás lesz a mezőgazdasági célú gázolaj-
felhasználás jövedéki adójának igénylési szabályaiban. Egysége-
sen 97 l/ha mennyiség után igényelhető szántó, szőlő-gyümölcs,
gyep művelési ágakra. A falugazdász nem a munkafázisok elvégzé-
sét fogja igazolni, hanem a használatban tartás időtartamát. Évközi
használatbavétel esetén havi 1 /1 2 rész igényelhető. Földhasználó
az, aki a "Földhasználati lap" szerint a hónap első napján használja
az adott termőföldet. Igényelni egész évre a tárgyévet követő janu-
ár 1 5-től lehet. Gépi szolgáltatások és gázolajvásárlások szabályos
számlái változatlanul szükségesek. Fontos tudni, hogy a géppel ké-
szített számlák kézzel nem helyesbíthetők! A "Regionális Jövedéki
Központ" új elnevezése "Regionális Ellenőrzési Központ"; székhe-
lye változatlanul Kecskeméten van.
6., Várhatóan új pályázati lehetőség nyílik meg április 1 -ével, 50
kW-nál kisebb teljesítményű gépek 35%-os támogatással történő
beszerzésére.
Az Önök segítő együttműködésével az ügyintézés sikeresebb,
gyorsabb lehet!
2008.01 .28. Fődi Imre falugazdász
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Képviselőtestületi ülés
Pusztamérges község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2007. november 28-ai ülésén megtárgyalta a
pusztamérgesi ivóvízhálózat működéséről szóló
beszámolót.
A beszámolóban és a tanácskozás során is szó volt a IV.sz.
kút problémájáról, homokolásáról.
A vízmű vezetője szerint a kút hibájának megtalálását
nehezíti, hogy a 90-es csőbe nem tudnak kamerával
vizsgálatot végezni. Ha a további vizsgálatok a kút
meghibásodását mutatják, csak egy új kút létesítése a
megoldás, mert ezt a kutat javítani nem lehet.
Kérdéses lesz, hogyan lehet a kivitelezőn ezt behajtani,
mennyi ebből az ő hibája. Hosszú jogi procedúrának
néznek elé.
A hálózat műszaki állapotának romlása komoly anyagi
eszközök befektetését igénylik. Lassan el kellene jutni oda,
hogy fokozatosan be kellene építeni a vízdíjba ennek a
felújítási költségeit. Ebben az esetben nem lesz sem a
lakosságra, sem az önkormányzatra olyan megterhelő ez a
költség. A vízdíjakból a rekonstrukcióra is fordítani kell, a
költségeket meg kell fizetni a díjban. 1 993. óta az inflációs
szint 522 %-os emelkedést eredményezett, ehhez
viszonyítva 40 %–os az elmaradás. Pusztamérgesen
mindig minimális volt a díjemelés, az amortizációt, a
felújítási költségeket a vízdíjba be kell építeni.
Tájékoztató készült a szennyvíztelep működésének
tapasztalatairól, melyben a kivitelezést végző alvállalkozó
a próbaüzem alatt szerzett tapasztalatokról és számszerű
adatokról számolt be. Elmondta, hogy a korábbi
tájékozóban jelzett problémák nagy része megoldódott.
Külön kezelik a kommunális szennyvizet és a FOBU
szennyvizét. A FOBU Kft-től szállított szennyvíz miatt
külön szűrőt építettek be, amely a tollpihét felfogja. A
kiegyenlítőtartály beépítésével pedig megoldódott a
szennyvíz ürítésekor keletkezett lökéshullámok
megszüntetése.
A fenti plusz beruházások költségeit a REWOX Kft
viselte, amely meghaladta a 3 millió Ft-ot.
A Környezetvédelmi Felügyelőség hozzájárult a hivatalos
próbaüzemhez, ezért a próbaüzem 2007. november 2-án
megkezdődött. A próbaüzem 90 napos, az utolsó hónapban
már legalább l főnek ott kellene lenni betanulni, aki a
későbbiekben a telepen fog dolgozni. A berendezések
üzemeltetése bizonyos fokú szaktudást igényel.
Két szennyvíziszapgyűjtőt helyeztek el. Árajánlatot kértek
a kiskunhalasi és kiskunmajsai befogadó állomástól. Ezek
az ajánlatok 3-5 e Ft között vannak. Makón ez jelenleg
1000 Ft-bakerül, a probléma, hogy messze van.
A tél is befolyásolhatja a próbaüzemet. A FOBU Kft-től
megfelelő mennyiségű szennyvíz érkezik, melyet a
REWOX Kft külön szerződés alapján szállít. A
főkivitelező a SZEVIÉP nem kíván hozzájárulni a plusz
költségekhez, elzárkózik attól is, hogy a tavak be legyenek
kerítve. Erre azonban megoldást kell keresni.
Ezen az ülésen is és korábban is már többször felvetődött,
hogy a szennyvíztisztító-telepen hiányosságok
mutatkoznak, mint pl. nincs teljesen bekerítve, nincs
kiépítve a belső úthálózat stb. Hosszabb távra kellene egy
szennyvizet szállótó gépkocsi is. Az említett hiányosságok
nem voltak része a nagy beruházásnak, így ezt más módon,

illetve újabb pályázatok útján próbálja az önkormányzat
megoldani. Felmerült annak a kérdése is, hogy éri-e anyagi
hátrány az önkormányzatot amiért eddig húzódott a
próbaüzem beindítása.
A Mórahalmi Vízmű vezetője, mint szakember átnézte a
beruházással kapcsolatos pályázatot és szerződéseket,
amellyel kapcsolatban az alábbiakat mondta: Számára is
kiderült, gyorsan készült és gyorsan kivitelezett
pályázatról van szó. A pályázati lehetőségeket ismerve,
már az is csoda, hogy ilyen kis település megnyert egy
ilyen nagy pályázatot. Tudni kell azt is, hogy egy ilyen
pályázaton nyert beruházásra sorban állnak a nagy
városok, főleg az ilyen szennyvíztisztító-telep
kialakítására. Értékelendő, hogy ilyen körülmények között
is fel merték vállalni ezt a beruházást.
A pályázati pénzek lehívásához szükséges volt erre a gyors
munkára, a beruházás megépítésére és műszaki átadására.
Azzal is elégedettnek kell lenni amit az alvállalkozó
elvégzett, sőt többet tett annál, mint a szerződés szerint
kellett volna. Nem biztos, hogy mindig a jogi procedúra a
jó megoldás, óvatosan kell ezzel bánni. Most már arra kell
koncentrálni, hogy a telep beinduljon. A határidőt az
önkormányzat nem tudja befolyásolni és nem is szükséges.
A hivatalos próbaüzem elindult, ezt megelőzően pedig
olyan feladatokat láttak el, amely az üzemeltetést elősegíti
és biztosítja. Anyagi kár nem érte az önkormányzatot, sem
a beruházás terén, sem pedig a működtetés terén, hiszen ha
a továbbiakban az önkormányzat fogja működtetni, akkor
is csak önköltségi áron teheti azt meg. Tehát az anyagi
haszon ki van zárva. Az önkormányzatnak ezek a plusz
beruházások nem kerültek pénzbe, csak jót tett az
alvállalkozó, hogy saját költségére működőképessé tette a
telepet.
Továbbiakban véleménye szerint arra kell koncentrálni,
hogy a próbaüzem ideje alatt be kell taníttatni azokat a
dolgozókat, akik később ellátják ezt a feladatot.

A fő napirendiként, közmeghallgatás keretében került
sor a 2008. évi költségvetési koncepció

megtárgyalására. A koncepcióban még csak a főbb
irányelvek vannak. Ezek ismeretében a képviselőtestület
meghatározta azokat a főbb irányelveket, melyeket a 2008.
évi költségvetés elkészítésénél figyelembe kell venni.
Többek között:
A rendszeres személyi juttatásoknál csak a
közalkalmazotti, köztisztviselői törvényben meghatározott
besorolási illetmény és a kötelező pótlék tervezhető. A
kötelező pótlék a jogszabályi előírások alapján a minimum
mértékkel tervezhető.
A nem rendszeres személyi juttatások tervezését
munkaügyi jogszabályok, kollektív szerződés, és a
közszolgálati szabályzat, a dolgozóval kötött megállapodás
alapján lehet figyelembe venni. Az étkezési hozzájárulás
mértékét az SZJA mentes összegben lehet betervezni.
A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát a
törvényben meghatározott mértékkel kell betervezni.
Várható pénzmaradványt az eredeti költségvetés
összeállításánál nem kell tervezni, mivel a tényleges
pénzmaradvány megállapítására a költségvetés elfogadását
követően kerül sor.
A 2008. évi működési költségvetés forráshiányának
finanszírozására működési célú hitelt kell beállítani.
A működési célú hitel kiváltása érdekében az önhibáján

Többet jobban
A 2007. őszén kiírt, az e-Magyarország Pon-
tok létesítését, fej lesztését támogató prog-
ramban Pusztamérges is eredményesen
pályázott. A helyi e-Pont által koordinált pá-
lyázaton a közösségi ház és a könyvtár fel-
szereltsége 1 -1 új számítógéppel és
infokommunikációs eszközökkel bővült. Az
új eszközök januárban érkeztek meg.
A fejlesztés egymásra épülő modulokból
áll, az eszközök egy részét a két létesítési
hely közösen használja majd, ami jobb ki-
használtságot és széleskörűbb szolgáltatáso-
kat tesz lehetővé a könyvtár és az e-Pont
számára is. Házon belül megoldhatóvá vált
a kiadványszerkesztés, fotónyomtatás; a
meglévő gépek korszerűsítésével pedig
gyorsabb és komfortosabb internet-haszná-
lat valósítható meg.
A könyvtár "csendes" szolgáltatásokkal bő-
vült; már lehetőség van telefax küldésére és
fogadására és spirálozásra is.
A projektor is a könyvtárba került, az asztali
DVD lejátszó pedig az e-Pontba. Itt is nagy
szükség volt a fejlesztésre - a közösségi in-
ternet-hozzáférésen kívül innen történik a
helyi újság szerkesztése, a gazdák- ősterme-
lők nyomtatványainak kitöltése és a telepü-
lés weblapjának karbantartása is. Ez már az
új gépen történik, a régi P III-as gépeket pe-
dig RAM bővítéssel tettük gyorsabbá, így
azok internet-használatra jobbak lettek,
mint P IV-es társaik. Azonnali üzenetküldő
szolgáltatásaink (MSN és Skype) használa-
tát mikrofonos fejhallgató és webkamera te-
szi komfortosabbá. A digitális fényképező-
gép főként az újság és a weboldal szerkesz-
tésében jelent segítséget - ezentúl nem köl-
csönkért géppel készülnek majd a felvételek.
A játékos kedvű felhasználókra is gondol-
tunk: a meglévőkön kívül februártól 2 új
programmal tölthetik az időt. Ezek beszerzé-
sét a Pusztamérgesi Ifjúsági Szervezettel kö-
zösen szervezett LAN party-k tették
lehetővé. Csala István

Új nyitvatartás
Február 1 -től megváltozott az e-Magyaror-
szág Pont nyitva tartása. A könyvtár válto-
zatlan nyitva tartással üzemel.
Hétfő: szünnap
Kedd: 11 - 20
Szerda: 11 - 20
Csütörtök: 11 - 20
Péntek: 11 - 20
Szombat: 10 - 14
Vasárnap ZÁRVA

Ifjúsági találkozó
Mórahalmon rendezték 2008 február 8-án az I. Homokháti Ifjúsági
Találkozót. A Cacao Klubban tartott összejövetelen nyolc település
(Ásotthalom, Domaszék, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke,
Ruzsa, Zákányszék) fiatalja, ifjúságsegítője, ifjúsági referense vett részt.
A találkozó egyik témája volt a mórahalmi ifjúsági-közösségi élet
fellendítésére tett erőfeszítések ismertetése. A jövőbeni tervekkel
kapcsolatban nyitottak a homokháti fiatalok véleményére, ötleteire is;
szeretnének Mórahalmon is olyan pezsgő ifjúsági életet teremteni, mint
amilyenről a különböző településekről érkezett fiatalok beszámoltak.

A szervezetek képviselőinek közös álláspontja volt, hogy össze kell
ugyan hangolni a települések ifjúsági programjait, de az nem elvárható,
hogy azokon minden település képviseltesse magát. A Homokháti
Kistérség Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatának helyzete is
napirendre került. Ez a kistérségi szervezet jelenleg nem lát el konkrét
feladatot; hogy milyen szerephez jut arról döntés később születik majd.
Több település fiataljaiban is megfogalmazódott az igény, hogy a
kistérségi munka koordinálásában a Dél-Alföldi Ifjúsági Szövetségre
(DALISZ) kellene építeni, amely eddig is jelentős szerepet töltött be a
kistérség ifjúsági életében.
A folytatásra, együtt gondolkodásra jó lehetőséget teremt a DALISZ
által szervezett, a megyei közgyűlés által támogatott ifjúsági
konferencia, amely az "Ifjúság Tér" nevet kapta, és 2008. február 23-án,
szombaton Pusztamérgesen kerül majd megrendezésre.Pusztamérgesi Ifjúsági Szervezet

Játszóteret főzni
A DELIKÁT csapata 2007-ben 8 játszóteret adott át az ország különböző
pontjain a "Főzzön Játszóteret" program keretében. Idén a játék újra indul
és ismét 8 szerencsés település örülhet egy új , európai szabványnak
megfelelő játszótérnek.
2008-ban igazán érdemes gyűjteni a vonalkódokat, mert az utolsó
játszótér garantáltan ott épül fel, ahonnan a lakosság számához
viszonyítva a legtöbb pályázat érkezik!
Hívja fel Ön is szomszédja, ismerőse figyelmét erre a lehetőségre és egy
közös főzés, bográcsozás keretén belül gyűjtsék együtt a vonalkódokat!
A részleteket elolvashatják a www.delikat.hu weboldalon, ahonnan
letölthetik a közös főzésre buzdító plakátot is.
Tehát idén is - Főzzünk Játszóteret!



Már e-mailben is elérhetők vagyunk! hirlevel.szerk@gmail.com Ha híre, véleménye van, írjon nekünk!
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kívül hátrányos helyzetbe került települések támogatására
elkülönített pénzeszközre igényt kell benyújtani.
Az egyéb napirendi pontok keretein belül jogszabályi
változások miatt kisebb módosításokra került sor a
Szervezeti és Működési Szabályzatban.
A képviselőtestület 50 e Ft támogatást biztosított a
polgárőrök által használt gépkocsi műszaki
vizsgáztatásához.

M ár korábbi hírlevélben is tájékoztatást kapott a
lakosság, de részleteiben most írunk arról, hogy

2008. november 28-ai zárt testületi ülésen döntött a
képviselőtestület a beérkezett jegyzői pályázatok felett.
A hét pályázó közül hárman személyesen is megjelentek a
testületi ülésen. A képviselőtestület tagjai 6 igen és 2 nem
szavazattal Dr. Fodor Violát nevezték ki jegyzőnek.

Pusztamérges község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2007. december 12-ei ülésén fő napirendként
megtárgyalta a képviselőtestület 2008. évi munkatervét,
melyet jóváhagyott. A helyi önkormányzatokról szóló
törvény alapján 6 testületi ülés tartása a kötelező, a
munkaterv szerint 10 testületi ülés van betervezve, a nyári
hónapok kivételével /július, augusztus hó/ általában
minden hónap utolsó szerdájára. Ezektől az időpontoktól a
polgármester döntése alapján el lehet térni, a tervezett
napirendi témák időpontja átütemezhetők. A tervezett
üléseken felül rendkívüli ülés lehet tartani, ha az
önkormányzat munkája azt szükségessé teszi. A testületi
ülések időpontjáról és napirendjéről a lakosság
hirdetményen keresztül tájékoztatva van.

T ovábbi napirendek keretében került sor a
közszolgáltatásokért fizetendő díjak és a lakbérek

emelésére vonatkozó előterjesztésekre. A kéményseprő-
ipari közszolgáltatás díja a 2007. évi 8,3 %-os infláció
mértékével növekedve lett előterjesztve és elfogadva.
Az ivóvíz szolgáltatásért fizetendő díjnál az
előterjesztésben a fogyasztási díjakra a lakosságnál 1 3,6 %-
os, a közületnél 19 %-os, az alapdíjakra 1 ,8 %-os
díjemelés szerepelt. Képviselői javaslat hangzott el arra
vonatkozóan, hogy az előterjesztéstől eltérően egy kicsit
még emeljenek a vízdíj mértékén. Erre egyszer azért lenne
szükség, mert a jelenlegi vízdíj nem tudja fedezni a
szükséges felújítási, karbantartási munkákat, másrészről
pedig pár éven belül egységes vízdíjrendszer lesz, amely
Pusztamérges esetében, akkor egy drasztikus emelést fog
eredményezni. Ha ezt az emelést fokozatosan érik el, nem
lesz olyan sokkoló a lakosság részére. A keletkezett
különbözeten pedig folyamatosan végezhetik a szükséges
karbantartási és felújítási munkákat úgy, hogy azt a
lakosság anyagilag nem igen veszi észre.
Ennek megfelelően a lakossági vízmérőn mért mennyiség
után ne 125 Ft/m3 + ÁFA legyen a vízdíj , hanem 133
Ft/m3 + ÁFA.
A nem lakossági fogyasztók esetében a 150 Ft/m3 + ÁFA
helyett a vízdíj mértéke legyen 160 Ft/m3 + ÁFA.
Az előterjesztésben szereplő többi összegek nem
változnának.
A képviselőtestület egyetértett a fent elhangzott javaslattal

és indokokkal, így egyhangú szavazattal elfogadta a
módosítással javasolt rendelet tervezetet, nevezetesen a
vízdíj javasolt módosított összegekkel történő növelését.

S or került az önkormányzati tulajdonban lévő lakások
bérének emelésére is a 2007. évi 8,3 %-os infláció

mértékével.

M ódosításra került a 2007. évi költségvetési rendelet
is az időközben bekövetkezett pénzügyi kiadások

és bevételek változása miatt. Elfogadásra került a 2008.
évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozása,
melynek lényege, hogy a 2008. évi költségvetés
elfogadásáig a kiadások teljesítése csak az előző évi
költségvetési rendelet keretei között teljesíthetők.

M órahalom város Önkormányzatának megkeresésére
került előterjesztésre az egészségügyi

szakrendelések igénybevétele szélesítésére vonatkozó
támogatás megkérése. Mórahalom a járóbeteg
szakrendelését ki szeretné szélesíteni, hogy a
szolgáltatásokat ne csak Szegeden, hanem Mórahalmon is
igénybe tudják venni a betegek. Ezzel kapcsolatban
elindultak a tárgyalások, ahhoz azonban, hogy Mórahalom
tovább tudja fejleszteni a szakrendeléseket, szükséges az
érintett települések önkormányzatainak
szándéknyilatkozata.
Mint ismeretes, Ruzsán több TB által finanszírozott
járóbeteg-szakellátás működik lényegesen közelebb
Pusztamérgeshez, mint Mórahalom. Mórahalom és
Pusztamérges közötti távolságot nehezíti még az, hogy
autóbuszjárat alig van, nagyon sok esetben a betegek
bizonyos szakrendeléseket Szegeden vesznek igénybe,
mert az bár messzebb van , de jól megközelíthető, sűrűbb a
buszjárat.
Ruzsa község polgármesterével történő tárgyalás során,
Ruzsa részéről felmerült az is, hogy, ha minden szakellátás
Mórahalmon is megvalósul, amely most jelenleg Ruzsán is
működik, akkor a ruzsait tovább nem fogják engedni
működtetni, amelynek meglesz az a hátránya, hogy az
emberek a mórahalmi szakellátásokat nehezen tudják csak
igénybe venni.
Képviselők hozzászólásukban támogatták ezt az
elképzelést, és döntésükkel is alátámasztották, hogy
továbbra is Ruzsa községben működő TB által
finanszírozott járóbeteg-szakellátás keretében kívánják
igénybe venni: általános szülészet- nőgyógyászat,
általános fül-orr-gége gyógyászat, általános szemészet,
általános bőrgyógyászat, reumatológia, pszichiátria,
laboratóriumi szakrendelések tekintetében. Ezen felül
támogatták a Mórahalmi kistérség többi járóbeteg-ellátás
bővítésére vonatkozó előterjesztését.
Jogszabályi változások miatt szükségessé vált a
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása,
melyet a képviselőtestület el is fogadott.

E lőző testületi ülésen egy képviselő hiányolta, hogy a
kakaspörkölt-főző versenyről még nem kapták meg

az elszámolást. Az elszámolás elkészítése már korábban
megtörtént, így a testületi ülésen azonnal kiosztásra is
került. Ehhez az elszámoláshoz Sólya Zoltánné

Tisztelt Választópolgár!
A 2008. március 9-ei ügydöntő országos népszavazással
kapcsolatban az Országos Választási Iroda közszolgálati tá-
jékoztatóján keresztül részletes tájékoztatást kapott.
A helyi újságon keresztül ismételten fel szeretném hívni
a figyelmét egy pár nagyon fontos dologra:
2008. március 9-én ügydöntő országos népszavazáson a kö-
vetkező kérdésekre kerül sor:
• „Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti
ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást kö-
vető év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizet-
ni?”
• „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fo-
gászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen
kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-
jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?”
• „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott fel-
sőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen
képzési hozzájárulást fizetniük?”

2008. február 22-ig névre szóló „Értesítőben kap tájékozta-
tást a névjegyzékbe vételéről. Ha nem kap „Értesítőt”, a he-
lyi választási irodában – a jegyzőnél – érdeklődhet annak
okáról. Ha a névjegyzékből kimaradt, minél előbb kezdemé-
nyezze a névjegyzékbe vételét, mert a szavazás napján erre
már nem lesz lehetősége!
Az „Értesítőben tájékoztatatást kap annak a szavazóhelyi-
ségnek a címéről, ahol leadhatja szavazatát.
Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakó-
helyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást szemé-
lyesen vagy meghatalmazottja útján 2008. március 7-ig
kérhet a helyi választási iroda vezetőjétől. Ajánlott levél-
ben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem 2008. március 4-
ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodá-
ba. A nyomtatvány mintáját az internetről
(www.valasztas.hu) letöltheti.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 14.§ (1 )
bekezdésének megfelelően a névjegyzék február 20. és
február 27. között megtekinthető a Polgármesteri Hivatal-
ban.
• Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére – Magyarországon –
mozgóurnával szavazhat.
FIGYELEM: mozgóurna csak írásban kérhető! A mozgóur-
nára vonatkozó kérelmet a mozgásában gátolt választópol-
gárnak kell aláírni, de azt természetesen nem kell
személyesen eljuttatni a helyi választási irodához, ezt meg-
teheti postán vagy megbízottja által.
Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodá-

tól, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól lehet
kérni.
Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakó-
helyén tartózkodik, akkor igazolással szavazhat. Az igazo-
lást a lakóhelye szerint illetékes helyi választási iroda
(HVI) vezetőjétől előzetesen kell kérni személyesen vagy
meghatalmazott útján 2008. március 7-ig. Ajánlott levél-
ben úgy, hogy a kérelem 2008. március 4-ig megérkezzen
a lakóhely szerint választási irodába.
Az igazolás birtokában a tartózkodási helye szerinti HVI ve-
zetőjétől, vagy a szavazás napján az erre kijelölt szavazat-
számláló bizottságtól kérheti a névjegyzékbe való felvételt.
Pusztamérgesen a 002. számú szavazókörben lesz lehető-

ség az igazolással való szavazásra. A 002. számú szavazó-
kör címe: Móra Ferenc Művelődési Ház Pusztamérges,
Móra tér 5.
Amennyiben Ön igazolást kért és kapott, de úgy dönt,
hogy mégsem utazik el tartózkodási helyére, akkor 2008.
március 6-ig van arra lehetősége, hogy az igazolást vissza-
adja, és kérje a névjegyzékbe való visszavételét. Ha ennek
nem tesz eleget a határidőig, nincs lehetőség arra, hogy a
határidő után vagy a szavazás napján visszakerüljön a név-
jegyzékbe és szavazzon.
Szavazni csak személyesen lehet. A népszavazásra kérdé-
senként külön szavazólap készül. Érvényesen szavazni
csak az egyik válaszra lehet, az alatta elhelyezett körbe tol-
lal írt X vagy + jellel!
Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figye-
lembe.

Az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha az
adott kérdésre az ország összes választópolgárának több
mint egynegyede azonos választ ad. A választópolgárok
döntése az Országgyűlés számára 3 évig kötelező. Ha a
népszavazás eredménytelen, a döntés joga visszaszáll az
Országgyűlésre.

Külön ki szeretném emelni, hogy mit kell magával hoz-
ni a szavazáskor!
Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát
megfelelően igazolta az alábbi igazolványok egyikével:
- lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazol-
vány (azaz a régi típusú személyi igazolvány);
- lakcímigazolvány és:
- személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy
- útlevél, vagy
- 2001. január 1-jét követően kiállított (kártya formátu-
mú) vezetői engedély.
Amennyiben a „régi típusú” személyazonosító igazol-
vány tulajdonosa 2001. január 1. óta új lakcímet létesí-
tett, úgy a régi igazolványa mellé lakcímigazolványt
kapott. Ebben az esetben a szavazáshoz mindkét ok-
mányra szükség van.

Kérem, szíveskedjék megnézni, hogy személyazonossá-
gát igazoló okmánya érvényes-e, amennyiben lejárt, azt
az Okmányirodánál érvényesítheti. Ha nem újítja meg
az okmányokat, akkor nem vehet részt a népszavazá-
son.
Ha a népszavazással kapcsolatban bármilyen felvilágo-
sítást szeretne kérni, kérem forduljon bizalommal a vá-
lasztási iroda vezetőjéhez.

Pusztamérges, 2008. február 11 . Dr. Fodor Violaválasztási iroda vezetője



programszervező írt 2 oldalas tájékoztatást a rendezvény
szervezéséről és lebonyolításáról. E tájékoztató heves vitát
váltott ki a képviselők között, úgy érezték, hogy a
programszervező a tájékoztatójában a képviselőket
minősíti. Többen nem értettek egyet a leírtakkal. Nemcsak
a programszervező tájékoztatóját kérdőjelezték meg,
hanem a hivatal által összeállított pénzügyi elszámolást is.
A programszervező elmondta, nem minősített képviselőt,
csupán az írta le, amit neki a budapesti csoport egyik tagja
véleményként közölt. A tájékoztatóból is kiderül, hogy
nem a saját véleményét írta le, hanem hivatkozott a vendég
megjegyzésére.
Vita alakult ki a tekintettben is, hogy a vendéglátást egyik
képviselő vendéglátó társával vállalta és menet közben a
rendezvény előtt pár nappal derült csak ki, hogy nem
rendelkeznek a megfelelő feltételekkel és nem kapnak
kitelepülési engedélyt. Ettől függetlenül a felajánlott
támogatást teljesítették a rendezvény érdekében.
Ezzel kapcsolatban és a tanúságokat levonva a jegyző az
alábbiakat mondta:
Mindenki bele tette ebbe a rendezvénybe amit csak tudott.
A képviselők is, a vállalkozók is, a szponzorok is, a
közvetlen munkát végző dolgozók is. Sajnos voltak
komoly problémák, amelyből még nagyobbak is lehettek
volna. Az, hogy a rendezvény előtt 2-3 nappal derült ki,
hogy azok a vállalkozók, akik ennek a vendéglátós részét
vállalták, nem rendelkeznek melegkonyhás engedéllyel és
így kitelepülni sem tudnak, nagyon nagy problémát
jelentett az önkormányzat számára. A képviselő úr
támogatásához annyit el kíván mondani, hogy úgy
gondolja az a legkevesebb, hogy egy vállalkozó miután
majdnem megbuktatta a rendezvényt, mindent megtegyen
annak érdekében, hogy segítse azt a vállalkozót, aki egy
nappal a rendezvény előtt elvállalja a vendéglátást.
Alig volt idő, és e rövid idő alatt nemcsak vállalkozót
kellett keresni, hanem olyat is, aki az előírásoknak
mindenben megfelel, és akinek még az utolsó pillanatban
ad kitelepülési engedélyt az ÁNTSZ.
A csütörtöki és pénteki napon szinte bolondokháza volt,
még arra sem lett volna idő, hogy egy rendkívüli testületi
ülést hívjon össze a polgármester, hogy a képviselők
szembesüljenek a kialakult helyzettel. Volt, aki megtudva a
helyzetet bejött, volt aki bejött és itt tudta meg mi a
helyzet. Nem volt kis feladat, ilyen körülmények között
szervezni a rendezvényt, és biztosítani, hogy az ide érkező
vendégek jól érezzék magukat, és a problémából semmit
se vegyenek észre. Köszönet jár az ÁNTSZ dolgozóinak,
akik maximális leterheltségük mellett /ugyanabban az
időben a Szegedi Sörfesztivál/ az önkormányzat helyzetét
látva, soron kívül adták ki azokat az engedélyeket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy itt szombaton a
vendéglátás zavartalan legyen. Köszönet jár mindenkinek,
aki ezt a rendezvényt segítette. Mindenkinek le kell vonni
a tanulságot, és oda kell figyelni arra, hogy ilyen többé ne
fordulhasson elő.
Jelentek meg pozitív és negatív kritikák is, ezeket sem
szabad figyelmen kívül hagyni. Egy ilyen rendezvényen
nem csak a testületnek, a lakosságnak is a szépet, és a jó
példát kell mutatni. Vannak konfliktusok, ezen felül kell
kerekedni, össze kell fogni és a jót kell kifelé mutatni.
Azoknak, akik egy napra jönnek ide, hogy jól érezzék
magukat, nem szabad látniuk, hogy itt néha nincs

összetartás. Ők ide szórakozni, kikapcsolódni jönnek.
Ezután már a költségvetésnél el kell határozni, mennyi
pénzt szán erre a rendezvényre az önkormányzat. Úgy nem
lehet műsort lekötni, hogy nem lehet tudni, mennyi
pénzből oldják meg. A műsort is időben kell eldönteni és
lekötni, nehogy abba a helyzetbe kerüljenek, hogy már
nem igazán van mi között választani. Az egész nap
sikeréhez és az önkormányzat anyagi helyzetéhez
nagymértékben hozzájárult, hogy a színpadot, a világítást
szinte ingyen, a reklámot pedig jutányos áron, illetve
szponzor támogatásával oldották meg.
Péntek este iszonyatos mennyiségű érték volt a főtéren,
amiért már az előzőekben is említette az önkormányzat
nem vagy alig fizetett. Nagy felelősséget vállal ezen a
téren is az önkormányzat, hiszen ezek az értékek a szabad
ég alatt voltak. Köszönetét fejezi ki ezúton is a helyi
polgárőr egyesületnek, akik folyamatosan őrködtek az
értékek felett.
A hosszas vitát egyik képviselő le kívánta zárni, hiszen
úgy érezte nem másról van szó csak személyeskedésekről,
piszkálódásokról. Vannak, akiknek nem tetszik a
programszervező munkája, ezért semmi sem jó, és ez
mindig átmegy személyeskedésbe. A testület szervezte ezt
a rendezvényt, a jót és a rosszat is együtt kell elvinni, de itt
nincs más, mint a piszkálódás. Pontot kellene már erre
tenni, be kellene fejezni.
Egységes volt a vélemény arra vonatkozóan, hogy a
rendezvény a komoly nehézségek ellenére is jól sikerült,
de nem érte el az előző évi rendezvény színvonalát.

T ájékoztató hangzott el, hogy egy osztrák vállalkozó
érdeklődik Pusztamérges iránt abból a célból, hogy

vállalkozásának egy részét Pusztamérgesre telepítené, ha a
feltételek megfelelnének neki. Erről a tárgyalások
folyamatban vannak, eredményes tárgyalás esetén a
részletekről a lakosság tájékoztatást fog kapni.
Amennyiben ennél részletesebben is meg szeretnének
ismerkedni az ülések előterjesztéseivel, és az ott
elhangzottakkal, akkor megtehetik azt a könyvtárban, a
polgármesteri hivatalban, valamint Pusztamérges község
honlapján. Természetesen csak a nyílt ülések
jegyzőkönyveibe tekinthetnek be az érdeklődök, a zárt
ülések jegyzőkönyveinek kezelésére szigorú szabályok
vonatkoznak. Dr. Fodor Viola jegyző
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Szalagavató
A Pusztamérgesi Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium éle-
tében az érettségi vizsgák előtti utolsó nagy esemény zajlott febru-
ár 9-én. A kék szalagok a kiskunhalasi Tiszti Klubban kerültek a
blézerek, zakók gallérjára. A 21 végzős diák tiszteletére a 11 . évfo-
lyam állította össze a műsort: volt vers, búcsúztató és ének is - a
szinte már elmaradhatatlan igazgatói gitárkísérettel.
„Régen Perzsiában azt mondták: „A kilőtt nyilat nem lehet vissza-
téríteni. Egy amerikai politikus ugyanezt így fogalmazta meg: „Ha
egyszer a fogkrém kibújt a tubusból, nehéz azt oda visszanyom-
ni.” Ehhez csak azt lehet hozzátenni: ha nehezen lehet, akkor mi-
nek…”
„Amint végigtekintünk rajtatok, amint itt álltok a szalagtűzésre ké-
szen, meg kell állapítanunk, hogy igencsak elegáns a társaság.
A ma este készülő fényképek ezt a látványt rögzítik. S vele rögzí-
tik ezt a bizonyos reményt is, amit ez a kis szalagdarab kifejez.
Először is a Ti reményeiteket, mindazt, amit az élettől vártok. Ter-
veiteket és álmaitokat tanulásról és munkáról, szerelemről és sze-
retetről, karrierről és sikerről. Azután szüleitek reményét az ő
veletek kapcsolatos terveikről és álmaikról. Biztosak lehetünk ben-
ne, hogy ezek egy része – még ha kis része is – ma beteljesedett:
nagy öröm számukra, hogy ma itt és így láthatnak Benneteket.”(Idézetek a tagintézményvezető beszédéből)

A végzősök is becsülettel készültek: a keringőn kívül egy könnye-
debb táncot is előadtak. Hogy a szalagtűzés vagy a tánc miatt iz-
gultak jobban, azt nehéz lenne eldönteni, de kitettek magukért. A
műsorszámok közötti pár percben gólyatábor, gyakorlati foglalko-
zások, sportnapok, vetélkedők emlékezetes (és sokszor vicces) pil-
lanatai peregtek a vetítővásznon.
Persze lesznek majd kevésbé vidám pillanatok is. Még 50 nap az
érettségi vizsgákig.. . erre szombat óta szalag is emlékeztet. . .Csala István

Rajzpályázat
Kedves Gyerekek!
Pusztamérges Községi Könyvtára, tele-
pülésünk önállóságának 100. évfordu-
lója alkalmából rajzpályázatot hírdet gyemekeknek:
Pusztamérges múltja, jelene, jövője címmel,
● 3 db. A4-es méretű rajzzal lehet pályázni,

(melyek ábrázolják: 1 . Pusztamérges múltját,
2. a jelenét, 3 . az elképzelt jövőjét.)

● a rajzok bármilyen technikával készíthetők
(pl. : szinesceruza, filctoll, vízfesték.. .)

● Az első 3 helyezettet díjazzuk!
Beadási határidő: 2008. március 31 -ig,
a Községi Könyvtárba. Veres Csabáné könyvtáros

Van gépem!
Kellemes meglepetés ért a téli szünetben. Éppen a
középiskolai felvételire tanultam, amikor kaptam
egy számítógépet. Régi vágyam teljesült ezzel.
Köszönöm a Pusztamérgesi Polgármesteri Hivatal
és a Gyermekjóléti Szolgálat közbenjárását és se-
gítségét, hogy ez a gép hozzánk kerülhetett.Volford Bettina 8.oszt. tanuló

Nőnap
Kedves Lányok!
Tisztelt Asszonyok!
Mélyen tisztelt Hölgyek!

A Nemzetközi Nőnap alkalmából
Pusztamérges község Polgármestere és
Képviselőtestülete meglepetés műsorral
szeretné köszönteni a községben élő

hölgyeket. A Művelődési Ház programjaihoz,
valamint az előadó színtársulat idejéhez

igazodva a  őnapköszöntő est
2008. március 6-án ( csütörtökön)
este 17:30 órai kezdettel lesz a

Művelődési Házban,- ahová mindenkit
szeretettel meghívunk.

Műsort ad a SzeMaSzu – Társulat pedagógus
csapata Szentesről. A darab címe:

„Háromszög gyakorlatok – 2 férfira és 1 nőre„
Az előadás után a Pusztamérgesi Ifjúsági
Szervezet ( PISZ) tagjai „Mulatós Est”-re
szívesen marasztalják azokat a hölgyeket,

akik szeretnek táncolni!
Minden kedves hölgyet szeretettel várunk!Sólya Zoltánné, Művelődési Ház

fizetett politikai hirdetés




