
Mindenki ebédel2008.
Önkormányzatunk sikeres pályázatá-
nak köszönhetően 20 gyermek kap min-
den hétvégén és a tanszünetekben
előre gyártott kész ételt. A Gyermekét-
keztetési Alapítvány támogató segítsé-
gével így sikerült megoldani a
rászorulók rendszeres táplálkozását. A
kiosztás minden héten pénteken a Szo-
ciális Alapszolgáltatási Központban tör-
ténik. A program támogatói:
10.000 - 50.000 Ft közötti adomá-
nyok havi rendszerességgel:
Magyar Szerencsejáték Szövetség,
Game World Hungary Kft., JVH Játék-
automata Kft., Zsizsi Kft., EAC Ga-
ming Kft., Novo-Parts Kft., Integral
Hungary Kft., Flamingo Casino Kft.,
SHS Union Kft., Queen Play Kft., Mat-
for Kft., D-Slot Kft., Gold-Run Kft.,
Bonus Play Kft., Europe Life Kft., Haj-
dú-Joker Kft., GL Games 2000 Kft.,
Golden City Kft., Két Flash Kft., Amo-

retto Kft., Dreamland Express Kft.,
Kontra Card Kft., Kontra Plus Kft.,
Plaything Kft., Nomis Szerencsejáték
Kft., Central Casino Hungary Kft.,
Ring Games Kft., Europlay Trade
Kft., KO-VI Mix Kft., Kegyi-Trade
Kft., Varga és Társa Kft., Körös Game
Kft., Bónus-Center Kft., Ardeco Kft.,
Contiplay Plus Kft., Tócsik és Társa
Kft., Ambest Kft., Imbest Kft., Meg
Nyerő Kft., Budapesti Pénznyerőauto-
mata Kft., Joker-Magnum Kft., Para-
gon 2002 Kft., Tomoza Hungary Kft.,
HUNguardian Kft., Central-Game 99
Kft., New Star Play Kft., Star Game
Kft., Bayer Hungária Kft. Bayer Crops-
cience, Taxco 98 Kft., Tomoza Hunga-
ry Kft., Kun Zsuzsanna, Simondán
András, Gadusné Nagy Enikő, Böőr
Zoltán, EU Reklám Kft., IQ Antikvári-
um, Provident Pénzügyi Rt., Nagy Ti-
borné, Ódor Ferencné, özv. Tóth
Zoltánné, Szűr Lajosné, Kisszabó Kál-
mán, Förhécz László, 2 SCH Játék
Kft., Good Luck Hungary Kft., Féder
Kft., Bonus Classic Kft., KHVT Kht.,
ÉKKO Kft., Paksi Atomerőmű Rt., Dr.

Sütő Gellért, Dr. Rapp Zoltán, Ma-
gyar Fejlesztési Bank Rt., Magyar Kö-
veteléskezelő Rt.,
100.000 Ft feletti adomány évente:
BorsodChem Nyrt. , Sodexho Magyar-
ország Kft, Bayer Cropscience, Gen-
pact, BIT Bt.,
100.000 Ft-ig terjedő adományok:
BDI Hungary Kft., SÁS Autókarosszé-
ria Kft., Aviatronic Kft., Ingram Mic-
ro Mo Kft., AES-Tisza Erőmű Kft.,
ASA Építőipari Kft.,
Évente 100.000 Ft feletti adományok
STORA ENSO HUNGARY Kft.,
DIA-BET Kft., HILTON Budapest
West End, Sodexho Pass,
5.000 - 60.000 Ft összegű támogatás:
ARVATO SYSTEMS HUNGARY
Kft., DARU-BER 2001 Kft., SIGMA
ALDRICH Kft., KFKI DIREKT
KFT., MACRO Budapest Kft., EURO
CONSTRUCTIVE Kft., INGRAM
MICRO Magyarország Kft., PORTI-
CO Kft., INTERÉP Kft., JASA Kft.,
Shopguard Kft.Kovácsné Szekeres ZsuzsannaintézményvezetőKIADJA: Polgármesteri Hivatal Pusztamérges, Móra tér 2 tel. : (62) 286-851 tel./fax: (62) 286-711
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Tűzoltó Hírek
A Pusztamérgesi Szent Flóri-
án Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let április első vasárnapján
megtartotta rendszeres havi
gyűlését, melyen áttekintette
az áprilisi munkaterv soron kö-
vetkező részét, amely a követ-
kező volt: kézi szerszámok,
mentő berendezések, kézi sze-
relésű létrák használata, műsza-
ki állapota.
Megbeszélték a 2008. május
17-én Üllésen tartandó tűzoltó-
versenyen való szereplést is;
szeretnének egy ifjúsági CTIF
valamint egy hagyományos fel-
nőtt csapatot indítani 800-as
kismotor-fecskendőről történő
vizes szereléssel. Április köze-
pén megkezdik felkészülést a
csapatokkal.
A Csongrád Megyei Tűzoltó-
szövetség közreműködésével
március 22-én levizsgáztatták
a tűzoltó autót. A hónap szeren-
csére nyugodtan és csendben
telt el, nem kaptak riasztást és
segítségkérést sem a lakosság-

tól sem a környező települé-
sek egyesületeitől.
Lassan beköszönt az igazi ta-
vasz, elérkezik az avar és sze-
mét égetések időszaka. Ha
úgy gondolja, hogy nem elég
biztonságos az avar égetés
helyszíne, előzze meg a bajt!
Forduljon bizalommal a tűzol-
tókhoz! Kivonulnak és bizto-
sítják a terepet, nehogy
bekövetkezzen a BAJ!
Természetesen ez térítésmen-
tes tevékenység.
Kérjük segítse és támogassa
adója 1%-val Pusztamérges
tűzvédelmét és biztonságát!
ADÓSZÁM 18457555-1-06
Tűz esetén hívható telefonszá-
mok:

Kormos Sándor
06-70-364-4232
Turcsányi János
06-30-388-4418

Kószó Zsolt
06-20-310-4777
Ruzsa tűzoltóság
06-62-585-160
valamint 105

Kormos Sándor

Gyarapodó gyűjtemény
Februárban jelent meg felhívás te-
lepülésünk önálló közigazgatásá-
nak 100. évfordulója alkalmából
rendezendő helytörténeti kiállítá-
son bemutatni kívánt használati tár-
gyak, fotók, újságok gyűjtésére. A
munkában az önkormányzat is sze-
repet vállal és segíti a gyűjtést.
Március 31 -én az ötletgazdák és a
segítők megbeszélést tartottak a
Polgármesteri Hivatalban, ahol a
gyűjtőmunka gördülékenyebb le-
bonyolítása érdekében felelősöket
jelöltek ki, akik koordinálják a
részfeladatokat.
A következő személyekhez fordul-
hatnak kérdéseikkel és a kiállítás-
ra javasolt tárgyaikkal:
közigazgatás: �agy Andrásné;

sport, kisvasút: Krisztin Kriszti-
án; kiállítás, falumúzeum: Vas
Sándor; oktatás: Turcsányi Eri-
ka, Balla Vince, Horváth Lász-
ló, Soór László;
tűzoltás: Turcsányi István, Kor-
mos Sándor
Sok családi fotóalbumban vannak
régi, a község épületeiről, régi
rendezvényeiről készült fényké-
pek. Tulajdonosaik jogosan féltik
a pótolhatatlan, családi ereklyé-
nek számító megsárgult fotókat.
Azért, hogy ez ne legyen akadá-
lya a képek bemutatásának, nem
az eredeti képek kerülnek kiállí-
tásra. A könyvtár és az e-Magyar-
ország Pont digitalizálja a
behozott képeket a tulajdonosa te-
hát azonnal visszakapja azokat.
Ez lehetőséget teremt arra is,
hogy a teljes anyag CD-ROM for-
májában minden érdeklődő szá-
mára hozzáférhetővé váljon.

Minden mobil
A megyei telefonköny sokszor több, mint
elég. Főleg, ha csak a szomszédot keressük,
aki épp nincs otthon. Ha tudnánk a számát,
mobilon elérnénk.. . Ugye jól jönne egy he-
lyi telefonkönyv, amelyben csak a helybéli-
ek számai vannak? Ilyen telefonkönyveket
már több településen kiadtak. Pusztamérges
Község Önkormányzata is ilyen könyv ki-
adását tervezi, amihez gyűjti az adatokat.
A kis méretű könyvecskében a mobilszámo-
kon kívül vezetékes számok, vállalkozók
hirdetései is szerepelhetnek, hogy minél job-
ban használható könyv legyen.
Amennyiben Ön is szeretné benne megjelen-
tetni saját vagy vállalkozása nevét, címét, te-
lefonszámát, akkor kérjük, hogy a
regisztrációhoz szükséges adatait hozza be
a Községi Könyvtárba! A könyvben való
adatok megjelenése ingyenes, a kész köny-
vecske ára a terjedelmétől függ majd.Csala István



(4) A tisztítótelep a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény
által meghatározott időpontban fogadja a beszállított telepü-
lési folyékony hulladékot.
(5) A települési folyékony hulladék fogadási díját a Szolgál-
tató által történő beszállítás esetén a Térségi Vízmű-üzemel-
tetési Intézmény a megrendelő felé számlázza ki, és annak
kell megfizetnie. Amennyiben a folyékony hulladékot,
nem a szolgáltató szállítja be, hanem beszállító, akkor a
Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény a beszállító részére
számlázza ki a fogadási díjat.”
A képviselői tájékoztatás hangzott el arról, hogy a 2000 fő
alatti települések pályázatot nyújthatnak be szennyvízcsa-
torna hálózat kiépítésére. Ezzel kapcsolatban probléma-
ként merült fel, hogy ehhez jelentős lakossági hozzájárulás
lenne szükséges.
A testületi ülésen jelen levő Varga Zsoltot a Térségi Víz-
mű-üzemeltetési Intézmény igazgatóját, a szennyvíztisztí-
tó-telep próbaüzemét követő üzemeltetőjének vezetőjét
megkérték, adjon tájékoztatást a telepen észlelt hiányossá-
gokról.
Varga Zsolt elmondta, hogy a próbaüzem alatt nem merült
fel olyan probléma, amely az üzemelést gátolná, kisebb
problémák azonban adódtak. Erről a Rewox Kft. képviselő-
ivel folyamatosan tárgyalnak, megbeszélik és a legtöbbjét
menet közben már ki is javították. Külön ki fognak térni a
tartalékgépek biztosítására is, vannak olyan szivattyúk,
ahol már ott vannak a tartalékszivattyúk is, és véleménye
szerint még lesz olyan, ahová biztosítani kell még. A tarta-
lékgépek biztosítása máshol és más beruházások esetében
is felmerülnek, és sok esetben vita tárgyát képezik.

A képviselők aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban,
hogy a tárgyalások a Rewox Kft-vel és nem a SZEVIÉP-
pel folynak. Varga Zsolt elmondta, hogy a SZEVIÉP volt a
fővállalkozó, de a munkát alvállalkozóval végeztette el,
így közvetlenül és gyakorlati síkon az alvállalkozó RE-
WOX Kft-vel van kapcsolatban, minden a gyakorlati kér-
désre a válaszokat a REWOX Kft-től kapja.
Képviselői kérdésként hangzott el, hogy igazak-e azon állí-
tások, hogy az iskolai társulás meg fog szűnni? Dr. Papp
Sándor polgármester elmondta, ilyenről nincs tudomása,
változás a sajátos nevelési igényű gyermekek körében vár-
ható.
Képviselői vélemény hangzott el azzal kapcsolatban, hogy
a Pusztamérgesi Hírlevél a testületi ülésekről szóló tájékoz-
tatójába nem a település szempontjából fontos információk
kerülnek bele, ezért az a vélemény alakult ki, hogy az újsá-
gon keresztül üzengetnek a képviselőknek. Kérésként hang-
zott el, hogy az újságban az aktualitások, a konkrétumok
jelenjenek meg, és ne legyen egyoldalú.
Ezzel kapcsolatban a jegyző a következőket válaszolta: A
Hírlevélben megjelenő testületi ülésekről készült tájékozta-
tót a jegyzőkönyvek alapján készíti el, tehát csak arról ír,
ami elhangzott már egyszer a testületi ülésen. Pontosan, a
hiteles tájékoztatás érdekben számol be mindenről, mert
korábban az volt a kérés, hogy a lakosság az újságon ke-
resztül is figyelemmel tudja kísérni az önkormányzat mun-
káját.
A nyílt testületi ülésekről készült jegyzőkönyveket elolvas-
hatják a könyvtárban és a polgármesteri hivatalban.
A tájékoztatót összeállította:
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Képviselőtestületi ülés
A 2008. február 27-ei képviselő-testületi ülés első napiren-
di pontja a civil szervezetek beszámolója volt a 2007. évi
önkormányzati támogatások felhasználásáról.
A polgárőr egyesület részéről Jakus István elnök számolt
be és megköszönte a képviselő-testület anyagi támogatá-
sát, amely nélkül az egyesület nem tudna működni.
A pusztamérgesi sportegyesület nevében Szerencsiné Csa-
mangó Jusztina is megköszönte a támogatást, és elmondta,
hogy nagyon büszkék az elért eredményeikre, ezért szeret-
né, ha eredményeik Pusztamérges honlapján is megjelenné-
nek. Ígéretet kapott, hogy keresnek egy megfelelő
megoldást a problémára.
Krisztin Krisztián, mint a helyi futballklub elnöke, szintén
megköszönte az önkormányzat támogatását. Kiegészítés-
ként elmondta, hogy az egyesület két kisebb pályázatot is
nyert. Tájékoztatta képviselő-testületet, hogy az egyesület
bővülni fog motorosokkal, akik számára így lehetőség nyí-
lik versenyezni és versenyeket szervezni. Problémaként
hangzott el a nehéz anyagi helyzet és az utánpótlás hiánya
is.
A képviselő-testület tagjai az egyesületek munkáját elismer-
te és megköszönte.
A képviselői kérésként hangzott el ismételten, hogy a sport
pálya felújításáról szóló pályázatról részletes tájékoztató je-
lenjen meg a hírlevélben.
Kérdésként hangzott el, hogy a sport egyesület milyen kap-
csolatot tart fenn a németekkel. A sportegyesület képviselő-
je elmondta , jelenleg levelezés útján tartják a kapcsolatot
és terveik között szerepel, hogy az idén meghívják őket
Pusztamérgesre.
Második napirendi pont a Pusztamérgesi Alapszolgáltatási
Központ beszámolója volt, amelyet Kovácsné Szekeres
Zsuzsanna megbízott intézményvezető ismertetett a képvi-
selő-testülettel.
A képviselő-testület elismerését fejezte ki az intézményve-
zetőnek és a gondozónőknek is a kiváló munkájukért.
A harmadik napirendi pontban a döntés született a Közössé-
gi Közlekedés Fejlesztése című pályázat benyújtásához
szükséges 20%-os önerőt biztosításáról.(A pályázatról az
előző Hírlevélben részletesen beszámoltunk.)
További napirendek keretében jogszabályi előírásoknak
megfelelően döntöttek a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intéz-
mény alapító okiratának módosításáról, a Dél-Alföldi Ivó-
vízminőség-javító Konzorcium konzorciós program
keretén belül az Aquaprofit Műszaki,Tanácsadási és Befek-
tetési Zrt. részére meghatalmazás adásáról a további intéz-
kedések megtétele érdekében. Elfogadásra került a
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulá-
sa Társulási Megállapodásának illetve a Homokháti Kistér-
ség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása.
A népszavazás zavartalan lebonyolítása érdekében a szava-
zatszámláló bizottságok tagjaiban és póttagjaiban történő
változások miatt a képviselő-testület elfogadta a javasolt
személyi változásokat.
Dr. Papp Sándor polgármester tájékoztatta képviselő-testü-
letet, hogy a település közigazgatása önállóvá válásának
100. évfordulójának a megünneplésével kapcsolatban tár-
gyalás folytatott Bata Ferenc Öttömös község polgármeste-
rével, és kialakítottak egy ünnepség sorozat tervezetet a

két községre vonatkozóan.
Mint ahogy már korábbiakban is elhangzott Pusztamérges
és Öttömös község 1908-ban lett közigazgatásilag önálló,
az akkori belügyminiszter rendelete alapján azonban kör-
jegyzőséget kellett alakítaniuk. Így ünnepli mindkét telepü-
lés közigazgatásuk önállóvá válását. Az évfordulóra való
felkészülés elkezdődött, erről a lakosság a Hírlevélen és
szórólapokon keresztül folyamatosan értesülni fog.
Felmerült a lehetősége annak is, hogy mindkét település eb-
ből az alkalomból ismeretterjesztő füzetet, esetleg bélyeget
vagy képeslapot ad ki, a részetek megbeszélésére a két kép-
viselőtestület egy közös megbeszélést tervez.
Dr. Papp Sándor polgármester tolmácsolta az Arany János
Tehetséggondozó Programba támogatott tanuló köszönetét
a képviselő-testületnek.
Tájékoztatásként elhangzott, hogy Pusztamérges község
Önkormányzata nyert a Mindenki ebédel pályázaton,
amelynek köszönhetően 20 rászoruló gyerek kap ebédet
hétvégeken és a szünetekben.
Képviselő indítványozta, hogy a település érdekében cél-
szerű lenne a németekkel (Rajna Westfália tartomány kép-
viselőivel) újra felvenni a kapcsolatot.
Kalmár József a motorsport képviselője kérte a képviselő-
testület támogatását ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdo-
nát képező (07/104. hrsz-ú) földterületet egy részét önkor-
mányzati támogatásként, ingyen használatba kaphassák a
helyi motorsport feltételeinek biztosítására, mert akkor
ezen a területen biztosan meg tudnák rendezni május 1 -én
a versenyt és a majálist. A képviselőtestület döntésével tá-
mogatta a motorsportot, és biztosította számunkra a kért
földterület használatát.
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a települési
folyékony hulladék fogadásáról és kezeléséről, valamint a
szolgáltatásért fizetendő díj megállapításáról szóló rendele-
tet.
A rendelet 4. §-a szabályozza a települési folyékony hulla-
dék fogadási és szállítási díjat, amelyet a lakosság tájékoz-
tatása érdekében itt is megjelentetünk.

4. §
(1 ) a./ A települési folyékony hulladék fogadási és kezelé-
si díja: 500,-Ft/m3 + ÁFA
b./ A Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény által történő
kommunális települési folyékony hulladék elszállítási díja,
amelyet a fogadási és kezelési díjon felül kell megfizetni.
- Pusztamérges belterületén 1 .500,-Ft/kiszállás szá-
ma + ÁFA
- Pusztamérges külterületén illetve közigazgatási te-
rületen kívül: 1 .500,-Ft/kiszállás száma + ÁFA, valamint a
kiszállás megtett útjának díja: 250,-Ft+ÁFA/km
c./ A beszállító által fizetendő alapdíj , amelyet a beszállítás
mennyiségétől függetlenül kell megfizetni, és a települési
folyékony hulladék fogadás alapfeltétele: 625,-Ft/hó +
ÁFA.
(2) Beszállítás csak igazoltan települési folyékony hulla-
dék esetében történhet a veszélyes hulladék a telepre nem
szállítható be.
(3) Amennyiben a beszállításra kerülő települési folyékony
hulladék biológiailag nehezen bontható, erősen berothadt,
vagy nagy iszaptartalmú, de még a szennyvíztelepen fogad-
ható és veszélyes anyagot nem tartalmaz, úgy a fizetendő
díjak mértéke a többlet kezelési költségek fedezésére az
1 ./a. pontban foglalt díj kétszerese.
(folytatás a 3. oldalon)




