
Tisztelt Pusztamérgesi Lakosok!
2010. szeptember 2-án
megtartott falugyűlésen
beszámoltam az elmúlt
választási ciklust érintő
önkormányzati munká-
ról. A falugyűlésen szép
számmal megjelentek,
de voltak, akik valami-

lyen okból nem tudtak eljönni. Az ott lé-
vő emberek közül nagyon sokan megke-
restek, hogy az elhangzottakról készítsek
a Pusztamérgesi Hírlevélben egy tájékoz-
tatót, hiszen nagyon sok mindenről részle-
tes tájékoztatást kaptak, és úgy érzik,
hogy ezen információkról azoknak is érte-
sülniük, tájékozódniuk kellene, akik nem
tudtak részt venni a falugyűlésen, s azok-
nak is jó lenne újból áttekinteni az elért
eredményeket, akik ezt akkor ott végig-
hallgatták.
Természetesen az írásos anyag nem fogja
tudni úgy visszaadni az élőszó „vará-
zsát”, mint ahogy az a falugyűlésen el-
hangzott, hiszen ott volt lehetőségem a
beruházások, fejlesztések, célok és tervek
részletes kifejtésére, magyarázatára, de bí-
zom abban, hogy az írásos „szárazabb”
anyag is reális képet és tájékoztatást ad
az elmúlt négy év sikereiről és eredmé-
nyeiről.
Ha általánosságban és összefoglalóan jel-
lemezném az elmúlt négy évet, akkor azt
kellene mondanom, hogy nagyon nehéz
ciklust zártunk. Az egymást követő évek
mindig nehezebbek lettek az előtte lévő-
nél, mindig több és több problémát kel-
lett az önkormányzatnak megoldani, és
ehhez egyre kevesebb segítséget kaptunk,
egyre többször maradunk magunkra.
Pusztamérges esetében ez mit jelent?
Mondok néhány példát:
Községünk az ÖNHIKI-s települések so-
rába tartozik, ez azt jelenti, hogy a műkö-
déshez szükséges és hiányzó összeget az
államtól megigényeljük és annak elbírálá-
sa után helyreáll a település költségveté-
se. Évről-évre csökkent, és folyamatosan

csökken az ÖNHIKI-s támogatás, ami a
zavartalan működést veszélyezteti, és
egyre nehezebbé teszi.
Évről-évre csökken, és főleg az elköltö-
zések miatt az iskolába járó gyerekek lét-
száma, jelenleg 102 tanuló van a néhány
évvel ezelőtti 1 20 fővel szemben.
Csökken a gyermekek utáni normatíva,
így az iskola működéséhez az önkor-
mányzatnak egyéb, saját forrásokat is
igénybe kell venni. Jelenleg az államtól
kapott pénzösszeg az iskola működésé-
nek kb. 60-65%-át teszi ki.
Évről-évre csökken a működési költség-
ként elszámolható átadott pénzeszköz,
ami éves szinten több millió Ft-os kiesést
okoz. Például nem számolható el az isko-
lai társulásnak átadott pénzeszköz és a
szociális feladatok ellátására létrehozott
társulás részére átadott pénzeszköz sem.
Jelentősen csökken az önkormányzat sa-
ját bevétele (pl. iparűzési adó) ami az
emberek elszegényedésére és a vállalko-
zói kedv csökkenésével magyarázható.
A pályázati rendszer bonyolultsága és a
közbeszerzési eljárás lebonyolítása szin-
tén többletkiadásokat eredményez az ön-
kormányzatnak, ilyen volt esetünkben a
közösségi közlekedés fejlesztésére kiírt
pályázat is.
Egyre kevesebb a kistelepülések számára
hasznos pályázat, szinte meg kell erősza-
kolni a pályázatokat, hogy használható
dolgokat tudjunk belőle megvalósítani.
Egyre nehezebb a pályázati önerő előte-
remtése, és legtöbbször hitelből kell a be-
ruházásokat finanszírozni, hisz a pályá-
zatok döntő többsége utófinanszírozású.
Az alább felsorolt okok miatt egyre nehe-
zebb a kis önkormányzatok helyzete, és
bárhol az országban egyre nehezebb a
Pusztamérges nagyságú települések mű-
ködőképességét biztosítani.
A legnagyobb problémát mégis a munka-
nélküliség, a munkahelyek kevés száma
jelenti. Nagyon nehéz egy nagyobb vál-
lalkozást, egy nagyobb üzemet idecsábí-
tani. (folytatás a 2. oldalon)

a tartalomból
Polgármesteri beszámoló
Módosult a ruzsai ügyeletet
ellátó orvosok óradíja. Adók
befizetve - kicsit javult az
anyagi helyzet. 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rövidebb nyitva tartás
Az e-Magyarország Pont nyit-
va tartási ideje változott - és
új telefonszáma is van 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bursa Hungarica
Idén is kiírásra került a felső-
oktatási önkormányzati ösz-
töndíj pályázat. 8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rendőrségi hírek
Kevesebb a munka a földeken
és kisebb a jövés-menés. Ezt a
tolvajok is kihasználják! 8
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Szüreti vers
Szüretelnek, énekelnek,

Láttál-emárennélszebbet?
Dió, rigó, mogyoró,

Musttaltelikiskancsó.
Soseláttamszebbet!

Akkorafürt, alig bírom,
Egyfürtbőlleszakóborom.

Dió, rigó, mogyoró,
Csakúgynevetakancsó.

Azsemlátottilyet.
Azöregnekaszúborjár,

Agyereknekmustcsordogál.
Dió, rigó, mogyoró,
Szüretelni, jaj, djó!
Igyunkerre egyet!!!

Takáts Gyula
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Polgármesteritájékoztató
A Képviselő-testület szept. 1 -én tartott
ülésén a következőkről tájékoztattam a
képviselőket:
A ruzsai központi orvosi ügyelet ellátá-
sának folyamatossága és szakmai szín-
vonala biztosításának érdekében módo-
sult az ügyeletet ellátó orvosok óradíja.
A hétvégi és a munkaszünetté nyilvání-
tott nemzeti ünnepeken a jelenlegi bruttó
1000 Ft/óra helyett bruttó 1500 Ft/óra
díjra jogosultak. A növekedést a tagön-
kormányzatoknak kell rendezniük, Pusz-
tamérgesnek ebben az évben ez 69.576
Ft plusz költséget jelent.
Pusztamérgesen került megrendezésre a
jubileumi 20. Duna Borrégió Borver-
seny. A rendezvényről nagyon sok pozi-
tív visszajelzés érkezett, több messziről
jött borász is megtisztelte a települést.
2 millió Ft vissza nem térítendő támoga-
tásban részesült az önkormányzat, ame-
lyet az oktatási társulásnak utaltunk át.
2010. szeptember 15-ig befizetésre ke-
rült az iparűzési-, a gépjármű-, és a kom-
munális adó. A befolyt adóbevételeknek
köszönhetően javult az önkormányzat
anyagi helyzete.Dr. Papp Sándor polgármester

Rövidebb lett anyitva tartás
Megváltozott az e-Magyarország Pont
nyitvatartása. Vége a nyári szabadságolá-
soknak (és a szünidőnek is), így szeptem-
ber 1 -től keddtől péntekig 11-20 óra kö-
zött, valamint szombaton 10-14 óráig
vehetők igénybe a szolgáltatások.
A lehetőségekhez mérve a Közösségi
Ház minél hosszabb időn át nyitva lesz; a
reggeli órákban a Könyvtár, késő délután
pedig az e-Pont működik majd.
Részmunkaidőben Veres Csabáné könyv-
táros látja el a gyermekjóléti feladatokat
is, ezért kedden 13-16, pénteken pedig 9-
12 óra között kölcsönözhetők a könyvek.
Változott az e-Magyarország Pont telefo-
nos elérhetősége is; az eddigi "vezetékes"
technológia helyett internet-alapú telefon
került felszerelésre. A korszerűbb - és
gazdaságosabb - rendszernek köszönhe-
tően megszűnt a könyvtárral közös vonal,
a 286-688 számon ezentúl csak a könyv-
tár, a 800-300-as telefonszámon pedig az
e-Magyarország Pont érhető el.Csala István

(A magyarázat az esetek döntő több-
ségében ugyanaz: messze van az au-
tópálya és rossz minőségű az odave-
zető út.) Itt azért eredményként kell
megemlíteni a régi munkahelyek
megtartását, és néhány új munka-
hely teremtését, mely állandó mun-
kaviszonyt biztosít több pusztamér-
gesi lakosnak pl. a szennyvíztisztító
telepen és a szociális központban.

A nehézségek ellenére úgy gondo-
lom voltak szép sikerek és eredmé-
nyek az elmúlt négy évben is.
Szép számmal nyertünk pályázato-
kat, és az idehozott pénzeket a köz-
ség fejlesztésére, a lakosság javára
tudtuk fordítani.
A következő táblázatban szeretném
részletesen bemutatni az elmúlt
négy évben benyújtott pályázatokat:

MEGNYERT PÁLYÁZATOK 2006 -2010. KÖZÖTT

700 000

nyert

301 440 önállóan

út felújítása (kátyúzás,
útkereszteződések
íveinek javítása

7 500 000 1 000 000

kiíró pályázat tárgya saját erő beadás
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önállóan
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kistérség
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és Könyvtár részére
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184 320Csongrád
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Művelődési Ház
tervezési költségei 737 280

7 598 000
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(külterületi buszmegál-
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Magyar Ne-
velők és Ta-
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"Éljen a falusi iskola! "
eszközök,
továbbképz. 0 önállóan

Nemzeti Fej-
lesztési Ügy-
nökség

HEFOP 2.2.1 .
4 fő oktatása
+ számító-
gép

0 kistérség

ÖTM
Általános iskola felújí-
tása (vizesblokk, fűtés) 1 9 924 000 1 048 000 önállóan

769 245 önállóanDARFT
LEKI 9 személyes kis-
busz beszerzése 6 923 196
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1 111 111 önállóanDARFT
Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítése 10 000 000
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beszerzése
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szolgáltató tér kialakí-
tása
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KIHOP
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előtt

761 804 0 önállóan
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IRM Településőrök foglalk. 2 fő 0
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kiíró beadáspályázat tárgya nyert saját erő

ELBÍRÁLÁS ALATT LÉVŐ PÁLYÁZATOK
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ELUTASÍTOTT VAGY ÖNERŐ HIÁNYAMIATT MEG NEM VALÓSULT
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OM Közkincs
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DARFT

önállóan
szolgálati lakás felújí-
tása

HOLCIM
Alapítvány

önállóanjátszóterek felújítása
Csongrád M.
Önkorm.
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Óvoda homlokzatának
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eszközök
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Összefoglalva elmondható, hogy a jelentős számú beadott pályázatból hu-
szonhét pályázat pozitív elbírálást kapott és nyolc benyújtott pályázatunk
pedig nem nyert, két pályázat még elbírálás alatt van. A beadott pályázatok
közül harmincnégyet önállóan adtunk be, három pályázatot a kistérség-
gel együtt, egyet pedig Öttömös községgel társulva nyújtottunk be.
Az Öttömös településsel együtt beadott nyertes pályázat célja a Szociális
Alapszolgáltatási Központ felújítása. Erre közösen 75.000.000 Ft-ot nyer-
tünk, amelyhez 4.000.000 Ft önerőt kell biztosítani.
A két elbírálás alatt álló pályázat pozitív elbírálás esetén további
8.481 .000 Ft-ot jelent az önkormányzatnak, amelyhez a szükséges önerő
2.1 20.000 Ft lesz. Ezek közül az egyik a köztemető felújítását célozza, a
másik pályázat által megnyert összeget pedig rendezvényszervezésre lehet
fordítani.

Az összes megnyert pályázat által
263.877.146 Ft összegű beruházandó
pénzhez jutott az önkormányzat, amely-
hez 43.093.980 Ft önerőt biztosított. A biz-
tosított önerő összegének több mint a hat-
szorosát nyertük meg, amely jó
eredménynek számít.
Szeretnék az elmúlt négy év alatt megvaló-
sult beruházásokról külön-külön is szót ejte-
ni. Elsők között a szelektív hulladékgyűjtés
lehetőségének a megteremtését kezdtük meg
és emelném ki.
2007. október 1 -től kötelező közszolgáltatás
keretében a települési szilárd hulladék el-
szállítását a Csongrád Megyei Településtisz-
tasági Kft. végzi. Ez a szolgáltatás mind bel-
területi, mind külterületi kommunális
hulladék begyűjtésére vonatkozik. Megvaló-
sult az a régi elképzelés is, hogy települé-
sünkön is lehetőség legyen szelektív hulla-
dékgyűjtésre. Erre lett kialakítva a Kossuth
utca 43. szám előtt található szelektív hulla-
dékgyűjtő sziget, ahol papír, műanyag, fém
és üveg szelektív hulladékgyűjtő edények
lettek kihelyezve. Községünkben működik
hulladékudvar is, ahova a lakosság heti egy
alkalommal kiviheti a háztartásában képző-
dő lomot, papírt, építési törmeléket, mű-
anyagot, üveget, komposztálható anyagot,
és a veszélyes hulladékot.
A helyi közlekedés feltételeinek javítása is
kiemelt fontosságú volt ebben a ciklusban.
Mind a külterületi, mind a belterületi utjaink
karbantartására, felújítására sor került.
Ezeknek egy része is nyertes pályázataink
által valósulhatott meg.
A Kistérséggel közösen benyújtott pályáza-
tunknak köszönhetően tudtuk fejleszteni a
közösségi közlekedés feltételeit. Sajnos elő-
re nem látott költségekkel is számolnunk
kellett a pályázat megvalósítása során. A ki-
írt pályázat pozitív elbírálása érdekében a
Kistérség az önerő 10%-ról 1 8%-ra emelése
mellett döntött. Ez a saját magunk által is
vállalt plusz teher eredményesnek bizonyult,
a pályázaton 21 .351 .000 Ft-ot nyertünk. A
közbeszerzési eljárás első fordulója sikerte-
len volt, ezután második fordulót kellett ki-
írni, amellyel költségeink jelentősen nőttek.
A kezdeti nehézségek ellenére a pályázaton
nyert pénzből 6 db fedett külterületi busz-
megállót és 9 db fedetlen lelépőt, járdaszi-
getet tudtunk építtetni a lakosok kényelme-
sebb és biztonságosabb közlekedése
érdekében. Ezen felül egy buszforduló és a
buszok parkolására megfelelő hely kialakí-
tása is megvalósult. A diákok biztonsága ér-
dekében gyalogosátkelő lett kialakítva a kö-
zépiskola előtt, a központi buszmegállót
pedig akadálymentesítettük. Biciklitárolók,
szemétgyűjtők, információs és közlekedési
táblák kerültek kihelyezésre.(folytatás a 4. oldalon)
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A belterületi portalanított utak karban-
tartására 7.500 e Ft-ot fordítottunk,
amelyet pályázat útján tudtunk biztosí-
tani. Ezen a projekten belül az útfordu-
lók kiszélesítésre és stabilizálásra
kerültek, a kátyúkat, repedéseket kija-
vítottuk. A külterületi dűlőutak karban-
tartása érdekében tárcsázás, glédere-
zés, hengerelés, valamint az útszéli
fasorok ritkítása, gyérítése valósult
meg. Ezekkel a tevékenységekkel je-
lentősen tudtuk javítani a burkolat nél-
küli, földes utak minőségét.
Pusztamérges környezetének megóvá-
sa érdekében megépült a szennyvíztisz-
tító telep, melynek feladata a szenny-
vízből a szennyező anyagok olyan
mértékű eltávolítása, hogy a vízben a
szennyeződéseket a befogadó víz ön-
tisztító ereje képes legyen lebontani.
Közérdekű célja ellátása mellett a te-
lep megépítésével 2 új munkahelyet
tudtunk teremteni.
Kiemelném, hogy egy kisebb beruhá-
zás keretében útalappal rendelkező
szervízút is megépítésre került a
szennyvíztisztítóhoz való közlekedés
javítása érdekében.
Mindenki számára ismert és köztudott,
hogy az oktatási feladatokat Ruzsa köz-
ség önkormányzatával közösen, fel-
adatellátó társulás formájában látjuk el
2007/2008-as tanév óta. Erre a lépésre,
mind oktatási, mind költségvetési
szempontok miatt szükség volt. Az ok-
tatási törvény előírja az úgynevezett ki-
használtsági mutatót, ami annyit je-
lent, hogy meghatározza az egy
osztályba minimálisan tanítható gyere-
kek számát. Ha ezt egy iskola létszáma
nem tudja teljesíteni, akkor az állam a
központi költségvetésből csak a tanu-
lók létszámának megfelelő alapnorma-
tívát biztosít, nem biztosít többlet nor-
matívát, így az iskola működtetése
teljes egészében az önkormányzatra há-
rul.
A kistelepülések költségvetése, így
Pusztamérges község önkormányzatá-
nak költségvetése sem tudja, és tudta
ezt a pluszt átvállalni, ezért az iskolai
feladatellátás veszélybe kerülhetett vol-
na. Amásik kényszerítő tényező a költ-
ségvetési törvény volt, amely kimond-
ja, hogy az 1500 főnél kisebb
lélekszámú települések az oktatási tör-
vényben előírt kihasználtsági mutatót
nem tudják teljesíteni, és önálló intéz-
ményként működteti az oktatási intéz-
ményt, úgy kizárják őket az ÖNHIKI
igénylés lehetőségéből.
Mint tudjuk az ÖNHIKI igénylés miatt
tudta és tudja Pusztamérges az éves

költségvetését teljesíteni, a települést
működtetni.
Ezen kényszerítő tényezők együttes ha-
tása miatt hozta létre a két testület az
oktatási társulást. A társulásból Puszta-
mérgesnek csak előnye származott és
származik, hiszen az általános iskola
kihasználtsági mutatói a törvényi elő-
írásoknak megfelelnek, és az ÖNHIKI
igénylés lehetősége is megmaradt.
Az iskola helyben tartása mellett több
sikeres pályázatnak köszönhetően az is-
kola felújítása is valóra vált. A támoga-
tásokból megvalósításra került a tető-
csere, a fűtéskorszerűsítés, új kazánok
beszerzése, nyílászárók kicserélése, ab-
lakok festése, az iskola udvar felöli
akadálymentesítése, három tanterem-
ben új tanulópadok elhelyezése, folyo-
sókra bútor kihelyezése, új bútorzat be-
szerzése a titkárságra, szemléltető
eszközök beszerzésére, kosárlabda pa-
lánkok felújítása, és a régi típusú udva-
ri WC helyett, épületen belüli WC-k ki-
alakítása és a mosdó teljes felújítása.
A Közösségi ház kialakításával egy
épületbe költözött a községi könyvtár
és Internet használati lehetőséget bizto-
sító e-Magyarország ponttal. Rendkí-
vül fontos előrelépésnek tartom, hogy
sikerült azt lehetővé tenni, hogy az In-
ternet használat minden egyes puszta-
mérgesi lakosnak elérhető lett az e-Ma-
gyaroszág ponton keresztül.
Ugyancsak itt lehetőség van fénymá-
solni, szkennelni, fényképet nyomtat-
ni, stb. Véleményem szerint ezeknek a
szolgáltatásoknak az elérhetősége má-
ra már elengedhetetlen, és büszkék va-
gyunk rá, hogy Pusztamérgesen a lako-
soknak nem kell nélkülözni ezeket.
Nagy örömünkre szolgál a könyvtár
felújítása, és új informatikai eszközök
beszerzése, így már a könyvtár is kelle-
mesebb környezetben várja a gyerme-
keket és felnőtteket egyaránt.
Pályázat benyújtásával a Polgármesteri
Hivatal akadálymentesítésére 10 mil-
lió Ft-ot nyertünk, és saját önerőként
1 .111 .111 Ft-ot biztosítottunk ehhez. A
megnyert pályázat keretében kialakítás-
ra került egy mozgáskorlátozott mos-
dó, akadálymentesített feljáró. A hiva-
talban a külső nyílászárókat
kicseréltük, a vizesblokkot felújítot-
tuk, a folyosó új burkolatot kapott, és
egy indukciós hurok és videónagyító
is beszerzésre került, melynek szerepe
a halláskárosultak segítése a hivatali
ügyintézésben. A felújítást követően
megfelelő környezetben tudjuk fogad-
ni mind a lakosságot, mind a hivatalba
látogató vendégeket.

Az általános iskola mellett községünk
óvodájának felújítása is kiemelt fon-
tosságú volt számunkra. Az óvoda fel-
újítását is pályázati pénzből tudtuk
megvalósítani. A felújítási munkák
több lépcsőben valósultak meg. A be-
ruházásokhoz csak ebben a ciklusban
5.300 e Ft-ot nyertünk és 589 e Ft ön-
erőt biztosítottunk. Mára a környék
egyik legszebb és legjobban felszerelt
óvodájával büszkélkedhet Pusztamér-
ges. Nem csupán külső, de szerkezeti
javítások is történtek. A tetőszerkezet
felújítása, nyílászárók cseréje, külső
homlokzat festése. Erre a ciklusra te-
hető az óvoda teljes belső felújítása is:
új vizesblokk, új mosdók kialakítása,
világítás teljes felújítása, tálaló konyha
felújítása, belső berendezési tárgyak
beszerzése, szemléltető eszközök vá-
sárlása, stb. Ebben az időszakban sike-
rült felújítani - a gyerekek és szülők
örömére egyaránt - az óvoda játszóte-
rét egy új , biztonságos játszótérre.
A gondozási központ alapítása, és az
igénybe vehető szolgáltatások körének
bővítése az elmúlt négy év során lettek
megteremtve és tovább fejlesztve.
2006. január 1 -én a Képviselő-testület
létre hozta a Szociális Alapszolgáltatá-
si Központot. 2009-ben a költségveté-
si törvény arra kötelezte az 1500 fő
alatti településeket, hogy a szociális
feladataikat társulási formában lássák
el. A Kistérséggel társulva létrejött az
Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ Zákányszéki székhellyel. A
társulásnak köszönhetően a szociális
ellátás helyben maradt. Pályázatok út-
ján egy 9 személyes mikrobusz, szá-
mítógépek, új bútorok, telefonok és
egy multifunkcionális fénymásológép
került a központba.
A szociális központ további fejleszté-
sére Öttömös községgel társulva ad-
tunk be pályázatot, amely pozitív elbí-
rálást kapott. Ennek köszönhetően az
épület új tetőt, kívülről hőszigetelést
kap, megtörténik az akadálymentesíté-
se, elektromos hálózat és fűtésrendszer
korszerűsítése lesz, és új vizesblokk
kerül kialakításra. Napkollektorok ke-
rülnek felhelyezésre, az ÁNTSZ elő-
írásainak megfelelő tálalókonyha, tár-
salkodó, pihenőszoba, öltöző, tusoló,
akadálymentesített mosdó, irodahelyi-
ségek lesznek kialakítva és mindezek-
be megfelelő eszközök, bútorok kerül-
nek. Az Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ létrehozásával
bővült a szolgáltatás, a szociális étkez-
tetésnél pedig megszűnt a várólista.(folytatás az 5. oldalon)
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A pályázatnak köszönhetően a központ
által kínált szolgáltatások köre a nappa-
li ellátással ki fog egészülni. A szociá-
lis ellátások bővítésénél, fej lesztésénél
mindig szem előtt tartottam azt, hogy
munkahelyet tudjunk biztosítani, és ezt
a célt a jövőben is előtérbe kívánom he-
lyezni. A szolgáltatások bővülése, az el-
látást igénylő személyek számának nö-
vekedése, egyre több munkahelyet
biztosít a pusztamérgesiek számára.
A szociális központ által nyújtott szol-
gáltatások a következők:
Étkeztetés: Polgármesterként a szociá-
lis étkeztetés fejlesztése az első intézke-
déseim közé tartozott. Ezt mindig is
fontosnak tartottam. Fáradozásunk
nem volt hiába, 2003-ban 15 fő része-
sült ellátásban, 2006-ban már 56 fő és
büszkén mondhatjuk, hogy közös erő-
vel elértük, hogy mára már 70 fő tudja
igénybe venni a szociális étkeztetést.
Tanyagondnoki szolgálat:
2004-ben a tanyagondnoki szolgálat lét-
rehozásával próbáltuk a külterületi la-
kosokat segíteni. Nem szabad elfeled-
ni, hogy Pusztamérges lakosságának
elég nagy része külterületen él. Segíté-
sük, támogatásuk is feladataink közé
tartozik. A szolgálatot kezdetben 8 fő
vette igénybe, ma már az új mikrobusz
beszerzésének köszönhetően 28 fő.
A tanyagondnoki szolgálat keretein be-
lül igénybe vehető szolgáltatások:
- gyógyszerek, gyógyászati eszközök
beszerzése a község közigazgatási terü-
letén belül,
- külterületi lakosok orvoshoz szállítá-
sa a község közigazgatási területén,
- bevásárlás, árubeszerzés,
- tüzelőszállítás,
- gázpalackcsere,
- levelek, csomagok feladása postán,
- csoportok különböző rendezvények-
re szállítása,
- ebédszállítás az oktatási, nevelési in-
tézmények és rászorulók részére,
- igény szerint könyvek cseréje a
könyvtárban,
- folyamatos tájékoztatása a külterüle-
ti lakosoknak kulturális programokról.
A teljesség igénye nélkül soroltam fel a
legfontosabb tevékenységeket, ame-
lyek nap, mint nap segítik elsősorban a
külterületi lakosokat, de több esetben a
belterületi lakosokat is.
Házi segítségnyújtás: 2010-ben 30 fő
veszi igénybe a gondozási központ ál-
tal felkínált segítségnyújtást. Ennek a
szolgáltatásnak a keretein belül, az ott
dolgozók segítenek a mindennapos te-
vékenységekben, mint a takarítás, bevá-
sárlás, ügyintézés, stb.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
A szolgálatot 2006. január 1 -től Móra-
halom várossal látjuk el. A jelzőrend-
szeres készülékkel ellátott személyek-
nek a szolgáltatásnak köszönhetően
jelentősen nőt a biztonságérzetük. A
kezdetekben 5 főnek, ma már 9 főnek
biztosítjuk a nap minden percében a se-
gítségnyújtás lehetőségét.
Támogató szolgálat: Bordány község
irányításával hoztuk létre a támogató
szolgálatot, amelyet jelenleg 5 fő vesz
igénybe. A szolgáltatás célja a fogyaté-
kos személyek lakókörnyezetükben tör-
ténő ellátása.
Közösségi pszichiátria: Célja a pszi-
chiátriai betegek lakókörnyezetükben
történő gondozása, továbbá gyógyulá-
suk és rehabilitációjuk elősegítése. Je-
lenleg 10 főt támogatunk ezzel a segít-
ségnyújtással.
A fent említettek is jól tükrözik, hogy a
társulás formájában működő gondozási
központ dolgozói kortól, nemtől függet-
lenül a községünkben élő és a gondo-
zásra szorulókat nap mint nap segíti.
Ezzel nem csupán helyi embereknek
biztosítottunk munkalehetőséget, ha-
nem a nehézségekkel küszködő helyi la-
kosoknak is segítséget tudtunk nyújta-
ni. Fontosnak tartom megemlíteni,
amikor ilyen nehéz anyagi helyzetben
vagyunk, a tanyagondnoki szolgálatot,
támogató szolgálatot, a közösségi ellá-
tásokat és jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtást akkor is térítésmentesen tud-
juk biztosítani az azt igénybevevőknek.
A Csongrád Megyei Önkormányzat ál-
tal kiírt pályázat útján 1 .000.000 Ft-ot
nyertünk községünk játszóterének fel-
újítására, korszerűsítésére. A megnyert
összeghez 500.000 Ft önerőt biztosítot-
tunk. Sikerült a régi fajátékokat korsze-
rű, biztonságos és élvezhető játékokra
lecserélni mind a gyerekek, mind a szü-
lők nagy örömére. A korszerűsítésnél
fontos cél volt, hogy a játékok egy szé-
lesebb korosztályt magába foglaló gyer-
mekek igényeit is ki tudják szolgálni,
ezért különböző stílusú és funkciójú
eszközöket szereztünk be. A hinta kivá-
lasztásánál az is nagyon fontos volt,
hogy kisgyermekek számára is bizton-
ságos és használható legyen.
Örömmel látjuk, hogy a fáradozások
nem voltak hiába, hisz a játszótér azóta
is boldog gyerekzsivajtól hangos.
A következőben egy olyan témával sze-
retnék foglalkozni, amely minden helyi
lakost érint és a jövőben megvalósítan-
dó feladatokat foglalja magában.
2004-ben az Európai Unióhoz való csat-
lakozással Magyarország vállalta, hogy

az ország ivóvizének minősége az EU
által meghatározott követelményeknek
meg fog felelni. Országszerte nehézsé-
gekbe ütköztek az önkormányzatok a
projekt megvalósításánál, ezért kon-
zorciumokat hoztak léte. Pusztamérges
a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító
Konzorcium tagja. A községben szol-
gáltatott ivóvíz minősége sem felel
meg vas, arzén és ammónium tekinte-
tében határértékeknek, ezért beavatko-
zásra, beruházásra van szükség. Az
előkészítő-tervező folyamat 2006. ele-
jén kezdődött, és várhatóan 2010. év
végéig fejeződik be teljesen. A hidro-
geológiai szakvélemény szerint Puszta-
mérges környezetében nincs olyan víz-
bázis, ahonnan tisztítás nélkül a
vonatkozó határértékeknek megfelelő
ivóvizet lehetne kitermelni, és nehezíti
a helyzetet, hogy Pusztamérges vízel-
látó hálózatán sok a korszerűtlen, el-
avult csővezeték. Az elvi vízjogi enge-
délyes tervek, vízbázis tanulmányok
elkészültek, amelyekben több víztisztí-
tási technológiát kidolgoztak és meg-
vizsgáltak. A költség-számítások során
a nagytérségi rendszer (homokhátság
települései) elvetésre került a települé-
sek közötti nagy távolságok miatt. A
Ruzsa-Pusztamérges-Öttömös kistérsé-
gi rendszer, illetve a Pusztamérges víz-
ellátó rendszerének önálló fejlesztése
alternatívák javasoltak. A költségszá-
mítások kimutatták, hogy a mikro tér-
ség és a település önálló beruházása
közötti költség csak kismértékben tér
el. Ez Pusztamérges vonatkozásában
az Ivóvízminőség-javító Program teljes
nettó beruházási költsége 178.31 8.502
Ft, melyből önrészként az összeg 31 ,56
%-át, azaz 56.271 .335 Ft nettó pénz-
összeget kellene a pályázat benyújtásá-
ig előteremteni, amiből az EU önerő-
alap bizonyos összeget biztosít, de a
fennmaradó több mint 22 millió Ft ön-
kormányzati önrész is túl magas.
A jövő kihívásai közé fog tartozni en-
nek az összegnek az előteremtése.
Egyenlőre ennél pontosabb adatokat
nem tudunk, a kormány mentességi ké-
relmet nyújtott be az EU felé, amely-
nek elfogadása esetében 3 év haladékot
kap az ország az ivóvízjavító program
megvalósítására.
Az önkormányzat nehéz és egyre nehe-
zebb anyagi körülményei ellenére min-
dig fontosnak tartotta a helyi civil szer-
vezetek a támogatását. Településünkön
több ilyen szervezet is működik, me-
lyek közül sokuk tevékenységére na-
gyon büszkék lehetünk, eredményeik
öregbítik településünk hírnevét.



A Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat-
hoz elsőként ebben a ciklusban csatla-
kozott Pusztamérges. Az ösztöndíj pá-
lyázatba való bekapcsolódással
lehetőségünk nyílt a nappali tagozatos,
felsőoktatásban tanuló gyermekeket
anyagilag támogatni. A hallgatók részé-
re kifizetett összeg az önkormányzat, a
megyei önkormányzat és az állam tá-
mogatásával tevődik össze. Ezzel a
konstrukcióval 10 hónapig tudjuk köz-
ségük tanulóit támogatni.
A rászoruló gyermekek és családok tá-
mogatására próbáltunk minden adódó
lehetőséget megragadni. A Mindenki
Ebédel pályázat megnyerésével 20 fő-
nek tudtunk étkezési lehetőséget bizto-
sítani. A nyári gyermekétkeztetés kere-
tében is 20 fő rászoruló gyermeket
tudtunk 45 napon át meleg ebéddel el-
látni. Ezeken felül több alkalommal az
EU élelmiszer segélyét is szétosztottuk
a rászoruló családok között.
Bár településünk kicsi, éves szinten
több rendezvénnyel is büszkélkedhet.
Az elmúlt négy évben is fontos szere-
pet játszott a község életében a Szüreti
Fesztivál és Kakaspörkölt-főző Ver-
seny, amelyet minden évben szeptem-
berben rendeznünk. Az önkormányzat
dolgozói minden évben együttes erővel
dolgoznak azért, hogy ez a rendezvény
valóra válhasson. Mára a gyermekrajz-
verseny a rendezvény szerves része
lett, az estét pedig koncertek és fellépő
művészek teszik színessé.
A Falukarácsony is minden évben meg-
rendezésre került. A gyermekek és
nyugdíjasok előadása után kerülnek kö-
szöntésre az évben született gyerme-
kek, és itt kerül átadásra a diákoknak
az oklevelek arról, hogy tanulmányai-
kat az Oktatási Minisztérium és a
Csongrád Megyei Közgyűlés támogatá-
sán kívül Pusztamérges Község Önkor-
mányzata is segíti a Bursa Hungarica
Ösztöndíj Pályázat keretében.
Az Idősek Találkozója elnevezésű prog-
ramot azzal a céllal hoztunk létre, hogy
minden évben méltóképpen tudjuk
megünnepelni településünk idősebb
korosztályát. Egy ebéddel vendégül lát-
va őket egy évben egyszer összeülünk
és beszélgetünk.
A községi rendezvények közül kiemel-
némmég az évenként megrendezett Né-
gyeshatár találkozót, a Polgármesteri
Hivatal felújításának átadását, a község
önálló közigazgatásának 100. évfordu-
lójának a megünneplését, mely képet
adott a település életének, közigazgatá-
sának történelméről.
A munkanélküliség, a kevés munkale-

hetőség sajnos a mi községünkben is
nagy probléma. Az új munkahelyek te-
remtése rendkívül nehéz településünk
helyrajzi adottságaiból eredően, de a ré-
gi munkahelyek megőrzése is állandó
küzdelmet igényel. Mégis büszkék lehe-
tünk arra, hogy még ezen nehéz körül-
mények között is sikerült új munkahe-
lyeket teremteni.
Az utóbbi négy évben a közfoglalkozta-
tás szívügyünk volt. Ez alatt az időszak
alatt több helyi lakosnak tudtunk mun-
kát biztosítani. Sokszor erőnkön felül
küzdünk, hogy minél több embert tud-
junk egy-egy időszakban alkalmazni,
hisz sok ember számára nem is adódna
más munkalehetőség. 2007-ben 48 főt
tudtunk foglalkoztatni, akik összesen
22.830 munkaórát dolgoztak. Ebből 16
fő közcélú alkalmazott bérét 100%-ban
támogatta az állam. 2008-ban 35 főt al-
kalmaztunk, akik 17.250 munkaórát
dolgoztak településünk területén. 1 7 fő
közcélú dolgozóra fordított összeget az
állam 100%-an finanszírozta.
2009. év foglalkoztatását vizsgálva el-
mondhatjuk, hogy 56 fő helyi lakosnak
tudtunk munkát biztosítani. Ők közel
25.000 munkaórát dolgoztak. 2010. év
még nem zárult le, mégis szeretnék ró-
la szólni. Várhatóan 46 főt 27.1 20 mun-

kaórában tudunk foglalkoztatni.
2009. évtől kezdve 2 településőrt al-
kalmazunk, akik segítik a polgárőrök
feladatait és reggelente az általános is-
kolánál vigyáznak a gyermekek testi
épségére az úton történő átkeléskor. Ez
újabb 2 helyi lakos hosszabb távú fog-
lalkoztatást jelenti. Az ő bérüket
100%-ban lefedi az állam, 2009. évben
ez 369.076 Ft-ot, 2010. évben pedig
2.224.280 Ft-ot jelent.
Összegezve, az elmúlt négy évben a
helyi lakosok számára körülbelül 200
ideiglenes munkahelyet teremtettünk.
Az ő bérükhöz 34.612.826 Ft támoga-
tást kaptunk és 2.611 .286 Ft önerővel
egészítettük ki az összeget. A telepü-
lésőrök foglalkoztatására és a közmun-
kaprogram keretein belül alkalmazott
emberekre összesen 1 .1 51 .890 Ft érté-
kű tárgyi eszközt kaptunk (2 db fűnyí-
ró traktort, vállra akasztható fűkaszá-
kat, ágvágókat, talicskákat és kisebb
szerszámokat) valamint 411 .352 Ft ér-
tékű munkaruhát, amelyekhez össze-
sen 392.495 Ft önerőt biztosítottunk.
A közfoglalkoztatás keretein belül al-
kalmazott emberek munkáját dicséri a
karbantartott dűlőutak, a közterület
tisztasága, rendezettsége és virágosítá-
sa. A virágosítás hagyománya nem
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most kezdődött, de úgy gondolom mél-
tó utódai voltunk ennek a tevékenység-
nek. Településünk látványa magáért be-
szél. A virágosítás nagyon fontos volt
számunkra, hiszen aki Pusztamérgesre
látogat az a „külsejéről” ítéli meg köz-
ségünket. Úgy gondolom, amíg az első
benyomás a községről az, hogy tiszta
és rendezett, addig büszkék lehetünk.
Mégis a legnagyobb eredménynek azt
tartom, hogy biztosítottuk a település
működőképességét, megőriztük a meg-
lévő munkahelyeket, és javítottuk a la-
kosság komfortérzetét. Minden évben
megrendezésre került a falunap, az idő-
sek napja és az ünnepi falukarácsony.
A jövőt illetően nem szeretnék olyano-
kat ígérni, amelyek betartása, megvaló-
sítása lehetetlen lenne. Szeretnék a rea-
litások talaján maradni, itt telepedtem
le, itt él a családom, s nekem minden-
kor és mindennap az emberek szeme
közé kell néznem. Nem szeretném,
hogy egykor gyermekeim szemére ves-
sék: „mit csinált, vagy ígért apád”.
Szeretném, ha a megnyert pályázatok
megvalósulnának, (művelődési ház fel-
újítása, temető felújítása, központi park
felújítása, szociális szolgáltató központ
felújítása, szolgálati lakások átalakítá-
sa, stb.) Szeretném a település működő-
képességének megtartását, lehetősége-

inkhez képest új munkahelyek
teremtését. Szeretném, úgy végezni a
dolgomat, hogy a pusztamérgesi ember
úgy érezze, otthon van, jó itt élni, még
akkor is, ha egy kicsit szerényebben
tesszük, mint esetleg másutt tehetnénk.
Végül szeretném megköszönni a térség
országgyűlési képviselőjének, a homok-
hátság polgármestereinek és jegyzői-
nek, a kistérségi iroda munkatársainak,
a helyi és környékbeli vállalkozóknak
a település számára nyújtott segítséget.
Szeretném megköszönni Pusztamérges
lakosságának a belém vetett hitét, támo-
gatását, bizalmát, és a településnek
nyújtott anyagi és egyéb segítséget.
Utolsó gondolatnak szeretném Ótott-
Kovács Benőné, tanyagondnok éves be-
számolójának mottóját idézni, amely
véleményem szerint magába foglalt
mindent, amit szem előtt kell tartanunk
életünk minden egyes napján.
Úgy érzem a falugyűlésen és ebben a
cikkben sem tudtam mindenről számot
adni, ennél sokkal több, egyes emberek
számára sokkal jelentősebb eredmé-
nyek is voltak. Nem került külön szóba
az egészségügy és még sok más terület,
ahol nagyobb átalakításokat, fej leszté-
seket nem tudtunk végrehajtani, amely
nem jelenti azt, hogy nem is lenne rá-
juk szükség. Vannak olyan feladatok,

melyeket az önkormányzatnak el kell
látnia, de sajnos pályázatot nem írnak
ki rájuk. Az önkormányzat saját erejé-
ből fejleszteni, bővíteni nem tud, az
alapvető ellátás fenntartása és megtar-
tása a legfőbb feladat.
Az év folyamán a Hírlevélen és a tele-
pülés honlapján folyamatosan próbál-
tunk mindenről tájékoztatást adni, s ezt
a szokásunkat a továbbiakban is meg
szeretnénk tartani.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket:Dr. Papp Sándorpolgármester
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"Ajótmeg kelltenni, elmulaszta-
ninemszabad. Szívünkkelis köze-
lítveadolgokhoz, és ahelyzethez,
fogunk jó, helyesdöntésekethozni.
Maalegfontosabbfeladatember-
nekmaradni, hiszenazemberiter-
mészetlényege, hogy segítőkész.
Haérziazembera szívbőljövő
hálát, még többetés jobbatakar

tenni."



Bogrács és esernyő
Jól eláztunk, de azért megfőttek a
kakasok és a szőlő leve is kicsurgott
a présből. Nyilván nem minden úgy
zajlott, mint verőfényes napsütésben,
de azért gazdagabbak lettek egy él-
ménnyel az időjárásra fittyet hányó
résztvevők.
Lapzárta miatt az összegzés és az él-
ménybeszámolók sora még nem tel-
jes - a versenyről, programokról, dí-
jazottakról és támogatókról szóló
részletes összeállításunkat hamaro-
san megjelenő októberi számunkban
(és az interneten) olvashatják.Csala István szerk.

**Pusztamérgesi Hírlevél** Ingyenes, közéleti tájékoztató kiadvány hirlevel.szerk@gmail.com
KIADJA: Polgármesteri Hivatal Pusztamérges, Móra tér 2 tel. : 06-62/286-851 Dr. Fodor Viola
SZERKESZTI: e-Magyarország Pont Pusztamérges, Szent István u. 6. tel. : 06-62/800-300 Csala István
NYOMJA: Alfa-Center Nyomdai, Szeged, Pulcz u. 23. tel. : 06-62/426-970 Fehér Tibor

Kiadói és Szolgáltató Kft. alfa-center.nyomda@invitel.hu 06-30/855-58-41Ennek a példánynak a megjelenésére megközelítőleg 40 Ftot fordítottunk. A kiadvány újrahasznosított papírra készült. m
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Bursa Hungarica
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer célja
az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének tá-
mogatása.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat már ta-
nuló („A” típus) vagy a továbbiakban
tanulni kívánó („B” típus), hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
számára nyújt rendszeres anyagi segít-
séget. A támogatási rendszer több szin-
tű, pénzügyi fedezeteként több forrás
szolgál: a települési önkormányzatok,
a megyei önkormányzatok és az intéz-
ményi támogatás. A Nemzeti Erőforrás
Minisztérium a felsőoktatásban már ta-
nuló vagy a továbbiakban tanulni kívá-
nó, szociálisan hátrányos helyzetű fiata-
lok támogatásához oly módon kíván
hozzájárulni, hogy a települési (és a
megyei) önkormányzat által megállapí-
tott támogatási összeget az önkormány-

zati támogatással megegyező mérték-
ben kiegészíti.
Pusztamérges község Önkormányzata
az ösztöndíjrendszerhez a 2005-ben
csatlakozott, helyi szabályairól 8/2005.
(IX.1 5.) Kt. számú rendeletet alkotott.
Önkormányzatunk a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat 2011 . évi fordulójához
csak abban az esetben csatlakozhat, ha
erről döntést hoz, illetve felhatalmazza
a polgármestert a csatlakozási döntés-
ről szóló Nyilatkozat aláírására.
A képviselő-testület - tekintettel a
rendszer eddigi sikeres működésére -
idén is támogatja a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázatot és a testületi dön-
tés értelmében az erről szóló nyilatko-
zatot eljuttatja az OKM Támogatáske-
zelő Igazgatósága részére.
Október hónapban kiírásra kerülnek az
„A” és „B” típusú ösztöndíj pályáza-
tok, amelyek részleteiről a Polgármes-
teri Hivatalban valamint hirdetmény-
ben nyújtunk részletes tájékoztatást.Dr. Papp Sándor polgármester

Rendőrségi Hírek
A szorgalmi időszak elkezdődésével a
rendőrség nagy figyelmet fordított az
iskolák és az óvodák biztonságos meg-
közelítésére. A körzeti megbízott kollégák illetékességi te-
rületükön a polgárőrség munkatársaival váltva láttak el
szolgálatot, melyek során biztosítva volt a lakosság, a gyer-
mekek ellenőrzött, biztonságos közlekedése.
Az ősz beköszöntésével a lakosság nagy része egyre keve-
sebb időt tölt a kiskertekben, a hétvégi tanyákon. Ezt saj-
nos a bűnelkövetők is felmérték. Több településen, így
Ásotthalmon, Bordányban, Forráskúton, Üllésen, Ruzsán
és Zákányszéken megnövekedett az elektromos kábellopá-
sok száma. Kérjük Önöket, hogy amennyiben már nem
használják az öntöző, a vadriasztó, vagy más elektromos
berendezéseiket, akkor azokat - és a hozzájuk kapcsolódó
hosszabbítókat - tegyék biztonságos, zárt helyre!
Mint minden esetben, most is felhívnánk a figyelmet arra,
hogy a leparkolt gépjárművekbe semmi esetre se hagyják
elöl táskájukat, tárcájukat, mobiltelefonjukat, értéktárgyai-
kat! Fontos, hogy a szomorú események bekövetkeztekor
se legyenek figyelmetlenek! A temetések ideje alatt se adja-
nak esélyt a bűnelkövetőknek!
Ha olyan cselekményt észlelnek, amely bűncselekmények-
kel összefüggésbe hozható, kérjük Önöket azonnal jelezzék
felénk és hívják a 107, 112 hívószámot, vagy a Mórahalmi
Rendőrőrs 62/581 -040 telefonszámát!

Segítségüket köszönjük!Dr. Pőcze Tünde r. őrnagyMórahalmi Rendőrőrs




