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MÓRICGÁTI újság 
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK 

 

Újévi köszöntő 
 

 
 

Tisztelt Móricgátiak! 
 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Móricgát 
lakosságát, e sorok minden olvasóját!  
 

Véget ért a 2008-as esztendő, s ilyenkor 
végiggondoljuk az elmúlt időszakban átélt 
eseményeket, életünk boldog és kevésbé 
felhőtlen időszakait. Értékelünk, összegzünk, és 
új célokat fogalmazunk meg.  
 
Úgy érzem, a mögöttünk maradó esztendő 
nagy változásokat, életre szóló tanulságos 
felismeréseket hozott mindannyiunknak. 
Polgármesterként éppúgy, mint szülőként, 
nagyszülőként napról-napra szembesültem a 
körülöttünk folyamatosan emelkedő korlátokkal, 
lehetőségeink egyre szűkülő sorával. Ezt éli 
most meg minden család. 
Emberi sorsok, érzelmek és nehéz döntések – 
ezek voltak és várhatóan lesznek is minden 
család, minden közösség, így kis falunk 
legfontosabb kérdései is. Ezek jelentik a 
legnagyobb kihívást mindannyiunk számára, 
ugyanakkor erőt is adnak valamennyiünknek.  

 
Az év eleje alkalmat kínál a visszatekintésre, és 
arra is hogy számba vegyük terveinket, az új év 
feladatait. Így van ezzel az önkormányzati 
képviselő-testület, és a polgármester is.  
 
Az Önkormányzat kötelezettségeit teljesíteni 
tudta az elmúlt évben, és remélhetőleg 2009.-
ben is.  
A Művelődési Házba pályázati pénzen 50 db új 
széket vásároltunk és öt darab 40 személyes 
rendezvénysátort. Elindult a kerékpárút építése 
is. 
A 2009-es évben terveink szerint 
megrendezzük a falu hagyományos kulturális 
rendezvényeit: az Arató-ünnepséget, a 
Falunapot és a Szüreti felvonulást. Remélem, 
hogy ezeken az ünnepeken együtt tudunk 
ünnepelni a falu minden polgárával! 
 
Pályázatot nyújtottunk be szabadidőpark 
létesítésére. Amennyiben pályázatunk sikeres 
lesz 4,6 millió forint értékben, a víztoronnyal 
szembeni területen szabadidőparkot hozunk 
létre. 
Fontos feladatának tekinti az Önkormányzat, 
hogy fiataljaink községünkben telepedjenek le, 
ennek segítésére 10 Ft-os áron kínálunk 
portákat az építkezni kívánó fiataloknak. 
 
Sok szeretettel kívánok mindenkinek boldog, 
újévet! Kívánom, hogy mindenki sikeresen 
valósítsa meg vágyait, céljait, erőben, 
egészségben élje meg az Új Évet ! 
 
 

Csontos Máté 
polgármester 
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KÖRJEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ 
 

A Képviselő-testület 2008. december 22-én tartotta 
közmeghallgatással egybekötött testületi ülését. A 
Képviselő-testület módosította a 2008. évi 
költségvetéséről szóló rendeletét. A kiadási és 
bevételi főösszeg 60.373.000.- Ft-ra Bevételeinek 
növekedtek a Halasvíz Kft-től kapott, 2007. évről 
áthúzódó bérleti díjjal, a szociális ellátásokra kapott 
állami normatív támogatás összegével. Kiadások 
között jelentkezett a lakossági digitális vízmérők 
felszerelése. A körjegyzőség költségvetésébe 
beépült az elavult monitorok cseréjének költsége, és 
egy új, komplett számítógépet vásároltunk. 
A Testület módosította a vízdíjat megállapító 
rendeletét. 2009. január 1-től a fizetendő vízdíj 205 
Ft/m

3
 + 20 % ÁFA összegre változik. Ez 6 %-os 

emelést jelent. 
5,85 %-kal emelkedik január 1-től a 
szemétszállításért fizetendő díj, 2,27 Ft/l –ről 2,402 
Ft/l-re módosul. A külterületi lakosság évente 12 db 
zsákot köteles megvásárolni a módosított helyi 
rendelet alapján. 
A Képviselő-testület biztosítja a falumegújítás 
pályázathoz szükséges önerőt. A víztoronnyal 
szemközti két telken parkot fogunk építtetni, 400 m
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területen díszburkolatot csinálunk, ahol a községi 
rendezvényeket fogjuk megtartani. A beruházás 

összköltsége 5.620.744 Ft, melyhez 940.124.- Ft 
önerőt kell biztosítanunk. 
Ismét napirendre került a központi orvosi ügyeletben 
a második orvos beállításának kérdése. A 
Képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja a 
második orvos beállítását, azonban ehhez anyagi 
támogatást nem nyújt, mert az ügyeletet igénybe 
vevők többsége kiskunmajsai lakos. 
A Képviselő-testület döntött arról, hogy 10 Ft/telek 
áron építési telkeket jelöl ki értékesítésre. A 
részletes pályázati feltételekről az újságban 
olvashatnak. 
 

Kovács Tímea 
körjegyző 

 

TÁJÉKOZTATÓ A KERÉKPÁRÚTRÓL 
 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a 
kerékpárút nyomvonala a falu teljes területén, Bugac 
felé haladva az út jobb oldalán helyezkedik el, sehol 
nem keresztezi a műutat. A régi forgácsoló üzemtől - 
záróvonallal elválasztva - a műúton fog haladni, 
majd a református templomnál visszatér a műút 
melletti nyomvonalra.  
Azokkal a gazdákkal, akiknek a földterületükön 
halad el a kerékpárút, a nyomvonal kitűzése után 
egyenként és személyesen egyeztetni fog az 
Önkormányzat. 
Kérek mindenkit, hogy a nyomvonal kitűzéséig ne 
termeljen ki fát a kerékpárút feltételezett területéről, 
különösen ne a Közútkezelő tulajdonában lévő 
területről, mert ezt szigorúan ellenőrizni fogják. 
 

Csontos Máté 
polgármester 

 

PÁLYÁZAT 
 

Móricgát Község Önkormányzata nyílt 
pályázatot hirdet magánszemélyek részére 
az Önkormányzati tulajdonú 10 db, építési telek 

kedvezményes értékesítésére. 
 
Pályáztató székhelye: 6132 Móricgát, Deák F. u. 

26/b. 
Pályázati bruttó ár: 10 Ft/telek. 

A pályázatokat a Petőfi Népe napilapban való 
megjelenést követő 90. naptári napon 16:00 óráig 

lehet benyújtani a Pályáztató székhelyére 
személyesen, vagy postai úton. 

 
További információ kérhető Csontos Máté 

polgármestertől /06-30/349-0343/, vagy Kovács 
Tímea körjegyzőtől a 77/492-161-es 

telefonszámon. 
A részletes pályázati kiírás ingyenesen 

igényelhető a Pályáztatónál. 
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ELŐADÁS A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
 

December 11.-én és 12.-én a Művelődési 
Házban Juhász Gábor Tamás plébános 
/Budapesten a Toursi Szent Márton templom, 
vagy más néven Vizafogó templom plébánosa 
2000 óta, 1991. június 15.-én szentelték fel 
Esztergomban. Prímási és érseki főszentszéki 
ügyhallgató 1995-től, Érseki Bíróság bírája 
1997-től./ előadást tartott a „Biblia éve: 2008.” 
valamint „advent szerepe a mai társadalomban” 
címmel. 
 
Az előadássorozat első napján bevezetett a 
Biblia tudományába, ahol bepillantást nyertünk 
a Biblia történetbe. Az előadás végeztével 
kötetlen beszélgetés keretében kérdéseket 
intézhettünk a plébános úrhoz. 
A második nap témája: mit jelent számunkra 
advent, valamint a „férfi, és nő szerepe a mai 
társadalomban”. 
 
Az előadás egyik üzenete: 
„Próbáljuk meg az ajándékozás mellett az 
igazán fontosra irányítani magunk és 
környezetünk figyelmét!” 

 
 

FALUGAZDÁSZI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Őstermelői igazolványok érvényesítése: 
 

Az őstermelői igazolványok érvényesítését úgy 
kell időzíteni, hogy az első értékesítés előtt, de 
legkésőbb 2009. március 20-ig megtörténjen. 
Az őstermelőknek 2008. évtől rendelkezniük 
kell kötőjeles adószámmal is, így az őstermelői 
igazolványok megújítására csak az 
adóazonosító jel, és az új adószám együttes 
bemutatásával van mód.  
Őstermelői igazolvány újításakor az 
őstermelőnek nyilatkoznia kell arról, hogy 2009. 
évben mennyi növényi, illetve állati terméket 
tervez értékesíteni.  
Felhívom az őstermelők figyelmét, hogy az 
őstermelői igazolványok újítása csak 
személyesen, vagy hivatalos meghatalmazás 
alapján történhet. 
 

Az őstermelői igazolványok újításához 
szükséges iratok: 

- Őstermelői igazolvány 
- 2008. évi lezárt értékesítési betétlap 
- Adóazonosító jel 
- Új, kötőjeles adószám 

- Tervezet a 2009. évben kívánt 
értékesítésekről  

 

2. Gázolaj jövedéki adó visszaigénylés: 
A 2008. évi gázolaj jövedéki adó 
visszaigénylésre 2009. január 2. – 2009. 
március 20-ig van lehetőség. A fenti időpont 
után is lehetőség van az igénylés leadására, de 
az akkor aktuális támogatási ügyek intézése 
miatt a jövedéki igénylés feldolgozása 
késedelmet szenvedhet.  
A gázolajvásárlást igazoló számlákat, a beadás 
előtt ellenőrizni kell, mert a Vám és 
Pénzügyőrség csak a pontos név és lakcím 
esetén fogadja el a számlákat. A helytelenül 
kitöltött számlákat beadás előtt a benzinkúton ki 
kell javíttatni.  
 

Gázolaj jövedéki adó visszatérítéséhez 
szükséges iratok: 

- Dátum szerint sorba rakott 
gázolajvásárlást igazoló számlák. 

- Regisztrációs igazolás. 
- Adóazonosító jel. 
- Új, kötőjeles adószám. 
- VPID szám. 
- 1 évnél fiatalabb földhasználati bejelentő 

lapok, bérleti szerződések. 
 

Palotás Zsolt 
falugazdász 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 

 

Anyakönyvi hírek 
December hónapban anyakönyvi esemény nem 

történt. 

 

 
A Móricgáti Művelődési Házban működő „Kultúr 
Büfé” üzemeltetője, Szettyán György 2009. 
január 11.-ével felmondta bérleti szerződését az 
Önkormányzattal, nem működteti tovább a 
vendéglátó egységet.  
Móricgát Önkormányzatának Képviselő-
testülete számos jelentkező közül Szegesdi 
István vállalkozó számára adta bérbe a 
helyiséget, aki január 17.-én, szombaton kezdi 
meg a Büfé ismételt működtetését. 
 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2009. 
január 1.-től az alábbi telefonszámon érhetik el 
a község vezetőit, intézményeit: 
 
Kovács Tímea körjegyző:  06-30/826-4667 
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Polgármesteri Hivatal, Jászszentlászló: 
Munkaügy: 06-30/718-9689 
Gazdálkodás, pénzügy 06-30/718-9690 
Adó, szociális igazgatás: 06-30/718-9691 
 06-77/462-161 
Szent László Ált. Iskola: 06-30/718-9692 
 06-77/492-051 
Óvoda: 06-30/718-9693 
Községi Könyvtár: 06-30/718-9694 
Közösségi Ház: 06-30/718-9695 
Alapszolgáltatási Központ: 06-30/718-9696 
Egészségház-Védőnő: 06-30/718-9697 
Gyermekélelmezési Konyha: 06-30/718-9698 
 

HUMOR 
 

Lagziban Juliska néni a boldogságtól sugárzik, és 
elérzékenyülve mondja az ifjú párnak: 
- Drága gyerekeim! Azt kívánom, úgy süssön 
rátok a boldogság fényes napja, ahogy annak 
idején apátokra és rám sütött! 
Józsi bácsi a bajusza alatt morogja: 
- Na, gyerekeim, akkor ti sem fogtok napszúrást 
kapni! 

 

EU-konform munkaköri meghatározások... 
 

Tolvaj - Tulajdonáthelyező és biztonságtechnikai 
szakember 
Újságkihordó - Hírlapterjesztési szakember 
Guberáló - Hulladékanyag-hasznosítási 
magánvállalkozó 
Titkárnő - Adminisztrációs irodavezető 
Utcaseprő - Köztisztasági asszisztens 
Eladó - Értékesítési menedzser 
Kukás - Hulladékmenedzselési szakreferens 
Traktoros - Talajforgató senior manager 
Autómosó - Gépjármű optikai karbantartó  
Bérgyilkos - Humán ügyintéző 
Rakodó - Átviteltechnikai manager 
Portás - Humán-erőforrás Input-Output manager 
Kőművessegéd - Építőipari felszolgáló 
Paraszt - Agrármunkás 
Személyzetis - Humán erőforrás manager 
Szódás - Szikvíz termék menedzser  
WC-s néni - Anyagcsere manager  
Ablaktisztító - síküveg technikus 

 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

 
Hurkás rakott krumpli 

 

Hozzávalók:  
burgonya 

 

 
 

 
g reszelt sajt a tetejére 

Elkészítés: A megmosott krumplit héjában 
megfőzzük. A hurka héját lehúzzuk, a krumplit 
meghámozzuk, mindkettőt felkarikázzuk, és a 
kivajazott tepsibe az ételízesítős, borsos, /ízlés 
szerint esetleg egy kevés mustárt is mehet 
bele/ tejföllel rétegezve lerakjuk. Tetejére tejföl 
kerüljön, esetleg reszelt sajt, de anélkül is 
finom. Meleg sütőben kb. 35 perc alatt készre 
sül. 
Készíthetjük a krumpli helyett savanyú 
káposztával is: káposzta, karikázott hurka, 
ismét savanyú káposzta, a tetejére tejföl és 
esetleg sajt. 
www.mindmegette.hu  

 

GYEREKEKNEK 
 

 
 

 
 
A két kép között 8 különbséget találhattok. Aki a 
megfejtést behozza a szerkesztőségbe édességet kap 
jutalmul. 
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