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KÖRJEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ 

 
A Képviselő-testület 2010. április 29-én ülésezett.  

A Képviselő-testület elfogadta a 2009. évi 
gazdálkodásról szóló beszámolót. A költségvetési 
kiadások összege 51.160 e Ft, mely a 2008. évihez 
képest 13,6 %-kal nőtt. A bevételek összege 58.984 
e Ft, 121 %-a az előző évinek. Az önkormányzat 
feladatait részben önállóan, részben 
Jászszentlászlóval közösen működtetett 
intézmények útján látja el. Helyi adókból 5.779 e Ft , 
gépjárműadóból 3,7 millió forint bevétele származott 
az önkormányzatnak. Szociális ellátásokra 5,7 millió 
forintot fizettünk ki.  

2009-ben megépült a Kiskunmajsa Móricgát közötti 
kerékpárút, melyhez az érintett települések egyenlő 
arányban biztosították az önrészt. Szintén pályázati 
támogatásból elhelyezésre került négy db buszváró 
Móricgát területén. Az év folyamán fénymásolót 

vásároltunk a kultúrházba, valamint beszereztünk 
parlagfű mentesítésre egy fűkaszát. 

A Képviselő-testület módosította 2010. évi 
költségvetését. 
Elfogadásra került Móricgát Községi Önkormányzat 
esélyegyenlőségi programja, melynek megléte 
előfeltétele a különböző pályázatokon való 
részvételnek. A program a hátrányos helyzetű 
csoportok esélyegyenlőségének javítását szolgálja. 

Együttes ülésen a Képviselő-testületek elfogadták a 
Körjegyzőség és az Intézményi Társulás 2009. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót. Móricgát a 
Körjegyzőség működéséhez 5.688 e Ft-tal, az 
intézmények fenntartásához 11 millió forinttal járul 
hozzá. 
 

Kovács Tímea 
körjegyző 

 

KIHÍVÁS NAPJA 
 
Minden év május harmadik szerdáján rendezi meg a 
Magyar Szabadidősport Szövetség a Kihívás Napját. 
A Kihívás Napja egy lakossági sportjáték, amely 
során az a település győz, ahol a lakosság 
lélekszámához képest a legtöbben végeznek 
legalább 15 percig valamilyen testmozgást. Célja a 
lakosság figyelmének felhívása a sportra, a 
közösségi játékokra, az egészséges életmódra. „15 
perc sporttal egészségünkért és településünkért”.  

Móricgát is benevezett a Magyarország 
legsportosabb települése cím megszerzéséért. 
Fontos hogy a játékosság, a vidámság legyen az 
alapelv. E program keretein belül szervezünk 
virágláda szögelést, ládahordást, virágültetést, 
futást, gyaloglást, kerékpározást, tekézést, ping-
pong versenyt, stb.  
A játékok lebonyolítási helye a Művelődési Ház 
területe. 

Mindenkit szeretettel várunk május 19.-én reggel 8-
tól 20 óráig! Mindenképpen szakítsanak 15 percet a 
mozgásra, vegyenek részt ezen a rendezvényen, 
melyet világszerte megrendeznek ezen a napon! 
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AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 

A Magyar Agrárkamara állásfoglalása az 
egyszerűsített munkavállalás szabályozásáról 

 

Az egyszerűsített alkalmi munkavállalás 
bonyolultabb lett, mint korábban volt, szabályainak 
egy része betarthatatlan, az előírások nem a valós 
élethelyzetből indulnak ki. A munkaadók számára ez 
azzal a veszéllyel jár, hogy vétenek a szabályok 
ellen, ami 30 ezer forinttól 10 millióig terjedő 
szankcióval is járhat. Az április első napja óta 
hatályban lévő törvény és a kapcsolódó 
kormányrendeletek továbbra sem tartalmazzák a 
munkaviszony létesítéséhez szükséges 
papírmunkák elvégzését lehetővé tevő toleráns időt, 
és mindez olyan adminisztrációs terheket ró a 
felekre, melyek a mezőgazdaságban nem hajthatók 
végre, olvasható az alkalmi foglalkoztatás 
körülményeiről a Magyar Agrárkamara által kiadott 
közleményben. 
Legalább féltucatnyi pontban foglalható össze, mi is 
a baj az egyszerűsített alkalmi munkavállalásról 
szóló törvénnyel és a kapcsolódó rendeletekkel. 
Ezek miatt szinte alig akad majd munkaadó, aki 
képes lesz az előírásokat betartani. 
Melyek a legfőbb problémák? A legfőbb gond a 
túlzott és ésszerű határidőre szinte elvégezhetetlen 
adminisztrációs kötelezettség. A passzus szerint a 
munkaadó vagy egyszerűsített szerződést köt, vagy 
jelenléti ívet vezet. Mindkettőben sok adatot kell 
felvenni, a jelenléti ívnél 21-et, a szerződés 
esetében 30-nál is többet. A munkaszerződést 
legkésőbb a munka megkezdéséig írásba kell 
foglalni. A munkaszerződésre vonatkozóan a 
törvény formaszerződést tartalmaz, ezt kell onnan 
kifénymásolni, sokszorosítani és a munkavégzés 
előtt kitölteni. Ez több tucat embernél órákig is 
eltarthat. 
Könnyítésnek tűnhet a jelenléti ív használata. Ezt ott 
lehet alkalmazni, ahol nem kell munkaszerződést 
kötni: vagyis az 5 napnál rövidebb időre történő 
alkalmazásnál, vagy növénytermesztési idénymunka 
esetében, ami a 31 napot is meghaladhatja. 
(Utóbbinál csak akkor kell munkaszerződést kötni, 
ha azt a munkavállaló kéri) Tehát a jelenléti ív 
elméletileg könnyítene a helyzeten, de csak egy 
kicsit, tekintve, hogy azt dolgozónként külön-külön, 
naponta kell vezetni, a munkavállalónak a 
munkavégzés megkezdésekor és befejezésekor alá 
kell írnia. A munkáltató a jelenléti ív egy példányát a 
munkavégzés befejezésekor a munkavállalónak 
köteles átadni, a második példányt, a tárgyévet 
követő ötödik év végéig köteles megőrizni. A jelenléti 
ív szigorú számadású nyomtatvány lesz, ami 
jelenleg nem áll rendelkezésre. Beszerzése 
kétséges, így jelenleg a fénymásolattal kezdhető 
csak meg az alkalmi foglalkoztatás. 
A munka megkezdését hátráltatja, hogy minden 
esetben még a munkavégzés előtt a dolgozókat 

balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni, erről a 
tábla szélén jegyzőkönyvet kell készíteni. 
Továbbmenve, a munkaadónak meg kell győződnie 
arról, hogy az alkalmi munkára jelentkező személy 
alkalmas-e munkavégzésre. Magyarul munka 
alkalmassági és foglalkoztathatósági igazolást kell 
kérni a dolgozótól. Erről vagy a munkavállalónak, 
vagy a munkaadónak kell gondoskodnia, az igazolás 
díja 3 ezer forint. Figyelemmel arra, hogy az alkalmi 
munkások jelentős része ezt nem fogja beszerezni, 
csak úgy fogható munkára, ha ennek költségét a 
munkaadó magára vállalja. Ez pedig az agrárágazat 
további indokolatlan terhelését jelenti. Az igazolások 
beszerzésének még nincs vége, ugyanis a 
munkavállalót nyilatkoztatni kell az egészségügyi 
szolgáltatási járulék fizetéséről, valamint tájékoztatni 
kell arról is, hogyha munkanélküli, vagy valamilyen 
más szociális ellátásban részesül, akkor a 
foglalkoztatását köteles bejelenteni a munkaügyi 
szervnek. Természetesen mindezt a foglalkoztatás 
megkezdése előtt, amivel nagyjából el is telt fél nap. 
Amennyiben a következő nap újabb munkavállalók 
jönnek, velük is végig kell ezt csinálni nap, mint nap. 
Jelenléti ívet minden nap azokról is vezetni kell, akik 
mondjuk már tíz napja dolgoznak növénytermesztési 
idénymunkásként ugyanazon munkaadónál. A havi 
bejelentési és bevallási kötelezettség ez esetben 
némileg könnyebbség, de a napi adminisztráció alig 
csökken vele – szögezi le a Magyar Agrárkamara. 
Nem árt tudni azt sem, hogy a növénytermesztési 
idénymunka esetében elfogadott a folyamatos 
foglalkoztathatóság napi szinten 10 munkaórában. 
Ezért az időjárási viszonyok, vagy a növényi kultúra 
eltérő művelése esetén ennek figyelembe vételével 
kell a munkában töltött időt napokra átszámítani. Ez 
a bérfizetés, járulékszámítás miatt fontos szempont. 
Egyébként az alkalmi munkánál is figyelembe kell 
venni a minimálbér és garantált bérminimum 
szabályait, a jogszabály pedig segít eligazodni 
abban, hogy azt miként lehet például lebontani 
ezeket teljesítmény-bérezés formába. 
A mezőgazdaságban számos esetben fordul elő vis 
maior helyzet. Az időjárás szeszélyeinek kitett 
ágazatban akár néhány órás munkavégzés után 
óriási eső jön, aztán lehet, hogy napokig nem lehet 
dolgozni. A vis maior helyzeteket nem kezeli a 
jogszabály, ahogy azt sem vették figyelembe a 
jogalkotók, hogy a mezőgazdasági alkalmi 
munkások egy része teljesen eseti jelleggel áll 
munkába, velük nem lehet napokkal előre tervezni, 
egyeztetni, esetleg a kötelező adminisztrációt 
elvégezni, hogy a munkakezdésre készen legyen a 
papírmunka. Egészen egyszerűen, nem lehet rájuk 
szerződéses megállapodással építeni, és az új 
jogszabályt a foglalkoztatás más szabályaival 
ötvözve, rájuk alkalmazni. Ez az öszvér megoldás 
jelenti a legnagyobb nehézséget az 
alkalmazhatóságban. 
Mindezt összefoglalva a Magyar Agrárkamara 
leszögezi, hogy az egyszerűsített munkavállalás 
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sokkal bonyolultabb lett a korábbi szabályozásnál. 
Annyira, hogy a mostani előírások egy része 
betarthatatlan, a munkaadók számára reális veszélyt 
jelent. Az adminisztrációs terhek növekedésével nő 
a hibázás veszélye, melyet a munkaügyi ellenőrök a 
korábban alkalmazott szigorral fognak számon kérni 
és büntetni. A szankciók mértéke különböző, de 
általánosságban elmondható, hogy a hibáktól, 
jogszabályszegés súlyosságától, gyakoriságától 
függően egy-egy esetben 30 ezer forinttól akár 10 
millióig terjedő bírságot is kiszabhatnak. 
Legrosszabb esetben a termelők nemzeti és uniós 
támogatástól eshetnek el két évre. Ekkora 
fenyegetettségnek kitenni a termelőket nem lehet, 
ezt hangsúlyozza több mint egy éve a Magyar 
Agrárkamara, a jogszabály előkészítés kezdeti 
szakasza óta, ennek ellenére nem vették figyelembe 
a szakma érveit. 
Forrás: MA 
 

Sebestyén János ÚMVP tanácsadó 
Magyar Agrárkamara 

 

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 

Kétségbeesett kiáltás minden móricgáti 
honfitársamhoz! 

 

A Duna-Tisza közén  már középkorban rengeteg 
belvizes, lápos terület húzódott, amelynek az alján 
egész évben víz csillogott. Voltak nagy kiterjedésű 
náddal és más vízinövényekkel sűrűn benőtt, szinte 
áthatolhatatlan területek, amelyek otthonul 
szolgáltak sok-sok madárfajnak, de még farkasok is 
éltek itt szép számmal. A lakosságnak sokszor 
szolgált menedékül a betörő török elől. Ezen felül 
ellátta őket hallal, náddal, vadhússal. A nép 
kezdettől fogva megtanult együtt élni ezzel a 
gyönyörű, még érintetlen vízi világgal.  
Móricgát is rendelkezett ilyen területekkel úgy az 
1950- es évekig. A tanyasor előtt és kissé távolabb, 
mögötte is egy természetes vízér kanyargott ősidők 
óta. Ez vagy megduzzadt, - olykor igazi folyóvá, - 
vagy alig-alig csordogált benne víz. Ez az éppen 
uralkodó időjárásnak megfelelően működött. Volt 
ahol kiszélesedett, és igazi nagy tavakká nőtte 
magát, de a lakosság nem nyúlt soha ezekhez a 
vízálló helyekhez, mert ösztönösen érezték, hogy 
erre nagy szüksége van a természetnek. Nem is 
fogyott ki sohasem a víz a tanyák kútjaiból. Volt 
termés is bőven.  
De idővel a lakosság száma megnövekedett és 
egyre jobban szemet vetettek ezekre a rétekre és 
vízállásokra. Csatornát építettek és lecsapolták e 
tavakat. Ezzel egész Móricgátot is. Ma már nincsen 
ilyen vízálló hely. Minden métere ki van osztva. Az 
utolsó fűzfák is kiszáradtak, sőt a megépített 
csatornák sem visznek már vizet, csak nagy esők 
után szaladnak el az utolsó csepp vízzel is.  

Emberek! Nem gondoljátok, hogy most már itt az 
ideje, hogy felébredjünk és mentsük a menthetőt? 
Adjuk vissza a víznek a régi helyét! Zárjátok el a 
csatornákat! Áldozzátok fel azt a kis területeteket, 
amelyet talán az újra felduzzadt víz visszavesz 
tőletek. És mit kaptok cserébe? Egy élő, egészséges 
természetet. Nem menekül majd el az utolsó még itt 
élő fiatal is a környékről. Visszatérnek a vízimadarak 
és talán megcsillan a víz a kutak alján újra. Még ma 
kell cselekedni, mert a holnap már lehet hogy késő! 
Meg kell tartani Móricgát éltető nedűjét mindenáron! 
De ezt csak áldozatok és összefogás árán 
lehetséges! Erre a móricgáti ember mindig is készen 
volt, és hiszem, hogy ma is képes lesz erre és 
győzni fog a szárazság felett! 

 
Írta: Nagy Endre 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
2010. április 1.-től április 30.-ig 

 

Születés: nem volt. 
Házasságkötés: nem volt. 
Halálozás: Bozó Sándor /élt 76 évet/,  
Latki Józsefné, Csikós Julianna /élt 66 évet/ 

Búcsúzunk tőlük! 
 

 

Emlékeztetjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft.  

2010. május 17.-én, /hétfőn/ 
lomtalanítást végez Móricgáton. 
A lomtalanítást gyűjtőjáratszerűen végzi a Kft. a 
következő útvonalterv alapján: 
Felső-Móricgát, Erdőszéplak, Deák F. utca, Zrínyi M. 
utca, Bezsenyi dűlő. 
A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik, és tart az 
útvonaltervben szereplő utcák befejezéséig. 
 

 

Felhívjuk az eb-tulajdonosok figyelmét, hogy PÓT-
EBOLTÁS lesz május 19.-én 15-től 16 óráig a 
Faluház hátsó udvarán.  
 

 

Az Önkormányzat a főút melletti virágládákba az 
idén is vásárol virágot. Május 17.-én /hétfőn/ 
Erdőszéplakon, kedden és szerdán a falu többi 
részén osztják a virágokat. Kérünk mindenkit, akinek 
a háza előtt virágláda van, készítse elő a ládát és 
minél előbb ültesse el a virágokat!  
 

 

Május 3.-án megkezdte a munkát az új falugondnok: 
Bozó Sándor. Telefonszáma: 06-30/451-33-57 
 

 

Általános mezőgazdasági összeírás lesz 2010 jún. 
1.-től 15.-ig. Számoljanak rá, hogy a faluban minden 
családot fel fognak keresni az összeírók. 
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GYEREKEKNEK 
 

 
 

 
 

A két kép között 9 különbséget találhattok. Aki a 
megfejtést behozza a szerkesztőségbe édességet 
kap jutalmul. 
 

HUMOR 
 

Nagyszülők telefon-üzenetrögzítője: 

Szervusztok, jelenleg nem tartózkodunk itthon, de a 
búgó hang után hagyjatok nekünk üzenetet: 

- Ha arra van szükségetek, hogy vigyázzunk a 
gyerekekre, nyomjátok meg a 2-es gombot. 
- Ha azt akarjátok, hogy adjuk kölcsön az autót, 
nyomjátok meg a 3-as gombot. 
- Ha azt akarjátok, hogy mossuk ki a szennyes 
ruhátokat és vasaljuk ki, nyomjátok meg a 4-es 
gombot. 
- Ha azt akarjátok, hogy a gyerekek nálunk 
aludjanak, nyomjátok meg az 5-ös gombot. 

- Ha azt akarjátok, hogy mi menjünk értük az 
iskolába, nyomjátok meg a 6-os gombot. 
- Ha azt akarjátok, hogy süssünk valamit 
vasárnapra, nyomjátok meg a 7-es gombot. 
- Ha valamennyien nálunk akartok ebédelni 
vasárnap, nyomjátok meg a 8-as gombot. 
- Ha pénzre van szükségetek, nyomjátok meg a 9-es 
gombot. 
- Ha pedig Ön valamelyik barátunk, most 
beszéljen.... 

 

A kutya tényleg az ember legjobb barátja. Ha nem 
hiszed el, próbáld ki a következőt:  
Zárd be a kutyádat és a feleségedet a kocsid 
csomagtartójába. 
Egy óra múlva nyisd ki! Ki örül neked jobban, amikor 
meglát? 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Epres piskóta 

Tészta hozzávalói: 
5 tojás, 15 dkg kristálycukor, 13 dkg liszt, 2 dkg 
kakaópor, 2 ek. olaj, egy teáskanál sütőpor. 
Az egész tojásokat és a cukrot habosra keverjük /a 
robotgéppel legalább 15 perc/. A lisztet és a 
kakaóport és a sütőport összeforgatjuk, majd 
beleszitáljuk a tojáshabba. Végül beleforgatjuk az 
olajat is. Sütőpapírral kibélelt gáz-tepsiben sütjük 
180 fokon kb. 10-12 percig. 
Vaníliakrém: 
egy vanília puding, 3 dl tej, 3 ek. cukor, 10 dkg puha 
vaj. 
A pudingot felfőzzük a tejjel, ha besűrűsödik, 
hozzáadjuk a cukrot is. Gyakori kevergetés mellett 
hagyjuk, hogy teljesen kihűljön. Majd a puha vajat 
apránként hozzáadva habosra keverjük. 
A kihűlt piskótára rákenjük a krémet, sűrűn kirakjuk 
eperrel, félbe vágva, vagy ha nagyobbak, akkor 
szeletelve. A tetejét vékonyan bevonjuk piros 
gyümölcskocsonyával, amit a zacskón található 
utasítás alapján készítünk el. 

www.limarapeksege.blogsport.com 

 

 

 
 

 

Köszönet 
 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk 

 

Bozó Sándor   

 

temetésére eljöttek, részvétükkel, virágaikkal 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

 
 
A gyászoló család   

 
 

http://hu.search.etargetnet.com/generic/bublina.go.php?kwl=gyerekek&bdid=0&ref=2449

