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MÓRICGÁTI újság 
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK 

 
 

Tisztelt Móricgátiak, kedves barátaim! 

 

Az ünnepek elmúlta után, az Új Év kezdetén 

jómagam és a képviselő testület nevében kívánok 

az újság minden olvasójának, minden Móricgáton 

élő családnak, felnőttnek és gyermeknek nagyon 

boldog újévet! 

 

Az új év kezdete a számadás és a tervkészítés 
időszaka. 
Lassan már hozzászokunk ahhoz a kezdéshez, 

hogy „nehéz évet zártunk, de a következő várhatóan még nehezebb lesz”. 
 
Az elmúlt évben minden nehéz külső körülmény ellenére igyekeztünk tenni településünk fejlődése, s az 
itt élők életkörülményeinek javítása érdekében.  Szigorú, következetes gazdálkodással sikerült 
megőriznünk az önkormányzat, az intézmények, ezáltal a falu működőképességét. 
Az önkormányzat valamennyi tervezett feladatát maradéktalanul végre tudta hajtani. 
A közmunka-program keretében az önkormányzat fűkaszát, tárcsát, láncfűrészt, szárzúzót és egy 
fűnyíró traktort vásárolhatott. 
Felújítottuk a Faluház kerítését. A temetőben szintén elkészült egy kerítésrész. 
A Kecskeméti Megyei Könyvtár segítségével egy szép új könyvtárral lettünk gazdagabbak. 
A 2012-es évben a községünk megnyert egy IPA pályázatot, melynek keretében EU-s támogatással, az 
iskola egyik tantermében helytörténeti gyűjteményt fogunk létrehozni, valamint egy 500 m2-es 
alumínium-vázas sátrat vásárolhatunk. 
 
Az értékelés mellett várakozással és reményekkel telve tekintünk az előttünk álló esztendőre, hiszen az 
idei évben is sok megoldandó feladat áll előttünk! 
A közmunka program segítségével folytatjuk földutjaink rendbetételét, és a temető kerítésének 
javítását. A megnyert IPA pályázat megvalósítása szintén a 2013-as év feladata lesz.  
Megtartjuk hagyományos ünnepeinket, különös tekintettel arra, hogy 2013-ban ünnepli községünk 
önállóságának huszadik évfordulóját. 
 
Akik ismerik a Móricgátiakat, azok tudják, hogy a jövőbe vetett hitünk, tenni akarásunk példa nélküli, és 
példátlan községünkben az összefogás, együttműködési készség. Úgy érzem, szerencsések vagyunk, 
mert a jó célért eddig még mindig sikerült összefognunk, és problémáinkat együtt oldottuk meg. 
Remélem, ez az idei évben is így lesz. 
Köszöntsük tehát a jövőbe vetett hitünkkel az újesztendőt! Mindannyiuknak jó egészséget, sikereket, és 
boldog életet kívánok! 
 

Csontos Máté 
polgármester 
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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 

Már megtelt a kultúrház nagyterme. A hosszú, fehér 
papírral letakart asztalokon tányérok poharak. 
Körülötte kalapos, bajuszos férfiak, tarka kendős 
asszonyok. Minden tekintet a vezetőség asztala felé 
fordult, ahol a Tsz elnök, az agronómus, a 
főkönyvelő, és még néhány más vezető elvtárs ült, 
öltönyben, nyakkendőben, már ahogy az illik. A 
teremben elült a halk beszélgetés zaja, amikor az 
Elnök szólásra emelkedett.. Üdvözölte az egybegyűlt 
tagokat, majd részletesen felsorolta a sok elért 
eredményt, majd még az agronómus, és a 
főkönyvelő is felszólalt röviden.  
A termet lassan birkapörkölt illata töltötte be. Már 
mindenki megéhezett, nagyokat nyelve várta, hogy 
végre véget érjen már ez a sok beszámoló. Aztán 
elkezdték a neveket felolvasni, és az előre 
ballagónak végre a kezébe nyomták a pénzes 
borítékot. Volt, akinek igen jelentős összeg ütötte a 
markát, volt akinek kevesebb. Attól függően, hogy 
mennyit tevékenykedett az év folyamán a közösben.  
Amíg folyt a borítékok kiosztása, az idő alatt már 
hordták serényen a gőzölgő pörkölttel megrakott 
fehér porcelán tálakat, a mórici borral telt kancsókat, 
a kenyeres kosarakat. A zárszámadási lakoma 
elkezdődött.. Mindenfelé a megelégedettségtől, és a 
bortól kipirult arcok. Lakmároztak, koccintottak, 
közben azon gondolkodtak, hogy mit is vegyenek 
majd a pénzből. Cipőt a gyereknek, de új sparhelt is 
igen kellene már. Volt, aki tehenecskén álmodozott, 
más meg inkább lovat szeretne. Az asszonyok meg 
leginkább elraknák még a szekrény mélyére 
egyenlőre, majd az idő megadja hogy mire is kellene 
leginkább költeni. Lassan mindenki jóllakott, a 
tálakat, tányérokat elhordták, már csak a boros 
kancsók kínálgatták magukat. Bizony fogyott is a jó 
kis nedű, a szívek felmelegedtek, volt aki már a 
kalapot is lerakta, megpödörve a bajuszát énekre 
fakadt.  
Kint hullott a hó, mindent betakart; nem baj, a 
határban minden munka elvégezve, a szorgalmas 
Parasztság ma pihen és ünnepel. A terv teljesítve, a 
Petőfi Tsz dolgozói megmutatták, hogy mire 
képesek, hogy Móricgát előrehaladását, 

fellendülését, Családjuk jövőjét megint előbbre 
vitték! 
 

Írta: Nagy Endre 
 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 

Mezőgazdasági termelők figyelmébe! 

A vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére 

irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati 

programról szóló 1405/2011. (XI. 25.) Korm. határozat 

(a továbbiakban: 1405/2011. (XI. 25.) Korm. határozat) 

10. d) pontja alapján a Kormány feladatként határozta 

meg a vidékfejlesztési miniszternek az agrárgazdaság 

szabályozásához kapcsolódó vállalkozói adminisztratív 

terhek csökkentésére irányuló intézkedések teljes körű 

végre hajtását . A mezőgazdaságban felhasznált 

gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés  feltételeiről és 

szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendeletet, 

és a 77/2012. (IV. 16.) Korm. rendeletet kívánja 

módosítani, mellyel hatékonyabbá és egyszerűbbé 

válik a gázolaj jövedéki adó visszaigénylés eljárás 

rendje. 1. Mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni 

jövedékiadó-visszatérítés egyszerűsítésének lényeges 

elemei: a) A falugazdászok által végzett, a 

munkaműveletek elvégzésére vonatkozó előzetes 

igazolás kiadása megszűnik.   

b) A munkaműveletek elvégzéséről és a földterület 

jogszerű használatáról, a vonatkozó számlák 

adattartalmáról a mezőgazdasági termelő a jövedéki 

adó-visszaigényléséről benyújtott bevallásában 

nyilatkozik.   

b) A munkaműveletek elvégzéséről és a földterület 

jogszerű használatáról, a vonatkozó számlák 

adattartalmáról a mezőgazdasági termelő a jövedéki 

adó-visszaigényléséről benyújtott bevallásában 

nyilatkozik.   

c) A vámhatóság az igényjogosultságot, 

kockázatelemzési és ellenőrzési tevékenysége 

keretében fogja vizsgálni és az ellenőrzésre kiválasztott 

visszaigénylő esetén a munkaművelet elvégzése 

tekintetében, elektronikus úton megkeresi a 

mezőgazdasági szakigazgatási szervet, illetőleg a 

vízügyi hatóságot, amelyek a megkeresésre 10 napon 

belül elektronikusan válaszolnak.   

d) A földhasználatot szintén a vámhatóság ellenőrizheti 

a TakarNet rendszerből.   

e) A mezőgazdasági termelőnek 2013. január 1-jétől a 

papír alapon benyújtott bevallás esetén sem kell 

csatolni a gázolaj adózott voltát igazoló számlákat 

(2014. január 1-jét követően a mezőgazdasági termelők 

kizárólag elektronikus úton érvényesíthetik jövedéki 

adó- visszatérítési igényüket).   

f) A jövedékiadó-visszatérítés feltétele, hogy a 

mezőgazdasági termelő a gázolaj vásárlásáról vagy a 
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gépibérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját 

nevére szóló, a bevallás benyújtását megelőző öt éven 

belül kiállított számlával rendelkezzen.     

A Gázolaj jövedéki adó visszaigénylési jogukat az 

illetékesek a Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságán 

érvényesíthetik, amelynek elérhetősége 2013. január 1-

jével az alábbi: Budapest, 1077. VII. kerület Dob u. 75-

81.   

A jövedékiadó-visszatérítés érvényesítésére szolgáló 

BEV J04 nyomtatvány átalakítását követően a 

nyomtatvány képe 2012. december 15-ei határidővel a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megismerhető 

lesz: Az új BEV_J04 nyomtatvány 2013. január 15-től a 

Nemzeti adó- és Vámhivatal honlapjáról letölthető lesz: 

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki 

adó visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 

216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 2008. január 1-jével 

hatályát vesztette, azonban rendelkezéseit a 2007. 

december 31-ig keletkezett jövedékiadó-visszatérítési 

jogosultság /az alapbizonylatok eddig fogadhatók el/ A 

2013. január 15-ét követően benyújtott bevallások 

esetében – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény elévülésre vonatkozó rendelkezéseire 

figyelemmel – a 2007. december 31-ig keletkezett 

jövedékiadó-visszatérítési jogosultság érvényesítése 

esetében a fentiekben jelzett 1. pont a)-f) pontja nem 

alkalmazható. Az elektronikus igénylés az alábbi link 

szerint teljesíthető 

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_pro

gramok  

forrás : NEBIH közlemény   
 

Sebestyén János GISZ tanácsadó 

Magyar Agrárkamara 
 

A KISKUNMAJSAI JÁRÁSHIVATAL 
 

Megalakultak a járáshivatalok 
 

Engedjék meg, hogy bemutatkozzak Önöknek, hisz a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium úgy döntött, 
hogy 2013. január 1-től én lássam el a Kiskunmajsai 
Járáshivatal vezetését.  
Kiss Melinda vagyok és Jászszentlászlón élek.  2005-
ben a Budapesti Közigazgatási és Államigazgatási 
Egyetem igazgatásszervező szakán végeztem, 2006-
ban nyilvántartási és okmányügyintéző szakképesítést 
szereztem, és jelenleg a Szegedi Tudományegyetem 
utolsó éves joghallgatója vagyok. 2005-től a 
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 
Okmányirodájának ügyintézőjeként, majd 2008-tól a 
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal szabálysértési 
és birtokvédelmi ügyintézőjeként dolgoztam. 2010-től a 
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés külső, szakértői 
bizottsági tagja vagyok, valamint  2010-ben 
Jászszentlászló polgármesterének választottak és 
azóta ezt a feladatot látom el.  
 

2013. január 1-jével ismét létrejöttek a magyar 
közigazgatás egykor szerves egységét képező járások 
és járási hivatalok, amelyek egykor elválaszthatatlan 
részei voltak a magyar közigazgatásnak. A több száz 
éves múltra visszatekintő járási rendszert 1983-ban 
szüntették meg, és immáron harminc év után, de új 
szervezeti rendben és új céllal alakították meg ismét a 
járásokat. Az önkormányzatok és járáshivatalok közötti 
hatáskörök szétválasztásánál kiemelt szempont volt, 
hogy a helyi szabályozáshoz kapcsolódó, mérlegelési 
jogkörbe tartozó ügyek lehetőleg maradjanak a 
települési jegyzőnél, ahol viszont az adott ügyben az 
államnak van egyértelműen feladata, szerepe, ott a 
járási hivatal tudjon majd hatékonyabban intézkedni.  
 
A Kiskunmajsai Járáshivatal az alábbi 
feladatokat látja el:  
1. Szociális ügyek: /Időskorúak járadéka, ápolási díj 
(alanyi jogon), egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság, közgyógyellátás/ 

2. Gyámhivatal: /Szülői felügyelet és kapcsolattartás, 
kiskorú házasságkötésének engedélyezése, 
örökbefogadásra alkalmassá nyilvánítás, családi 
jogállás rendezése, pénzbeli támogatások, 
gyámság, gondnokság/ 

3. Okmányiroda: Személyi igazolvány, lakcímkártya, 
útlevél, vállalkozói igazolvány, gépjármű ügyintézés 

4. Munkaügyi Kirendeltség: /munkaközvetítés, 
álláskeresők nyilvántartásba vétele, álláskeresési 
járadék, álláskeresési segély megállapítása, 
munkaerő-piaci programok szervezése, pályázatok 
kezelése, tanácsadás/ 
 
A tervek szerint 2013 végére alakítják ki a 
kormányablak-rendszert. A területi közigazgatási 
reform távlati célja az egyablakos ügyintézés 
biztosítása az ügyfelek számára, hogy az 
állampolgárok egyetlen helyen, hosszabbított 
ügyfélfogadási időben (8

.00
-20.

00
 óráig) a – 2013 végéig 

kialakítandó – kormányablakoknál tudják majd hivatalos 
ügyeiket intézni. Nagyon sokan jelenleg kénytelenek 
szabadságot kivenni ügyeik elintézése céljából, ami 
gyakran ugyan csak rövid időt vesz igénybe, a 
kormányablak azonban lehetőséget jelent arra, hogy az 
ügyfelek a munkaidejük után is el tudják intézni 
ügyeiket, hisz napi 12 órán át áll az ügyfelek 
rendelkezésére. 
Ezen kívül a települési jegyzőkkel való egyeztetés 
alapján minden héten egy-egy meghatározott napon 
ügysegéd látja el a járáshivatali feladatot a környező 
települések önkormányzatának épületében, aki 
nyomtatványokat biztosít, átveszi a kérelmeket és 
segítséget nyújt az ügyek intézéséhez, annak 
érdekében, hogy az ügyfeleknek ne kelljen beutazni 
Kiskunmajsára. Csólyospáloson, Kömpöcön és 
Szankon a jegyzők kérésére hétfőn, Jászszentlászlón 
pedig kedden látják el az ügysegédek feladataikat. 
Az átalakítások eredményéül az ügyfelek az ügyeiket 
gyorsabban és egyszerűbben fogják tudni intézni a 
jövőben.  
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A Járáshivatal elérhetősége és ügyfélfogadási 
ideje:  
Törzshivatal: Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. u. 10., tel: 
77/581-121, 77/581-120, 
e-mail: kiskunmajsa@bacsjaras.gov.hu 
H:  8

.00
  16.

30 

K:  8
.00

  16.
30

 
Sz: 8.

00 
16.

30
 

Cs:  ügyfélmentes nap 
P: 8

.00
  14.

00 

 

Okmányiroda: Kiskunmajsa, Fő. u. 82., tel/fax: 77/483-
900, email: okmany.kiskunmajsa@bacsjaras.gov.hu 
H:  8.

00
  12.

00
 12.

30
 16.

30
 

K: 8
.00

 12
.00

 12.
30

 16.
30
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.00
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 16

.30
 

Cs:             ügyfélmentes nap  
P:  8.

00 
12.00 12.

30
 14.

00
. 

 

Munkaügyi Kirendeltség: Félegyházi u. 5., tel:  
77/481-348, fax: 77/481-548, e-mail: 
bacsmmkkiskunmajsa@lab.hu 
H:  8

.00
 15.

00
 

K: 8
.00

 15
.00

 
Sz:  8.

00
 18

.00
 

Cs:  8.
00

 15.
00

 
P:         ügyfélmentes nap 
 

Az ügysegédek mellett természetesen a Járáshivatal 
dolgozói is készségesen állnak a rendelkezésükre. 
Kérjük Önöket, hogy forduljanak hozzánk bizalommal.  
 

Kiss Melinda 
Járáshivatal-vezető 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
2012. december 1.-től december 31.-ig 

 

Születés: Kürtösi Vanessza /szülei: Marton Anett és 
Kürtösi Zoltán/ 

Gratulálunk nekik! 

Házasságkötés: nem volt. 
Halálozás: Deli Gábor /élt 92 évet/, Görög 
Ferencné, Zombori Terézia /élt 88 évet/ 

Búcsúzunk tőlük! 
 

HUMOR 
 

Szilveszter éjszakáján egy savanyú arcú, 
rosszkedvű fickó őgyeleg az utcán. Egyszer csak 
megakad a szeme egy falfirkán, mely így szól : 
"Ki nem szereti a bort, a dalt a nőt, 
Nem érdemel Boldog Új Esztendőt!" 
A pasas fanyar ábrázattal olvassa a rigmust, majd 
elővesz egy ceruzát, és a következőket írja alá : 
"Innád savanyú boromat, 
Élnéd nőmmel a sorsomat, 
Anyósom tanítana a dalra, 
Nem írnál ilyet a falra, Te marha!" 

 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 
 

Karamell szelet 
 

A tésztához: 50 dkg simaliszt, 16 dkg zsír, 8 dkg 
porcukor, 1 tojás, 1 kk szódabikarbóna, 2 ek méz, 
kevés tej. 
A krémhez: 30 dkg kristálycukor, 6,5 dl tej, 1,5 dl 
víz, 15 dkg liszt, 30 dkg margarin. 
Elkészítés: A tészta hozzávalóit annyi tejjel, 
amennyit felvesz omlós tésztává gyúrjuk, majd  egy 
órát hűtőben hűtjük. Addig elkészítjük a krémet. 
A krémhez megkaramellizáljuk a cukrot, majd 
felöntjük 4 dl tejjel és 1,5 dl vízzel és addig főzzük, 
míg az égetett cukor fel nem oldódik. 
A lisztet egy lábosban csomómentesre keverjük 2,5 
dl tejjel  (a tejet apránként adagoljuk a liszthez), 
majd apránként hozzáöntjük a karamellás tejet, 
csomómentesre keverjük és felfőzzük. 
Még forrón hozzáadjuk a margarint, jól eldolgozzuk, 
majd a krémet legalább langyosra hűtjük. 
A tésztát 4 részre osztjuk, lisztezett gáztepsi tetején 
nyújtjuk (kb. 30x22 cm-es lapok) és laponként kb. 8 
percig sütjük 200 fokon. 
A kihűlt krémmel megtöltjük a lapokat és egy 
éjszakán át hagyjuk puhulni. 
 

GYEREKEKNEK 
 

Január 6.-tól indul a farsangi időszak. Hogy hívjuk 
ezt a napot másként. Kövesd a vonalakat és írd be a 
betűket a megfelelő helyre. 
 

 
Aki a megfejtést behozza a szerkesztőségbe 
édességet kap jutalmul! 
 

Móricgáti Újság 
Nyilvántartási szám: 2.2.4/277/2004 

Kiadja: Községi Önkormányzat, Móricgát 
Felelős kiadó: Csontos Máté 

Felelős szerkesztő: Bozó Sándorné 
Szövegszerkesztés: Bozó Sándorné 

Tel: 77/491-010 
Készül a Móricgáti Teleházban. 
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