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AGRÁRKAMARAI HÍREK
Gazdálkodók figyelmébe! Aktuális teendők!
Tisztelt Gazdálkodók!,Tisztelt kiskert
Tulajdonosok!
1.Kötelező Földhasználói adatközlés
Ezúton kívánom azok figyelmét felhívni, akik, akár
tulajdonosként,
bérlőként,
vagy
szívességi
használóként, szántó, gyep, szőlő, gyümölcsös, kert,
művelési ágú ingatlant használ /erdő kivétel/ 2013
március 31-ig. Földhasználói adatközlést kell
végrehajtsanak az illetékes körzeti földhivatal
számára. Ez mindenkire kötelező, ingyenes, de
elmulasztása az adott ingatlan AK értékének 1000
szeresével büntetendő.
Ez egy egyszerű adatközlés lesz mely egy országos
földhasználói adatbázis létrehozását szolgálja.
Az adatközléshez a következők szükségesek:
személyi azonosítószám/ más néven személyi szám/
az adott ingatlanok helyrajzi számai
személyi igazolvány
Az adatközlés saját kezűleg is megtehető, a
szükséges nyomtatvány letölthető az internetről,
vagy átvehető ügyfélszolgálati időben nálam, ill.
igény esetén közreműködök az adatközlésben.
2.Az 1 ha alatti mezőgazdasági ingatlanok
kötelező földhasználati bejelentése
A földtörvény változása során megváltozott a
kötelező földhasználat bejelentés is. Eddig azt a
mezőgazdasági ingatlant/ kivétel erdő/ mely nem
érte el az 1 ha-t , nem kellett bejelenteni, arról
földhasználati lapot kitölteni. Január 01-től
kezdődően
mindenki
számára
kötelező
a
földhasználat
bejelentés,
terület
nagyságtól
függetlenül. Ez is ingyenes, aki esetleg befizette a
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díjat, visszatérítésre kerül. Viszont az adatközléshez
hasonlóan, elmulasztása az AK érték 1000
szeresével büntetendő!!!
Fontos megjegyezni, hogy a házi kerteket is meg
kell vizsgálni, mert azok is bejelentés kötelezettek,
ami alól csak az a telek mentesül mely nem
rendelkezik AK értékkel / a tulajdoni lapon „0”
szerepel/
A kötelező földhasználat bejelentés mellékletei:
személyi azonosítószám
helyrajzi szám
a használat jogcím igazolása, /tulajdon, bérlet,
szívességi használat/
adóazonosító jel/ kártya/
Az adatközléshez hasonlóan ez is elvégezhető
személyesen,
a nyomtatvány letölthető az
internetről, vagy átvehető ügyfélszolgálati időben
személyesen nálam, ill igény esetén közreműködök
az elkészítésben.
3. 2013 évi EMVA monitoring kötelező
adatszolgáltatás teljesítése
A korábbi évekhez hasonlóan a 2013 évre is az EU
elvárásának
megfelelően
un.
monitoring
adatszolgáltatás szükséges, melynek elsősorban az
a célja, hogy az EU által különböző jogcímeken
folyósított támogatások hasznosulása, felhasználása
hogyan történt meg, mi valósult meg és mennyire
érte el célját a támogatás. Az erre kötelezettekről az
MVH összeállít egy listát, mely alapján az érintettek
kiértesítésre kerülnek és el készül az adatközlés. Ez
a munka csak elektronikusan végezhető el, saját
kezűleg is elkészíthető, de különböző közreműködők
segítségét is igénybe lehet venni. Minden esetben
szükség van a hozzáférési jelszóra, a támogatást
jóváhagyó határozatra,a közreműködő segítséggel
megbízást kell kötni, minek alapján az adatközlés
elkészíthető. A beadási határidő 2013 március 12.
Elmulasztása, szintén bírságot von maga után.
Adatszolgáltatásra kötelezett minden olyan érintett,
aki 2012. december 31-ig adott támogatási
kérelmére jóváhagyó határozatot kapott. A
kötelezettek köre a tavalyihoz képest lényegesen
csökkent, célszerű megvárni a névre szóló felhívást
az adatközlés végrehajtására. Természetesen a
további felvilágosításban, é s a közreműködésben
rendelkezésre állok ügyfélszolgálati időben.
Sebestyén János GISZ tanácsadó
Magyar Agrárkamara
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SAJTÓKÖZLEMÉNYEK
Nincs szükség "személyi igazolványra" a
beiratkozáshoz
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ezúton tájékoztatja a
szülőket,
hogy
a
médiában
megjelent
téves
beszámolókkal szemben, az óvodai beiratkozáshoz a
szülőknek nem kell"személyi igazolványt" készíttetniük
gyermekük számára.
Az óvodai felvétel szabályait rögzítő miniszteri rendelet
úgy fogalmaz: "Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a
gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító
és lakcímet igazoló hatósági igazolványát".
A gyermek számára a születési anyakönyvi kivonat
alapján kiállított lakcímkártya hátoldalán található a
személyi azonosító. Az óvodai beiratkozáshoz szükséges
hatósági igazolvány tehát nem más, mint a gyermek
lakcímkártyája. Bár a lakcímkártya önmagában elegendő a
gyermek hiteles azonosítására, de akadnak olyan óvatos
intézmények, ahol az anyakönyvi kivonat bemutatását is
kérik. Ez felesleges ugyan, de nem jogszerűtlen.
Ellenben, ha az óvodavezető a beiratkozás alkalmával a
szülőtől a gyermek részére kiállított "személyi igazolvány"
bemutatását kéri, ahogy az a sajtóban elhangzott,
jogszerűtlenül jár el.

Változik a helyi önkormányzatok törvényességi
felügyeleti szabályozása
Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény módosítását. A
törvényességi felügyelet szabályainak módosítását
elsősorban az időközben bekövetkező törvényi
változások, valamint a 2012. január 1-től bevezetett
törvényességi felügyelet intézményének egy éves
tapasztalata indokolt. A 2013. május 1-jén hatályba
lépő szabályok értelmében lehetővé válik, hogy a
kormánymegbízott
legvégső
eszközként
kötelezettségvállalót jelöljön ki a polgármesteri hivatal
vagy közös önkormányzati hivatal köztisztviselői
közül, ezzel végre elkerülhetővé válik, hogy aláíró
hiányában
az
önkormányzatok
gazdasági
működésében (pl. szociális segélyek, támogatások
kifizetése) fennakadás legyen. A módosítások emellett
lehetővé teszi társulások felügyeletei bírságolását is.
Miután az önkormányzati társulásokkal kapcsolatos
törvényt év elejétől hatályon kívül helyezte az
Országgyűlés, az új szabályoknak megfelelően az
önkormányzati társulások működésére ki kellett alakítani a
törvényességi felügyelet új szabályait. Ennek keretében a
fővárosi és megyei kormányhivatal a társulási ülés
összehívására, amely a társulás működése, illetve a
társulás által nyújtott közszolgáltatásokat igénybe vevők
ellátásának biztosítására nyújt elsődleges garanciát.
Módosultak a felügyeleti bírság megállapításával
kapcsolatos eljárási szabályok is. A hatályba lépő
rendelkezésekkel az Országgyűlés megerősítette, hogy a
felügyeleti bírság kiszabására kizárólag a fokozatosság
elve alapján és törvényi garanciák biztosításával
kerülhessen sor. A felügyeleti bírság szabályainak
változásával lehetőség nyílik arra is, hogy a jövőben a
társulási tanács által megvalósított jogszabálysértés
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esetében ne a társulásban tagként résztvevő
önkormányzatokat egyenként, hanem magát a társulást
bírságolhassa meg a kormányhivatal.
Az
új
szabályozás
–
az
önkormányzat
működőképességének biztosítása érdekében –, kizárólag
legvégső eszközként és a lehető legindokoltabb és
legrövidebb időtartamra – felhatalmazást ad a
kormánymegbízottnak arra, hogy a helyi önkormányzat
kiadási előirányzata terhére fizetési kötelezettség
vállalására jogosult személyt jelöljön ki az érintett
önkormányzat
polgármesteri
hivatalának
kötelezettségvállalásra
képesítéssel
rendelkező
köztisztviselői közül.
A
helyi
önkormányzatok
törvényességi
ellenőrzésének helyreállításával egy hosszú ideig fennálló
alkotmányellenes helyzet szűnt meg 2010-ben. 2012
áprilisától a fővárosi és megyei kormányhivatalok
törvényességi felügyeleti főosztályai látják el az
ellenőrzési feladatokat. A kormánypolitika fontos feladata
az állam megfelelő, ésszerű és hatékony működtetése,
ennek része az is, hogy az adófizetők pénzéből fenntartott
önkormányzati hivatalok és társulások törvényes, átlátható
működését minden eszközzel igyekszik biztosítani. A
törvénymódosítás a kormánymegbízott törvényességi
felügyeleti jogkörét és annak eszköztárát továbbra is az
önkormányzati önállóság tiszteletben tartása mellett
szabályozza, kizárólag annak lehetőségét biztosítja, hogy
a helyi önkormányzat működésében tapasztalt jogsértés a
lehető leghatékonyabb módon – és elsősorban az
önkormányzat önkéntes jogkövetését előtérbe helyezve –
az önkormányzat és az általa nyújtott közszolgáltatások
veszélyeztetése nélkül megszüntethető legyen.

Elkezdődött a kormányablak ügyintézők képzése
A
Nemzeti
Közszolgálati
Egyetem
(NKE)
szervezésében a megyeszékhelyeken és a fővárosban
megkezdődött a leendő kormányablak ügyintézők
képzése, melynek keretében öt modulban széleskörű
tudásra tesznek szert. A sikeres végzéshez a
tanulóknak záróvizsgát kell teljesíteniük, majd egy 40
órás munkába illesztő képzésen is részt kell venniük.
A cél az, hogy az ügyintézéshez megfelelő elméleti és
gyakorlati ismereteket szerezve, a kormányablakok
informatikai és technikai eszközeit, valamint az
alkalmazandó eljárásokat is készségszinten ismerjék
az ügyintézők, így az év végén megnyíló integrált
ügyfélszolgálatokban ügyfélbarát, felkészült, az
ügyeket jól ismerő, gyorsan és hatékonyan dolgozó
munkatársak várják majd az állampolgárokat.
A tanulók ún. vegyes képzési formában sajátítják el a
tudást, azaz a jelenléti napokon túlmenően elektronikus
tananyagok segítségével is készülnek a vizsgára. A
jelenléti
képzési
napok
a
fővárosban
és
a
megyeszékelyeken lesznek, míg az elektronikus
tananyagokat a tanulók az egyetem e-learning
rendszerében érhetik el. A felsőfokú végzettséggel
rendelkezők szakirányú továbbképzés, a középfokúak
pedig közszolgálati továbbképzés keretében vesznek részt
a programban. Nekik azt is vállalni kell, hogy 6 éven belül
elkezdik igazgatás szervezői felsőfokú tanulmányaikat az
NKE-n.
Az ügyfélszolgálati munkatársak több mint 20 különböző
ágazathoz tartozó feladatot és hatáskört látnak majd el,
így kiemelten fontos az, hogy ezt a széleskörű szaktudást
a leendő ügyintézők elsajátítsák.
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A képzésre jelentkezők már rendelkeznek bizonyos
mértékű közigazgatási ismerettel, jelentős részük ma is
ügyfélszolgálati munkakörben dolgozik, de szakmai
tudásuk nem egységes, így ezt a közigazgatási
„alapműveltséget” rendszerezni, frissíteni, kiegészíteni
szükséges. A modulárisan felépülő oktatási program a
közigazgatási szervezetrendszer felépítésétől kezdődően
az egyes államigazgatási feladatok konkrét ügyintézéséig
lebontva ad át ismereteket, felhívja a figyelmet a releváns
jogszabályi változásokra, általános szempontoknak
megfelelően szélesíti a korábban egyes szakterületre
specializálódott tudást.
Fontos célkitűzés, hogy az ügyfélszolgálati munkatárs a
képzés során megszerzett ismereteket adaptálva
könnyedén eligazodjon az ügyintézés folyamatában, így
gyorsan és eredményesen megoldja a hozzáfordulók
gondjait, elintézze ügyeit . A résztvevők a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvénnyel összhangban megismerik az elektronikus
ügyindítást,
az
egyes
iratok,
dokumentumok,
nyomtatványok kezelésének módját és eszközeit, az
ügyfélkapun elérhető elektronikus szolgáltatásokat (az
adatkeresési lehetőségeket és sajátosságokat), valamint
az interneten elérhető tájékoztató információkat,
nyomtatványokat.
A képzés egyik legfontosabb része az ügyfélszolgálati
készségfejlesztés.
Ennek
során
szimulációs
gyakorlatokkal olyan kompetencia-fejlesztés történik,
amelynek eredményeképpen a konkrét ügyek ismeretén
túl magas szintű probléma-megoldási, stressz kezelési
technikákat is elsajátítanak a munkatársak. Cél a
korábban
is
meglévő
kommunikációs
készség
megerősítése, az új, ügyfélbarát, szolgáló és szolgáltató
közigazgatási kultúra közös nyelvének kialakítása, a
későbbiekben együtt dolgozó munkatársak közötti
együttműködés és kapcsolatok fejlesztése.
A kormányablak munkatársak képzése az ÁROP 2.2.20.
projekt keretében 2013. február és 2013. december között
zajlik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében. A
szakirányú továbbképzések 2013. február 28-án, a
közszolgálati továbbképzések pedig 2013. március 18-án
kezdődnek meg, melynek során reményeink szerint közel
hatezren szereznek kormányablak ügyintézői képesítést.
A képzések részletes ütemterve a http://www.kab.uninke.hu holnapon olvasható.
Kecskeméten február 28-án 120 hallgató kezdte meg a
szükséges szakirányú továbbképzést. Bács-Kiskun
Megyében az idén összesen 403 felső- és középfokú
végzettséggel rendelkező szakember felkészítése történik
meg, annak érdekében, hogy az év végéig felállításra
kerülő megyei kormányablakoknál az ügyfélszolgálati
feladatok maradéktalan ellátása megvalósuljon.
Járási hivataloknál lehet benyújtani az
állampolgársági kérelmeket
2013.
március
1-jétől
nem
a
települési
anyakönyvvezetőknél, hanem a járási hivataloknál
lehet benyújtani az állampolgársági kérelmek
formanyomtatványait. Természetesen továbbra is el
lehet indítani az eljárást minden külképviseleten, a
Kormányablakoknál, illetve a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatalnál és továbbra is bármely
polgármester előtt vagy bármely külképviseleten le
lehet tenni az állampolgársági esküt.
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Az Országgyűlés 2012 decemberében fogadta el azt a
törvényt, amely az anyakönyvi, az állampolgársági és a
személyi és lakcím-nyilvántartási eljárások esetében
csökkentette a bürokráciát, az adminisztratív terheket.
Mindez része a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési
Program keretében tavaly elindított Egyszerűsítési
Programnak, amelynek célja, hogy csökkenjen a
lakosságot érintő hivatali bürokrácia, kevesebb legyen a
papírmunka, a kitöltendő nyomtatvány, a sorban állás, de
kiterjedtebb és pontosabb legyen az üggyel kapcsolatos
tájékoztatás - azaz minél egyszerűbb ügyintézési folyamat
segítse az embereket.

A tankötelessé váló gyermekek általános iskolai
beíratásáról
Értesítem Bács-Kiskun Megye lakosságát, hogy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45 § (2)
bekezdése értelmében a 2006. június 1. és 2005.
augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a
2013/2014 tanév kezdetén tankötelessé válnak.
A 50. § (7) bekezdése értelmében a beiratkozás időpontját
az állami intézményfenntartó központ valamennyi
településre egységesen határozta meg:
2013. április 8.-án hétfő
2013. április 9.-én kedd
A beiratkozás Bács-Kiskun Megyei összes állami
fenntartású általános iskolájában: mindkét nap 8-18 óra
kö7zötti időszakban történik.
A beiratkozás a nem állami fenntartású általános
iskolákban: mindkét nap az iskola által meghatározott
időszakban történik.
A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abban az
általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye tartozik, illetve a választott
intézménybe.
A beíratáshoz szükség van:
a
szülő,
gondviselő
személyazonosító
igazolványára,
a szülő, gondviselő lakcímét igazoló hatósági
igazolványra,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
lakcímét
igazoló
hatósági
igazolványra,
/lakcímkártya/
az iskolaérettségi igazolásra,
Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is
kérheti.
Célszerű beíratáskor a kedvezményre jogosító /a gyermek
esetleges betegségeit igazoló, az étkezési térítési díj
csökkentésére jogosító, ill. különleges gondozásra,
gondoskodásra jogosító igazolások/ dokumentumokat is
bemutatni.
Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel
rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről
a szülők a beiratkozást követően 2013. április 26-ig
kapnak értesítést.
A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbírálati
kérelemmel élhetnek. A felülbírálati kérelmet – a felvételt
elutasító intézmény igazgatójának kell benyújtani
az állami fenntartású iskola esetében: a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ járási
tankerület igazgatójának címezve
nem állami fenntartású intézmény esetében? az
intézmény fenntartójának címezve,
az értesítést kézhezvételét követő 15 napos határidőn
belül.
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A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§a) pontja
szabálysértésnek minősíti, és 150.000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal rendeli büntetni.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
2013. január 1.-től január 31.-ig
Születés: nem volt.
Házasságkötés: nem volt.
Halálozás: nem volt.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. április
15.-én, hétfőn 9-től 11 óráig véradást szervezünk
a móricgáti Művelődési Házban.
Várunk minden 18 és 65 év közötti segítőkész
embert! A személyi igazolványát és a TAJ kártyáját
ne felejtse otthon!
Március 23.-án, szombaton a Faluház hátsó udvarán
elektromos hulladék-gyűjtést szervezünk 8-tól 12
óráig. Most az elhasználódott, üzemképtelen vagy
feleslegessé vált elektromos és elektronikai
berendezéseit ingyen és helyben adhatja le.

Krém: 8 dl tej, 10 dkg liszt, 25 dkg porcukor, 1 kocka
Rama margarin, 1 rumaroma
Máz: 5 dkg Rama margarin, 3 ek tej, 15 dkg
porcukor, 2 ek kakaópor, 3 sportszelet
Elkészítése: A tészta hozzávalóit kevés tejjel
összegyúrjuk, hogy jól nyújtható legyen. 4 részre
osztjuk, és lapokat sütünk. /A tepsi mérete:32X22 /
A krémhez a tejben simára keverjük a lisztet, és
felfőzzük, majd hűtjük. A Rama margarint a
porcukorral habosra keverjük, majd a kihűlt, főtt
krémmel
összekeverjük,
és
hozzáadjuk
a
rumaromát. A lapokat megtöltjük a krémmel. A
mázhoz a Rama margarint felolvasztjuk, hozzáadjuk
a porcukrot, a tejet, a kakaóport, és felfőzzük
alacsony hőfokon, nehogy megégjen. Beletördeljük
a sportszeleteket, és addig keverjük, amíg
felolvad. A langyosra hűlt mázat rákenjük a tésztára,
és hűtőbe tesszük. Másnap szeleteljük.

HUMOR
Lenéz a skin-head a hídról és látja, hogy egy ember
a Dunából iszik.
- Barátom, ne igyál a vízből, mérgező!
- Nem érteni, én lenni arab diák.
- Mondom, lassan igyad fiam, mert nagyon hideg...

GYEREKEKNEK

Katolikus hírek
30

Márc. 17.: 10 szentmise. Nagyböjt 5. vasárnapja
fekete vasárnap
Márc. 24.: 1030 szentmise. Virágvasárnap
Lelkigyakorlat Antal atya
10 órától gyónási lehetőség
Móricgáti hittanosok Passió felolvasása.
Márc. 30.: Nagyszombat
18 órakor tűzszentelés.
Feltámadási szentmise.
Márc. 31.: 1030 Húsvétvasárnapi ünnepi szentmise
körmenettel.

A közelgő Húsvét alkalmából
minden olvasónknak nagyon
kellemes ünnepeket kívánunk!

Kösd össze sorrendben a számokat. Egy képet
fogsz kapni. Aki a megfejtést behozza a
szerkesztőségbe, édességet kap jutalmul.

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Emeletes sportszelet
Hozzávalók:
Tészta: 37 dkg liszt, 5 dkg zsír, 12 dkg porcukor, 2
ek kakaópor, 1 egész tojás, 1/2 csomag sütőpor, 1
csapott ek szódabikarbóna, kevés tej

Móricgáti ÚJSÁG
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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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