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MÓRICGÁTI újság
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK
Tisztelt móricgáti polgárok!
Engedjék
megy,
hogy
kifejezzem
jó
kívánságaimat az előttünk lévő 2015-ös újévre,
úgy a magam valamint a helyi önkormányzat
nevében.

Kányádi Sándor: Ballag már

Móricgát életében mozgalmas volt a 2014. év,
településünk tovább fejlődött, közösségünk
sikeresen
működött,
tovább
ápoltunk
hagyományainkat és ismét bizonyítottuk magunk
és vendégeink, látogatóink számára, hogy
Móricgát egy élhető település, értékes múlttal és
optimista jövővel, ahol jó élni, mert rendezett
környezetben,
összetartó
közösségben
harmonikusan élhetnek családjaink.

Ballag már az esztendő,
vissza-visszanézve,
nyomában az öccse jő,
vígan fütyörészve.
Beéri az öreget
s válláról a terhet
legényesen leveszi,
pedig még csak gyermek.

A közös sikeres jövőnkbe vetett hit reményében
kívánok jó erőt, egészséget, kitartást és derűt a
következő nehéz esztendőre!

Lépegetnek szótlanul
s mikor éjfél eljő,
férfiasan kezet fog
Múlttal a Jövendő.

Csontos Máté
polgármester

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
Sokszor eszembe jut, mert annyi sok szép, sőt
számomra izgalmasnak tűnő történeteket tudott
mesélni. Ma is mintha hallanám a jellegzetes
hangját. Pedig csak annyit tudok, hogy Dávid
bácsinak hívták. Napszámba járogatott. De sokszor
csak úgy elmaradt hosszabb időre is, majd megint
jött. Hozzánk is bejárogatott. Megkínáltuk, elfogadta.
Eszegetett, és amikor már egy két pohár Mórici
borocskát is lehajtott, bele is kezdett valami érdekes
történetbe. Sokszor emlegette, hogy a Németek a
háború folyamán, valahol a Bugaci határba elástak
több tonna oltott meszet, és ma már csak Ö tudja
egyedül, ennek az óriási értékű mésznek a pontos
helyét. Ezt olyan sejtelmesen tudta előadni, hogy
nekünk gyerekeknek gyorsan megmozgatta a
fantáziánkat. Sokan megpróbálták, hogy majd
kiszedik belőle a nagy titkot - árulja már el a helyet,
Dávid bátyám, aztán majd mi segítünk magának
kiásni! De az idős hallani sem akart róla.
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- Persze, hogy az állam rátegye a kezét! Ne
higgyétek, hogy engednék nekünk azt onnan csak
úgy elvinni!
Így hát ennyiben maradt a dolog. Mi is elköltöztünk a
környékből, Dávid bácsit többet sohasem láttam. A
mai napig nem tudom, hogy valójában ki is volt Ö,
vagy hogy hol lakott, volt-e családja? Azt tudom,
hogy már nagyon régen meghalt. Örökre magával
vitte a
mész
helyének
titkát is. Néha
elgondolkodom rajta, egyáltalán még felhasználható
volna-e, az oltott mész ennyi év után is? De ha a mi
Dávid bácsinknak az élete végéig annyira fontos
volt, akkor maradjon a mi számunkra is az. A
környék nagy titka, amely így, mint történet talán az
aranynál is többet ér! Igaz a buckák elrejtették, de
mint mondaként hozzájárul, Móricgát, és Bugac
halhatatlanságához!
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SAJTÓKÖZLEMÉNYEK
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai
Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 2015-ben

képzéseket indít:







Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő + TÜV
minősített hegesztő + tűzvédelmi szakvizsga
/tervezett helyszín: Kiskunmajsa
Építő- és anyagmozgató gép kezel(Földmunka-,
rakodó- és szállítógép kezelő) + gépkezelő
jogosítvány 1111, 1212 és 4511 gépcsoportra
/tervezett helyszín: Kiskunfélegyháza
Járműfényező
/tervezett
helyszín:
Kiskunfélegyháza/
Kőműves és hidegburkoló /tervezett helyszín:
Kiskunfélegyháza/
Betanított présgépkezelő /tervezett helyszín:
Szank/

További részletekért keresse fel a Kiskunmajsai Járási
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségét a Félegyházi u. 2.
szám alatti címen vagy a 77/795-222 telefonszámon!

Tájékoztató a mező- és erdőgazdasági
hasznosítású földek
árverés útján történő értékesítéséről
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a mező- és
erdőgazdasági
hasznosítású
földek
végrehajtási,
felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési
eljárás keretében történő értékesítése a járás települései
(Kiskunmajsa,
Csólyospálos,
Kömpöc,
Szank,
Jászszentlászló, Móricgát) tekintetében a Kiskunmajsai
Járási Hivatal épületében (Bajcsy-Zs. u. 10.) kerül
árverezésre. Hivatalunkban előreláthatólag január 21-én,
22-én,28-án, valamint február 5-én kerül sor árverés
megtartására.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, aki megfelel az
alábbi feltételeknek:
- A föld tulajdonjogát 1 ha területnagyság felett
földművesként regisztrált személy szerezheti meg. A
földművesnek nem minősülő személy csak akkor
szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában
lévő föld területnagysága a megszerezni kívánt föld
területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 ha-t.

Móricgáti ÚJSÁG

A
BKMKH
Megyei
Földhivatalától
hatósági
bizonyítványt kell igényelni, ami illetékmentes, mely
igazolja az árverésre való jogosultságot.
- Csatolni szükséges a Földforgalmi törvény 13-15. §-a
szerinti nyilatkozatot. (a hatósági bizonyítványt igénylő
adatlap, valamint a nyilatkozat letölthető a lenti
honlapról)
- Át kell utalni előlegként a föld becsértékének 10%-át
(ez a letéti díj), valamint a licitdíjat az árverési
hirdetményben meghatározottak alapján. Az átutalásról
a helyszínen be kell mutatni a banktól kapott terhelési
igazolást.
Az árverés regisztrációval kezdődik, mely során ellenőrzik
a részvételi jogosultságot, azaz a fenti feltételek
fennállását. Az elővásárlásra jogosultaknak meg kell
jelölniük, hogy az elővásárlási jogosultságuk mely
törvényen, és mely ranghelyén áll fenn, az erre vonatkozó
bizonyító erejű okiratokat a regisztráció során le kell adni.
A föld árverési vevője az lesz, aki a legmagasabb összegű
érvényes ajánlatot teszi. Az árverező a vételi ajánlatot
nem vonhatja vissza.
Az árverésre kerülő földterületeket a jegyzők a
hirdetőtáblákon közzéteszik, valamint az érdeklődök
megtekinthetik a BKMKH Földművelésügyi Igazgatósága
honlapján
(http://bkmkh.hu/foldmuvelesugyi_igazgatosag/arveresi_hi
rdetmenyek), ahol az árverésre vonatkozó részletes
tájékoztatók és nyomtatványok is megtekinthetők.
-

TARTALOMJEGYZÉK

Indulnak az idei START programok
2015. évben kistérségi (járási) mintaprogramot helyi
önkormányzat indíthat. Indokolt esetben mintaprogramot
az
önkormányzat
által
létrehozott
100%-ban
önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdálkodó
szervezet, vagy helyi önkormányzat jogi személyiséggel
rendelkező társulása is indíthat, amely minden esetben
alapos indoklást és döntést igényel.
A 2015. évben a Belügyminisztérium a kistérségi (járási)
startmunka
mintaprogramok
közül
az
alábbi
programelemeket támogatja:
a)
mezőgazdasági programok
A helybeni lehetőségek, adottságok kihasználásával
megtermelt zöldség és gyümölcs, takarmánynövények,
valamint a kisállattartás és tenyésztés biztosítja az
önkormányzati
intézmények
ellátását.
A
projekt
segítségével állandó friss alapanyag kerül a településeken
működő konyhákban feldolgozásra, és lehetőség nyílik a
keletkező
többlet
felhasználására,
értékesítésére,
feldolgozására is. Várhatóan középtávon a projekt
önfenntartóvá
válik,
valamint
helyben
teremt
munkalehetőségeket.
b)
helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
Célja a közösségi szükséglet kielégítése, a település
fejlődésének elősegítése olyan egyedi programokkal,
amelyek a korábbi munka- és termelési kultúrán, vagy a
teleülés eddig kiaknázatlan földrajzi és természeti
adottságain alapulnak.
c)
belvíz-elvezetési programok
Célja a településeket és a mezőgazdasági területeket
fenyegető belvizek kialakulásának megelőzése, a belvíz
elvezető árok rendszeres karbantartása, kialakítása.
d)
mezőgazdasági utak rendbetétele
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Célja, hogy elősegítse a mezőgazdasági telepek, majorok
bekötését a közúti hálózatba, a termények biztonságos
szállítását. A program megkönnyíti a környéken lakó
polgárok
közlekedését,
egyúttal
megoldja
a
mezőgazdasági termelők gondjait is, hiszen lehetővé teszi,
hogy mezőgazdasági terményeiket idejében betakarítsák.
e)
bio- és megújuló energiafelhasználás
Célja a fűtőanyag helyben történő biztosítása.
f)
közúthálózat karbantartása
Célja az önkormányzati belterületi úthálózat karbantartása,
javítása, környezetének rendbetétele, ezáltal a baleseti
veszélyek csökkentése, valamint járdák és kerékpárutak
építése, amely hasznos a település számára, értéket
teremt, valamint igazodik a helyi igényekhez.
g)
illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása
Célja a kül- és belterületen található illegálisan lerakott,
elhagyott hulladék felszámolása, megszüntetése. A
program általa teleülések és külterületeik megtisztulnak,
megvalósul a terület rehabilitációja, és várhatóan hosszú
távon is lehetővé válik a tiszta környezet fenntartása.
Az önkormányzatoknak kérelmet kell benyújtani az
illetékes munkaügyi kirendeltségre. Minden mintaprogram
és ráépülő program legalább 5 fő bevonásával indítható.
Minden programba tervezhető adminisztrátori létszám is.
5-30 fő közötti létszám foglalkoztatása esetén 1 fő, majd
minden további 30 fő foglalkoztatása után újabb 1-1 fő
adminisztrátor vonható be a programba.
5-10 fő közfoglalkoztatott után 1 fő munkavezető
támogatása igényelhető, majd minden további 10 fő után
1-1 fő munkavezető.
Támogatható beruházási költség:
ingatlan megvásárlása
olyan forgóeszközök megvásárlása,
amelyek
rendeltetésüknek
megfelelően
elhasználásra
kerülnek (ül. vetőmag, üzemanyag, építési anyagok,
hízóállatok)
munkaeszköznek nem minősülő befektetett eszközök
(pl. tenyészállat, ingatlan vásárlása)
a munkavégzéshez nélkülözhetetlen nagy értékű
munkaeszközök
Támogatható dologi (közvetlen) költség:
foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díja
munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz
utazási költségtérítés
munkásszállítás költsége
kis értékű munkaeszköz
közüzemi díjak
A programok legkorábban 2015. március 1-jén
indulhatnak,
legkésőbb
2016.
február
29-ig
tervezhetők.

TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ MÁRCIUS 1-JÉTŐL
HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere
2015. évben jelentős mértékben átalakul.
Az átalakítás fő elemei:
•
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel
kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek:
Egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos
hatáskörök;
Módosul a szociális törvény alapján kötelezően
biztosítandó ellátások köre;
Bővül az önkormányzatok mozgástere az általuk
nyújtott ellátások meghatározásában.
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•
Átalakul a finanszírozás rendszere.
2015. március 1-jétől az aktív korúak ellátása jegyzői
hatáskörből a járási hivatal hatáskörébe kerül.
Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív
korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok
hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:
alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási
szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű,
valamint a kiemelt ápolási díj),
időskorúak járadéka,
alanyi
és
normatív
jogcímen
megállapított
közgyógyellátás,
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott, és 100%-ban
központi költségvetési forrásból kifizetett szociális
ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági
feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési
támogatás keretében.
A járási hatáskörbe kerülő aktív korúak ellátása
keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:
- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- az
egészségkárosodási
és
gyermekfelügyeleti
támogatás (új ellátás a korábban rendszeres szociális
segélyre jogosultak egy részre erre válik jogosulttá).
1. A
foglalkoztatást
helyettesítő
támogatás
szabályaiban
az
ellátással
kapcsolatos
hatáskörváltozáson túl - nem várható változás.
2. Rendszeres szociális segély
A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben
a formában nem része a szociális ellátórendszernek, a
jogosulti kör - az átalakítást követően - más ellátásokra
válhat jogosulttá. Azon személyek aktív korúak ellátására
való jogosultságát, akik részére 2015. március 1 -jét
megelőzően
rendszeres
szociális
segélyre
való
jogosultság került megállapításra, még a jegyzőnek kell
felülvizsgálnia, 2015. január 1. és 2015. február 28.
között, az Szt. 2015. március 1-jén hatályos
rendelkezései alapján.
A felülvizsgálat eredményeként 2015. március 1-jétől a
korábban rendszeres szociális segélyre jogosult
személyek ellátásra való jogosultsága a következők
szerint alakul:
- amennyiben a felülvizsgálat során a foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra jogosultak számára előírt
együttműködést
nyilatkozatban
vállalják,
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek
jogosultak:
- a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és
- az Szt. 2015. február 28-án hatályos 37. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti személyek (önkormányzat
rendeletében foglalt feltételek szerinti jogosultak).
- a törvény erejénél fogva az újonnan bevezetendő
egészségkárosodási
és
gyermekfelügyeleti
támogatásra lesznek jogosultak:
- az Szt. 2015. február 28-i szabályai szerint
egészségkárosodottak és
- a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp
biztosítani nem tudók.
Miként a rendszeres szociális segély, úgy az
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
is az aktív korúak ellátásának részeként lesz
megállapítható. Jogosultsági feltételei a rendszeres
szociális segéllyel megegyeznek, azzal, hogy az
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egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás a
rendszeres szociális segély négy jogosulti köréhez képest
csak az egészségkárosodottak (az Szt. 2014. december
31-én hatályos 37. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
személyek), valamint a gyermekük felügyeletét megoldani
nem tudók (az Szt. 2014. december 31-én hatályos 37. §
(1) bekezdés c) pontja szerinti személyek) részére
állapítható meg.
Az új támogatás összegében annyiban tér el a rendszeres
szociális segélytől, hogy az ellátás az öregségi
nyugdíjminimum 90%-a helyett 92%-áig egészíti ki a
családi jövedelmet.

- Anyuci, ha minden olyan csodálatos kint, akkor mi
miért élünk itt a trágyában?
- Ez a hazánk, kisfiam!

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
December hónapban anyakönyvi esemény nem
történt.

HÁZIASSZONYOK ROVATA

NE DŐLJÖN BE!
A Gazdasági Versenyhivatal megkereste a BKMKH
Kiskunmajsai Járási Hivatalát annak érdekében, hogy
minél szélesebb körben tájékoztassa a Lakosságot a „Ne
dőljön be!” kiadványról. A Versenyhivatal az elmúlt évek
során 40 eljárást indított a fogyasztói csoportokat szervező
cégekkel szemben, akik hirdetéseikben előszeretettel
használják a „pénzre van szükség?” vagy a „kezes és
jövedelemigazolás nélkül” kifejezéseket. Ezek alapján az
Olvasó tévesen arra a következtetésre juthat, hogy
azonnal és könnyedén kézpénzhez juthat. A valóság ezzel
szemben az, hogy a fogyasztói csoport tagjai egyáltalán
nem kapnak készpénzt, csak arra való ígéretet. Ezen
csoportokba a nehéz anyagi helyzetben lévő,
jövedelemigazolással nem rendelkező, azonnal pénzügyi
segítségre szoruló embereket, a bankok számára nem
hitelképes, BAR listás adósokat, nyugdíjasokat próbálják
bevonni. Mindemellett gyakran kínálják szolgáltatásaikat
vállalkozások számára is. A hatékonyabb fellépés és
megelőzés érdekében a Gazdasági Versenyhivatal a fenti
kiadvánnyal hívja fel a fogyasztók figyelmét mindezek
kockázataira és nyújtanak segítséget a megtévesztő
magatartás felismeréséhez és elkerüléséhez.
Kérjük, ha Önben is felmerült, hogy ilyen vonzó hirdetésre
jelentkezik, előtte tájékozódjon a Versenyhivatal
ügyfélszolgálatán keresztül az ingyenesen hívható 06-8048-48-48-as telefonszámon, illetve a www.nedoljonbe.hu
weboldalon.
Amennyiben Önt is megtévesztették hasonló módon,
kérjük, tegyen bejelentést e-mailen a nedoljonbe@gvh.hu
címre, vagy postai úton a Gazdasági Versenyhivatal 1245
Budapest, Pf 1036 címre.
A „Ne dőljön be!” kiadvány megtalálható a BKMKH
Kiskunmajsai Járási Hivatal információs pultján, valamint
az Okmányirodában.

Dr. Kiss Melinda
járási hivatalvezető

HUMOR

Pirospaprikás zsemlemorzsába forgatott tepsis
csirkemell
Hozzávalók:
4 db csirkemell filé (kb. 800 g) 4 púpozott evőkanál
zsemlemorzsa, 4 teáskanál pirospaprika, ételízesítő
1 evőkanál zsír, 2 pohár natúr joghurt, vagy tejföl, kb.
fél kg brokkoli előfőzve 10 percig, 20 dkg reszelt
trappista sajt
Elkészítés:
A csirkemelleket vékony szeletekre vágjuk. A tepsit
kizsírozzuk. A sütőt 180 fokra előmelegítjük.
A húsokat megforgatjuk a pirospaprikával elkevert
zsemlemorzsában, majd a felével kirakjuk a tepsi alját.
Megszórjuk ételízesítővel így külön sózni sem kell a
húsokat! Meglocsoljuk az egyik pohár joghurttal.
Az előfőzött brokkolit ráterítjük, majd a panírozott húsok
másik felével betakarjuk.
Szintén szórunk rá ételízesítőt, majd a másik pohár
joghurttal meglocsoljuk.
A legtetejére rászórjuk a reszelt trappista sajtot, majd
kb. 1 óra alatt pirosra sütjük.
Forrás: www.barbikonyhaja.blogspot.hu

GYEREKEKNEK

A sötétebb függőleges sorban egy madár nevét
kapjátok meg.
Aki a megfejtést behozza a szerkesztőségbe
édességet kap jutalmul.

A kis nyű kidugja a fejét a trágyából, és ezt kérdezi a
mamájától:
- Anyuci! Mi az a csodálatos kék felettünk?
- Az az ég, kisfiam.
- S mi az a ragyogó sárga az égen?
- Az a nap, kisfiam.
- És az a pompás zöld körülöttünk?
- Az a fű, kisfiam.
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