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MÓRICGÁTI újság 
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK 

 

 
 

Tisztelt Újságolvasók, Kedves Móricgátiak! 

 

Ma, amikor már az előző évet magunk mögött tudva indulunk neki az ÚJ ÉVNEK, akkor 

tudatosul csak bennünk, hogy amit elmulasztottunk az előző évben, az már pótolhatatlan. Ám 

az újesztendő még érintetlen. Nagyon szeretném, ha ez az év, számunkra csak csupa jót, 

csupa szépet tartogatna!  

2016-ban is a mi szép kis falunkat kell még szebbé, jobbá, tennünk! Ebben az összefogás, 

egymás iránti szeretet, s a jövőbe vetett erős hit vihet előre bennünket. 

 

Mindenkinek adjon a Jóisten hitet, szeretet, bort, búzát, békességet! Mindezt kívánom 

Önöknek, nagy szeretettel a képviselőtestület és a magam nevében! 

 

Csontos Máté polgármester 
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SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 
 

60 nap áll az elővásárlási jogosultak 
rendelkezésére 

 

Az arra jogosultak, a földárverés nyerteseivel 
kötött adás-vételi szerződések kifüggesztésének 
ideje alatt élhetnek elővásárlási jogukkal. 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által 2015. 
november 23. és 2015. december 14. között 
végrehajtott „földet a gazdáknak” program 
keretében, az állami földek árverése során az 
árverés nyerteseivel az NFA - a 262/2010. (XI.17.) 
Kormány rendelet által meghatározottan – az 
árverést követően 8 napon belül adás-vételi 
szerződést köt. Ezen szerződések a mező és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvény (termőföld forgalmi törvény) alapján 
60 napra kifüggesztésre kerülnek az illetékes 
polgármesteri hivatalokban, ahol a termőföld 
földforgalmi törvény 18.§- ban meghatározott 
elővásárlási sorrend szerint, lehetőség van az arra 
jogosultaknak az elővásárlási jogaiknak a 
gyakorlására. 
 

 

Egyszerűsödnek a közigazgatásban 
intézhető ügyek 

 
2016. január 1-jén lép hatályba az a közigazgatási 
bürokráciacsökkentéssel összefüggő 
törvénymódosító csomag, amely 
eredményeképpen egyszerűbb, gyorsabb és 
hatékonyabb közigazgatási rendszer alakul ki. 
Ezzel egyidejűleg több hatósági eljárás díja 
csökken, egyes eljárások ingyenessé válnak. 
Az elfogadott törvénycsomag több törvényt is 
módosít, a gyakorlati tapasztalatok alapján 
egyszerűsítve a közigazgatási ügyeket. A 
közigazgatási bürokráciacsökkentés jegyében 
felülvizsgálatra kerültek az általános eljárási 
szabályok, amely minden közigazgatási ügyre 
kiterjedő egyszerűsítést eredményez. Az ügyintézési 
határidők nagy része is csökkeni fog. A 
bürokráciacsökkentés keretében egyes 
engedélyezési eljárások esetében a korábban 
engedélyhez kötött tevékenységeket a jövőben már 

bejelentést követően is lehet folytatni. A szabályok 
módosítása a gyakorlatban jelentkező ügyféli 
igények kielégítését célozzák azáltal, hogy 
meghatározott ügyekben a hatósági eljárásokat idő- 
és költségtakarékosabbá teszik. 
 
Az állami rezsicsökkentés kérdéskörében a lakosság 
véleményének megismerése érdekében az állam 
2015. év nyarán konzultációt tartott a megyei 
kormányhivatalok bevonásával, amelynek során 
közel 400 ezer ember nyilvánította ki a véleményét. 
A 2016. január 1-jén hatályba lépő módosítások 
eredményeképpen ingyenes lesz: a 
személyazonosító igazolvány és személyi azonosítót 
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (vagyis 
lakcímkártya) kiállítása, pótlása; családi állapot-
változással összefüggő névváltozás miatt indult 
hatósági eljárások; eltulajdonított okmányok pótlása; 
gyermekek útlevelének kedvezményes kiállítása; 
gépjárművezetői engedély kiállítása első 
alkalommal; mozgásában korlátozott személy 
parkolási igazolványának pótlása; hatósági erkölcsi 
bizonyítvány (évente négy alkalommal); tulajdonjog, 
és haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzése (örökléssel összefüggésben, 
hagyatékátadó végzés alapján); oktatási igazolvány 
(diákigazolvány, pedagógusigazolvány, oktatói 
igazolvány); felsőoktatási képzésre jelentkezés, 
jelnyelvi tolmács névjegyzékbevétele; lakóépület 
bontási, építési, és használatbavételi engedélyezési 
eljárása (a 160 m2-nél kisebb hasznos alapterületű 
ingatlan esetén); adóhatósági igazolás; cégiratok 
kiállítása, és cégnyilvántartásban szereplő 
elektronikus okiratok megküldése; cégek éves 
számviteli beszámolójának közzététele; üzlet 
működési engedélye iránti eljárás; vállalkozói 
igazolvány kiállítása, pótlása; népi iparművészeti 
igazolvánnyal kapcsolatos eljárások; 
mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány 
kiállításával kapcsolatos eljárás. 
 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) 
 

 

Korszerű, biztonságos és sokoldalú az új 
személyigazolvány 

 
Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar 
közigazgatás. 2016. január 1-jével megjelent az első 
elektronikus, többfunkciós személyazonosító 
igazolvány, mellyel az ügyfél a személyazonosítás 
mellett olyan szolgáltatásokat is igénybe vehet, mint 
a TAJ szám leolvasása egészségügyi ellátás során, 
adóazonosító jel kiolvasás adóügyek intézése során, 
elektronikus aláírás és ügyintézés, valamint úti 
okmányként használhatja zsilipkapus beléptető 
rendszereknél. A z új személyazonosító 
igazolványba épített magas biztonságú tároló 
elemnek (chipnek) köszönhetően 2016-tól egy 
biztonságosabb és korszerűbb okmánnyal 
intézhetjük ügyeinket, ráadásul ingyenes. Az új 
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személyazonosító igazolványra való átállásra 
fokozatosan, felmenő rendszerben kerül sor, a 
polgárok jelenlegi személyazonosító igazolványuk 
érvényességének lejárata előtt 60 nappal vagy 
elvesztés, eltulajdonítás esetén igényelhetik a járási 
hivatalok kormányablakában vagy okmányirodáiban.  
Bővebb információ megtalálható: 
http://www.kekkh.gov.hu/Eszemelyi honlapon vagy 
személyesen az ügyfélszolgálatokon.  
Forduljanak hozzánk bizalommal! 

 

 
Tájékoztató a „Nők 40+” 

központi munkaerő-piaci programról  
 

I. A program célja:A program célja az 
álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk 
miatt elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező 
nők foglalkoztatásának elősegítése, ezzel együtt 
a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó 
jogosultsági idő megszerzése.  
 

II. A program célcsoportja:  
A program célcsoportjába azok a legalább 1 hónapja 

nyilvántartott álláskereső nők tartoznak, akik: 

 60. életévüket betöltötték, ők jogosultsági 
idejükre való tekintet nélkül beléphetnek a 
programba.  

 az 55. életévüket betöltött nők esetében a 
legalább 37 év jogosultsági idővel rendelkező 
álláskeresők képzik a további célcsoportot. 
 

III. A program elemei 
1. Munkaerő-piaci szolgáltatások 

A Kiskunmajsai Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztálya a program keretében általános és a helyi 
sajátosságokra is kitérő munkaerő-piaci információt 
nyújt. Ezt követően a beérkezett munkaerőigények 
alapján munkaerő közvetítést végez a 
legoptimálisabb elhelyezés érdekében. 

2. Bérköltség támogatás 
A program keretében a munkaadók számára a 
célcsoportba tartozó nők munkaviszony keretében 
történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a 
ténylegesen megfizetésre kerülő szociális 
hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a 
kerül megtérítésre.  
A támogatáshoz 1 havi előleg igényelhető.  
Tekintettel arra, hogy a célcsoport tagjai a program 
kezdetekor is legalább 55 év felettiek, esetükben a 
munkáltatók érvényesíteni tudják a 
Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében nyújtott 
adókedvezményt (a 2011. évi CLVI. törvény 463/A. 
§-a alapján nem költségvetési szerv), ami 100 000 
Ft  munkabér összegéig 14,5 %, azaz e körben 
szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
csak részben keletkezik.  
Az előzőek alapján, hogy a foglalkoztatás az eredeti 
céloknak megfelelően megvalósulhasson, azon 
érintett foglalkoztatók (költségvetési szerv, pl.: a 
helyi önkormányzatok) esetében, akik nem tudják 

érvényesíteni a Munkahelyvédelmi Akcióterv által 
biztosított adókedvezményt, a felmerülő szociális 
hozzájárulási adó tényleges összegét 
támogatásként biztosítjuk. 
A támogatás megállapítása során havi 
munkabérként legfeljebb a 2015. évi garantált 
bérminimum 120%-a, azaz legfeljebb 146 400,- Ft 
vehető figyelembe, amely összegen felül kerül 
megtérítésre a szociális hozzájárulási adó. A 
program keretében főszabály szerint a teljes 
munkaidős, napi 8 órás foglalkoztatás támogatható, 
de lehetőség van részmunkaidős (napi 4-6 órás) 
munkavégzés támogatására is. 
A támogatás időtartama egyénenként legfeljebb 8 
hónap lehet, ugyanakkor a továbbfoglalkoztatási 
kötelezettség időtartamával növelt foglalkoztatás 
nem lehet több mint a 40 év jogosultsági idő 
megszerzéséhez hiányzó hónapok száma. 
A program keretében nyújtott bérköltség támogatás 
az 1407/2013 EU bizottsági rendeletben foglaltak 
szerinti csekély összegű – de minimis – 
támogatásnak minősül.  
A program e változatában a támogatás mellett a 
munkáltatónak a támogatás időtartamának felével 
megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséget 
kell vállalnia. 
 

IV. A támogatás időtartama 
A munkaerő-piaci program 2016. január 1-jétől 2016. 
április 30-ig tart.  A programba vonásra 2015. 
december 21-től 2016. április 30-ig van lehetőség. A 
program terhére a kötelezettségvállalást legfeljebb 
2016. december 31-ig biztosítjuk. 
 

V. A program megvalósítója 
A programot a Nemzetgazdasági Minisztérium 
koordinálása mellett az állami foglalkoztatási 
szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok 
és az állami foglalkoztatási szervként eljáró 
járási/fővárosi kerületi hivatalok valósítják meg. 
A program megvalósítói azok a munkaadók is, akik a 
támogatott foglalkoztatással biztosítják a 40 évből 
még hiányzó jogosultsági idő megszerzését. 
Ugyanakkor a program holtsúlyának csökkentése 
érdekében a program célcsoportjába tartozó 
személy munkanélkülivé válását megelőző utolsó 
munkáltatója részére az érintett álláskereső 
foglalkoztatásához támogatás nem állapítható meg.  
 

VI. A program forrása, költsége 
A program keretében nyújtott támogatások forrását a 
Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap foglakoztatási alaprész 2016. 
évi központi kerete terhére.  
 
A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a 
Kiskunmajsai Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályán érhető el. 
 

Dr. Kiss Melinda  
járási hivatalvezető  

http://www.kekkh.gov.hu/Eszemelyi
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 

 
Anyakönyvi hírek 

2015. december 1.-től december 31.-ig 

Születés: nem volt. 

Házasságkötés: nem volt. 

Halálozás: Simsik István /élt 83 évet/. 
 

GYEREKEKNEK 

 

 
 

Emelkedő sorrendben kössétek össze a 
számokat, így megkaphatjátok a képről hiányzó 
alakot.  
Aki a megfejtést behozza a szerkesztőségbe, 
édességet kap jutalmul. 

 

HUMOR 

 
Két öreg házaspár hajt autójukkal a német 
autópályán, pontosan 81 km/h-val. Egy rendőr 
megállítja az autójukat. 
Az egyik öreg megkérdi: - Túl gyorsan hajtottunk? 
Erre a rendőr: - Nem, de miért mennek ilyen lassan? 
Öreg: - Miért, gyorsabban is hajthatnánk? 
Rendőr: - Persze, itt 130 km/h-val nyugodtan 
mehetnek. 

Öreg: - De a táblán az áll, hogy A81. 
Rendőr: - Igen, és? 
Öreg: - Hát, gondoltam, hogy akkor 81 km/h-val kell 
mennem. 
Rendőr: - Nem dehogy, az csak az autópálya 
száma. 
Öreg: - Ja, vagy úgy! Köszönöm a felvilágosítást! 
Majd a rendőr benéz az autó hátsó ülésére, ahol két 
kővé dermedt, tágra nyílt szemű öregasszony ül. 
Erre megkérdezi a rendőr: - Mi baja van a hátul ülő 
két idős hölgynek? Talán nem érzik jól magukat? 
Erre a másik öreg úr: - De, de. Csak most jöttünk a 
B252-esről! 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

 
Almás-diós-mazsolás reformszelet 

 

Hozzávalók: /18 x 24 cm-es formához/ 
3 alma  
30 dkg darált dió  
2 evőkanál nyírfacukor  
2 teáskanál őrölt fahéj  
2 teáskanál szódabikarbóna  
1 citrom reszelt héja  
10 dkg óriás mazsola  
4 tojás  
2 evőkanál méz  
5 dkg kókuszolaj /kacsazsír is lehet/ 
a tetejére: nyírfaporcukor 
Elkészítés 
Az almát meghámozzuk, nagy lyukú reszelőn 
lereszeljük. A száraz hozzávalókat – a diót, a 
cukrot, a fahéjat, a szódabikarbónát, a citromhéjat 
és a mazsolát – összekeverjük.  
A tojásokat kézi mixerrel felhabosítjuk, 
hozzáadunk 1 evőkanál mézet, a levétől jól 
kifacsart almát, majd fakanállal beledolgozzuk a 
diós keveréket is. A sütőpapírral bélelt formába 
öntjük. A kókuszolajat /vagy kacsazsírt/ a 
maradék mézzel felmelegítjük, és ecsettel 
egyenletesen elosztjuk a massza tetején. 
Előmelegített, 180 fokos sütőben kb. 1 óra alatt 
készre sütjük, a sütési idő felénél alufóliával 
letakarhatjuk. (Tűpróba!)  
Miután kihűlt, kockákra vágva, porcukorral 
meghintve kínáljuk. 
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