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SAJTÓKÖZLEMÉNYEK
TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Tanyatulajdonosok!

Móricgát község Képviselő-testülete
és az újság szerkesztői nevében
Áldott Húsvéti ünnepeket kívánok a
Móricgáti Újság minden kedves
olvasójának!
Csontos Máté
polgármester

Móricgáti ÚJSÁG

A Kormány elkötelezett szándéka a magyar
nemzeti örökség, ezzel együtt pedig az európai
örökség részét képező tanyás településrendszer
fejlesztése. Ezzel összhangban a Kormány
kiemelt célkitűzésként jelölte meg az összes
magyarországi tanya 2020. évig villamos
energiával történő ellátását, az azt megalapozó
felmérés 2016. május 1. napjáig történő
elkészítését, mellyel a járási hivatalvezetőket
bízták meg.
A Kiskunmajsai járás mérete, valamint az
előzetesen becsült tanyák száma és a feladat
végrehajtásának záros határideje miatt komoly
együttműködés történik a járás minden feladat
végrehajtásába bevonható szervezet részéről.
Kérjük a Tisztelt Tanyatulajdonosokat a felmérés
határidőben
történő
elkészítése,
valamint
Kiskunmajsa járás fejlődésének elősegítése
érdekében segítsék a Járási Hivatal munkáját
azzal, hogy az önkéntes adatszolgáltatás céljából
az Önöket felkereső kollégáink rendelkezésére
álljanak.
Segítségüket előre is köszönöm.
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Dr. Kiss Melinda
hivatalvezető
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Tájékoztató
A „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” segítő
központi munkaerő-piaci program keretében nyújtott
elhelyezkedési juttatás igényléséhez
a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról
Elhelyezkedési juttatás illeti meg kérelmére azt:
a) akinek a legalább egy hónapja fennálló
közfoglalkoztatási
jogviszonya
a
kérelem
benyújtását megelőző 30 napon belül azért szűnt
meg, mert a Polgári Törvénykönyv szerinti
gazdasági társasággal, vagy az egyéni vállalkozóról
és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá
tartozó munkaadónál, vízi társulatnál, valamint
erdőgazdálkodónál
a
fővárosi
és
megyei
kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a
továbbiakban: járási hivatal) közvetítésével vagy
anélkül, határozatlan idejű vagy legalább egy évre
szóló határozott idejű munkaviszonyt létesített, és
b) aki a kérelem benyújtását megelőző két éven belül ideértve
az
a)
pontban
meghatározott
közfoglalkoztatási jogviszony időtartamát is legalább
180
napig
közfoglalkoztatási
jogviszonyban állt.
A támogatás a közfoglalkoztatásban résztvevőt
ösztönzi a versenyszférában történő elhelyezkedésre
oly módon, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony
időtartamának
lejártát
megelőzően
történő
elhelyezkedése esetén elhelyezkedési juttatásban
részesül.
A Korm. rendelet vonatkozásában versenyszférának
minősül:
 Ptk. szerinti gazdasági társaság: közkereseti
társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű
társaság vagy részvénytársaság.
 Egyéni vállalkozó, egyéni cég.
 Vízi társulat.
 Erdőgazdálkodó.
Az egyén csak akkor jogosult az elhelyezkedési
juttatásra,
ha
a
fent
megjelölt,
elsődleges
munkaerőpiacon működő munkaáltatóval létesít
munkaviszonyt.
Az elhelyezkedési juttatás további feltétele, hogy a fent
meghatározott munkaviszonyban a munkaidő eléri a
legalább napi hat, megváltozott munkaképességű
személy esetében a legalább napi négy órát, és a
munkaviszony - legalább olyan időtartamig folyamatosan fennáll, ameddig a közfoglalkoztatási
jogviszony munkaviszony létesítése hiányában fennállt
volna.
Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak, /jelenlegi
összege 22.800 Ft/hó / a közfoglalkoztatási jogviszony
megszűnését követő naptól addig az időpontig tartó
időtartamra számított összegével, ameddig a
közfoglalkoztatási jogviszony - munkaviszony létesítése
hiányában - fennállt volna.
Az elhelyezkedési juttatást havi bontásban, utólag kell
folyósítani a támogatott bankszámlájára. Ugyanakkor a
lakcímre való utalás lehetőségét is biztosítjuk arra az
eshetőségre, ha az egyén ezzel a megoldással kíván
élni. A munkaviszony fennállását a munkaadó havonta
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igazolja (bérjegyzék munkaadó által hitelesített
másolata szükséges).
Az elhelyezkedési juttatás iránti kérelmet a
közfoglalkoztatási jogviszony megszűnésétől számított
30 napon belül kell benyújtani a lakóhely/tartózkodási
hely szerint illetékes járási hivatalhoz.
Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a
Járási
Hivatal
Foglalkoztatási
Osztályának
munkatársaihoz!
Érvényes: 2016. január 1-jétől visszavonásáig.

Dr. Kiss Melinda
hivatalvezető

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
2016. január 1.-től február 29.-ig
Születés: nem volt.
Házasságkötés: nem volt.
Halálozás: Deli Károly /élt 81 évet/
ifj Halász György /élt 51 évet/
Kiss Anna /élt 64 évet/
Vastag Pál /élt 89 évet/
Búcsúzunk tőlük!

Katolikus hírek
Ünnepi miserend
Március 26: nagyszombat esti feltámadási vigília 18
órakor. Tűzszentelés.
Március 27: Húsvéti vasárnapi feltámadási
szentmise fél 11 órakor, körmenettel.
Értesítjük Móricgát lakosságát, hogy április 18.-án,
délelőtt 9 órától 11 óráig a Móricgáti Művelődési
Házban véradást szervezünk.
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok
Társulása értesíti azokat a szülőket, akiknek a
gyermeke a harmadik életévét 2016. augusztus 31ig betölti, valamint a 2016/2017. nevelési év során
betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésbe
kerülnek), hogy a fenntartásában működő
Szent László Óvoda és Bölcsődébe a 2016/2017.
nevelési évre az óvodai beíratás helye és
időpontja:
00
00
2016. április 12-én (kedd) 08 -17 óráig
00
00
2016. április 13-án (szerda) 08 -17 óráig
a Szent László Óvoda és Bölcsődében,
Jászszentlászló, Kossuth u. 8. szám
A 2009. szeptember 1. és 2010. augusztus 31.
között született iskolaérett gyermekek a 2016/2017.
tanév kezdetén tankötelessé válnak.
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A beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Bács-Kiskun megye valamennyi
településén egységesen határozza meg.

GYEREKEKNEK

2016. április 14. /csütörtök/: 8-19 óráig
2016. április 15. /péntek/: 8-19 óráig.
A beiratkozáshoz szükség van:
-a
szülők
/gondviselő/
személyazonosító
igazolványára,
-a szülők /gondviselő/ lakcímét igazoló hatósági
igazolványra,
-a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a
lakcímet igazoló hatósági igazolványra,
-az iskolaérettségi igazolásra.

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Csokis-tejszínes kocka
Hozzávalók:
A tésztához:
 6 tojás
 6 evőkanál cukor
 6 evőkanál meleg víz
 6 evőkanál liszt
 2 evőkanál kakaópor
 1 csomag sütőpor
A tejszínes krémhez:
 5 dl tejszín
 1 csomag étkezési zselatin
 1 evőkanál méz
 2 csomag vaníliás cukor
A csokoládés krémhez:
 15 dkg ét tortabevonó
 10 dkg vaj
 1 evőkanál víz
 2 evőkanál olaj
A tetejére: ét tortabevonó
Elkészítés: A tésztához a tojások sárgáit a cukorral
habosra keverjük, apránként hozzáadjuk a vizet, és
belekeverjük a sütőporos lisztet. Majd hozzáadjuk a
kakaóport és a tojások felvert habját. 2 lapban
sütjük.
A zselatint 1 dl vízben meglangyosítjuk. A tejszínt
habbá verjük, és hozzákeverjük a zselatint. Az egyik
lapot visszatesszük a tepsibe, rákenjük a tejszínes
krém felét, kicsit dermesztjük (kb. 10 perc).
/A tejszínes krémet készíthetjük Hulala tejszínnel is,
abba nem kell se méz, se zselatin. 1 l Hulala
tejszínhez 2 habfixálót keverünk és az állaga
tökéletes lesz./
Addig a csokoládét gőz fölött felolvasztjuk a vízzel,
ha elolvadt, hozzákeverjük a vajat és az olajat. Ha
kissé lehűlt, terítsük a tejszínes rétegre. Ismét kicsit
dermesztjük (kb. 5 perc). Elkenjük rajta a tejszínes
krém másik felét, ezt befedjük a másik tésztalappal.
Dermesztjük, majd tortabevonóval bevonjuk a
tetejét.

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

HUMOR
- Mi a közös a hiszékeny emberben és a
határzárban?
- ???
- Mindkettőt átvágják.

A pasi a konditeremben odamegy az edzőhöz:
Melyik gépet kell használnom, hogy fel tudjam
szedni azt a szőke csajt?
A bank-automatát a bejáratnál.

/Forrás: www.mindmegette.hu/
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