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SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 

 
Újabb konzultáció a rezsi- és 

bürokráciacsökkentésről 
 
A tavalyi évhez hasonlóan a Kormány 2016. 
júliusában ismét konzultációt indított a 
lakosság bevonásával az állami 
rezsicsökkentés és a közigazgatási 
bürokráciacsökkentés folytatásáról. 
 

A cél továbbra is az állampolgárokat és a 
vállalkozásokat érintő fizetési kötelezettségek 
enyhítése, az eljárások egyszerűsítése. 
 

A kormányhivataloknál és járási hivataloknál 
elhelyezett konzultációs kérdőíveken 2015. 
évben közel 400 ezer állampolgár tett 
javaslatot, melynek eredményeképpen több 
mint 20 hatósági eljárás díja került 
megszüntetésre, ami 10 milliárd forint 
megtakarítást jelent 2016. évben az 
ügyfeleknek. Ezen felül az év eleje óta közel 
másfél millió okmányt vettek át 
kedvezményesen, valamint az egyéb 
díjmentessé tett eljárásokban több mint 500 
ezer ügy indult. Az ügyfelek véleménye alapján 
pl. ingyenessé vált január 1-től a 

személyigazolvány kiállítása, az erkölcsi 
bizonyítvány igénylése évi négy alkalommal, az 
eltulajdonított okmányok pótlása és az első 
gépjárművezetői engedély (jogosítvány) 
kiadása és számos más eljárás. 
 

A konzultációs kérdőívek papír alapon a 
kormányhivatalokban és a járási hivatalokban 
egyaránt kitölthetők, melyhez segítséget is 
nyújtunk, valamint elektronikus úton, 
www.kormanyhivatal.hu oldalon tölthetők ki. 
 

A kérdőíveken a magánszemélyeket és 
vállalkozásokat érintő eljárások díjmentessé 
tétele mellett javaslatot lehet tenni, hogy mely 
eljárásokat egyszerűsítenék, illetve hogy mely 
eljárások esetében látnák indokoltnak, hogy 
engedélyezés helyett csak bejelentési 
kötelezettséghez legyen kötött. Mindemellett a 
kérdőív lehetőséget biztosít az egyéb javaslatok 
tételére is. A lakossági konzultáció zárása 
2016. augusztus 19. napjával történik. 
Kérjük Önöket, hogy véleményükkel járuljanak 
hozzá az olcsóbb és egyszerűbb közigazgatás 
megvalósításához. 
 

dr. Kiss Melinda 
járási hivatalvezető 

 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 
Fontos, vízi létesítményekkel kapcsolatos jogszabály 
jelent meg néhány hete a Magyar Közlönyben, 
amely érinti a pályázni szándékozó 
agrárvállalkozásokat is. Az illegális víztermelések 
legalizálására ösztönző módosítást a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara kezdeményezte és 
támogatta. 
 

Idén májusban a Magyar Közlöny 71. számában 
jelent meg az 1995. évi vízgazdálkodásról szóló 
törvényt (Vgtv.) módosító új jogszabály, amely a 
jogellenesen létrehozott vízi létesítményeket, illetve 
elsősorban mezőgazdasági célú kutakat érinti. 
Törvényen belül: Ez idáig, a vízgazdálkodási 
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet 

http://www.kormanyhivatal.hu/
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/96f35d11f752a3eb97ed5d1900a496c2b9953541/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/96f35d11f752a3eb97ed5d1900a496c2b9953541/megtekintes
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/96f35d11f752a3eb97ed5d1900a496c2b9953541/megtekintes
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alapján azt a vízhasználót, aki vízjogi engedély 
nélkül hozott létre vízkivételt biztosító létesítményt, a 
vízügyi hatóság kötelezte a kivételezés 
megszüntetésére vagy felfüggesztésére, illetve 
magának a kútnak az átalakítására vagy 
megszüntetésére. Ezen kívül 300 ezer forinttól 1 
millió forintig terjedő bírságot is ki lehetett szabni a 
vétkesre.  
 A BM-NAK együttműködési megállapodás keretein 
belül folyamatos egyeztetések folytak a 
mezőgazdasági vízgazdálkodási elősegítése 
érdekében, ahol a kamara a jogalkotóval több 
ponton tudott közös konszenzusra jutni. Ennek egyik 
eredménye, hogy a Vgtv. 29. paragrafusa a 
következő bekezdéssel egészült ki: „Mentesül a 
vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő, aki 
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
módosításáról szóló 2016. évi XLI. törvény 
hatálybalépését megelőzően vízjogi engedély nélkül 
létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha 
annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 
2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély 
megadásának feltételei fennállnak.” 
 
Vagyis ez azt jelenti, hogy a 2016. június 4. előtt 
illegálisan kialakított kút fennmaradását 
bírságmentesen lehet engedélyeztetni az illetékes 
vízügyi hatóságnál 2018 végéig! 
 

 

2016. július 22. napjával módosult a 
mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 
436/2015. (XII. 28.) kormányrendelet. 
  
A legmarkánsabb változást az ideiglenes 
igazolványokkal kapcsolatos rendelkezések jelentik. 
A rendeletmódosítás alapján a már kiállított és a 
még 2016. július 31-ig kiállításra kerülő ideiglenes 
igazolványok 2016. szeptember 30. napjáig igazolják 
az őstermelői jogviszonyt. Tehát az ideiglenes 
igazolványokra nyomtatott július 31-i lejárati dátum 
figyelmen kívül hagyható, helyette automatikusan 
(kormányrendelet értelmében) szeptember 30-ig 
alkalmas az ideiglenes igazolvány az őstermelői 
tevékenység igazolására. Természetesen ez nem az 
jelenti, hogy az őstermelőnek szeptember 30. 
napján, illetve hatvan nap elteltével megszűnne az 
őstermelői jogviszonya, csupán a papír alapú, 
ideiglenes igazolvány nem lesz alkalmas arra, hogy 
igazolja őstermelői tevékenységét. 
 
A rendeletmódosítás következtében a gazdálkodók 
több helyen intézhetik az őstermelői igazolvánnyal 
kapcsolatos teendőiket, így már nem csak a 
bejelentett állandó lakóhelyük, hanem a bejelentett 
tartózkodási helyük szerint illetékes NAK megyei 
ügyintéző szervezeténél (falugazdász 
munkatársánál) is. Az ügyintézés során a bejelentett 
lakcímet továbbra is igazolni szükséges, amelyre 
továbbra is a lakcímkártya alkalmas. 

A rendeletben pontosításra került, hogy az 
őstermelőnek nem csak a még jelenleg hatályos 
barna színű, papír alapú, illetve a kártya alapú 
igazolvány, értékesítési betétlap, de az ideiglenes 
igazolvány elveszetését, megsemmisülését, 
megrongálódását is haladéktalanul be kell jelentenie 
a NAK megyei ügyintéző szervezeténél (falugazdász 
munkatársánál), többek között azért, hogy az érintett 
őstermelő részére, kérelmére új és használható 
igazolvány kerülhessen kiállításra.  
A kormányrendelet hivatkozik a 2016. július 1-ével 
módosított 1995. évi CXVII. törvény (Szja. törvény) 
szerint meghatározott, az ügyfél által igazolandó 
adatok körére. Az adatok igazolásán túl az 
ügyintézés során, a kérelem előterjesztésekor az 
ügyintéző falugazdásznak különösképp meg kell 
vizsgálnia az ügyfél személyazonosságát, hogy a 
16. életévét betöltött-e és hogy rendelkezik-e már 
érvényes őstermelői igazolvánnyal. A 
rendeletmódosítás tovább egyszerűsítette az 
ügyintézést ugyanis a választott adózási módról és a 
biztosítási jogviszonyról már nem az őstermelői 
igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés során kell 
nyilatkozatot tennie az őstermelőnek. 
Forrás: www.nak.hu 
 

GYEREKEKNEK 

 

 
Aki a helyes megfejtést behozza a 
szerkesztőségbe édességet kap jutalmul. 
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M E G H Í V Ó 
 

Móricgát Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt  

F A L U N A P I  rendezvényére, melyet  

2016. augusztus 20.-án, Szent István ünnepén tart! 
 

Program:  

1030 óra: Ökumenikus istentisztelet a római katolikus plébániatemplomban 

1115 óra: Molnár Orsi interaktív gyermekműsora 

1200 óra: Csontos Máté polgármester úr köszöntője 

Ünnepi beszédet mond Lenkei Róbert, a Megyei Közgyűlés tagja 

1300 óra: Ebéd. /Birkapörkölt, savanyúság/ Az ebédjegyek aug. 16.-ig megvásárolhatók a 

helyi boltokban, és Csontos Lászlónál, 1200 Ft-os áron. 

Az ebéd ideje alatt Horváth Gyula cigányzenekara játszik, énekel: Páva János 

1400 óra: Dankó Szilvi fellépése 

15 00 óra: A Jászszentlászlói Hangász citera együttes műsora 

16 00 óra: Oszvald Marika előadása 

20 00 órától: Utcabál a Csíkos-zenekar közreműködésével 

Egész napos programjaink:  

Gyermekek részére: ingyenes légvár, játékos vetélkedők.  

A Művelődési Ház előterében a Kiskunmajsai Egészségfejlesztési  

Iroda INGYENES egészségügyi szűréseket biztosít.  

A Művelődési Ház nagytermében - a szegedi székhelyű Vasúttörténeti Alapítvány 
gyűjteményéből - emlékkiállítás tekinthető meg a Kecskeméti Kisvasútról. 
 

Szeretettel várunk mindenkit! 
 

Csontos Máté 
polgármester 
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HÁZIASSZONYOK ROVATA 

 
Angelika szelet 

 

Kakaós lap: 
7 tojás, 14 dkg porcukor, 10 dkg finomliszt, 4 
dkg kakaópor, 1 evőkanál olaj, 2 evőkanál víz,  
6 g sütőpor 
Diós lap: 
7 tojás, 14 dkg porcukor, 8 dkg finomliszt, 8 dkg 
darált dió, 6 g sütőpor 
Krém: 
25 dkg vaj, 25 dkg margarin, 30 dkg 
kristálycukor, 3 csomag vaníliás pudingpor, 9 dl 
tej, 10 dkg darált dió, 3 db 3+1 kávé, 2 
kávéskanál rum aroma (vagy rum) 
Szükséges még: 
4 dl baracklekvár, tortabevonó csokoládé 
 
Kakaós laphoz a tojásokat szétválasztjuk, a 
fehérjét kemény habnak felverjük pici sóval. A 
sárgáját a cukorral, az olajjal és a vízzel 
kihabosítjuk, majd hozzászitáljuk a lisztet, 
kakaóport és a sütőport. Sütőpapírral bélelt, 30 
× 40 cm-es gáztepsiben sütjük. Mikor megsült 
(tűpróba), még langyosan leszedjük róla a 
sütőpapírt. Ugyanígy készítjük a másik lapot, is 
csak azt dióval. 
A krémhez a pudingporokat felfőzzük sűrűvé, 
ezután levesszük a tűzhelyről és beleszórjuk a 
kristálycukrot. Elkeverjük, hogy a cukor 
feloldódjon benne, s hagyjuk hűlni, közben 
keverjük, hogy ne bőrözzön be. A 
szobahőmérsékletű vajat kihabosítjuk, majd 
apránként hozzáadagoljuk a kihűlt pudingot és 
az aromát. A krémet kettéválasztjuk, az egyik 
felébe diót keverünk, a másikba a 3+1 kávékat. 
Az összeállításhoz a kakaós lapot vékonyan 
megkenjük baracklekvárral, erre kerül a diós 
krém, majd diós lap. Megkenjük 
baracklekvárral, rá a kávés krém, és a tetejét is 
megkenjük vékonyan krémmel, majd amikor a 
hűtőben megdermedt, olvasztott tortabevonó 
csokit simítunk rá. 
Jó étvágyat az isteni finom sütihez!+ 
 

EGYHÁZI HÍREK 

 
2016. július 31-én tartotta Móricgáton utolsó 
szentmiséjét Salánki Ferenc plébános úr.  
11 év szolgálat után dr. Bábel Balázs érsek úr 
2016. augusztus 1-jével a bácsbokodi 
plébániára nevezte ki plébánosnak Ferenc 
atyát. 

A móricgáti hívek a szentmise végén köszönték 
meg az itt eltöltött évek alatti szolgálatát, és 
búcsúajándékkal is kedveskedtek emlékül a 
plébánosunknak. 
 
Móricgát augusztus 1.-től a Bugaci 
Egyházközséghez tartozik. Ruskó Norbert atya 
látja el a lelkipásztori feladatokat. 
Telefonszáma: 06-20/823-0599. 
A szentmisék továbbra is 1030 órakor lesznek. 
 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 

 
Anyakönyvi hírek 

2016. július 1.-től július 31.-ig 
 

Születés: nem volt. 

Házasságkötés: Lajter Diána és Bokor Zsolt 

Gratulálunk nekik! 

Halálozás: nem volt 
 

HUMOR 
 

Választottját vitte bemutatni családjának a 
leányzó. A vacsoránál az apa beszédbe 
elegyedett a fiúval: 
– No és, mik a terveid a lányommal 
kapcsolatban? 
– Szeretném majd feleségül venni. 
– Van már munkád, amiből el tudod majd 
tartani? 
– Most még a tanulmányaimra kell 
koncentrálnom, de hiszek abban, hogy Isten 
megsegít. 
– Van házad, ahol ellakhattok? 
– Most még nincs, de hiszek abban, hogy Isten 
majd segít rajtunk. 
És ez így ment egész vacsora alatt. Vacsora 
után, amikor egyedül maradt a két szülő, az 
asszony megkérdezte férjét: 
– Na, hogy tetszett a fiú? 
– Az igazat megvallva, van ami tetszik benne, 
és van ami nem. Nem tetszik az, hogy nincs 
munkája, nincsenek tervei. Az viszont tetszik, 
hogy azt hiszi, én vagyok az Isten. 
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