XV. évfolyam, 1. szám

2017. január

MÓRICGÁTI újság
MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK
Kedves Móricgátiak!
Elődeink hittek a kimondott szó
és kívánság erejében, ez az
alapja
az
újévi
köszöntés
hagyományának.
Nem
gondolom
én
sem
másképpen, ezért a Móricgáton
élő családoknak a leírt szó
erejével kívánok örömteli, boldog
Új Évet.
Mert bizony, ha vártuk, ha nem,
bekopogott az Új Esztendő,
minden reményével és bizonytalanságával együtt. Ilyenkor magunkban mérleget készítünk. Mit tettünk
jót és mit felejtenénk? Egyik is, másik is megtörtént.
Köszönök mindent, amit kaptam a mögöttünk hagyott évben, a sok jó szót és támogatást a
Móricgátiaktól, munkatársaktól, segítőktől, a családtól és minden jó érzésű embertől, akinek fontos
településünk, az itt élő családok, emberek boldogulása.
Január elsején onnan folytatom, folytatjuk, ahol abbahagytuk a 2016-os évet. Megjavítjuk az
Erdőszéplaki kövesutat, pályázati pénzből a művelődési ház és a faluház energetikai felújítása fog
elkészülni. És ami a legnagyobb öröm a helyi lakosoknak: a Belügyminisztériumtól 150 millió Ft-ot
kapunk a Jászszentlászló-Móricgát összekötő út javítására.
Az elmúlt 2016-os év is számos fejlesztést és örömet hozott a közösségnek: vásároltunk az ebéd
szállítására egy új Fiat Doblo autót, elkészült a régóta tervezett karácsonyi díszkivilágítás, megkezdtük
a volt tsz-lakótelepnél az útjavítást.
A sok feladat mellett továbbra is arra fogok törekedni, hogy Móricgát fejlődése, érdekérvényesítési
lehetőségei bővüljenek, az itt élők életkörülményei javuljanak és szeressenek ebben a faluban élni.
Azt kívánom Móricgát minden lakójának, hogy a 2017-es év mindannyiunk számára a remény éve
legyen. A Jóisten őrizze meg a családunkat és az otthonunkat, legyen az Új Évben is lehetőségünk,
hogy települési vezetőként, képviselőként, a polgármesteri hivatal és az intézményeink dolgozójaként,
emberként a nehézségeink és gondjaink mellett örömmel, bizakodással és reménnyel élhessük meg a
2017-es esztendőt, hiszen:
„A világ helyzete sohasem reménytelen, mert sohasem azokon múlik, akik nem hisznek az életben,
hanem azokon, akik hisznek benne.”
Én hiszek!
Csontos Máté
polgármester
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SAJTÓKÖZLEMÉNYEK
A közfoglalkoztatási bért és a szociális
ellátásokat érintő változások
Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2017. január
1-től a közfoglalkoztatási bérekben, valamint a
szociális
ellátások
összegében
pozitív
változások történnek, mely szerint:
- a teljes munkaidős közfoglalkoztatási bér
79.155 Ft-ról 81.530 Ft-ra emelkedik
- a legalább középfokú iskolai végzettséget
és szakképesítést igénylő munkakör
betöltése esetén a közfoglalkoztatottat
megillető bér 101.480 Ft-ról 106.555 Ft-ra
emelkedik
- az időskorúak járadéka:
 házas esetében 22.800 Ft-ról 24.225 Ftra
 75 év alatti egyedülálló esetén 27.075
Ft-ról 28.500 Ft-ra
 75 év feletti egyedülálló esetén 37.050
Ft-ról 38.475 Ft-ra
- növekszik az ápolási díj összege is, mely
szerint:
 az alapösszegű ápolási díj 29.500 Ft-ról
31.000 Ft-ra
 az emelt összegű ápolási díj 44.250 Ftról 46.500 Ft-ra
 a kiemelt ápolási díj pedig 53.100 Ft-ról
55.800 Ft-ra emelkedett
- növekszik az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás összege is:
 FHT-s családtag esetén 24.574 Ft-ról
25.995 Ft-ra
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legmagasabb összegű esetén pedig:
47.374 Ft-ról 48.795 Ft-ra.
Átalakulás a Kormányhivatalnál

2017. január 1-jével a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
kétirányú
átalakulást
valósított meg, melynek célja az ellátott
közfeladatok
hatékonyabb
ellátásának
biztosítása.
A
közigazgatás
korszerűsítése
és
továbbfejlesztése az egyes kormányok számára
állandó feladat. Január 1-jével a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatalnál két körben történt
átszervezés. Az egyik irány az eddigi főosztályi
(megyei) szinten gyakorolt hatáskörök nagy
számban járási szintre történő átvitele és a
megmaradt főosztályok összevonása. Vannak
olyan hatáskörök, melyek teljes egészében, az
azokat ellátó főosztállyal közösen kerültek át a
járási hivatalba, valamint amelyek csak
részlegesen.
A
megyei
szintről
teljes
egészében átkerülő főosztályok a Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály,
és a Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási
Főosztály. Továbbá részlegesen kerültek
átvitelre hatáskörök a Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztálytól, az Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi
Főosztálytól,
a
Családtámogatási és Társadalombiztosítási
Főosztálytól, a Foglalkoztatási Főosztálytól és
az
Építésügyi,
Hatósági,
Oktatási
és
Törvényességi Felügyeleti Főosztálytól. A
második irány pedig új hatáskörök beemelése a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
beolvasztásával, valamint a környezetvédelmi
feladatkörök régiós szintről, megyei szintre
átvételével.
A környezetvédelmi feladatokat január 1. után
minden
Bács-kiskun
megyei
illetőségű,
környezet- és természetvédelmi ügyben a
Kecskeméti Járási Hivatal szervezetébe
beépülve
a
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi Főosztály látja el.
Elérhetőség:
6000 Kecskemét,
BajcsyZsilinszky Endre krt. 2.,
e-mail:kornyezetvedelem@bacs.gov.hu,
telefon: (76) 795-870
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
feladatköreit minden agrártámogatási ügyben
az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztály végzi.
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Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6.,
e-mail: videkfejlesztes@bacs.gov.hu ,
telefon: (76) 814-520
A megyei szintről járási szintre átkerülő
feladatokat
végző
szervezeti
egységek
elérhetőségei nem változtak, így a mindennapi
ügyintézés során fennakadás nem várható.
További információért kérjük, keressék fel a
kormányhivatal weboldalát (www.bkmkh.hu).
dr. Kiss Melinda
járási hivatalvezető

AGRÁRKAMARAI HÍREK
Tisztelt agrárkamarai tagok!
A 2017-e év első negyedévében aktuális
teendőkre az alábbiakban hívjuk fel a figyelmüket:
A 2016 évre vezetett Gazdálkodási Napló
jogcímenként meghatározott adattartalmát
január 01 és március 01 között kell benyújtani
az
UMVP-AKG
környezetvédelmi
célú
gyeptelepítés célprogram / VP-AKG támogatás /
VP-ÖKO támogatás / valamint az élőhelyfejlesztési célú és a vízvédelmi célú nem termelő
beruházások célú támogatásokat igénylőknek a
már megszokott módon.
Figyelem 2017. évtől
a
NATURA 2000 támogatás és a
THÉT
(Természeti Hátránnyal Érintett Területek
korábbi KAT) igénylőinek is kötelező a GN
adatok szolgáltatása!
A határidő mulasztása jogvesztő hatályú, azaz a
március 01 után az adatszolgáltatás beadása nem
lehetséges. A határidő elmulasztása az egyes
jogcímekre
vonatkozóan
előírt
támogatási
összegek csökkentésével jár. A félkövér betűkkel
kiemelt támogatások esetében az adott évi
támogatás 15 %-át (VP-AKG igénylőknél a
tápanyag gazdálkodási terv miatt további 15 %-át)
levonják. A gazdálkodási napló hiányos vagy nem
valós adattartalommal történő vezetés további
súlyos levonással jár. A gazdálkodási napló
vezetésének elmulasztása AKG és ÖKO
jogosultak esetében az adott évi támogatásból
való kizárását vonja maga után!
A nitrát adatszolgáltatást január 01 és március
31 között kell a kötelezetteknek benyújtani a
fentiekkel egyező módon kizárólag elektronikus
formában. Nitrát adatszolgáltatásra kötelezett
mindenki,
aki
nitrát-érzékeny
területen
mezőgazdasági tevékenységet folytat és/vagy
nem nitrát-érzékeny területen állatot tart és az
állatállomány
nagysága
meghaladja
a
magánszemélyek háztartási igényeit (baromfi 3
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SZÁ, egyéb 5 SZÁ). A nitrát adatszolgáltatás
lehetséges a határidő letelte után is ha az ügyfél
felszólítást kap a Hatóságtól, hogy nem teljesítette
az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben
(mulasztási bírság).
A benyújtáshoz szükséges keretprogram a
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvan
ykitolto_programok lapról tölthető le. Az adatokat
mindkét esetben a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalhoz kell benyújtani, amelyhez a
szükséges
elektronikus
űrlapok
a http://anyk.nebih.gov.hu/ linken
keresztül
érhetőek el.
Az anyajuh tartás termeléshez kötött és átmeneti
nemzeti kiegészítő támogatások iránti kérelmeket
február 1. és március 20. között kell benyújtani a
tavalyihoz hasonlóan.
EMVA monitoring adatszolgáltatás határideje
január 25. és március 4. azok számára, akik
kötelezettsége a vonatkozó rendelet hatályon
kívül helyezése előtt keletkezett.
Az elmúlt év végével hatályon kívül helyezett
(barna) őstermelő igazolványok helyett minél
hamarabb kérni kell az új igazolvány kiadását, ha
még nem történt meg az erre vonatkozó
folyamatos figyelemfelhívások ellenére sem, mivel
a 2017-ben kiállított igazolvány már csak a
kiállítás napjától lesz hatályos.
Az adatszolgáltatáshoz technikai segítséget
nyújtunk, tehát annak feltétele a 2016 évre
(nitrát adatszolgáltatáshoz a 2015.09.01.2015.12.31.
időszakra
is!)
kitöltött
gazdálkodási napló illetve a szántó és
ültetvényre AKG jogosultsággal rendelkezők
esetében a 2016 évre vonatkozó tápanyag
gazdálkodási terv is.
Részletesebb tájékoztatás érdekében kérjük,
keressék a falugazdászokat a települési fogadó
időkben.
Gyuris Ferenc
körzetvezető falugazdász
Tel:+3670/436-1373
Csányi György falugazdász
Tel: +3630/2881880

HUMOR
Rossz jegyet hoz a 10 éves Pistike az iskolából
-Miért kaptad az egyest kisfiam? – kérdezi az
apja.
-Mert nem tudtam megfogalmazni, hogy mi a
különbség 2007 és 2017 szilvesztere között.
Az apja jól elveri a gyereket a rossz jegyért,
majd a végén így szól:
-Édes fiam, most pedig elmagyarázom:
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-2007: buli, pezsgő, taxi, lányok…
-2017: otthon, kisfröccs, Muzsika TV, anyád…

GYEREKEKNEK

Kérjük, hogy a kidobásra ítél karácsonyfákat
minden
díszítő
elemtől
szíveskedjenek
megszabadítani.
Fenyőfabegyűjtés időpontja: január 23.
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Minden kedves ügyfelemnek boldog új évet
kívánok! Egyúttal tájékoztatom a tisztelt
Lakosságot, hogy a postakocsi menetrendje
visszaállt a megszokott időpontokra. Jelentősebb
késésre a továbbiakban nem kell számítani.
Feketéné Kati

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Borzas szelet

Aki a megfejtést behozza a szerkesztőségbe,
édességet kap jutalmul.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
2016. december 1.-től december 31.-ig
Születés: Bárkányi Illés, szülei: Berta Aranka
és Bárkányi Illés
Gratulálunk nekik!
Házasságkötés: nem volt.
Halálozás: Bárkányi Renáta /élt 28 évet/
Búcsúzunk tőle!
Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről
Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja
tájékoztatni a Tisztelt móricgáti Lakosságot, hogy
2017.
január
hónapban
díjmentes
fenyőfabegyűjtést szervez.
A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre
szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon
reggel 7 óráig és az elszállítás időpontjáig az
ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a
begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni
és kézi erővel mozgatható legyen.
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Hozzávalók: 50 dkg csirkemell (pulykamell vagy
sertéskaraj), 5–6 közepes méretű burgonya, kb. 3
evőkanál liszt, 2 tojás, fokhagyma, só, bors
A tetejére: tejföl, reszelt sajt, fokhagyma
Elkészítés:
A
hússzeleteket
vékonyra
kiklopfoljuk, megsózzuk, állni hagyjuk. A
burgonyákat kicsi vagy közepes reszelőn
lereszeljük, és megsózzuk. /Ha nagyobb lyukú
reszelőn reszeljük a burgonyát, akkor borzasabb
lesz, de lehet, hogy nehezebben fog átsülni a
burgonya. Kis lyukú reszelőn reszelve könnyedén
átsül./ Állni hagyjuk, hogy levet eresszen, majd jól
kinyomkodjuk, sóval, borssal, fokhagymával
ízesítjük. Figyeljünk arra, hogy a burgonya sok sót
vesz fel. Ezután adjuk hozzá a tojásokat, és a
lisztet. Mindkettő mennyisége változhat, mivel a
burgonya minősége változó. Egy közepes szelet
húsra egy közepes burgonyát kell számolni. A
húst lisztbe forgatjuk, majd a krumplis masszába.
Serpenyőbe, forró olajba téve, de lassan süssük,
hogy a hús, és a burgonya is át tudjon sülni.
Ha megsült, helyezzük őket konyhai papírtörlőre.
Tálaláskor kenjük rá a fokhagymás tejfölt és
szórjuk meg reszelt sajttal.
Ha a massza nem akar ráragadni a húsra, a hús
egyik felére tegyünk a masszából, és villával
egyengessük el rajta, a burgonyás felével
helyezzük az olajba, majd ezután egyből a hús
felső felére is tegyünk a masszából: nem fog
lejönni róla. Nagyon finom, laktató étel!
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