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Újévi köszöntő 
 

 
 

Kedves Móricgáti Lakosok! 
 

Ismét eltelt egy év, vissza és előre is tekintünk 
ezekben a napokban: számot vetünk és tervezünk! 
Válsággal és gazdasági nehézségekkel teli esztendő 
áll mögöttünk, és félek, hogy további kemény 
küzdelmek várnak ránk.  
Visszatekintve a 2009.-es esztendőre községünk 
szempontjából a legnagyobb eredménynek azt 
tartom, hogy a nehézségek ellenére az 
Önkormányzat el tudta látni feladatait, megtartotta 

hagyományos rendezvényeit, elkészült a régen várt 
kerékpárút. 
 

Az előttünk álló esztendőben legfontosabb 
beruházásunk a faluközpont létrehozása, melyre a 
Leader programban 4,5 millió forintot nyert a község. 
Ebből a víztorony mellett két porta nagyságban 
parkot alakítunk ki.  
A kuglipálya és a Művelődési Ház rendbehozatalára 
szintén pályázatot készítettünk a Móricgátért 
Egyesülettel közösen, ennek elbírálása még nem 
történt meg, de amennyiben megnyerjük a 
pályázatot 2,5 millió forintot fordíthatunk a felújításra. 
 

Mint tudjuk, a 2010.-es esztendő komoly döntéseket 
vár mindenkitől, s ha mindannyian úgy akarjuk, talán 
nagy változásokat hoz majd mindannyiunk életébe. 
Ezzel a hittel kívánok magam és családom, a hivatal 
minden dolgozója nevében minden kedves Móricgáti 
Polgárnak reményteljes, boldog újesztendőt! 
 
 

Csontos Máté 
polgármester 

 

 

KÖRJEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ 
 
A Képviselő-testület 2009. évi utolsó ülését 
december 23-án tartotta.  
A Képviselő-testület módosította 2009. évi 
költségvetését. A bevételi és kiadási előirányzatok 
főösszege 66.516.ezer forintra változott. Ez 
összességében 405.000 Ft csökkentést jelent. Az 
iparűzési adóból beszedett összeg 1 millió forinttal 
emelkedett. 
Pályázati támogatásból fénymásolót vásároltunk, és 
ki kellett fizetni a 4 db buszmegálló építésének 
költségeit, melyből 90 %-ot visszakap 
önkormányzatunk, ha megérkezik Kiskunmajsára a 
pályázati támogatás. 
 
Év végén dönteni kellett a jövő évi vízdíj mértékéről: 
2010. január 1-től 224 Ft+ÁFA lesz 1 köbméter víz 
ára.  

A Csongrádi Víz és Kommunális Kft. tervei szerint 
Móricgáton is csökkenteni kellett volna a 80 literes 
hulladéktárolók arányát, és lakosságot 120 literes 
kukák megvásárlására kellett volna kötelezni. Ezt 
azonban a testület nem szavazta meg. A 
szemétszállítás díja viszont 8 %-kal emelkedik, 2,59 
Ft+ÁFA/liter díjat kell január 1-től fizetni. 
A képviselő-testület döntött arról is, hogy a 
könyvtárvezető vezetői megbízását meghosszab-
bítja 2010. február végéig. 
 

Sikerekben gazdag újesztendőt, jó erőt és 
egészséget kívánok a magam és munkatársaim 
nevében minden Móricgáti polgárnak! 
 

    Kovács Tímea 
       körjegyző 
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ÚJÉVI GONDOLATOK 
 
 

 Megtörtént ez is, elmúlt az Ò-év, a karácsony, az 
ajándékozások, a nagy ebédek, vacsorák.  
A Tv és rádió csatornák egyfolytában nyomták a 
Csendes Èj-t, meg a többi szeretettől kicsorduló 
zenés énekeket.  
 
Mindenki meg volt hatódva ekkora szeretet láttán, 
hallatán. Az ünnepek közötti néhány napot 
igyekezett mindenki kihasználni, és feltölteni a 
kimerülő félben lévő étel és ital készleteket. 
Megrohanták a Tesco-t, Cora-t, meg a többi 
áruházat. Ezek már föl voltak készülve rendesen. A 
polcok csak úgy roskadoztak a pezsgőktől, egyéb 
italoktól, amely a szem-szájnak "hány"ingere. Meg is 
rakták vele bőségesen a bevásárló kocsikat. De 
néhány méterre tovább kezdődött csak az igazi 
Eldorádó! Petárdák, rakéták minden féle robbanó 
szerkentyű. Ezekből aztán a sok sem elég! Egy 
nyalábbal a kocsiba vele...  
 
A pénz elfogyott, de a Szilveszter azért csak 
közelgett vészesen. Ezt már mindenki észrevette, 
még ha nem akarta, akkor is. Már reggel 
robbanások rázták meg az amúgy csendes falut. Az 
idős emberek ablaka alá dobott petárdák fülsiketítő 
detonációja egyre sűrűbben hallatszott. Még a 
vakolat is potyogott a falakról. A madarak 
jajveszékelve hagyták el a környéket. Ahogy 
közeledett az Óév utolsó órája, úgy erősödőt ez a 
háborús esztelenség. Az ég rózsaszínűvé vált a sok 

rakétától, melyek szünet nélkül visítottak az ég felé, 
ahol óriási durranással szabadultak meg a mérgező 
terhüktől. Ezt már az erősebb idegzetű kutyák sem 
tudták elviselni. Eltépték láncaikat, kikapartak a 
kerítés alatt, és fejvesztve futottak. Nem tudták 
maguk sem hogy hová, ahová a lábuk vitte, a 
messzi erdők felé. Reggel felé elült a zaj, elfogyott a 
petárda.  
Néhány diadalittas részeg fiatal tántorgott hazafelé. 
Kivilágosodott.. Ùj ÈV van, hurrá!!! Már csak elvétve 
durran valami: lehet hogy petárda ? Vagy csak a 
vadász lőtt le egy kóbornak hitt, bujdosó kutyát..... 
 
Minden kedves olvasónak kíván egy 
csendesebb, de nagyon boldog újévet  
Nagy Endre, e sorok írója. 
 

 

FALUGAZDÁSZI TÁJÉKOZTATÓ 
 

1. Őstermelői igazolványok érvényesítése: 
 

Az őstermelői igazolványok érvényesítését úgy kell 
időzíteni, hogy az első értékesítés előtt, de 
legkésőbb 2010. március 20-ig megtörténjen. Az 
őstermelőknek 2008. évtől rendelkezniük kell 
kötőjeles adószámmal is, így az őstermelői 
igazolványok megújítására csak az adóazonosító jel, 
és az új adószám együttes bemutatásával van mód.  
2010. évtől az őstermelői igazolványokkal 
kapcsolatos ügyintézési díjak megemelkedtek. Az 
őstermelői igazolvány újítása 2200 Ft-ba, új 
őstermelői Igazolvány kiváltása 2200 Ft-ba, 
őstermelői Igazolvány bevonatása 2200 Ft-ba kerül. 
 
Az érvényesítés alkalmával új adatnyilvántartó lap 
kitöltésére kerül sor. 2010. évtől az őstermelőknek 
hitelt érdemlően kell bizonyítaniuk az őstermelő 
tevékenységüket, mivel az őstermelő igazolvány 
nyújtotta adókedvezmény, csak a saját 
gazdaságban megtermelt termékekre vonatkozik. Az 
adatnyilvántartó lapon fel kell tüntetni a földterületek 
nagyságát helyrajzi számmal, a termesztett 
növényféleségeket, valamint az állattenyésztőknek 
az állattartó épületek alapterületét, a benne tartott 
állatlétszámmal együtt. A gördülékeny ügyintézés 
érdekében kérem az őstermelőket, hogy a 
földhasználati bejelentő lapokat az őstermelői 
igazolványok újításkor szíveskedjenek magukkal 
hozni, valamint az állattartó épületek alapterületét 
szíveskedjenek felmérni.  
 
Az őstermelői igazolványon szereplő, értékesíteni 
kívánt termékeknek meg kell egyezniük, az 
őstermelő adószámához tartozó APEH 
nyilvántartásában feltüntetett tevékenységekkel, 
ezért előfordulhat, hogy a 2008-ban megadott 
tevékenységeket könyvelő segítségével pontosítani, 
bővíteni szükséges. 
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Őstermelői igazolvány újításakor az őstermelőnek 
nyilatkoznia kell arról, hogy 2010. évben mennyi 
növényi, illetve állati terméket kíván értékesíteni.  
Felhívom az őstermelők figyelmét, hogy az 
őstermelői igazolványok újítása csak személyesen, 
vagy hivatalos meghatalmazás alapján történhet. 
 

Az őstermelői igazolványok újításához szükséges 
iratok: 
- Őstermelői igazolvány 
- 2009. évi lezárt értékesítési betétlap 
- Adóazonosító jel 
- Új, kötőjeles adószám 
- Földhasználati bejelentő lapok 
- Állattartó épületek alapterülete 
- Tervezet a 2010. évben kívánt értékesítésekről  
 

2. Gázolaj jövedéki adó visszaigénylés: 
 A 2009. évi gázolaj jövedéki adó 
visszaigénylésre 20010. január 2. – 2010. március 
20-ig van lehetőség. A fenti időpont után is 
lehetőség van az igénylés leadására, de az akkor 
aktuális támogatási ügyek intézése miatt a jövedéki 
igénylés feldolgozása késedelmet szenvedhet.  
A gázolaj vásárlást igazoló számlákat, a beadás 
előtt ellenőrizni kell, mert a Vám és Pénzügyőrség 
csak a pontos név és lakcím esetén fogadja el a 
számlákat. A helytelenül kitöltött számlákat beadás 
előtt a benzinkúton ki kell javíttatni.  
Felhívom a gazdák figyelmét, hogy a földhasználati 
lapok, valamint bérleti szerződések bemutatása 
nélkül a gázolaj jövedéki adó visszaigénylés nem 
lehetséges. 

 

Gázolaj jövedéki adó visszatérítéséhez 
szükséges iratok: 
- Dátum szerint sorba rakott gázolajvásárlást 

igazoló számlák. 
- Földhasználati bejelentő lapok, bérleti 

szerződések. 
- Őstermelői igazolvány. 
- Személyi igazolvány, lakcím kártya. 
- Regisztrációs igazolás. 
- Adóazonosító jel. 
- Új, kötőjeles adószám. 
- VPID szám. 

 

Palotás Zsolt 
falugazdász 

 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 

Tisztelt Gazdálkodó! 
 

A vidék és a vidéken élők alapvető megélhetési 
lehetősége a mezőgazdasági termelés és az ehhez 
kapcsolódó élelmiszer előállítás, ill. az ezekhez 
kapcsolódó különböző szolgáltatások. Ezen 
tevékenység szerepe nemcsak az adott település 
lakói, hanem árutermelő jellege miatt a magyar 
nemzetgazdaságnak is fontos elemét képezi.  

A mezőgazdasági tevékenység jelen állapotában 
gazdasági és ez által nyereség orientált 
tevékenység is, a piaci hatások alól nem lehet és 
nem is szabad kivonni. A társadalom jelentős 
csoportjainak a létét biztosítja, ill. ellátja az egész 
nemzetet egészséges, jó minőségű, megfizethető 
árú élelmiszerrel, ill. adott esetben külpiacokra is 
termel. Az erős piaci verseny miatt intenzív, 
hatékony technológiákat kénytelen alkalmazni, 
melynek sok esetben az élhető környezetre 
különböző mértékben, de káros hatása lehet. A 
szükséges, egyenletesen bővülő mértékű, piacképes 
árualapok biztosítását segítik elő a különböző Agrár-
környezetgazdálkodási célprogramok, melyek 
teljesítése, az ember és élő környezete számára 
igyekszik élhető környezetet biztosítani. Ezért az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 
lehetőség nyílott újra a különböző meghirdetett 
célprogramokban részt venni, és vállalkozni azok 
betartására. 
Ismereteim szerint azon gazdálkodók közül többen, 
akik 2009 évben az újra induló Agrár-
környezetgazdálkodási célprogramok valamelyiké-
ben pályáztak az elmúlt időszakban, jóváhagyó vagy 
részben jóváhagyó határozatot kaptak. A 
kiértesítettek köre még nem teljes, az MVH 
folyamatosan küldi határozatokat az érdekelteknek. 
Ennek kapcsán szeretném a figyelmet felhívni, 
néhány aktuális teendőre, ill. a programban vállalt 
kötelezettségek maradéktalan teljesítése érdekében 
követendő magatartásra. Megjegyzem a 
rendelkezésre álló hely szűkössége és a közlendő 
jelentős terjedelme miatt, tájékoztatásom nem teljes, 
csak néhány alapvetően fontos tényre hívom fel az 
érdekeltek figyelmét. Nem árt azonban előre 
tisztázni, hogy a különböző célprogramokban vállalt 
kötelezettségek teljesítéséért rendszeresen fizetett 
támogatás célja nem az adott tevékenység 
jövedelmezőbbé tétele, hanem meghatározóan, a 
vállalt kötelezettségekből adódó többlet terhek, és 
bevétel kiesések kompenzálása. 
 
fontosabb határidők: 

 a célprogram időtartama 5 év azaz 2009.09.01-
2014.08.31. 

 kötelezettségek vállalásának kezdő időpontja 
2009.09.01. 

 terület azonosítási kérelem benyújtása, a 
támogatási kérelmet jóváhagyó, vagy részben 
jóváhagyó határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 90 nap. /megjelölve a programban 
szereplő területek EOV koordinátáit, bizonyító 
erejű mérési jegyzőkönyv alapján a kérelemben 
rögzítve/. 

 kifizetési kérelem benyújtása minden év május 
15-ig, az egységes terület alapú támogatási 
kérelemmel együtt szankciómentesen történhet, 
utána 25 munkanapig, napi 1 % -os szankció 
mellett még be lehet nyújtani. 
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a gazdaság egész területén betartandó előírások: 

 a támogatás teljes ideje alatt betartandók a 
Helyes Mezőgazdasági és Környezeti állapot 
előírásai és a Jogszabályban Foglalt 
Gazdálkodási Követelmények előírásai, 

 a tápanyag gazdálkodásra és a növény 
védőszer használatra vonatkozó minimum 
követelmények a gazdaság teljes területén, 

 Gazdálkodási Napló naprakész vezetése, melyet 
lehet elektronikus úton és papíron is vezetni, 
csak bizonyos előre meghatározott adatokat kell 
beküldeni a MGSZH számára elektronikus úton. 
Helyszíni ellenőrzés céljából papír alapon kell 
tudni a naplót bemutatni. 

 
egyéb kötelezettség: 

 a kötelező képzésen való részvétel a program 
fennállása alatt kettő alkalommal, 

 minden program esetén a támogatás fontos 
alapfeltétele a kiválasztott célprogram 
feltételeinek maradéktalan teljesítése, melynek 
betartását az MVH a szakhatóságok 
közreműködése mellett minden évben, 
meghatározott számban a helyszínen ellenőriz 

 
Ezúton szeretném tájékoztatni a különböző 
programokban résztvevőket, hogy a Bács-Kiskun 
Megyei Agrárkamara Közhasznú Társasága 
rendelkezik kellően kiképzett, gyakorlattal 
rendelkező szakemberekkel, ill. a szükséges 
technikai felszereléssel, mellyel a kötelező 
paraméterek biztosítása mellett vállalja a 
Területazonosítási kérelemhez szükséges 
méréseket. A mérésekhez szükséges 
megrendelőket lehet kérni nálam, ill. letölthetők 
az alábbi honlap címen: 
www.bacsmagrarkamara.hu 
A terület mérésért fizetni kell, mely utólag 
támogatásként visszaigényelhető, 20 
EURO/igazolás + 2 EURO/ha a mért területek 
után. 
 

Sebestyén János ÚMVP tanácsadó 
Magyar Agrárkamara 

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 

2009. december 1.-től december 31.-ig. 
 

Születés: nem történt. 
Házasságkötés: Sebestyén Mária és Simonyi 
Mihály. 

Gratulálunk nekik! 

Halálozás: nem történt. 
 

 
 

HUMOR 
 

A bankigazgató rászól a biztonsági őrre, mert az 
öreg ismét néhány percet késett a szolgálatból. 
- Pista bácsi! Vegye tudomásul, hogy a bankban a 
pontosság ugyanolyan fontos, mint... mint a 
katonaságnál! Volt maga katona? 
- Igen kérem, voltam. 
- Na, és mit mondott magának az ügyeletes tiszt, 
amikor késve ment be a laktanyába? 
- Azt, hogy "Alezredes elvtárs jelentem, a zászlóalj 
felsorakozott..." 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Omlós csirkemell bundában 
 

Hozzávalók:  
50 dkg csirkemell, vagy valami más rántani való hús. 
A páchoz: egy nagy pohár tejföl, 2 egész tojás, 5-6 
gerezd fokhagyma, só, bors, pirospaprika, 
ételízesítő.  
A sütéshez: zsemlemorzsa, olaj  
Elkészítés:  
A csirkemellet felszeleteljük, kicsit kiklopfoljuk. 
Összekeverjük a tejfölt a tojással, a fokhagymával 
és a fűszerekkel. Mehetnek bele a csirkemell 
szeletek, minél többet áll benne, annál jobb, annál 
omlósabb! A pácból kivéve zsemlemorzsába 
forgatjuk, és forró olajban kisütjük. 
Ha tudjuk, hogy következő nap nem sok idő lesz 
főzni, akkor elkészítjük a húst, másnapig állni 
hagyjuk, és már csak ki kell kapni a hűtőből, és 
negyed óra alatt kész a finom ebéd.  
 

www.mindmegette.hu 
 

GYEREKEKNEK 

 

 
 

Ki melyik házba igyekszik? Aki a megfejtést behozza 
a szerkesztőségbe édességet kap jutalmul. 
 

http://www.bacsmagrarkamara.hu/
http://www.mindmegette.hu/hatarozo/14
http://www.mindmegette.hu/hatarozo/40

