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Kedves Mórichidai Lakosok!
A Karácsony már időtlen idők óta a szeretet ünnepe, a boldogság, a meghittség napja. A Karácsony
mindent és mindenkit megváltoztat. Jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra, visszatérünk azokhoz
az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában időnként a háttérbe szorulnak. Jobban figyelünk
családunkra, barátainkra, embertársainkra. Az ajándék vásárlás és az ünnepi készülődés izgalma
csodálatos, azonban ezen az ünnepen mégis a szereteten van a fő hangsúly, azokon a meghitt
pillanatokon, melyeket szeretteinkkel együtt tölthetünk el. Néha egy szóval, egy mosollyal, egy
érintéssel sokkal többet tudunk kifejezni, mintha drága ajándékokkal halmoznánk el egymást.
Sok ember nem tudja, mi hiányzik az életéből, pedig ez nem más, mint az igaz szeretet.
Az igazi ünnephez, és az egész életünkhöz nem kell más, csak az, hogy szeretni, tisztelni tudjuk
egymást, mert hiába jön össze a család, a baráti társaság, ha csak rideg ajándékozásból, vacsorából
és egymást untató beszélgetésből áll az ünnep. Kell, hogy legyen közöttünk egy kapocs és ez nem
más, mint a szeretet.
Mindannyiunknak kívánom, hogy Karácsony elmúltával ne veszítsük el az emberségünket, a másik
iránti tiszteletünket, szeretetünket. Vigyük magunkkal Karácsony igazi üzenetét és építkezzünk
értékeinkből a hétköznapokban is. Kívánom mindenkinek, hogy a Karácsony – akár egyedül, akár
szeretteik körében ünnepelnek – segítse Önöket testi, lelki és szellemi feltöltődéshez.
Mórichida Község Képviselő-testülete nevében áldott, békés szeretetteljes karácsonyt és boldog új
évet kívánok mindenkinek!
László Attila polgármester
Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi helyzetéről, költségvetéséről, fejlesztéseiről, jövő évi
elképzeléseiről
A képviselő-testület a 2017. évre szóló költségvetését 101.965.872 Ft bevétellel és kiadással
fogadta el, mely közel 18 millió Ft-al több a 2016. évi eredeti előirányzatnál. A költségvetés
módosítására több alkalommal is sor került jogszabályi előírások miatt, jelenleg a költségvetés
főösszege: 127.852.304 mely 28 millió Ft-al több a tavalyi év ¾-ed évéhez képest.
Ennek oka az, hogy a tavalyi évben a tervezetthez képest több iparűzési adó folyt be, illetve az idei
évben több jogcímen is többlettámogatást kaptunk az államtól.
Az intézményünk működési zavartalan, annak költségvetése időarányos teljesítést mutat.

2017. évben 6 pályázatot adott be önkormányzatunk: a közmunkaprogram pályázat pozitív
elbírálást kapott, az önkormányzatok kiegészítő támogatása I. és II. ütem pozitív elbírálást kapott,
mely jelentős többlettámogatás a közös intézmények fenntartásához. A kistelepülések alacsony
összegű támogatása pályázat pozitív elbírálást kapott, így jövőre a Bordács utca egy részének
felújítását meg tudjuk valósítani. A VP pályázat mezőgazdasági utak rendbetételére elbírálás alatt,
az önkormányzati fejlesztések támogatása iránti kérelmünket elutasították.
2017. márciusi ülésén a képviselő-testület új szociális rendeletet fogadott el, melyben jelentősen
megemelte a szociális támogatások összegét. Ezzel lehetőséget teremtettünk arra, hogy az arra
rászorulókat magasabb összegű támogatásban tudjuk részesíteni.
Továbbra is jövedelemhatárra tekintet nélkül támogatjuk az iskolakezdést minden tanuló számára.
Jelentősen emeltük a felsőoktatási intézményben tanulók BURSA támogatását.
A temetési költségekhez való támogatás összegét 50.000 Ft-ra emeltük 15.000 Ft-ról . (ez a törvény
értelmében jövedelemfüggő és az kaphatja, akinek a nevére a temetési számlák szólnak)
Az idei évben önkormányzatunknál személyi változás is bekövetkezett: 2017. április 1. napjától
Némethné Freund Ildikó látja el a hivatalsegédi feladatokat a nyugdíjba vonuló Szalai Károlyné
után.
Az önkormányzat az idei évben fogadta el a a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról, a
közterület-használat igénybevételének rendjéről szóló 11/2017. (IX.28.) önkormányzati rendeletét,
melyben rögzítette az ingatlantulajdonosok kötelezettségét. A rendelet megalkotásának célja
egyértelműen az volt, hogy az ingatlanjaikat és a közterületet rendben nem tartó állampolgárokat rá
tudja kényszeríteni az önkormányzat a kötelezettségek teljesítésére. Az első helyszíni bejárás
tapasztalata az, hogy a település 90% -a rendezett.
2017. novemberi ülésén döntött a képviselő-testület arról, hogy a magánszemélyek kommunális
adója mértékét 2018. január 01-től 4.000 Ft-ra emeli. Az ebből befolyt összeget 2018. évben az
önkormányzat a Bordács utca felújítására fordítja majd. Arról is döntött a képviselő-testület, hogy
2017. január 1-től megszünteti az építményadót, így minden ingatlantulajdonos azonos feltételekkel
fog adózni a jövőben. Fontos változás az is, hogy 2018. január 1. napjától megemelkednek a
temetőrendelet alapján fizetendő díjak. Kérünk mindenkit, mielőtt a temetőben bármilyen
tevékenységet végezne/végeztetne a Hivatalban megtalálható formanyomtatványon jelezze ezirányú
szándékát.
A START Közmunkaprogram ismertetése:
Mórichida Község Önkormányzata a tavalyi év végén elkezdte kialakítani a 2017-2018-as évre a
közmunka koncepcióját. Az idei év elején a meghirdetett programra sikeresen nyújtottuk be
pályázatunkat. Március 1-jén kezdődött el a Járási Startmunka Mintaprogram, mely 2018. február
28-ig tart. A programra bruttó 22.196.092,- Ft-ot kaptunk, melyből a bérre és járulékaira
14.926.752,- Ft megy el, a dologi beruházásra 7.269.340,- Ft összeg járt.
A 12 fővel indult közmunkaprogramban az előző évekhez hasonlóan vetettünk burgonyát,
hagymaféléket. répaféléket, paprikát, paradicsomot stb. A hűtőkamra előterében végezzük a
termények tisztítását, válogatását. A hűtőkamrában tároljuk a fogyasztóhoz még nem került
terményeinket, így biztosítva a megfelelő tárolást.
Terményeinket elsősorban a mórichidai óvoda vásárolja, de más vevőink is vannak: helybeli
lakosok, környékbeli önkormányzatok és természetesen – ahogy az előző években is tettük -, most
is szánunk szociális célokra valamint az Önkormányzat saját eseményeire is.
Pályázati úton többlettámogatásként 2.796.540,- Ft-ot kapunk a vákuumcsomagoló gépre,
csomagolóanyagra és asztali mérlegre. A vákuumcsomagoló gép használatával a terményeinket
higiénikusabban tudjuk csomagolni és hosszabb tárolni.

Közművelődés:
A 2017-os évben is törekedtünk arra, hogy nemzeti ünnepeinket méltón ünnepeljük meg. Ezek
közül a legjelentősebb a trianoni emlékmű átadása volt. Ezúton is köszönjük az alkotónak a
felajánlást, mellyel tovább gyarapította településeink értékeit, ezáltal is növelve bennünk az
összetartozás tudatát.

A könyvtári feladatfinanszírozásból több színvonalas programot láthattunk, hallhattunk
rendezvényeinken.
A civil szervezetek támogatását új alapokra helyeztük, és magasabb támogatási összeget
különítettünk el támogatásukra. Köszönjük műsoraikat, fellépéseiket, mellyel településünk hírnevét
öregbítik és viszik tovább, és köszönjük azt a sok kétkezi munkát, mellyel hozzájárultak ahhoz,
hogy rendezvényeink sikeresen, közös összefogással tudtak megvalósulni.
A 2017. évben kezdte meg az önkormányzat az új rendezési tervének elkészítését, mely 2018 elején
kerül lakossági véleményezési szakaszba. Kérjük Önöket, amennyiben véleményük van, jöjjenek el
a majdani fórumra és mondják el véleményüket, ötletüket, hiszen a rendezési terv hosszú távra
határozza meg a település jövőjét és fejlesztési lehetőségeit.
Összességében az önkormányzat sikeres évet zár, erőforrásait jól tudta felhasználni.
Az önkormányzat jövő évi tervei:
1. Továbbra is legfontosabb az önkormányzat zavartalan működtetése, a közös intézmények
zavartalan fenntartása.
2. Cél, hogy önkormányzatunk a lehető legtöbb pályázati lehetőséget megragadja, lehetővé
téve településünk fejlesztését: ezen belül elhatározza, hogy LEADER pályázat keretében
felújítja az Egészségházat.
3. A START közmunkaprogramot folytatjuk, lehetőség szerint tovább bővítjük.
4. Pályázati forrás és önkormányzati önerő bevonásával a Bordács utca egy részének
felújítása
A Mórichidai Napközi-otthonos Óvoda intézményvezetőjének tájékoztatója az intézmény
életéről:
Óvodánkban a 2017/2018. nevelési évre beíratott gyermekek száma: 43 fő
2017 szeptemberét 35 óvodással indítottuk, a gyermekek fogadása folyamatos a nevelési év
folyamán. A nevelési év nyitó szülői értekezletén a szülők teljes körű tájékoztatást kaptak
programjainkról, és az intézményt érintő fontos tudnivalókról.. Az intézmény alapdokumentumai
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Richter terem hangversenyeire és a Hotel Konferenciába úszó tanfolyamra járunk óvodásainkkal.
Pedagógiai Programunk címe: Nevelés a művészetek eszközeivel, mely program a művészetekre,
néphagyományokra épül. Szeptemberben nyárbúcsúztató kerti pikniket szerveztünk, sétáltunk a
szőlőhegybe, ahol ismerkedtünk a préselés technikájával, szőlőtermeléssel. Takarítási világnapon
egy rendetlen manó szétszórta óvodánk játékait, bútorait így ki kellett takarítanunk, rendet kellett
raknunk. Mihály napi vásáron lakodalmas keretében dáridóztunk, vásári hangulatot teremtettünk.
Az Állatok világnapján óvodásainkkal és a szülőkkel együtt a Veszprémi Állatkertben jártunk.
Márton napján vigadoztunk, lakomáztunk. Művészeti napjaink (11.30,12.01.) alkalmával
gyermekek, szülők, óvodai dolgozók együtt kézműveskedtek, a szülők csodálatos díszeket
készítettek, melyek eladásából a Szülői Munkaközösség kasszája jelentős összeggel bővült.
December 3-án, vasárnap meggyújtottuk a falu adventi koszorújának első gyertyáját, óvodásaink
adtak köszöntő műsort, kezdetét vette az adventi időszak. Óvodásainkat adventi fények meleg,
csendes
hangulatával
fogadjuk,
várjuk
a
szeretet
ünnepét,
karácsonyt.
Végh Tamásné intézményvezető
Kedves Mórichidaiak!
Elanyagiasodó és arc nélküli világunkban mind nagyobb figyelmet kap az összetartozás, a
rászorulók segítése, az odafigyelés. Kis összefogás elég ahhoz, hogy az ember „hegyeket”
mozgasson meg egy-egy jó cél érdekében. Közeledve az év végéhez számot vetünk a hátunk mögött
álló esztendőről, örülünk a sikereknek és tanulunk a hibáinkból. Jóindulattal közelítjük meg a
problémákat és segítő kezet nyújtunk, ha az szükséges. Hidat próbálunk építeni a generációk közé,
és ehhez megragadunk minden ünnepi és hétköznapi alkalmat. Évek óta nem adtunk ki újságot, az
okát nem tudjuk miért. A mostani számmal régi hagyományukat kívánjuk feléleszteni, ugyanakkor
ezt a számot az önkormányzatnak és az ünnepnek szenteljük. A későbbiekben újra lehetőséget
adunk civil szervezeteinknek - hiszen számuk gyarapodott – hogy e hasábokon keresztül
mutatkozhassanak be. Ünnepi számunk záró gondolata a karácsonyról, záró képe pedig az
előbbiekben kifejtett összefogásról szól.
Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál, ugyanúgy
igaz legyen holnap, s holnapután. Kívánj igazi ünnepet,
kívánj igazabb életet, békés karácsonyt Mindenkinek!
(Piramis)

Mórichida Község Önkormányzatának Időszaki Kiadványa
Kiadja: Mórichida Község Önkormányzata 9131 Mórichida, Fő u. 131.
www.morichida.hu
Felelős kiadó: László Attila polgármester
Szerkesztette: Németh Dóra aljegyző

