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2013. augusztus

K É P V I S E L Ô -T E S T Ü L E T I H Í R E K
Június 19-én a fogorvosi Feladatellátási Szerzôdésre
vonatkozó 164/2013. (VI.10.)
határozat kiegészítése végett tartott rendkívüli ülést
képviselô-testületünk, melyen
minden képviselô jelen volt.
A testület határozatban rögzítette, hogy Baracska község egy fogorvosi körzetet alkot, a körzet Baracska község teljes közigazgatási területe. A képviselô-testület utasította a jegyzôt, hogy a soron következô ülésre készítse
el a háziorvosi körzetekre, a
védônôi körzetre, valamint a
fogorvosi körzetre vonatkozó
rendelet-tervezetet.
Június 27-én a soros képviselôtestületi ülésen nem vett részt
Tóthné dr. Kolumbán Ottilia
képviselô és az ülés közben érkezett meg dr. Mayer András
képviselô.
Távollétük miatt az 5 fôvel
jelenlévô testület úgy határozott, hogy a háziorvosi és
védônôi beszámolók tárgyalását késôbbi idôpontra halasztja.
– Egybehangzó igen szavazat
tal fogadta el testületünk a
közmûvelôdési tevékenység
helyi önkormányzati feladatairól és ellátásuk feltételeirôl
szóló rendeletet. (A rendelet
jelen lapszámban megtalálható.)
– Szintén egybehangzó igen
szavazattal került elfogadásra
a háziorvosi és fogorvosi valamint védônôi körzethatárra
vonatkozó rendelet. (A rendelet jelen lapszámban megtalálható.)
– Jóváhagyta testületünk a falunapi programokra vonatkozó népmûvelôi elôterjesztést.
E döntésnél már dr. Mayer
András képviselô is jelen volt.
– 6 igen szavazattal megtörtént a Szent László Völgye
Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának
módosítása és egységes szerkezetben történô jóváhagyása.
– A járóbeteg-ellátás mûköd
tetési hozzájárulására vonatkozóan azt a javaslatot tette
testületünk az Ercsi Egészség-

ügyi Központ Nonprofit Kft.
felé, hogy szeptember 1-jétôl
az ne teljes egészében lakosságszám arányosan kerüljön
megállapításra, hanem 40%ban fix összegben és a fennmaradó összeg pedig a településenkénti beteglétszám arányában terhelje a tulajdonos
önkormányzatokat.
– Jóváhagyta testületünk a
Baracska-Kajászó-Vál Viziköz
mû Beruházást Lebonyolító és
Üzemeltetô Intézményi Társulás felülvizsgált és módosított
Társulási Megállapodását valamint Alapító Okiratát.
– Elfogadásra
került
Baracska Község 2013–2018.
idôszakra vonatkozó Helyi
Esélyegyenlôségi Programja,
mely program kétévente felülvizsgálatra kerül. (A HEP
önkormányzatunk
honlapján megtalálható és a Polgármesteri Hivatal titkárságán is
megtekinthetô.)
– Összeállításra és elfogadásra
került képviselô-testületünk
2013. II. félévi ülésterve,
amely jelen lapszámban megtalálható.
– A Fejérvíz Zrt. ivóvízhálózat
fejlesztésére és rekonstrukciós munkálatokra benyújtott
javaslatai közül a vízmû épület melletti vízelvezetô árok
2013. évben történô átépítését nem támogatta testületünk. A 2014. évre tervezett
víztározó javítási munkálatokat pedig csak abban az esetben támogatja, amennyiben a
rendelkezésre álló bérleti díj
és a kivitelezés összege közötti különbözetet a Fejérvíz Zrt.
elôre megfinanszírozza.
– A UPC Kft-vel korábban, a
Faluház egyik helyiségének
bérletére kötött szerzôdés július 31-éig meghosszabbításra
került.
– A Baracskai Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány részére 100 000 Ft
megelôlegezésérôl
döntött
testületünk, melybôl 40 gyermek kirándulását valósítják
meg. Mivel a célra az alapítvány a Völgy-Vidék Helyi Vidékfejlesztési
Közösségtôl
nyert pályázatot, a támogatá-

si összeg kézhezvételétôl számított 8 napon belül köteles
az elôleget önkormányzatunknak visszafizetni.
– A képviselô-testület felkérte
a polgármestert, írásban tájékoztassa a civil szervezeteket
arról, hogy az év további részében az önkormányzat csak
a Civil Alapból nyújtott támogatott célt tudja biztosítani
és a támogatási szerzôdésben
megjelölt ütemezésben.
– A Magyar Vakok és Gyen
génlátók Fejér Megyei Szervezetének támogatási kérelmét
képviselô-testületünk megismerte és úgy döntött, hogy az
önkormányzat anyagi helyzete miatt.azt nem tudja támogatni.
– Szintén megtárgyalásra került a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
megkeresése, melyre 5 nem
szavazattal és 1 tartózkodással
született meg az a döntés, hogy
a testület nem nyújt anyagi támogatást az árvízsújtotta települések részére. (Nemmel
szavazott: Boriszov Zoltán,
dr. Herczeg József, dr. Mayer
András, Pintérné Bernyó Piroska, Szûcs Norbert, tartózkodott: Becsei Andrásné.)
– 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással döntött a testület
arról, hogy a Faluház, a fogorvosi és háziorvosi rendelôk,
a Polgármesteri Hivatal és a
Bóbita óvoda villámvédelmi,
érintésvédelmi és erôsáramú
berendezéseinek felülvizsgálatát Mayer Gergely székesfehérvári vállalkozóval végezteti el 278 125 Ft + Áfa ös�szegért. (Igennel szavazott:
Boriszov Zoltán, dr. Herczeg
József, Pintérné Bernyó Piroska, Szûcs Norbert, tartózkodott: Becsei Andrásné, a döntés meghozatalánál dr. Mayer
András nem tartózkodott az
ülésteremben.)
– 6 igen szavazattal döntött a
testület, hogy az önkormányzat költségvetésének 2012.
pénzmaradványa terhére bruttó 200 000 Ft-ot biztosít katasztrófavédelmi eszközök beszerzésére.
– Egybehangzó igen szava-

zattal határozott a testület,
hogy Baracska község térségére (258 ha) megrendeli a légi
kémiai szúnyogirtást a Gergely Air Kft-tôl, 1600 Ft/ha +
áfa összegért, a 2012. évi költségvetési pénzmaradvány terhére.
– Úgy döntött képviselôtest ületünk, hogy az ülésen elhangzott polgárôrségi
kérelemrôl az írásbeli kérelem beérkezését követôen tárgyal.
– 4 igen, 1 nem szavazattal és 1
tartózkodással hozta meg határozatát testületünk, hogy a
Baracskai Polgárôrség által benyújtott benzinköltség számlát – mely a polgárôrnapra
történô elutazásra vonatkozik – a szervezet részére a
2013. évi Civil Alapból nyújtott 300 000 Ft terhére biztosítja. (Igennel szavazott: dr.
Herczeg József, dr. Mayer
András, Pintérné Bernyó Piroska, Szûcs Norbert, nemmel szavazott: Boriszov Zoltán, tartózkodott: Becsei
Andrásné.)
– A képviselô-testület nem járult hozzá, hogy a II. számú
védônôi körzetben közalkalmazottként dolgozó védônô
a tordasi védônôi körzetben
szintén közalkalmazottként
dolgozó védônô állandó helyettese legyen.
– A nyilvános ülést követô
zárt ülésen személyi ügyeket érintô témákban tárgyalt
a testület. A zárt ülésen nem
vett részt Szûcs Norbert és
Tóthné dr. Kolumbán Ottilia.
A július 25-ei ülésrôl hiányzott Szûcs Norbert és Tóthné
dr. Kolumbán Ottilia.
– Képviselô-testületünk
véleményezte
és
támogatja
Kárpáthegyi Józsefné pályázatát, melyet a Kozma Ferenc
Általános Iskola igazgatói álláshelyére nyújtott be az Emberi Erôforrások Minisztere
által kiírt pályázati felhívásra.
– Döntés született róla, hogy
a labdarúgó pálya sport
öltözôjének felújítására a
Sportegyesület által nyert bruttó 10 millió forintot – azon
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felül, hogy elôfinanszírozza
– testületünk a 2014-es évben
bruttó 3 810 000 Ft-tal támogatja, mivel a pályázati összeg
nem fedezi a bekerülési összeget.
– A Kossuth u. 18/1. szám alatti ingatlan tetôszerkezetének
felújítási munkálataira bruttó 900 000 Ft került jóváhagyásra.
– Arról is döntött a képviselôtestület, hogy a Kossuth u.
18/1. szám alatti ingatlanban
körzeti megbízotti irodának
biztosít helyiséget. A helyiség
rendôrség részére történô át-

adása elôtt elvégezteti a festési
munkálatokat is.
– A nyár folyamán történt besurranásos betörések miatt a
Gárdonyi Rendôrkapitányság
felé fokozott rendôri járôrö
zési kérelemmel fordult testületünk, mely célra 200 000 Ft
támogatás biztosításáról született döntés.
– Jóváhagyásra került a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt-hez történô pályázat benyújtása „Közigazgatási partnerség Baracskán” címmel.
– Úgy határozott képviselô-
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testületünk, hogy elvégezteti
a Széchenyi utca elején valamint a szennyvíztisztító telep
melletti csapadékvíz elvezetô
árok tisztíttatását, melyek a
Váli-vízbe torkollnak. Felhatalmazást kapott a polgármester, hogy a munkálatokat a
legkedvezôbb árajánlatot adó
vállalkozóval végeztesse el.
– Képviselô-testületünk kifejezte szándékát, hogy Baracska Község Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét módosítani kívánja a jelenleg Lf3-as külterületi övezet vonatkozásában. Mivel az

önkormányzat – anyagi helyzetére tekintettel – a rendezési terv módosításának költségét nem tudja vállalni, azt továbbhárítja a kezdeményezô
Kft-re. Felhatalmazást kapott
a polgármester, hogy a Szerkezeti és Szabályozási Terv, valamint a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatára vonatkozó egyeztetéseket folytassa le,
a tervezési munkálatokra vonatkozó árajánlatokat szerezze be és készítse el a szükséges
megállapodás-tervezeteket.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Baracska Község Önkormányzat
képviselô-testületének 2013. II. félévi munkaterve
A képviselô-testület 2013. augusztus hónapban ülésszünetet tart.
Testületi ülés idôpontja: 2013. július 25. (csütörtök), 17 óra
Napirend:
– A sportöltözô pályázat megtárgyalása
– Iskolaigazgató választással kapcsolatos véleményalkotás
– Egyebek
Testületi ülés idôpontja: 2013. szeptember 26. (csütörtök), 17 óra
Napirend:
– 2013. évi költségvetés I. félévi beszámolója
– Beszámoló a Falunapi rendezvényrôl
– Vízkárelhárítási terv elfogadása
– Döntés Díszpolgári cím adományozásáról
– Védônôi beszámolók
– Háziorvosi beszámolók
– Egyebek
Testületi ülés idôpontja: 2013. október 31. (csütörtök), 17 óra
Napirend:
– Helyi rendeletek aktuális felülvizsgálata
– Egyebek

Testületi ülés idôpontja: 2013. november 28. (csütörtök), 17 óra
Napirend:
– 2014. évi belsô ellenôrzési terv jóváhagyása
– ¾ éves költségvetési beszámoló elfogadása és a 2014. évi
költségvetési koncepció felülvizsgálata
– Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
– Egyebek
Testületi ülés idôpontja: 2013. december 19. (csütörtök), 17 óra
Napirend:
– Önkormányzati társulásokról szóló beszámoló elfogadása
– Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsban
végzett tevékenységrôl
– Teljesítménykövetelmények alapját képezô célok meghatározása a köztisztviselôk részére
– Beszámoló az adóztatásról
– A képviselô-testület 2014. I. félévi munkatervének elfogadása
– Egyebek

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének 11/2013.(VI. 28.) önkormányzati rendelete

a közmûvelôdési tevékenység helyi önkormányzati
feladatairól és ellátásuk feltételeirôl
Baracska
Község
Önkormányzata Képviselô-testülete az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, a muzeális intézményekrôl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelôdésrôl szóló
1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következôket
rendeli el:
1. § (1) Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete elismeri, hogy Baracska község minden polgárának joga

van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a
mûvelôdés általi fejlesztéséhez, valamint
a kulturális értékek birtokba vételéhez
szükséges esélyegyenlôséghez. Ezek biztosítását az önkormányzat felelôsségteljes
kötelezô feladatának tekinti.
2. § (1) A közmûvelôdési tevékenység támogatásának helyi formái:
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzô, szakképzô tanfolyamok
életminôséget és életesélyt javító tanulási,
felnôttoktatás lehetôségek, népfôiskolák
megteremtése,
b) a település környezeti, szellemi, mûvészeti értékeinek, hagyományainak feltá-

rása, megismertetése, a helyi mûvelôdési
szokások gondozása, gazdagítása,
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elôsegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása,
d) az ismeretszerzô, az amatôr alkotó,
mûvelôdô közösségek tevékenységének
támogatása,
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
f) a különbözô kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
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g) a szabadidô kulturális célú eltöltéséhez
a feltételek biztosítása,
h) egyéb mûvelôdést segítô lehetôségek
biztosítása, valamint
i) a települési könyvtár közmûvelôdési
tevékenységének támogatása,
j) a civil társadalom kulturális önszer
vezôdô tevékenységének erôsítése, a községi lakosok életminôségének javítása,
k) a gyermekek és fiatalok mûvelôdésének,
sportolási lehetôségeinek, mûvészeti tevékenységének, közösségi életének támogatása,
m) a helyi kulturális értékek védelme,
n) a különbözô életkorú és értékrendû
civil közösségek mûvelôdési szándékainak igény és lehetôség szerinti segítése,
mûködésük pályázati úton történô támogatása, tevékenységükhöz közösségi színtér biztosítása,
o) ünnepségek, bemutatók, találkozók,
vetélkedôk, bálok és egyéb kulturális, közösségi alkalmak rendezésének igény és
lehetôség szerinti támogatása,
p) a településsel kapcsolatos kiadványok megjelentetése, illetve ilyen kiadványok megjelentetésének kezdeményezése,
elôsegítése, igény és lehetôség szerinti támogatása,
r) a helyi társadalom kiemelkedô személyiségei, közösségei tevékenységének
méltatása, bemutatkozási lehetôségek
biztosítása,
s) testvér-települési kapcsolatok kiépítése, ápolása.
(3) Az önkormányzat a megfelelô tájékoztatás biztosítása érdekében gondoskodik arról, hogy a közmûvelôdési programokat ismertesse a helyi önkormányzati lapban, az önkormányzat honlapján, a
hirdetôtáblákon, valamint a szomszédos
települési önkormányzatok honlapjain.
(4) Az önkormányzat a települési könyvtári ellátást a Kozma Ferenc Általános Iskola intézményben mûködô könyvtár,

valamint könyvtári szolgáltató hely útján
biztosítja a település lakossága részére.
3. § Az önkormányzat a 2. § (1) – (2) bekezdésben meghatározott feladatait az
önkormányzat tulajdonában lévô Faluház, községi könyvtár, a sportpálya, a
mûfüves pálya, parkok és terek mint közösségi színterek biztosításával látja el.
4. § Az önkormányzat közmûvelôdési
feladatainak ellátásában együttmûködik:
a) a községben mûködô, nem önkormányzati fenntartású közmûvelôdési intézményekkel,
b) a községi székhelyû, helyben mûködô,
közmûvelôdési, sport célú társadalmi
szervezetekkel,
c) a községben közmûvelôdési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel, alapítványokkal
d) az egyházakkal,
e) a nemzetiségi önkormányzattal,
f) a Kozma Ferenc Általános Iskolával,
g) a Szent László Regionális Óvoda Bóbita Óvodájával,
h) a sport feladatokat ellátó civil szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal,
i) a közmûvelôdési tevékenységet vállaló
magánszemélyekkel,
j) a hasonló feladatok ellátó regionális, térségi, megyei intézményekkel, civil
szervezetekkel,
k) a helyben mûködô Polgárôrséggel.
5. § Az önkormányzat közmûvelôdési
feladatainak ellátása érdekében a jogsza
bályokban meghatározott képesítési elô
írásoknak megfelelô szakembert foglalkoztat.
6. § A rendelet által meghatározott
közmûvelôdési feladatokkal kapcsolatos
általános irányítási és ellenôrzési jogköröket a képviselô-testület gyakorolja.
7. § Az önkormányzat közmûvelôdési feladatait költségvetésébôl finanszírozza,
melynek forrása a központi költségvetési normatív támogatás, saját bevétel, va-
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lamint a minisztériumi érdekeltségnövelô
és más pályázati pénzeszközök. További
forrás a szolgáltatásokért fizetett (bérleti) díj, természetes és jogi személyek, szervezetek pénzügyi támogatása, illetve az
intézményeknek kiírt pályázati támogatások.
8. § Az önkormányzat közmûvelôdési
feladataira biztosított forrásnak fedeznie
kell:
a) közmûvelôdési szakember bérjellegû
juttatásait,
b) a feladatellátást biztosító épület fenntartási és mûködési költségeit,
c) a képviselô-testület által jóváhagyott
programok, rendezvények költségeit.
9. § Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete a kötelezô
közmûvelôdési feladatként meg nem határozott feladatra egyedi támogatást biztosíthat, amely viszont nem veszélyeztetheti a kötelezô feladatok megvalósítását.
10. § (1) Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete a helyi civil szervezetek támogatására az önkormányzat
éves költségvetésében pénzügyi alapot
különít el. A képviselô-testület a település anyagi lehetôségeitôl függôen állapítja meg az önszervezôdô közösségek pénzügyi támogatásának mértékét.
(2) A pályázati alap igénylésének, felhasználásának, elszámolásának rendjérôl külön önkormányzati döntés rendelkezik.
11. (1) Ez a rendelet 2013. június 30.
napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének a
helyi közmûvelôdési feladatok ellátásáról szóló 15/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete.
Boriszov Zoltán
polgármester
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô
A rendelet kihirdetve: 2013. június 28-án.

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének 10/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidôn
kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól,
valamint az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékérôl
Baracska Község Önkormányzatának Képviselô-testülete az
anyakönyvekrôl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrôl
szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet 42/A § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következôket rendeli el:
1. § E rendelet alkalmazásában
(1) hivatali helyiség: Baracska Község Önkormányzatának Tanácsterme (2471 Baracska, Kossuth u. 31.), valamint Baracska

Község Faluháza (2471 Baracska, Kossuth u. 37.)
(2) hivatali munkaidô: a Baracskai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatában meghatározott munkarend.
2. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidôn kívül történô anyakönyvi esemény engedélyezése
iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a felek nyilatkozatát arról, hogy az anyakönyvekrôl, a há-
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zasságkötési eljárásról és a névviselésrôl szóló 1982. évi 17.
törvényerejû rendelet (a továbbiakban: At.) 15/A § (4) bekezdésében foglaltakat biztosítják,
b) a kiválasztott helyszínnel rendelkezni jogosult nyilatkozatát
arról, hogy hozzájárul a házasságkötés lebonyolításához, valamint arról, hogy az eseményhez méltó keretek biztosítottak.
(3) A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
baracskai objektumában tartott házasságkötéseknél a 2. § (2)
bekezdésében foglalt nyilatkozat helyett a parancsnok engedélyét kell csatolni.
(4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti a már elôjegyzésbe vett,
hivatali helyiségben megtartandó anyakönyvi esemény lebonyolítását.
(5) Nem engedélyezhetô hivatali helységen kívüli házasságkötés különleges körülmények között (föld alatt, víz alatt,
levegôben, mozgó jármûben, a résztvevôk testi épségét, vagy
az anyakönyv épségét veszélyeztetô bármilyen körülmény között), valamint vallás gyakorlására szolgáló épületben.
3. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidôn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés létesítése esetén az önkormányzat részére fizetendô díjakat és az
anyakönyvvezetôt megilletô díjat a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A házasulandók valamelyikének közeli halállal fenyegetô
egészségi állapota esetén a házasságkötés díjmentes.
(3) Amennyiben legalább a házasulók egyike rendelkezik Baracska községben bejelentett lakcímmel, a hivatali munkaidôn
kívül, hivatali helyiségben történô házasságkötés díjmentes.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott díjat a házasságkötés
megkötése elôtt legalább 10 nappal Baracska Község Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájára, illetve a
házipénztárba kell megfizetni.
(5) Amennyiben a házasság nem jön létre, az ügyfél a befizetett díj visszatérítését írásban, legkésôbb a tervezett idôpontot
megelôzô napon kérheti.
4. § (1) Ez a rendelet 2013. június 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Baracska Község Önkormányzata Képvi
selô-testületének a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívül és munkaidôn túl történô létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az ezen eseményekhez kapcsolódó díjak mértékének magállapításáról szóló
13/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelete.
Boriszov Zoltán
Szeleczkyné Szabó Katalin
polgármester
jegyzô
A rendelet kihirdetve: 2013. május 31-én.

2. melléklet a 10./2013. (V.31..) önkormányzati rendelethez

Házasságkötésért fizetendô díjak
1. H
 ivatali munkaidôn belül,
hivatali helyiségen kívül:
2. H
 ivatali munkaidôn kívül,
hivatali helyiségben:
3. H
 ivatali munkaidôn kívül,
hivatali helyiségen kívül:

10 000 Ft
5 000 Ft
20 000 Ft

Az anyakönyvvezetôt megilletô díjazás
1. H
 ivatali munkaidôn kívül,
hivatali helyiségben:
2. H
 ivatali munkaidôn kívül,
hivatali helyiségen kívül:

bruttó 5 000 Ft
bruttó 10 000 Ft

5


1. melléklet a 10/2013. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidôn
kívüli házasságkötés engedélyezése iránt
Alulírottak....................................................(menyasszony)
és ....................................................................(vôlegény)
kérjük Baracska Község jegyzôjét, hogy házasságunk alább
megjelölt helyszínen történô megkötését engedélyezni szíveskedjék.
A menyasszony neve:..........................................................
lakcíme:..........................................................................
elérhetôsége:...................................................................
A vôlegény neve:................................................................
lakcíme:..........................................................................
elérhetôsége:...................................................................
A házasságkötés . idôpontja: ….........év ........................ hó
…...... nap (.........................) ...............óra
helyszíne: ..........................................................................
A várható vendégek száma: ………………….. fô
Nyilatkozunk, hogy tudomásul vettük az alábbiakat:
Az anyakönyvvezetô kizárólag akkor mûködik közre a házasságkötésnek a hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha
a felek
a) a tanúk és - ha szükséges - a tolmács vagy a jelbeszédben
jártas személy jelenlétét biztosítják,
b) gondoskodnak a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésének méltó keretérôl,
c) gondoskodnak az anyakönyvvezetô helyszínre és a hivatali
helyiségbe való utazásáról,
d) gondoskodnak az anyakönyvvezetô ôrizetében lévô anyakönyvnek a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyszínére való biztonságos szállításáról és a
hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról, valamint az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének
feltételeirôl, és
e) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történô lebonyolítást
lehetetlenné tevô körülmények bekövetkezte esetére a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének lebonyolítására alkalmas helyiséget jelölnek meg.

Kérelmünknek teljes egészében helyt adó döntés esetén fellebbezési jogunkról lemondunk, tudomásul véve azt, hogy
a fellebbezési jogról való lemondás utólagosan nem vonható vissza.
............................................. .............................................
menyasszony aláírása
vôlegény aláírása
A helyszínnel rendelkezni jogosult hozzájáruló nyilatkozata:
Alulírott ................................................................(a házasságkötés helyszínével rendelkezni jogosult neve) hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti idôpontban a megjelölt helyszínen a házasságkötés lebonyolításra kerüljön. Nyilatkozom,
hogy az eseményhez méltó keretek biztosítottak.
..........................................
a házasságkötés helyszínével rendelkezni jogosult aláírása
* a megfelelô aláhúzandó
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Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete

a háziorvosi körzetekrôl
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete az önálló orvosi tevékenységrôl szóló, módosított 2000. évi II. törvény 2.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következôket rendeli el:
1.§ Baracska községben a körzetek száma:
a) háziorvosi körzet: kettô
b) fogorvosi körzet: egy
2.§ A háziorvosi körzetek területi bontása:
a) A Baracskai I. háziorvosi körzetbe tartozó közterületek: Ady E. u. Annamajor, Aradi u., Arany János u.,
Kolozsvári u., Molnár u., Országút u. páratlan oldala,
Petôfi u., Pozsonyi u., Rákóczi u. 1-tôl 57-ig, Rákóczi u.
2-tôl 74-ig, Széchenyi u. 1-tôl 45-ig, Széchenyi u. 2-tôl
46-ig, Templom u., Tompa u., Zrínyi u., Akácos u.

b) A Baracskai II. háziorvosi körzetbe tartozó közterületek: Fehérvári u., Hunyadi u., József A. u., Kassai u., Kossuth u., Országút u. páros oldal, Rákóczi u. 57/a-tól végig,
Rákóczi u. 76-tól végig, Széchenyi u. 47-tôl végig, Széchenyi u. 48-tól végig, Temesvári u., Vasút u., Csillag u., Panoráma u., Rózsadomb u., és Kajászó község teljes közigazgatási területe.
3.§ A Baracska község fogorvosi körzete: Baracska község teljes közigazgatási területe.
4.§ A rendelet 2013. június 30. napján lép hatályba.
Boriszov Zoltán
polgármester

Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô

A rendelet kihirdetve: 2013. június 28-án.

ÓVODA

Bóbita Krónika
Elérkezett
az
év vége, meg
k e z d ô d ö t t
a szünidô. Az
óvodában is a nyári életre
rendezôdtünk be. Az új nevelési évre 24 kisgyermek iratkozott be óvodánkba, ôket és
szüleiket szeptembertôl szeretettel várjuk.
Az elôzô lapszámból helyhiány miatt kimaradt a

Maci csoportosok évzáró
mûsoráról készült kép, ezt ebben a lapszámban szeretnénk
pótolni.
Addig is szeretném megköszönni, hogy e kiadvány oldalain is figyelemmel kisérték az óvodai élet eseményeit, és szeptembertôl újra
bôvebben olvashatnak óvodánkról.
Mészárosné Giricz Marianna

I S KO L A

Tankönyvellátás a 2013–2014-es tanévben
Tisztelt Szülôk!
Értesítem Önöket, hogy iskolánk megrendelte a 2013–2014es tanévre a tankönyveket. A tankönyvcsomagokat névre
szólóan állítja majd össze a terjesztô vállalat, melyet augusztus végén, de legkésôbb a tanévkezdés elsô napján megkapnak a gyerekek. Késôbbiekben még értesítem Önöket az átvétel napjáról.
A tankönyvellátással kapcsolatos változásokról a követ
kezôket kell tudni:
1. A z 1. osztályos tanulók alanyi jogon jogosultak az ingyenes tankönyvcsomagra, térítésmentesen kapják, ezért igazolást nem kell bemutatniuk.
2. A tankönyvcsomagot a „fizetôs tanulók” akkor vehetik át,
ha az elôzôleg megkapott csekket befizették, és az igazoló
szelvényt bemutatják. (Nagyon fontos megôrizni!)
3. A z ingyenes tankönyvellátásra rászorultsági alapon jogosult tanulóknak a tankönyvek átvételekor abban
az esetben kell igazolniuk a rászorultságot, ha márciushoz képest változás állt be helyzetükben. (Három vagy több gyermek, tartósan beteg, SNI tanuló és
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülô.)
Ha a rendszeres gyermekvédelmi támogatás megítélésérôl

szóló határozat a nyári szünet folyamán lejárt, ez az igazolás már nem érvényes. Akinek nincs érvényes igazolása,
annak fizetnie kell a tankönyvekért!		
Kérem azokat a szülôket és tanulókat, akik új igazolással rendelkeznek, hogy a tankönyvosztásra a gyermekvédelmi támogatásról szóló érvényes határozatot feltétlenül hozzák magukkal!			
Ha netán olyan szülô is kapott csekket, aki nyilatkozott,
hogy gyermeke jogosult az ingyenes tankönyvre és azóta
semmilyen változás nem állt be az igénylése kapcsán, semmiképp ne fizesse be a tankönyv árát!
4. A z ingyenes és fizetôs tankönyvcsomagokban tartós használatú tankönyvek is lesznek, melyeket az iskolai könyvtáros leltárba vesz, és a tanulók számára használatra kikölcsönzi. Ezekbe a tankönyvekbe jegyzetelni, aláhúzni,
rajzolni TILOS, állapotára vigyázni kell, és a tanév végén
a könyvtárnak vissza kell adni. Amennyiben a tankönyv
bármilyen módon megrongálódik, a szülô illetve a tanuló
köteles a könyv beszerzési árát megtéríteni. 		
Természetesen nem vonatkozik ez a szabály a munkatankönyvekre és a munkafüzetekre.
Tisztelettel: Kárpáthegyi Józsefné ig.
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Tankönyv – figyelem!
A tankönyvek központi terjesztését lebonyolító Könyvtárellátó
Nonprofit Kft. (KELLO) több cafetéria-szolgáltatóval is megállapodott, így a béren kívüli juttatásként adható iskolakezdési
utalványt is fel lehet használni a tankönyvek kifizetésére.
A fizetési határidô – a köznevelési államtitkárság kérésére –
július 31-rôl augusztus 15-re módosult.
A kipostázott díjbekérôt augusztus 1-jétôl a kijelölt postahivatalokban, valamint az úgynevezett KELLO-pontokon Iskolai Erzsébet-utalvánnyal, Sodexo Iskolakezdési utalvánnyal, Posta Paletta Iskola
utalvánnyal, Edenred Ticket Service beiskolázási utalvánnyal, illetve Puebla beiskolázási utalvánnyal is ki lehet majd
egyenlíteni. A KELLO-pontokon az OTP
Cafeteria kártyát is elfogadják majd.

A Magyar Posta Zrt-vel kötött megállapodás szerint megyeszékhelyenként egy-egy, míg Budapesten két kijelölt postahivatalban lesz lehetôség az utalványos fizetésre. Postai befizetés esetén a szülôknek a korábban, levélben kapott fehércsekk
mellett a mellékelt díjbekérôt is magukkal kell vinniük.
KELLO-pontokat augusztus 1-jéig Budapesten, Debrecenben,
Gyôrben, Miskolcon, Pécsett, Szegeden és Zalaegerszegen alakítanak ki, ahol a csekk befizetése mellett általános személyes
ügyintézésre is lehetôség lesz.
A tankönyvek árának befizetési határideje augusztus 15.,
ám ezután is ki lehet fizetni a tankönyveket, amelyet a
tankönyvek átvételekor kell
az iskola felé igazolni.

FA LU H Á Z
Tisztelettel köszöntöm az olvasókat!
Kupi Gábor vagyok Ráckeresztúron élek,
lakom. Baracskán 2013. áprilisától bízott meg az Önkormányzat – 4 órában,
megbízással – a faluházban a népmûvelôi
teendôkkel.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzô Kar mûvelôdésszervezô
szakán 2007-ben végeztem. Továbbá az
Elsô Magyar Szinkronszínész képzôben
szinkronszínész végzettséget szereztem.
Megbízásom óta folyamatosan ismerkedtem a község kulturális szokásaival, hagyományaival, az itt élô és tevékenykedô
emberekkel, civil szervezetekkel, egyesületekkel.
Fontos volt számomra, hogy a hagyományos falunapot – a szûkebb anyagi lehetôséghez képest is – a lehetô legszínvonalasabbra szervezzem az itt élôk
legnagyobb örömére. A szervezésnél figyelembe vettem minden korosztályt és
minden érdeklôdési körû polgárt. Bízom
benne, hogy mindenki meg is találta az
érdeklôdési körének megfelelô kulturált
szórakozási lehetôséget a rendezvény során.
Miután sikerül minél inkább bekapcsolódnom a falu életébe, szeretném
elôsegíteni, hogy minél több kulturált
szórakozási lehetôséget nyújthasson ez a
szép faluház (amelyre a baracskaiak nagyon büszkék lehetnek). Hiszen minden polgárnak (nemcsak a városiaknak)
joga van a közmûvelôdéshez, ahhoz,
hogy itt helyben megtalálja a kulturális
lehetôségeket.
Elsôsorban a fiatalokat kívánom segíteni,
hogy iskolán kívül is megtalálják a kulturált szórakozási lehetôséget, szabadidejüket hasznosan tölthessék el. Ennek kezdeményezésére augusztustól megalapítottuk a Baracskai Dráma Klubot. További
tervem e mellé egy kézmûves klub létre-

hozásai is melynek egyik feladata lenne
a színpadi elôadásokhoz szükséges kellékek elkészítése.
Felnôttképzés keretén belül nehezen
ugyan, de sikerült egy német nyelvtanfolyamot elindítani, és tervezünk további lehetôséget azoknak, akik szeretnének
délutáni, esti oktatásban részt venni.
Nagy örömömre szolgál a Nyugdíjas klub megalakulása is, mely remek
lehetôséget nyújt számomra a jövôben
való együttmûködésre és segíteni kívánom a tagokat abban, hogy minél több

és színesebb programmal gazdagítsam az
összejöveteleiket.
Ennyit szerettem volna rövid bemutatkozásképpen magamról és céljaimról írni.
Baracskán rengeteg jó kezdeményezés és
ötlet van és jó ember is akad elég, aki hajlandó tenni a közösségért. Ezek az erôk
nem mindig hatnak egy irányba, a legfontosabb feladatom ezért az, hogy ezeket az erôket egyesítsem, és egy irányba
tereljem.
Tisztelettel:
Kupi Gábor népmûvelô

Táboroztunk
A „SZEVASZ”, a Baracskai Faluházért
Közhasznú Alapítvány által szervezett
„SZEVASZ Ifjúsági Tábor 2013” idén is
közvetlenül a tanévzárást követôen zajlott le. Ebben az évben a megszokott egy
hét helyett két héten keresztül láttuk
vendégül a gyerekeket. Az alapítvány
kuratóriuma tagjaként és a faluház megbízott vezetôjeként vettünk részt a tábor
programjainak összeállításában, megtervezésében és lebonyolításban, mint
szervezôk és táborvezetôk. Alapvetô célunk az volt, hogy minden nap legyen

valami kiemelkedô program a gyerekek
számára, ami szórakoztató és tanulságos
is egyben.
A mintegy 40 táborozót 3 csapatra osztottuk, akik két héten keresztül pontokat gyûjtögettek a különbözô feladatok
végrehajtásán keresztül. Így vált még izgalmasabbá a sorversenyek, mûveltségi
vetélkedôk sokasága, ahol sok pontot lehetett szerezni.
Volt rendhagyó fizika óra az ELMÛ
ÉMÁSZ fizibusz program jóvoltából
Tóth Pál elôadásában, soha nem látott
derülések közepette. A sok látványos kísérlet mellett még a gyermekek haja is
égnek állt, miközben az elektromossággal kísérletezhettek.
Jártunk a természetben és megismerkedtünk a helyileg honos a gyógynövényekkel és azok hatásaival. Felsétáltunk
az Arany-erdôhöz, ahol a séta alatt megszerzett tudásból rövid kvíz vetélkedôn
keresztül újabb pontokat szerezhettek a
csapatok.
Emelkedtünk a magasba hôlégballonnal
és csodáltuk meg madártávlatból Baracska látképét, Fejes Csaba vezetésével.
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Íjászkodtunk, kézmûveskedtünk az Árpád Nemzetség Hagyományôrzô és
Kézmûves Egyesület jóvoltából.
Jött tûzoltó autó a váli önkéntes tûzoltók
jóvoltából, megjelentek egykorvolt huszárok a Szent László Völgye Lovas
Egyesület hagyományôrzôi felelevenítésében, volt táncház Végi Péterné vezetésével. A tájfutásra Vékony Andor segítségével az iskola mögötti szabadidô parkban került sor.
A gyermekek megismerkedhettek a
bôrmûvességgel, a nemezelés technikájá-

KIDOBOLÓ
Tábor
val, a kôfestéssel, a decoupage fortélyaival, stb. az Alkot6ok Egyesület, Polgár
Ági, Szántó Andrea és Czigányik Mónika jóvoltából.
Bár e cikk keretén belül nincs lehetôség
minden programról beszámolni, de az
érdeklôdô figyelmébe ajánlanánk a faluház facebook profilját, ahol rengeteg kép
elérhetô a táborról.
Jövôre ugyanitt, ugyanekkor találkozunk!
Kupi Gábor, Porkoláb Ivett
táborvezetôk
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Gyerekszáj

„A z elsô napon volta
k bemutatkozós játékok, aztán jöt
t hozzánk
egy tudós ember, a Böbén
ek felállt
a haja. Kitaláltuk, hogy
mi leg yen
a nevünk. A kékeknek
Pont azok,
a sárgágnak Angry bir
ds, a pirosaknak Vörös villámok
lett a csapatneve. Lett egy új ba
rátom, úg y
hívják Nóri.
Volt kreatív nap, tájfut
ás, buli,
karaokee, íjászat, hôlég
ballonozás,
mesejáték. Még Martonv
ásárról is
átjöttek a huszárok, Vá
lból pedig
egy nagy tûzoltó autó.
Végül a pirosak nyertek, kékek let
tek a másodikak, sárgák lettek
a harmadikak. Nagyon jó volt mi
nden, Anita így mond aná »Csud
i jó volt!«”
Kolozsvári Kata

Köszönet…

A „SZEVASZ Ifjúsági Tábor 2013” a
Völgy Vidék Közösséghez 2011-ben benyújtott nyertes pályázat alapján az Európai Unió LEADER támogatásának felhasználásával valósult meg.
Ezúton is kifejezem köszönetemet Ba
racska Község Önkormányzatának és
képviselôtestületének a helyszínhasználat
biztosításáért és az elôfinanszírozásban
nyújtott hathatós támogatásáért. Köszönöm a színvonalas táborvezetést és
szervezô munkát, valamint az állandó
felügyeletet az azt biztosítóknak. Egyenként köszönöm azok segítségét, akik a
kulturált étkezés lebonyolításában vettek részt a két hét folyamán a hímzô kör
égisze alatt. Köszönet jár azoknak, akik
az önkéntes munkájukkal programot biztosítottak, vagy mint segítôk, idôszakos
felügyelôk, szervezôk, támogatók vették
ki a részüket a feladatokból.
Célunk volt, hogy a táborlakók a két
hét együttlét alatt jól érezzék magukat,
megôrzôdjenek szüleik további örömére,
barátkozzanak és minden nap hasznos tudással feltöltôdve, új információkkal gazdagabban térjenek haza. Bízom benne,
hogy mindezeket sikerült elérnünk, és jókedvet tudtunk csinálni, amely mindenkit elkísér a következô programjainkig.
Kérem, hogy a továbbiakban is támogassa adománnyal, felajánlással, önkéntes
munkával a SZEVASZ Alapítvány céljai
megvalósítását, amelyeket megtalál honlapunkon, a http://szevasz2010.5mp.eu,
„Céljaink” menüpont alatt.
Molnár Balázs, kuratórium elnöke
SZEVASZ Alapítvány

KIDOBOLÓ
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XXI. Baracskai Falunap
2013. július 12–13.

A hagyományos Baracskai Falunap keretén belül az 1892. július 6-án eltávozott Kozma Ferencre emlékeztünk, akit
Baracskán helyeztek végsô nyugalomra.
Kozma Ferenc a hazai újkori lótenyésztésben kiemelkedô érdemeket szerzett.
Az általános iskola – melynek névadója Kozma Ferenc – július 12-én este az
emlékhelyen lerótta kegyeletét, majd egy
méltóságteljes fáklyás felvonulás után, a
faluháznál koszorút helyezett el. A koszorúzáson képviseltette magát a BV. Intézet, a plébános úr, polgármester úr,
óvodai dolgozók, valamint képviselôk és
néhány lakos is.
E megemlékezéssel kezdôdött a Baracskai Önkormányzat által szervezett – már
hagyományossá vált – Baracskai Falunapok.
Szombaton egész napos programokkal
folytatódott a rendezvénysorozat, dacára annak, hogy ebben az évben – az elmúlt évihez képest – csupán a töredék
költségbôl gazdálkodhattunk a falunapra elôirányzott keretbôl. Mégis – véleményem szerint – ez nem befolyásolta a jókedvet és a jó hangulatot, a programok
sokaságát és változatosságát, kellemes
hangulatban zajlott a rendezvény. Minden korosztály, illetve érdeklôdési kör
megtalálta a kikapcsolódási lehetôséget
a nap folyamán. Az idôjárás is kegyes
volt, reggeltôl estig szép idôben lehetett
részünk. Így zajlott le délelôtt a Futapest
és a Baracskai Falukupa.
A község szabadidôparkjában délután
2-tôl folyamatosan kézmûves kirakodó-

vásározók érkeztek igényes portékájukkal. A legkisebbek is örülhettek, hiszen
legnagyobb örömükre egész nap rendelkezésre állt a légvár, valamint népi játszóház is volt.
A Rendôrség is megjelent – na nem valamiféle rendbontás miatt – hanem,
hogy egy szolgálati autót felvonultasson. A rendôrök szüntelenül válaszoltak
a gyerekek kérdéseire, továbbá az autót
kívülrôl-belülrôl bemutatták
A Falunapot Boriszov Zoltán polgármester úr nyitotta meg, majd megnyitó gondolatai után, „Baracska Közéletéért Emlékérmet” adott át Mészáros Jenônének
és Schmidt Józsefnének közösségi tevékenységük elismeréséül, akiknek ezúton
is gratulálunk.
A megnyitót kulturális mûsorok követték, emelkedett a fesztiválhangulat, az éjszakába nyúló buli, mulatás csak ezután
vette kezdetét.
Valamennyi mûfaj kedvelôire gondoltunk
a szervezésnél, ezért volt modern tánc

(Zoltán Erika Tánciskola növendékei),
operett Pohly Boglárka énekmûvésszel és
musical Vas Virág elôadásában.
A Baracskai Dalkör dalai és a Happy
People társulat paródia szösszenetei után
következtek a valódi izgalmak a tombolahúzás alatt. Miután a fôdíj (egy kerékpár) is kisorsolásra került, már készen
állt a Pedrofon Zenekar hogy húzza a
talp alá valót rock and roll számaival.
A”klasszikus mulatós” – Kothencz Lajos elôadásában – sem hiányozhatott,
akit nyilván a mûfaj kedvelôi jól ismernek a Nóta TV-bôl. A hangulat végleg a
tetôfokára hághatott, mire elérkeztünk
a falunap fénypontjához, a tûzijátékhoz.
Fényesô hullott Baracskára, és éjjel 1
óráig tartott az utcabál és a jó hangulat.
Mint szervezô, szeretném megköszönni
mindenkinek a munkáját, az összefogást,
a felajánlásokat Baracska vállalkozóinak,
magánszemélyeknek és nem utolsó sorban a hivatal dolgozóinak.
Kupi Gábor népmûvelô
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EGYHÁZ

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
Június 24-én két új papot szentelt a Püspök atya Székesfehérváron.
A Kaszap – kupáról idén is lelkesen tért
haza az egyházközség focicsapata, a BAKER FC. 3. helyezést értek el a bajnokságon.
A Székesfehérvári Egyházmegye ebben az évben a város önkormányzatával
együtt ünnepli Szent István király halálának 975. évfordulóját. A nagyszabású rendezvénysorozat legkiemelkedôbb
ünnepe augusztus 14. (szerda), a vá-

ros fogadalmi napja lesz. Ezen a napon
10 órakor várják a Szent Jobb érkezését Budapestrôl a Székesegyházba, ahol
15.30 óráig szervezetten tiszteletüket
tehetik az egyházmegye hívei és polgárai. Ezután 16.30-ig énekes, zenés áhítat
lesz a város egyházi és világi kórusainak
közremûködésével.
Az ünnepi liturgia 17.00 órakor körmenettel kezdôdik a Székesegyháztól
a Romkertig, a Szent Jobb és Szent István fejereklyéjével. A Nemzeti Emlékhelyen felállított szabadtéri oltárnál szentmise lesz.

KÖSZÖNET
Az egyházközség és a képviselô-testület
köszönetét fejezi ki minden adományért,
melyet a templom tornyának felújítására
adományoztak.
Spányi Antal püspök atya augusztus 25én, (a megszokott idôponttól eltérôen)
de. 10 órakor, ünnepi szentmise keretében megszenteli a felújított templomot.
Erre az ünnepi szentmisére szeretettel
várunk minden adományozót és a Kidoboló minden kedves Olvasóját!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

ÖSSZEFOGÁS
Túl azon, hogy egy falunap fontos egy faluközösség életében,
igényeket is támaszthat, hogy megszépítsük a környezetünket.
A ligetes, szép parknak egy kis ékszere a tó, azonban az elmúlt
évben ellepte a hínár, benôtte a nád és oda nem illô dolgok is
szennyezték a tavacska vizét.
A falunapot megelôzôen a tóra lejárogató amatôr horgászok egy
részével találkozott azon gondolatom, hogy a szabadidôpark,
az erdô, valamint a tó körüli rész nem maradhat így.
Horváth Attila vezetésével, és néhány lelkes fiatal segítségével
sikerült kitakarítanunk a tavat és meg tisztítani a parkot egy
konténer szeméttôl.
Köszönet jár azoknak, akik ezt a munkát elvégezték, hogy
szebb legyen a környezetünk. Remélem sok hasonló kezdeményezésben lehet még részem, hogy mindenki láthassa, hogy saját környezetünket tisztán lehet és tisztán is kell tartanunk. Ez
mindannyiunk felelôssége!
Kupi Gábor
faluház

A takarításban résztvevôk egy része

R E N D Ô R KA P I T Á N Y S Á G

A fürdôzés szabályai
• Fürödni a kijelölt fürdôhelyen, illetô
leg ott szabad, ahol a fürdés nem esik tiltó rendelkezés hatálya alá!
• A kijelölt fürdôhely határa a parton
60×30 cm méretû, fehér alapú, kék hullámzó vízen fekete felsôtestet ábrázoló
táblával, a vízen vörös-fehér függôlegesen
csíkozott, henger alakú, legalább 50×50
cm-es bójákkal van megjelölve.
• A kijelölt fürdôhely határát jelzô táblán kék mezôben fehér nyíllal és a távolság (méter, kilométer) feltüntetésével van
a fürdôhely hossza jelölve. A 120 cm-nél
mélyebb víz határát tavakon „120 cm”
feliratú tábla jelöli.
• Állat a kijelölt fürdôhelyen nem fürödhet! A fürdôhely területén a fürdési szezonban horgászni nem szabad!
• A kijelölt fürdôhelyet igénybevevôket
a fürdôhely területén jól látható he-

lyen elhelyezett fürdôhelyi rendtartás tájékoztatja a víz minôségérôl és annak megôrzésével kapcsolatos használati szabályokról, a levegô és a víz aktuális hômérsékletérôl, a víz mélységérôl,
a fürdô rendeltetésszerû használatával összefüggô kötelmekrôl, és az egyéb
közérdekû információkról.
• Az úszóeszközök (vízibicikli, gumimatrac, illetve más felfújható eszköz) használata szintén fürdésnek minôsül, így ezek

használatára is a fürdés szabályai vonatkoznak. Fürdôzôk közelében úszóeszközöket használni csak úgy szabad, hogy
azok a fürdôzôket ne veszélyeztessék.
• Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó
12 éven aluli gyermek csak felnôtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben. Gyermek és ifjúsági csoportok esetén a csoport vezetôjének a
fürdôzôk létszámának megfelelô számú,
úszni tudó és vízi mentésben jártas felnôtt
személyekbôl figyelô és mentô ôrséget
kell állítania.
• Tilos fürdeni hajóútban, kikötôk, hajóállomások, vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák területén, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület megvilágított,
és legfeljebb a mély víz határáig.
• Az I. fokú viharjelzés – percenként
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negyvenötször felvillanó sárga színû
fényjelzés – esetén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra tilos fürödni.
• A II. fokú viharjelzés – percenként kilencvenszer felvillanó sárga fényjelzés –
esetén fürödni tilos.

Hasznos tanácsok fürdôzôknek

Gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek.
A szélben elsodródott fürdôeszközök,
felfújható vízi játékeszközök után ne ús�szanak, mert az életüket veszélyeztetik,
ha ezt mégis megteszik és elsodródnak,
maradjanak a felfújható eszközön, míg a
segítség megérkezik, és ne hagyják el azt.
A fürdés vagy vízi jármû használata elôtt
alkoholt vagy más hasonlóan ható szert
(kábító vagy pszichotróp anyagot) ne fogyasszanak.
Ne közvetlenül étkezés után menjenek a
vízbe úszni, fürdeni.
Felhevült testtel ne ugorjanak hirtelen a
vízbe, elôtte mosakodjanak le.
Vízi jármûvön vagy felfújható fürdô
eszközön, gumicsónakban, gumimatracon, a vízterületen ne aludjanak el.
Ismeretlen vízterületen óvatosan mérjék
fel a meder jellemzôit, a vízmélységet a
fürdés elôtt.
A tolvajok kedvenc nyári vadászterülete
a strandok, uszodák környéke. Tömegben senkinek sem tûnik fel, ha valaki felemel egy táskát a földrôl és a kijárat felé
indul vele. A strandok szarkái nem nézik, hogy mit visznek, lehet az strandpapucs, úszószemüveg vagy napolaj, de esetenként komolyabb dolgok is, mint például mobiltelefon, videokamera, autó- és
lakáskulcs, vagy éppen pénztárca,és a személyes iratok.
A strandi lopások a tényleges kár mellett
nem kis bosszúságot is okoznak a meglopottaknak. Ezek a bosszantó esetek odafigyeléssel elkerülhetôek.
A legjobb védekezés a megelôzés.
Ha strandra mennek, használják az
értékmegôrzôt, illetve a csomagokra, táskákra felváltva vigyázzanak, a parkoló
autókban pedig – fôleg látható helyen –
ne hagyjanak táskát, értéket. A strandoláshoz nem feltétlenül szükséges, feltûnô
és értékes használati tárgyakat, nagyobb
mennyiségû készpénzt pedig egyszerûen
hagyják otthon.
Értékeiket semmilyen esetben ne hagyják
ôrizetlenül a strandon sem!
Amennyiben a körültekintô viselkedés,
a megtett óvintézkedések ellenére mégis
bûncselekmény sértettjévé válna, kérjük,
hogy tegyen haladéktalanul bejelentést az
ingyenesen hívható 107-es vagy a 112-es
segélyhívó telefonszámon.
Gárdonyi Rendôrkapitányság
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M U N KA Ü G Y

Tájékoztató munkanélkülieknek,
álláskeresôknek
Ismételten tájékoztatjuk a munkanélkülieket és álláskeresôket, hogy a Munkaügyi Kirendeltségek illetékessége megváltozott. A változásokról a Martonvásári
Járási Hivatal részletes tájékoztatóját a júliusi Kidobolóban olvashatták. Ismételten közöljük, hogy az álláskeresô ügyfelek a 22/460-023-as telefonszám 113-as
mellékszámán tudnak kapcsolatba lépni a Martonvásáron ügyfélfogadást ellátó ügyintézôvel.

K Ö S Z Ö N E T N Y I LV Á N Í T Á S
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Rafael Károlyné (Marika)
temetésén részt vettek, fájdalmunkban, gyászunkban
osztoztak, sírjára koszorút, vagy virágot helyeztek el.
Rafael Károly és családja
Kajászó

FA LU G A Z D Á S Z

Tisztelt Baracskai Termelôk!
Örömmel értesítem Önöket, hogy augusztus 12-étôl újra minden héten ügyfélfogadást tart a falugazdász hálózat Baracskán.
Széles Zsaklin vagyok, Egerben születtem és nôttem fel, tanulmányaimat Debrecenben és Budapesten folytattam. Az idei évben költöztem Pázmándra, s kezdtem dolgozni falugazdászként.
Mindig is érdekelt a mezôgazdaság, így nagy örömömre szolgál, hogy mostantól az
Önök segítségére lehetek a feladataik ellátásában. Jelenleg a kusza helyzet miatt a falugazdászhoz elsôsorban az ôstermelôi igazolványokkal, valamint a területalapú támogatásokkal kapcsolatosan fordulhatnak, de igyekszem ezen kívül is mindenben a
segítségükre lenni.
Ügyfélfogadás helye és ideje:
Faluház, kisterem (Baracska, Kossuth u. 37.)
hétfô, 14–16 óráig
Az ügyfélfogadási idôn kívül kereshetnek a (06-70) 436-2454-es telefonszámon.
Üdvözlettel,
Széles Zsaklin

III. KUKORICA – BÚZA – SÖR
FESZTIVÁL
szeptember 13_14., Martonvásár
K ivon atos p rog ram:
Ocho Macho •  DJ Szatmári
Kaláka együttes •  Ferenczi György és a Racka Jam
Children of Distance •  Szüreti felvonulás és fôzôverseny
A programok 200 Ft-os támogatójeggyel látogathatók. A részletek hamarosan
a város honlapján: www. martonvasar.hu és a www. facebook.com/bbkozpont
oldalon, illetve szórólapokon, plakátokon.
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ORVOSI ÜGYELET
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Ügyfélfogadások

(06-25) 492-021 és (06-25) 492-008

A Szent László
Völgye Segítô Szolgálat

Hétköznap 16 órától, másnap reggel 8 óráig.
Hétvégén péntek 16 órától hétfô reggel 8 óráig.
Ünnepnapokon az ünnepnap elôtti munkanap 16 órától az ünnepnapot követô
munkanap 8 óráig hívható az ügyelet.
Az orvosi ügyelet címe: Ercsi, Esze Tamás út 10.
Általános segélyhívó szám (baleset, rosszullét, szülés): 104
Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon 8–17 óráig orvosi ügyelet
mûködik Martonvásáron, a Brunszvik u. 1. alatti rendelôben (kizárólag járó
beteg ellátás!). A háznál történô ellátást továbbra is az ercsi központi ügyelet látja el. Az ott dolgozó, adatfelvételt intézô asszisztens, nôvér meglelelô informálása a betegek érdeke, ezért kérjük, az ô kérdéseire pontosan válaszoljanak, hogy
a helyszínre érkezô orvos a lehetô legtöbbet tudja a betegrôl!

Ügyfélfogadás: hétfô, 14–16 óráig
Faluház, kisterem
(Baracska, Kossuth u. 37.)
Ügyfélfogadási idôn kívül:
(06-70) 436-2454

Védônôi
szolgálat
Baracska, Kossuth u. 29.
Rehus Éva, védônô
Telefonszám: (06-22) 454-560
(06-30) 473-8908
email: vedono@baracska.hu
TANÁCSADÁS
Várandós és nôvédelmi
kedd: 15–16-ig
csütörtök: 12–13-ig
Csecsemô és kisgyermek
kedd: 14–15-ig
csütörtök: 10-11-ig
Orvossal tartott
kedd: 13–14
Dr. Mayer András
csütörtök: 11–12
Dr. Kolumbán Ottilia
A tanácsadásokra elôzetes
idôpontegyeztetés szükséges
a fenti elérhetôségeken.
Pölöskeyné Máté Valéria,
iskolavédônô
Kozma Ferenc Általános Iskola
Baracska, Templom u. 19.
Tel.: (06-30) 468-2961
Fogadóóra:
péntek 8–9-ig a fejlesztô szobában

Kidoboló
Megjelenik:
Felelôs kiadó:
A szerkesztôség

Háziorvosok
dr. Mayer András

Tel.: 06-22 580-017,
06-20 933-94-87
Rendelési ideje Baracskán
Hétfô: 7.30–9.00
Kedd: 14.00–15.30
Szerda: 7.30–8.00
Csütörtök: 14.00–15.30
Péntek: 7.30–8.00
Rendelési ideje Kajászón
Hétfô: 14–17  |  Szerda: 9–12
Péntek: 9–12

Tóthné dr. Kolumbán Ottília

Tel.: 06-30 395-40-44
Rendelési ideje Baracskán
Hétfô: 12–16  |  Kedd: 8–11
Szerda: 13–16  |   Csütörtök: 8–11
Péntek: 7.30–11
A rendelés helye mindkét orvos esetében: Baracska, Kossuth u. 34.

Gyógyszertári ügyelet
Telefonszámok:

Martonvásár: (06-22) 569-146
Ráckeresztúr: (06-25) 455-812
Ercsi: (06-25) 505-790
AUGUSZTUS 24–25.: Ráckeresztúr;
31–szeptember 1.: Ercsi
SZEPTEMBER 7–8.: Martonvásár;
14–15.: Ráckeresztúr;
21–22.: Ercsi; 28–29.: Martonvásár
I mpresszum

havonta
Baracska Község Képviselô-testülete
Lapzárta:
címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
szeptember 27.
telefon: (06-22) 454-050
Várható megjelenés:
e-mail: kidobolo@baracska.hu
Szerkesztô:
Kupi Gábor
október 14.
Tördelés:
hammergrafika.hu
Hirdetésfelvétel: az Önkormányzat épületében
Kérjük, hogy az újságban megjelentetni kívánt írásokat gépelve, lehetôség szerint
elektronikus adathordozón (CD, pendrive, stb.) a fenti idôpontig juttassák el a
szerkesztôségbe. Lapzárta után a szerkesztôségbe eljuttatott írásokat nem áll mó
dunkban megjelentetni.
A szerkesztô

Családsegítés:
minden hétfôn 9–10 óráig
Gyerekjóléti szolgálat:
minden szerdán 9–10 óráig
Helyszín: Tanácsterem

Széles Zsaklin falugazdász

Közérdekû információk
Baracska Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Székhely: Baracska, Kossuth u. 29.
Az ügyfélfogadás ideje:
hétfô: 8–12 óráig; szerda: 8–12,
13–16.30 óráig; péntek: 8–12 óráig
Központi szám:
(06-22) 454-050; (06-22) 580-180
Pénzügyi Iroda: (06-22) 580-019
Adóiroda: (06-22) 580-010

Fogorvosi rendelô

dr. Megyeri Renáta
(Baracska, Kossuth u. 17.)
Bejelentkezés rendelési idôben:
(06-30) 2381-002

Községi könyvtár

az iskola épületében
Kedd: 12–14 óráig
Teleház Klub a Faluházban
Hétfôtôl péntekig: 15–19 óráig
Vízellátási problémák, vízóraállás:
(06-30) 451 0573
Szennyvízzel kapcsolatos problémák:
(06-30) 641 6935
Fejérvíz Bicskei Üzemmérnökség
ügyfélszolgálat: (06-40) 200 341
Elektronikus ügyintézés:
www.fejerviz.hu

Baracskai polgárôrség
8.00–22.00 között hívható:
(06-30) 377 4386
Egyéb idôpontokban hívható
a Gárdonyi Rendôrkapitányság
(06-22) 355 003
BRFK Központi ügyelet: 107, 112
Zöldszám: (06-80) 323-232
Honlap:
http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
E-mail:
baracskaipolgarorseg@gmail.com
Számlaszám: Kápolnásnyék és
Vidéke Takarékszövetkezet:
57800057–10007297

