A BAR ACSK AI ÖNKOR M Á N YZAT LAPJA

KIDOBOLÓ
X XI. évfolyam 1. szám

A tartalomból
Képviselô testületi hírek......................2
Jegyzôi sorok.......................................8
Alpolgármesteri sorok.......................10
Faluház.............................................11
Óvoda..............................................11
Egyház..............................................12
Lakossági tájékoztatók......................13
Olvasói sorok...................................16
Érdekességek Baracskáról..................18
Sajtóközlemény – Budapest...............20
Egészségügy......................................21
Rendôrségi rovat...............................23

INGYENES

A

2013. ja nuá r

katolikus egyházi kalendárium szerint a farsang ünnepe víz-

kereszt és hamvazószerda közé esik, melyhez számtalan népi hagyomány kapcsolódik. A párválasztás mellett a farsang lényege a szabályok felrúgása és kigúnyolása. Az álarcok és a maszkok viselése is
erre vezethetô vissza: a névtelenség, az „arctalanság” biztosítja mindenki számára a féktelen mulatozást. A záró három napot „farsang
farkának” is nevezik. Ezek a felszabadult mókázás igazi napjai. „Felkötjük a farsang farkát” – mondták még jó ötven éve is az idôsebb
emberek, ha farsang idején meglátogatták a rokonokat, barátokat,
ismerôsöket, vagy szórakozni mentek.
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2013. január

KÉPVISELÔ TESTÜLETI HÍREK
A 2012. november 27-én
megtartott ülésen nem volt
jelen Tóthné dr. Kolumbán
Ottilia képviselô.
– A lejárt határidejû határo
zatok végrehajtásáról és a két
ülés közötti eseményekrôl
szóló írásos polgármeste
ri tájékoztató elfogadását
követôen arról határozott a
testület, hogy nem lépteti ha
tályba Az egyes tiltott, közös
ségellenes magatartásokról
szóló 22/2012. (X.31.) ön
kormányzati rendeletet.
– Felülvizsgálatra, illetve új
jáalkotásra került A közterü
letek használatáról szóló he
lyi rendelet, amely 24/2012.
(XI.28.) számon 6 igen sza
vazattal lett elfogadva. A
rendelet a Kidobolóban ol
vasható.
– A helyi környezet védelmé
rôl, a közterületek és ingat
lanok rendjérôl, a település
tisztaságáról szóló 1/2005.
(I.28.) önkormányzati ren
deletet 5 igen szavazattal ke
rült módosításra. (A rendelet
módosításának elfogadása
kor Szûcs Norbert képviselô
nem tartózkodott az üléste
remben.) A 25/2012.(XI.29.)
számú módosító rendelet sze
rint a lakossági hulladékszál
lítási díj mértéke: 4,01 Ft/
liter+áfa. Kérelem alapján a
meghatározott díj megfize
tése alól 50 %-os mentesség
ben részesül:
„a) az a 70 év feletti, egye
dülálló baracskai állandó la
kos, aki életvitelszerûen a be
jelentett állandó lakcímén
tartózkodik, az ingatlant
egyedül lakja és nyugdíjon kí
vül egyéb jövedelemmel nem
rendelkezik,
b) az a 75. életévét betöltött
házaspár, ha mindketten be
töltötték a 75. életévüket,
mindketten baracskai állandó
lakosok, a bejelentett állandó
lakcímükön életvitelszerûen

tartózkodnak, az ingatlant
egyedül lakják és a nyugdí
jon kívül egyéb jövedelem
mel nem rendelkeznek”.
– Felülvizsgálatra
és
a
26/2012. (XI.29.) számú ren
delettel módosításra került az
óvodai és iskolai gyermekét
keztetési nyersanyagnorma,
valamint a felnôtt étkeztetés
nyersanyagnormájának és té
rítési díjának megállapításá
ról szóló 14/2006.(IX.15.)
önkormányzati rendelet.
– A rendelet módosítását
követôen szükségessé vált a
gyermekétkeztetésre vonat
kozó vállalkozói szerzôdés
módosítása is, amit egyhangú
igen szavazattal fogadott el a
testület.
– 2013. január 1-jétôl változ
tatások történtek a helyi adó
rendeletben is. Az iparûzési
adó mértékét 6 igen szava
zattal 1,8%-ra módosította a
testület. A kommunális adó
mértéke 5 igen és 1 nem sza
vazattal évi 8 000 Ft-ban ke
rült meghatározásra. (Igen
nel szavazott: Boriszov Zol
tán, dr. Herczeg József, dr.
Mayer András, Pintérné
Bernyó Piroska, Szûcs, Nor
bert, nemmel szavazott: Be
csei Andrásné.)
– Módosításra került az ön
kormányzat 2012. évi költ
ségvetése. Az önkormányzat
és a hozzátartozó önállóan
mûködô és gazdálkodó va
lamint az önállóan mûködô
költségvetési szerveinek mó
dosított bevételi és kiadá
si fôösszege 342 242 ezer
forintban lett megállapít
va. A polgármesteri hivatal
köztisztviselôi létszámkerete
2013. január 1-jétôl 8 fôben
került meghatározásra.
– Az Önkormányzat össze
vont költségvetésének 2012.
I-III. negyedévi teljesítése
269 164 ezer forint bevéte
li és 262 985 ezer forint ki

adási fôösszeggel került meg
állapításra. Ezen belül az ön
kormányzat
költségvetése
203 647 ezer forint bevétel
lel és 199 363 ezer forint ki
adással, a polgármesteri hiva
tal költségvetése 58 295 ezer
forint bevétellel és 56 608
ezer forint kiadással, a Falu
ház költségvetése 7 222 ezer
forint bevétellel és 7 014
ezer forint kiadással teljesült.
–A
Baracska-Kajászó-Vál
Viziközmû Beruházást Le
bonyolító és Üzemeltetô In
tézményi Társulás 2012. évi
költségvetésének módosítá
sa 54 643 ezer forint bevé
teli és 54 643 ezer forint ki
adási fôösszeggel, a 2012.
I–III. negyedévi beszámolója
18 375 ezer forint bevétellel
és 9 858 ezer forint kiadással
került elfogadásra.
– Az
Önkormányzat
és
költségvetési
szerveinek
2013. évi koncepcióját az
elôterjesztés szerinti tarta
lommal, illetve az elhang
zott kiegészítéssel elfogadta a
képviselô-testület.
– 2012. december 1-i hatál�
lyal, szakfeladati változások
miatt módosításra került a
Kozma Ferenc Általános Is
kola Alapító Okirata.
– A képviselô-testület úgy ha
tározott, hogy Tordas és Gyú
ró községek döntéséhez csat
lakozva 2013. január 1. nap
jától nem kíván részt venni az
építéshatósági társulásban.
– Felülvizsgálatra és a módo
sításokkal elfogadásra került
az I. és II. számú háziorvosi
körzet valamint a fogorvos
feladat ellátási szerzôdése.
– Úgy határozott a testület,
hogy 2013. évi költségvetés
ének elfogadását követôen
rendeli meg a Templom u.
19. szám alatti iskola régi
épületének állapotfelméré
sét, tartószerkezet-tervezôi
véleményét, Tóth Attila szé

kesfehérvári vállalkozótól az
ajánlata szerinti 100 ezer fo
rint + áfa összegért.
– A Keresztény Családok
Köre kérelmére módosításra
került a 2012. évi Civil Alap
ból történt támogatásuk fel
használási lehetôsége.
– A képviselô-testület fel
hatalmazta a polgármes
tert, hogy a Kistérségi Nép
egészségügyi Intézet által a
fogorvosi rendelônél feltárt
akadálymentesítési problé
ma megszüntetésére kérjen
határidô módosítást.
– A testület tudomásul vet
te a polgármester tájékozta
tóját, miszerint a háziorvosi
rendelôk várótermeinek va
kolatjavítását és egészségügyi
meszelését közmunkásokkal
végezteti el, így a munkavég
zés anyagszükséglete miatt je
lentkezik csak nem tervezett
kiadás.
– A UPC Kft. kérésére hoz
zájárult a képviselô-testület,
hogy a helyi kábeltelevíziós
szolgáltatás ellátásához kö
tött faluházi bérletet 2013.
június 30-áig meghosszab
bítja, január 1-jétôl azonban
a bérleti díjat módosítja. A
szerzôdés ez irányú módosí
tására felhatalmazást kapott
a polgármester.
– Határozat született ar
ról, hogy az önkormány
zat jelenlegi anyagi hely
zetére tekintettel nem tud
ja támogatni a testület a
Csontvelô-transzplantáció
Alapítvány kérelmét.
– Az önkormányzat 2013.
évi belsô ellenôrzési ütem
tervét és kockázatelemzését
az elôterjesztés alapján fo
gadta el a testület.
– Felhatalmazást kapott a
polgármester, hogy a „SZE
VASZ” a Baracskai Faluhá
zért Közhasznú Alapítván�
nyal és a Baracskai Sport
egyesülettel aláírja a pályáza

2013. január
tukkal kapcsolatos, pontosí
tott megállapodásokat.
– Zárt ülésen segélyezéssel
kapcsolatos fellebbezésrôl,
valamint az Arany János
Tehetséggondozó
Prog
ram keretében továbbtanul
ni szándékozó két 8. osz
tályos tanuló tanulmányai
nak támogatásáról tárgyalt a
képviselô-testület.
A december 11-i rendkívüli
ülésrôl távol maradt Pintérné
Bernyó Piroska képviselô.
– Az ülésen elsô napirend
ként a Kozma Ferenc Álta
lános Iskola 2013. január
1-jétôl történô állami fenn
tartásba adásával kapcsolatos
megállapodás került jóváha
gyásra. A megállapodás tar
talmazza a feladatellátáshoz
kapcsolódó létszámadatokat,
vagyonelemeket, a jogok és
kötelezettségek megosztását.
– Ezt követôen hozzájárulását
adta a testület, hogy a Szent
László Völgye Többcélú Kis
térségi Társulás által megha
tározott térítési díjak figye
lembe vételével Martonvásár
Város
Önkormányzatának
Képviselô-testülete – mint
a társulás székhelye szerin
ti önkormányzat képviselôtestülete – a személyes gon
doskodást nyújtó ellátások
térítési díjáról rendeletet al
kosson.
– Megadta a testület az ön
kormányzati adósságkonszo
lidáció végrehajtásához szük
séges nyilatkozatokat és az
eljárásokhoz szükséges pol
gármesteri felhatalmazást.
– Tóthné dr. Kolumbán
Ottilia háziorvos kérésére a
képviselô-testület az alábbiak
szerint hagyta jóvá a II. szá
mi háziorvosi körzet rendelé
si idejét:
Hétfô 
12.00–16.00 óra
Kedd
8.00–11.00 óra
Szerda
13.00–16.00 óra
Csütörtök 8.00–11.00 óra
Péntek
7.30–11.00 óra
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A december 17-i rendkívüli ülésen nem vett részt Szûcs
Norbert képviselô.
– A népmûvelôi álláshelyre
beérkezett pályázatok meg
ismerését és néhány pályá
zó személyes meghallgatá
sát követô döntéskor egyik
pályázó sem kapta meg az
állás betöltéséhez szüksé
ges minôsített többségi sza
vazatot, így a pályázati eljá
rás eredménytelenül zárult.
(A napirendi pont tárgya
lása után dr. Mayer And
rás képviselô távozott az
ülésterembôl.)
– A polgármesteri hivatal és
az Önkormányzat Alapító
Okiratának módosítását va
lamint egységes szerkezetbe
foglalását 5 igen szavazattal
fogadta el a testület.
– A Szent László Völgye
Többcélú Kistérségi Társulá
si Megállapodás módosítása
és egységes szerkezetbe fog
lalása szintén 5 igen szavazat
tal került elfogadásra.
– Egyhangú igen szavazattal
került kiegészítésre az Építés
hatósági Társulásból történô
kilépési szándékról szóló
346/2012. (XI.27.) határo
zat, miszerint a képviselôtestület 2012. december 31.
napjával megszünteti az Épí
téshatósági Társulást.
– Megvitatásra került az Ön
kormányzat és a VHG Kft.
között kötendô, hulladék
szállításra és elhelyezésre
vonatkozó együttmûködési
megállapodás tervezet, és
döntés született arról, hogy
az elhangzott módosítások
átvezetése, valamint a VHG
Kft-vel történt egyeztetése
után a következô ülésen is
mét napirendre kerül megál
lapodás ügye.
– A polgármester ismertet
te, hogy a személyszállítással
kapcsolatos közbeszerzési el
járás lezárult. A 2013. január
1-tôl aktuális személyszállí
tással kapcsolatos teendôkrôl
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még december hónapban
dönteni kell.
– A képviselô-testület módo
sította, illetve visszaállította a
polgármester költségtérítésé
nek mértékét, melyet 2012.
augusztusában tartós távollé
te miatt csökkentett.

rint fizeti a vállalkozónak a
gyermekétkeztetés díjait:

December 20-án rendkívüli
képviselô-testületi ülésre került sor.
– A képviselô-testület fel
hatalmazta a polgármestert,
hogy a közbeszerzési eljárá
son nyertes ajánlattevôvel,
az ALBA Volán Zrt-vel kösse
meg a személyszállításra vo
natkozó 2013. január 1-jétôl
érvényes
Közszolgáltatási
Szerzôdést.
Döntés született a viteldíjak
ról és a hatékonyabb jegy
értékesítés miatt szükséges
ellenôrzésekrôl.
– A képviselô-testület 2013.
I. félévi munkatervének vala
mint a 2013. évre vonatkozó
teljesítménykövetelmén yek
alapját képezô célok megha
tározása napirendi pontnak
a tárgyalását a januári ülésre
napolta el.

Iskolai étkeztetés:
Tízórai 
134 Ft + áfa
Ebéd:
485 Ft + áfa
Uzsonna:
125 Ft + áfa
  Összesen:
744 Ft + áfa

A képviselô-testület
döntéseirôl bôvebben
2013. január 1-jétôl az óvodai gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagköltségének gyermekenkénti egy napra jutó összege:
Tízórai:
75 Ft + áfa
Ebéd:
230 Ft + áfa
Uzsonna:
75 Ft + áfa
Összesen:
380 Ft + áfa
Az iskolai gyermekétkeztetés
élelmezési nyersanyagköltségének gyermekenkénti egy
napra jutó összege:
Tízórai:
98 Ft + áfa
Ebéd:
310 Ft + áfa
Uzsonna:
98 Ft + áfa
Összesen:
506 Ft + áfa
2013. január 1-jétôl az ön
kormányzat az alábbiak sze

Óvodai étkeztetés:
Tízórai:
132 Ft + áfa
Ebéd:
407 Ft + áfa
Uzsonna:
121 Ft + áfa
Összesen:
660 Ft + áfa

Az étkeztetést igénybe vevô
óvodás és iskolás gyerme
kek után – amennyiben nem
részesülnek normatív ked
vezményben – az élelmezé
si nyersanyagköltséget kell
megfizetniük a szülôknek.
A nyersanyagköltség és a vál
lalkozónak fizetett díj közti
különbözet az önkormányzat
költségvetésébôl kerül kifize
tésre. Ezért kérjük a tisztelt
szülôket, ha gyermekük be
tegség vagy bármilyen egyéb
ok miatt nem veszi igénybe
az étkezést, azt szíveskedje
nek az intézményben jelezni,
mivel a megrendelt és le nem
mondott étkeztetést a vállal
kozó (jogosan) leszámlázza
az önkormányzat felé, ami
– mivel nem fogyasztja el a
gyermek – felesleges kiadást
jelent. Az étkezés lemondá
sát akkor is tegyék meg, ha
a szülôk a kedvezmény mi
att nem fizetnek étkezteté
si díjat.

384/2012.(XII.20.) határo
zat a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés viteldíjainak megállapításáról és a díjalkalmazás
feltételeirôl
1. Baracska Község Önkor
mányzata Képviselô-testülete
2013. január 1. napjától a
menetrend szerinti helyi au
tóbusz közlekedés díját az
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alábbiak szerint állapítja meg
(a díjak az ÁFA összegét tar
talmazzák):
a) teljes áru vonaljegy ára
egyszeri utazásra: 200 Ft
b) tanuló, nyugdíjas havi bér
let ára:
860 Ft
c) egyvonalas havibérlet ára:

3 610 Ft
2. A megállapított viteldíjon
felül
a) 3 000 Ft pótdíjat köteles
fizetni az az utas,
– aki csomagként, kézipog�
gyászként nem szállítható
tárgyat visz be az
autóbuszba,
– aki, vagy az általa szállított
kézipoggyász, illetve élôállat
bepiszkítja a
jármûvet,
b) 5 000 Ft pótdíjat köteles
fizetni az az utas,
– aki vonaljegy vagy bérlet
jegy nélkül, illetve érvényte
len vonaljeggyel,
bérletjeggyel, utazási igazol
vánnyal utazik, továbbá vala
milyen kedvezményt
jogosulatlanul vesz igénybe,
– kutyát érvényes vonaljegy
nélkül szállít.
c) 7 000 Ft pótdíjat köteles
fizetni az az utas (az a) és b)
pontokban foglalt pótdíjös�
szegeken felül), aki tartozá
sát 8 napon belül nem egyen
líti ki.
A viteldíjak 2013. február
1-jétôl kerülnek alkalmazás
ra, január 31-éig a 2012. évi
díjtételek alkalmazandók.

„Az Országgyûlés a kör
nyezet és az emberi egész
ség védelme, a környezet
terhelés mérséklése, a ter
mészeti erôforrásokkal való
takarékos gazdálkodás, az
erôforrás-felhasználás
ha
tásainak csökkentése, haté
konyságának javítása, továb
bá a hulladékképzôdés, illet
ve a képzôdô hulladék ká

ros hatásainak megelôzése,
mennyiségének és veszélyes
ségének csökkentése, továb
bá a használt termékek újra
használta, a fogyasztási lánc
ban szereplô anyagok terme
lési-fogyasztási körforgás
ban tartása, valamint a hul
ladék minél nagyobb arányú
anyagában történô haszno
sítása, és a nem hasznosuló,
vissza nem forgatható hul
ladék környezetkímélô ár
talmatlanítása érdekében”
megalkotta. A hulladékról
szóló, 2012. évi CLXXXV.
törvényt. A 2013. január
1-jétôl hatályos törvény a
2012. évi 160. számú Ma
gyar Közlönyben jelent meg.
A törvény többek között tar
talmazza a hulladékgazdál
kodási tevékenységet végzô
gazdálkodókra, az önkor
mányzatokra és az ingatlan
tulajdonosokra vonatkozó
szabályokat valamint a sza
bálysértési jogkövetkezmé
nyeket is.
A települési önkormányzatok
hulladékgazdálkodási felada
taik ellátása érdekében egy
mással társulhatnak. A tele
pülési önkormányzat a hul
ladékgazdálkodási közszol
gáltatás ellátását a közszol
gáltatóval kötött hulladék
gazdálkodási közszolgáltatá
si szerzôdés útján biztosítja.
Még 2006-ban döntött úgy
169 önkormányzat, hogy a
hulladék kezelésével kapcso
latos közfeladatok és környe
zeti szabályozások, az egysé
ges szolgáltatási színvonal
biztosítására társulást hoz
nak létre. Akkor lett tag
ja Baracska is a Közép-Du
na Vidéke Hulladékgazdál
kodási Önkormányzati Tár
sulásnak. A Társulás eddig
több milliárd forintot nyert
uniós pályázaton. Pályázat
útján valósult meg telepü
lésünkön a temetô mellet
ti régi hulladéklerakó rekul
tivációja is. A hulladékgaz

dálkodási rendszerfejlesztést
érintô pályázat egyik felté
tele volt az egységes díjpo
litika elfogadása. A Társu
lás 2011-ben hirdette meg
a hulladékgyûjtési és szállí
tási közszolgáltatás közbe
szerzési eljárását. A nyertes
ajánlattevôvel, a helyi szol
gáltatók által alapított Kö
zép-Duna Vidéke Konzor
ciummal még ugyanazon
év decemberében aláírás
ra került a közszolgáltatási
szerzôdés, mely tartalmaz
za az éves díj megállapítá
sának eljárását és az önkor
mányzatok rendeletalkotá
si kötelezettségvállalását. A
gazdasági stabilitásra vonat
kozó törvény alapján a la
kosságot érintô kötelezett
ségek testületi elfogadása és
annak hatályba lépése kö
zött 30 napnak kell eltelnie.
Ennek megfelelôen járt el
képviselô-testületünk 2012.
november 27-én megtartott
ülésén, amikor az egységes
közszolgáltatási díjazást al
kalmazva rendeletbe foglalta
a hulladékszállítási közszol
gáltatási díjat.
Baracskán évek óta 110 lite
res gyûjtôedényzet az alkal
mazott. Ennek figyelembe
vételével került elfogadásra
a 2013. évi közszolgáltatási
díj 22 984 Ft + áfa összege,
ami minden társult önkor
mányzat esetében egységes.
A többlet háztartási hulla
dék szállítási szolgáltatás fel
használására jogosító matri
ca ára 2013. évben 367 Ft/db
+ áfa. Az alapszolgáltatás
heti egyszeri háztartási ve
gyes hulladék ürítést, évi
egyszeri lomtalanítást, 8 al
kalommal történô zöldhul
ladék szállítást és 12 alka
lommal történô csomago
lási hulladék házhoz menô
begyûjtését foglalja magá
ba. A számlákat és befizetési
csekkeket rövidesen minden
ingatlantulajdonos
(hasz

2013. január
náló) megkapja a szolgálta
tótól. Természetesen azok
nak az intézményeknek, vál
lalkozásoknak,
amelyek
nek nagyobb ûrtartalmú
edényzetre van szükségük,
lehetôségük van a szolgálta
tótól igényelni.
Településünkön továbbra is
a Velencei-tavi Hulladékgaz
dálkodási Kft. végzi a köz
szolgáltatást. A Kft. janu
ár elején minden ingatlantu
lajdonosnak eljuttatta írásos
tájékoztatóját a házhoz menô
szelektív
hulladékgyûjtési
tudnivalókról és a zöldhul
ladék szállítás lehetôségérôl.
Megeshet, hogy nem min
denki találta meg postalá
dájában a tájékoztatót, ezért
újságunk e számában közöl
jük azt. Kérjük, figyelme
sen tanulmányozzák át, fon
tos információkat és szállítá
si idôpontokat is tartalmaz!
Januártól minden utcában
biztosított a házhoz menô
szelektív
hulladékszállí
tási szolgáltatás, használ
ják ki a lehetôséget. Kérjük,
hogy a községben két he
lyen található gyûjtôszigeten
csak a megfelelô szelek
tív gyûjtôedénybe helyezzék
el a szigorúan szelektíven
gyûjtött hulladékot, általá
nos kommunális hulladék el
helyezése ott tilos!
A nagyobb mûanyag dara
bok nem helyezhetôk be
a gyûjtôedénybe, azokat a
lomtalanítás
alkalmával
szállítják el az ingatlanoktól.
A gyûjtôedények mellé sem
szelektív, sem kommunális
hulladék nem helyezhetô el,
az szabálysértési jogkövetkezménnyel jár!
A lakosság tájékoztatása
érdekében a hulladékgaz
dálkodási közszolgáltatási
szerzôdést a Kidoboló kö
vetkezô számában közzé
tesszük.
Becsei Andrásné
alpolgármester

2013. január
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24/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról
Baracska Község Önkormányzata
Képviselô-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérôl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következôket rendeli el:

1. A közterület használata
1. § (1) Közterületet – az épített kör
nyezet alakításáról és védelmérôl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
54. § (4) bekezdésében meghatáro
zott – rendeltetéstôl eltérô módon
használni csak engedély alapján lehet.
(2) A jelen rendeletben foglaltak alap
ján kiadott engedély nem pótolja a kü
lön jogszabályokban elôírt bejelenté
si, engedélyezési, hozzájárulási köte
lezettséget.
(3) A közterület használata meghat á
rozott idôtartamra vagy meghatáro
zott feltétel bekövetkezéséig engedé
lyezhetô.

2. A közterület használatára vonatkozó kérelem tartalmi elemei
2. § A közterület használatára vonat
kozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezô nevét, lakóhely
ének (székhelyének, vagy telephely
ének) címét, jogi személyek, egyéni
vállalkozók, jogi személyiséggel nem
rendelkezô társaságok esetén bank
számlaszámát és a számlavezetô pénz
intézet nevét),
b) a közterület-használat célját és
idôtartamát, az igénybe venni kí
vánt közterület nagyságát, helyét és a
használatának módját, a napi árusítás
idôtartamának pontos meghatározását,
c) a közterületen folytatni kívánt tevé
kenység gyakorlására való jogosultság
hitelt érdemlô igazolását,
d) zöldterület, közpark használata
esetén a terület helyreállítására vonat
kozó nyilatkozatot,

e) közterületen történô felépítmény
elhelyezése esetén a felépítmény konk
rét helyének megállapítására alkal
mas, szakember által készített hely
színrajzot, megjelenést ábrázoló ter
vet vagy fényképet,
f) kulturális rendezvény, vásár, mutat
ványos tevékenység, vagy egyéb, több
ember részvételével járó rendezvény
esetén a terület takarítására, rendbe
tételére vonatkozó nyilatkozatot.

3. A közterület-használati
engedély tartalmi elôírásai
3. § (1) A közterület-használati enge
délynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyezô megnevezését, az
ügy számát, tárgyát és elôadóját,
b) az engedélyes nevét, lakóhelyét,
székhelyét,
c) a közterület-használat célját és idô
tart amát, vagy azt, hogy az engedély
milyen feltételek bekövetkeztéig érvé
nyes,
d) a közterület-használat helyének,
módjának, mértékének pontos meg
hat ározását,
e) az engedélyezési eljárásban – amen�
nyiben szükséges – közremûködô
szakhatóságok szakvéleményében fog
lalt elôírásokat,
f) közterület-használati díj fizetési
kötelezettség esetén a díj fizetésének
mértékét, módját és határidejét,
g) a közterület folyamatos tisztántar
tásának, valamint a közterületi léte
sítmény karbantartásának és a közte
rület-használat folytán elôállt esetle
ges rongálásnak a helyreállítási köte
lezettségét,
h) az engedélytôl eltérô közterülethasználat következményeire való fi
gyelmeztetést,
i) a közterület-használat közérdekbôl
való megszüntetésének lehetôségeirôl
szóló tájékoztatást, valamint az enge
dély visszavonására való figyelmezte
tést,
j) az engedély érvényességének megszû
nése esetére az eredeti állapot helyreál
lítására vonatkozó kötelezettséget,

(2) Az anyagok és szerkezetek tárolá
sával kapcsolatban ki kell kötni, hogy
a tárolás csak a baleset-, munka- és
egészségvédelmi elôírások betartásá
val történhet.

4. Közterület rendeltetéstôl
eltérô használatának szabályai
4. § Közterület-használati
engedély
szükséges:
a) a közterületbe nyíló: üzlethomlok
zat, kirakatszekrény, védôtetô, ernyô
szerkezet, hirdetô berendezés, továb
bá cég-és címtábla elhelyezéséhez,
b) vendéglátóipari kitelepüléshez,
c) árusító pavilon elhelyezéséhez,
d) árubemutatás céljára, reklámozá
si célú áru kirakásához, valamint köz
területen történô kereskedelmi árusí
táshoz,
e) közterületen lévô, vagy közterület
be benyúló árusító automata, egyéb
árusító berendezés elhelyezéséhez,
f) mozgóbolt üzemeltetéséhez,
g) mutatványos tevékenység gyakorlá
sához,
h) ünnepi rendezvény, kiállítás, tech
nikai bemutató, valamint alkalmi vá
sár, sport és kulturális rendezvény cél
jára,
i) szerzôi jogi védelemben részesülô
játék, riport és dokumentumfilm for
gatásához,
j) tevékenységüket árusítással egybe
kapcsoltan végzô mûvészek mûködé
séhez,
k) lakodalmi sátor közterületen törté
nô elhelyezéséhez,
l) 1,0 m 2 nagyságú vagy annál na
gyobb reklámhordozó, és a közterü
letbe 50 cm-en túl benyúló reklám
hordozó elhelyezéséhez,
m) nyilt szerkezetû elárusító pult elhe
lyezéséhez portrérajzoláshoz,
n) közüzemi üzemzavar elhárításá
hoz, a közút építésével, javításával,
fenntartásával kapcsolatban a közút
területének elfoglalásához a munka
területen belül, továbbá az úttartozé
kok és a közúti közlekedés irányítását
szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
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ha annak idôtartama elôreláthatólag a
72 órát meghaladja.

5. A közterület-használatra
vonatkozó engedélyezési
eljárás általános szabályai

5. § Nem kell közterület-használati
engedély:
a) a sajtó munkatársainak a tájékoz
tatási feladatuk ellátásához szükséges
mértékben,
b) tüzelôanyag, valamint bútorok és
egyéb háztartási felszerelések rakodá
sához és tárolásához, feltéve, hogy a
tárolás a 72 órát nem haladja meg,
c) építôanyag, építéshez szükséges
szerkezetek elhelyezésére, ill. lerako
dáshoz, valamint a bontásból szárma
zó építési anyagok, törmelékek tárolá
sához, feltéve, hogy az a 72 órát nem
haladja meg, és a közlekedést nem
akadályozza,
d) szervezett lomtalanítás idôtarta
mára kihelyezett lom tárolására

7. § (1) A közterület használat engedé
lyezése tárgyában a polgármester át
ruházott hatáskörben, önkormányza
ti hatósági jogkörben jár el.
(2) A közterület-használati engedélyt
annak kell kérnie, aki a közterületet
használni kívánja. A kérelem benyúj
tása a közterület tényleges használatá
nak megkezdésére nem jogosít.
(3) Ha a közterület használata építési
engedélyhez kötött építmény elhelye
zés céljából szükséges, az engedélyt az
építtetônek kell kérnie.
(4) Ha a közterület használata építési
munka végzésével kapcsolatos állvány,
építôanyag elhelyezése céljából szük
séges, az engedélyt a kivitelezônek
kell kérnie.
(5) Kiállítás, vásár, búcsú vagy más
rendezvény tartása iránti közterülethasználati engedélyt a rendezvény
szervezôjének, rendezôjének kell kér
nie.

6. § Nem adható közterület-használati engedély:
a) szeszesital árusítására az eseti ren
dezvények kivételével,
b) göngyöleg elhelyezésére, árukira
kodásra
c) tömegközlekedési jármûvek megálló
iban folytatandó tevékenységre, ha az
nem az utasforgalom érdekét szolgálja,
d) egy éven belül annak a kérelme
zônek, akinek az elôzôleg megadott
közterület-használati hozzájárulását
jogellenes használat vagy díjfizetési
hátralék miatt a közterület-használa
ti szerzôdés felmondásával visszavon
ták vagy a szerzôdést a fenti okok mi
att nem hosszabbították meg,
e) sérült, roncs és forgalomból kivont
jármû, gépjármû közterületen történô
tárolására, üzemképtelen gépjármû
tárolására,
f) zajos, bûzös, füsttel, korommal
vagy gôzzel járó, sugárzó tûz és robba
násveszélyes, valamint a lakosság nyu
galmát egyébként zavaró tevékenység
gyakorlásához, veszélyes hulladék le
rakásához,
g) a közlekedés biztonságát veszélyez
tetô berendezések és anyagok elhelye
zéséhez,
h) olyan tevékenység gyakorlásához,
amelynek közterületen való folytatá
sát jogszabály nem teszi lehetôvé
i) háztartási és egyéb szilárd hulladék
lerakásához

6. A közterület-használati díj
8. § (1) Az engedélyes a közterület
használatáért díjat köteles fizetni a
rendelet 1. sz. mellékletében (ld. 8. oldal) meghatározott díjtételek alkal
mazásával.
(2) A díjat a közterület tényleges hasz
nálatától függetlenül az engedélyben
meghatározott idôtartamra és mér
tékben kell megfizetni.
(3) A létesítménnyel elfoglalt és a te
vékenységhez további területet nem
igénylô közterület nagyságának meg
határozásánál a létesítmény közterü
letre esô vízszintes területét kell szá
mításba venni. Hirdetô berendezés el
helyezése esetén a közterület-haszná
lati díjat a létesítmény hirdetési felü
letének nagysága alapján kell megha
tározni.
(4) A díjfizetés szempontjából minden
megkezdett hónap, nap, m 2 egésznek
szám ít.
(5) A díjbefizetési kötelezettségét az
igénybevevônek az engedélyben meg
határozott idôtartamra vonatkozó
an az engedélyezô határozat közlése
kor, de legkésôbb a közterület-hasz
nálat megkezdését megelôzôen elôre,
Baracska Község Önkormányzata Pol
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gármesteri Hivatala által mûködtetett
házipénztárba (2471 Baracska, Kos
suth u. 29.) történô befizetéssel kell
teljesítenie.
9. § Mentes a közterület-használati díj
fizetése alól:
a) ünnepi, sport és kulturális rendez
vények,
b) az országos, vagy helyi védelem
alatt álló mûemlék épületek felújításá
val kapcsolatos közterület-használat,
c) a szervezett szemétszállítást végzô
szervezeteknek a feladat ellátását szol
gáló hulladékgyûjtô edény elhelyezé
se, valamint az elôre meghirdetett
lomtalanítás idôpontjában a közterü
letre kihelyezett lom által elfoglalt te
rület
d) az önkormányzat intézményei,
e) választás, népszavazás, népi kezde
ményezés kampányának idôszakában
a kampány céljára szolgáló rendez
vény, hirdetô berendezés, kitelepülés
f) egyházi rendezvények,
g) az önkormányzat és szervei megbí
zásából történô munkavégzéssel kap
csolatos közterület-használat,
h) a civil szervezetek által szervezett
rendezvények során igényelt közterü
let-használat.
10. § (1) A közterület-használati enge
dély legfeljebb egy évre adható.
(2) Katasztrófavédelmi vagy védelmi
célból a közterület-használat bármikor
korlátozható vagy megszüntethetô.
(3) Vissza kell vonni az engedélyt, ha
az engedélyes
a) a közterületet az engedélyben
foglaltaktól eltérôen használja,
b) a közterület-használati díjat az
engedélyben
meghatározott
idôpont ig nem fizeti meg.

7. A közterület-használatra
vonatkozó külön elôírások
A kereskedelmi tevékenység
11. § (1) Vendéglátó egység kerthe
lyiség jellegû kitelepülése, valamint
árubemutatás céljára szolgáló bútor
közterületen való elhelyezése akkor
engedélyezhetô, ha a kitelepülés és
az árubemutatás a gyalogosforgalmat
nem akadályozza.
(2) Kiállítások, vásárok és egyéb ren
dezvények szervezôi kötelesek gon

2013. január
doskodni a rendezvény befejezését
követô takarítás elvégzésérôl.
(3) Tilos közterületen – a közvetlen
szállítási elôkészületeket kivéve – gön
gyöleget tárolni.

8. Reklám és hirdetési tevékenység
12. § (1) Hirdetmények, reklámtáb
lák, irányító táblák, kirakatszekré
nyek elhelyezéséhez engedélyt kell
kérni.
(2) Mozgatható reklámtábla csak a
hirdetett üzlet elôtt lehet, közterüle
ten az üzlet nyitvatartási ideje alatt,
ha a közterület-használati engedély
ben meghatározott kivitelben gyártot
ták le és az engedélyben leírtak szerint
helyezték el.
(3) A hirdetô berendezés elhelyezését
engedélyezô határozatnak tartalmaz
nia kell:
a) az engedélyezett hirdetô beren
dezés leírását,
b) a fizetendô közterület-használa
ti díj összegét, befizetésének határ
idejét, módját.
(4) Az engedélyest fel kell szólítani
a hirdetôtábla eltávolítására, ennek
eredménytelensége esetén a közte
rület-használati engedélyt vissza kell
vonni, ha:
a) az engedélyes a hirdetôtáblát
nem az engedélynek megfelelôen
helyezte el, ill. annak méretét vagy
tartalmát az engedélybe ütközô
módon megváltoztatta,
b) az engedélyes tisztántartási, kar
bantartási vagy felújítási kötelezett
ségének felszólítás ellenére sem tett
eleget.
(5) Hirdetmények és plakátok a bel
földi reklám és hirdetési tevékeny
ségrôl szóló jogszabályokban, va
lam int a választójogi törvényben
elôí rt rendelkezések betartása mellett
helyezhetô el.
(6) A hirdetô berendezés fenntartó
inak gondoskodniuk kell a hirdetô
berendezések mûszaki és esztétikai
karbantartásáról, valamint az elavult
hirdetések eltávolításáról a közterület
szennyezése nélkül.
(7) A hirdetményt és a választási pla
kátot csak az arra kijelölt helyen sza
bad elhelyezni, elhelyezése elôtt a ki
helyezését – közvilágítási lámpatest
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oszlopa esetén – az érintett tulajdo
nossal, kezelôvel egyeztetni kell.
(8) Hangos reklámozási tevékenységet
csak engedéllyel, az engedélyben meg
határozott útvonal betartásával lehet
végezni.
(9) Közterületre hirdetési céllal ki
állított gépkocsikon, ezek felületén,
utánfutókon elhelyezett reklámozási
és hirdetési célú közterület-használat,
közterület-használati engedély birto
kában lehetséges.

9. Építési munkálatok
13. § (1) Közterületen építési anyag
tárolására – amennyiben az építési tel
ken belül erre nincs lehetôség – kére
lemre, csak a szükséges idôtartamra
és csak a mûszakilag indokolt terület
re adható közterület-használati enge
dély.
(2) Épülettel, építménnyel kapcsola
tos építési, bontási és tatarozási mun
kákat úgy szabad végezni, hogy por és
egyéb szennyezôdés a közterületre ne
jusson, ill. a vízelvezetés biztosított le
gyen.
(3) Tilos a közterületen bontásból, ta
tarozásból származó hulladék, törme
lék tartós tárolása. Az ilyen anyagokat
folyamatosan, de legkésôbb 72 órán
belül a kijelölt hulladéklerakó helyre
el kell szállítani.
(4) Tilos az igénybevett közterületek burkolatán betont, habarcsot ke
verni.

10. Jármûvek tárolása
14. § (1) Lakókocsi, utánfutó, pótko
csi, kamion, vontató mezôgazdasági
és egyéb munkagép, busz és munka
eszközei csak:
a) saját telephelyen,
b) méretei alapján alkalmas építési
telken tartható.
(2) Közterületen nem tárolható lakó
kocsi, utánfutó, pótkocsi, kamion, ka
mionhoz tartozó vontatvány, munka
gép és annak munkaeszközei.
(3) Tilos a közterületen:
a) jármûvek nagyjavítása, átalakítá
sa, szerelése a KRESZ-ben megha
tározott hibaelhárítás kivételével,
b) gépjármûvek festése, olajcseréje,
c) gépjármûvek mosása
d) közterületre elfolyó szennyezett
víz kiengedése.
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11. Egyéb használati módok
15. § (1) Baracska község teljes terü
letén a közparkokat, köztárgyak kör
nyezetében
lévô
zöldfelületeket,
játszótereket rendeltetésétôl eltérô
módon vagy céllal – gépkocsival, gör
deszkával, kerékpárral, motorkerék
párral és gépjármûvekkel használni
tilos.
(2) Közterületen sátorozni, kempin
gezni tilos.
(3) Tilos közterületen elhelyezni, ki
helyezni olyan tárgyakat, amelyek
mások testi épségét veszélyeztetik, to
vábbá akadályozzák a gyalogos, jármû
forgalmat.

12. Hatósági ellenôrzés
16. § (1) A közterület-használat sza
bályszer ûségének, az engedélyben
meghatározottak betartásának elle
nôrzését a polgármester vagy megbí
zottja végzi.
(2) Az engedélyes köteles a közterü
let-használatra vonatkozó engedélyét
a díjfizetést igazoló szelvénnyel együtt
az igénybevétel helyén, ahol ez nem le
hetséges, ott saját székhelyén, vagy te
lephelyén tartani és a hatóság részére
felmutatni.
(3) Az ellenôrzést végzô jogosultsága
igazolása után az igénybevétellel, ki
helyezéssel kapcsolatos valamennyi
iratot megtekinthet, a közterületre ki
állított berendezési, felszerelési tár
gyat, hirdetô berendezést megszem
lélheti.
(4) Engedély nélküli, valamint az
engedélytôl eltérô közterület-hasz
nálat esetén az ellenôrzést végzô
határidô kitûzésével felhívja a hasz
nálót a használati vagy az engedélytôl
eltérô használat megszüntetésére.

Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén
lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Baracska Község
Önkorm ányzata Képviselô-testületé
nek a közterület-használatának egyes
kérdései rôl szóló 19/2008. (X. 31.)
önkormányzati rendelete.

Boriszov Zoltán
polgármester
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô
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2013. január

Baracska Község Önkormányzata

24/2012 (XI. 28.) önkormányzati rendeletének
1. sz. melléklete
Közterület-használati díjak
1. A közterületbe 10 cm-en benyúló üzlethomlokzat (portál),
kirakatszekrény, üzleti védôtetô, elôtetô, hirdetô berendezés,
fényreklám és cégtábla: 50 Ft/m2/hó
2. Állandó árusító és egyéb fülke: 100 Ft/m2/hó
3. Önálló hirdetôtábla közterületen (a hirdetôtábla felületé
vel számolva): 50 Ft/m2/hó
4. Építési munkával kapcsolatos állvány és építôanyag törme
lék, valamint egyéb faanyag közterületen történô tárolása 30
napon túl: 300 Ft/m2/hó
5. Mozgóboltból történô árusítás: 2 000 Ft/nap
6. Film- és tv felvétel: 5 000 Ft/nap
7. Falunap és búcsúvásár idôszaka alatt a kereskedô alkal
mi árusítóhelyként (sátor, asztal stb.), valamint a légvár és
egyéb nagyméretû, felfújható gyermek-játszóhely után az

üzemeltetô 200 Ft/m2, a 4 m2-nél kisebb alkalmi árusítóhe
lyek esetében egységesen 800 Ft díjat köteles fizetni.
8. A Falunap és búcsú napját megelôzô valamint az azt követô
napokon a helyszínen tartózkodó mutatványos berende
zések (céllövölde, hinta, lakókocsi stb.) után az üzemeltetô
1 000 Ft/nap/berendezés, a Falunap és búcsúvásár napján
2 000 Ft/berendezés díjat köteles fizetni.
A díjat a polgármesteri hivatal házipénztárába elôre kell be
fizetni. A leparkírozást valamint a tartózkodás idejét a jegyzô
engedélyezi.
9. A cirkuszi elôadás helyének berendezése és lebontása nap
ján, ha az eltér az elôadás napjától, az üzemeltetô 1 000 Ft/nap,
az elôadás napján 5 000 Ft/nap díjat köteles fizetni.
10. Javító-szolgáltató tevékenység, amely hiányszakmát ké
pez, mentesül a közterület-használati díj megfizetése alól.

JEGYZÔI SOROK
Ahogy ígértem Önöknek, folyamatos tájékoztatást adok arról, hogy a 2013. január 1. napjával felállított, a baracskai lakosok szempontjából kiemelt fontosságú Martonvásári Járási Hivatalban milyen ügyeket intéznek, milyen ügyfélfogadási renddel és szervezeti felépítéssel mûködnek, illetve milyen változások
álltak be a jogszabályok alapján az egyéb ügytípusok intézhetôsége területén.
Okmányiroda: az okmányiroda 2013. ja
nuár 1-jétôl a járási hivatal törzshivatala
szervezeti egységeként mûködik tovább.
A járási hivatalhoz kerülô ügyek legna
gyobb részét az okmányirodai felada
tok jelentik, így a személyi adat- és lak
címnyilvántartással, útlevéligazgatással
és a közlekedési igazgatással kapcsola
tos feladatok, itt folyik továbbá a sze
mélyazonosító igazolvánnyal kapcso
latos, a személyi azonosítót és a lakcí
met igazoló hatósági igazolvánnyal (lak
címigazolvány) kapcsolatos ügyintézés,
az útlevéllel, útiokmányokkal, jogosít
vánnyal, egyéb gépjármûokmányokkal,
egyéni vállalkozói igazolvánnyal, moz
gáskorlátozottak parkolási igazolványá
val kapcsolatos ügyintézés látnak el. A
martonvásári okmányiroda a járási hiva
tal vezetôje tájékoztatása szerint – válto
zásig – a jelenlegi helyén, Martonvásár,
Budai út 13. szám alatt mûködik tovább.
Hatósági ügyek: a járási hivatal hatósá
gi osztályának hatáskörébe tartoznak az
egyes szociális ellátásokkal (idôskorúak
járadéka, alanyi és normatív alapon
megállapított közgyógyellátásra való jo
gosultság, ápolási, emelt összegû ápolá

si díjra való jogosultság (méltányosság
kivételével), egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság megállapítása), a kom
munális igazgatással összefüggô felada
tok (pl. temetôengedélyezés), a mene
kültügyek, az egyes vízügyi, illetve vé
delmi igazgatási, földrendezési és föld
kiadási ügyek, az érettségi vizsgával,
oktatással, valamint egyes távhô, villa
mos energia és földgázellátással kapcso
latos ügyek. A Martonvásári Járási Hi
vatal a fentebb leírt ügycsoportokban a
Martonvásár, Szent L. u. 2. szám alatti
épületben fogadja az ügyfeleket.
Szabálysértési hatáskörben 2013. janu
ár 1-jétôl szintén a járási hivatal hatósá
gi osztálya jár el, az ügyintézés helyszí
ne: Martonvásár, Szent L. u. 2.
Gyermekvédelem és gyámügy: 2013.
január 1-jétôl a járási hivatal szakigaz
gatási szerveként mûködô járási gyám
hivatalhoz kerültek a jegyzôi és a vá
rosi gyámhivatali feladat-és hatáskörök.
A járási gyámhivatal jogosult eljárni a
gyermekvédelmi feladatokkal kapcso
latos ügyekben (pl. gyermekelhelyezés,
védelembe vétel), a szülôi felügyeleti jog
gyakorlásával, gyermektartásdíjjal, kis

korú házasságkötésének engedélyezésé
vel, örökbefogadással, családi jogállás
rendezésével, gyámsági és gondnoksági,
valamint vagyonkezeléssel kapcsolatos
ügyekben. Ilyen típusú ügyekkel szintén
a Martonvásár, Szent L. u. 2. szám alatti
Járási Hivatalnál foglalkoznak.
Építésügy és építésfelügyelet: az épí
tésügyi feladatokat ellátó általános
elsôfokú építésügyi hatóság a járásszék
hely települési önkormányzat jegyzôje
a járási hivatalokéval megegyezô illeté
kességgel, a 343/2006.(XII.23.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdése értelmé
ben. Ez azt jelenti, hogy a baracskai ál
lampolgárnak Martonvásáron (Budai
út 13.) intézik továbbra is az elsôfokú
építéshatósági ügyeit. Fejér Megyében
a székesfehérvári és a dunaújvárosi já
rásban alakítottak ki építésügyi hivatalt,
mely 2013. január 1. napjától az alábbi
ügyekben jár el:
– A Kormány által rendeletben kiemelt
jelentôségû üggyé nyilvánított általá
nos építésügyi hatósági ügyekben (eze
ket az eljárásokat korábban a megyei
(fôvárosi) kormányhivatal folytatta le).
– Az összevont telepítési eljárásokkal
kapcsolatos ügyekben.
– Amennyiben az integrált eljárásban
építésügyi hatósági eljárás is lefolytatás
ra kerül, a közremûködô, vagy társható
sági feladatokban.
– A nemzeti vagyonról szóló törvény
szerint az állam kizárólagos tulajdonába

2013. január
tartozó építmények vagy a nemzetgaz
dasági szempontból kiemelt jelentôségû
nemzeti vagyonnak minôsülô mûemlé
kek és mûemlék-együttesek, továbbá
országos jelentôségû kulturális és sport
rendeltetésû építmények, valamint azok
közvetlen környezetét jelentô telkek
re vonatkozóan az ott megvalósítandó
közérdekû beruházások ügyeiben, ha a
kormány a beépítés szabályait rendelet
ben megállapította.
– Más hatóságok eljárásaiban szakható
ságként.
– A sajátos építményfajták tekintetében,
amennyiben építésügyi hatóságot külön
jogszabály nem jelöl ki.
– A kihirdetett veszélyhelyzetben szük
séges építésügyi hatósági intézkedések
megtételével és a bekövetkezett épít
ménykárok helyreállításával összefüggô
ügyekben.
– Antennák, antennatartó szerkezetek
és azokhoz tartozó mûtárgyak tekinte
tében.
– Az általános elsôfokú építésügyi ható
ságot érintô kizárási ügyekben.
A járási építésügyi és örökségvédelmi hi
vatal mindezek mellett a mûemlékekkel,
a helyi építészeti értékvédelem alá vont
építményekkel, a mûemléki jelentôségû
területeken a telek közterületi határá
hoz legközelebb, de legfeljebb 50 mé
terre lévô építményekkel kapcsolatos
ügyekben is eljár. Az építésfelügyeleti
hatóság 2013. január 1. napjától nem
csak hivatalból, hanem kérelemre is el
jár. A szabálytalan építmények felkuta
tása, a „jókarbantartás” és életveszély
megszüntetése az építésfelügyelet hatás
körébe tartozik.
Földhivatali ügyek: a Székesfehérvári
Járási Földhivatalhoz (székhely: Székes
fehérvár) tartozik ügyintézés tekinteté
ben Baracska település lakossága.
Munkaügyek: a változás közléséig, de
legkésôbb 2013. június 30-ig a baracskai
állampolgároknak továbbra is a Gárdo
nyi Munkaügyi Központnál kell munka
ügyeiket intézni. ( A változást követôen,
de legkésôbb 2013. július 1. napjától
valószínûsíthetô, hogy a Martonvásári
Járási Hivatalban lehet majd ilyen ügye
ket intézni, errôl – amennyiben mi is ren
delkezünk újabb információval – késôbb
tájékoztatom Önöket.
Állategészségügy és élelmiszer ellenôr
zéssel kapcsolatos ügyek: a jogszabály
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szerint a Dunaújvárosi Járási Állategész
ségügyi és Élelmiszer-ellenôrzô Hivatal
(székhely: Dunaújváros) jár el ezekben
az ügyekben a baracskai állampolgárok
tekintetében.
Népegészségügyi eljárások: a jogszabály
szerint a Dunaújvárosi Járási Népegész
ségügyi Intézet (székhely: Dunaújváros)
illetékességi területéhez tartozik Baracs
ka település.
A jegyzôknél maradó ügyek: csak azok
az ügyek maradnak a jegyzônél, ame
lyekhez a helyi viszonyok ismerete el
engedhetetlen, vagy amelyekben orszá
gosan nem egységes szabályozás és he
lyi mérlegelési lehetôség van. Ilyenek
pl. a helyi adóval összefüggô igazga
tási, az anyakönyvi és állampolgársá
gi ügyek, a települési polgári védelem,
katasztrófavédelmi igazgatási feladatok.
Továbbá az ipar-és kereskedelmi igaz
gatási, a birtokvédelmi feladatok, a ha
gyatéki eljárás, a nem alanyi jogon járó
szociális ellátások, a helyi védettséggel
összefüggô környezet- és természetvé
delmi, a veszélyes ebek nyilvántartásá
val összefüggô feladatok, az óvodáztatá
si támogatás. A jegyzônél lehet továbbra
is intézni a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezménnyel, a kiegészítô gyermek
védelmi támogatással kapcsolatos ügye
ket. A rendkívüli gyermekvédelmi tá
mogatással kapcsolatban pedig a telepü
lési önkormányzat képviselô-testülete a
döntéshozó szerv. Továbbra is a jegyzô
hatáskörében maradt a foglalkoztatást
helyettesítô támogatással, a rendszeres
szociális segéllyel, a lakásfenntartási tá
mogatással kapcsolatos ügyek intézése.
A lakcím változás bejelentésével kapcso
latban annyi módosítás történt 2013.
január 1. napjától, hogy az errôl szóló
törvény szerint az elsôdlegesen eljáró
szerv a baracskai lakosok tekintetében
a Martonvásári Járási Hivatal, a helyi
jegyzônél a 14 év alatti gyermekek, illet
ve a mozgásukban korlátozottak számá
ra van lehetôség a bejelentkezést hely
ben megtenni. Ellenben egy kormány
rendelet már azt mondja ki, hogy a lak
címváltozás bejelentést az állampolgár
belátása szerint megteheti a járási hiva
talban, illetve a helyi polgármesteri hi
vatalban is.
Általános tájékoztatás a Martonvásári
Járási Hivatallal kapcsolatban: a
Martonvásári Járási Hivatal címe: 2462
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Martonvásár, Szent L. u. 2. (a telefon
szám, illetve az e-mail cím ezen cikk
megírásakor még nem volt ismert).
A járási hivatal vezetôje: dr. Koltai Gá
bor. A járási hivatal vezetô szóbeli tájé
koztatása szerint a járási hivatal ügyfél
fogadási rendje az alábbi:
Hétfô:
8 – 12 óra, 13 – 16 óra
Kedd:
8 – 12 óra
Szerda:
8 – 12 óra, 13 – 17 óra
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:
8 – 12 óra
Fontos tudnivaló: a járási hivatal ügyfél
fogadási rendje nem befolyásolja a he
lyi polgármesteri hivatali ügyfélfogadási
rendjét, az a korábban, többször ismerte
tettek szerint alakul 2013. január 1. nap
ját követôen is. Kérem a tisztelt ügyfele
ket, hogy mielôtt ügyeik intézésébe kez
denek, gyôzôdjenek meg arról, hogy az
illetékes szerveknél hogyan alakul az
ügyfélfogadási rend, azokat szíveskedje
nek személyesen csak az általuk megha
tározott napokon felkeresni. Köszönöm!
J O G S Z A B Á LY V Á LT O Z Á S
Az egyes törvényeknek a központi
költségvetésrôl szóló törvény megalapozásával összefüggô, valamint egyéb célú
módosításáról szóló 2012. évi CCVIII.
Törvény módosította a Szociális törvényt, mely módosítás többek között az
aktív korúak ellátását érintette az alábbiak szerint:
2013. január 1. napját megelôzôen nem
lehetett megállapítani az aktív korú
ak ellátására való jogosultságot többek
között annak az aktív korú személy
nek, aki képzési támogatásként kere
setpótló juttatásban, valamint felzárkó
zást elôsegítô megélhetési támogatásban
részesült. Abban az esetben, ha a jogo
sult az aktív korúak ellátására való jo
gosultság megállapítását követôen vett
részt képzésben, s képzési támogatás
ként keresetpótló támogatásban része
sült, akkor az ellátását nem kellett meg
szüntetni, csupán az ellátás folyósításá
nak szüneteltetését kellett elrendelni,
ezzel szemben, ha a jogosult az aktív ko
rúak ellátására való jogosultság megál
lapítását követôen részesült felzárkózást
elôsegítô megélhetési támogatásban,
úgy az ellátásra való jogosultságot meg
kellett szüntetni.
2013. január 1. napjától mindkét ellá
tás esetében (keresetpótló juttatás, fel
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zárkózást elôsegítô megélhetési támoga
tás) ugyanazon gyakorlatot kell követni
mind az aktív korúak ellátásának meg
állapítása, mind pedig az aktív korúak
ellátása folyósításának szüneteltetése te
kintetében, vagyis az aktív korúak ellá
tására való jogosultság nem állapítható
meg, ha a kérelmezô a fent említett ellá
tások valamelyikében részesül, azonban
ha az aktív korúak ellátására való jogo
sultság megállapítását követôen része
sül a fenti ellátások valamelyikében, úgy
az ellátás folyósításának szüneteltetését
kell elrendelni.
A rendszeres szociális segély legmagasabb összegének változása
A közfoglalkoztatással összefüggésben
egyes kormányrendelet módosításáról
szóló 421/2012.(XII.29.) Kormányren
delet többek között módosította:
a) a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások igénylésének és megállapítá
sának, valamint folyósításának részle
tes szabályairól szóló 63/2006.(III.27)
Kormányrendeletet,
a
rendszeres
szociális segély, Szociális törvény 37.
§ (4) bekezdése szerinti legmagasabb
összegének emelkedése tekintetében,
mely összeg 2013. január 1. napjától
44 508 Ft.
Abban az esetben, ha a rendszeres szo
ciális segélyre jogosult családja tagjának
foglalkoztatást helyettesítô támogatás
ra való jogosultságot állapítottak meg,
akkor a rendszeres szociális segély, Szo
ciális törvény 37. § (4) bekezdése sze
rinti legmagasabb összege 44 508 Ft,

vagyis a nettó közfoglalkoztatási bér
90%-ának (44 508 Ft) és a foglalkozta
tást helyettesítô támogatás összegének
(22 800 Ft) különbözete.
A változással érintett ügyfeleket le
vél formájában tájékoztatjuk a részük
re megállapított ellátás összegének
emelkedésérôl. A magasabb összegû el
látást elsô alkalommal január hónapra
tekintettel, február hónapban kell fo
lyósítani.
b) a közfoglalkoztatási bér és a közfog
lalkoztatási garantált bér megállapí
tásáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Kor
mányrendeletet azzal, hogy a közfog
lalkoztatási bér kötelezô legkisebb ös�
szegét bruttó 75 500 Ft-ra növelte.
(ebbôl levonandó 16% személyi jövede
lemadó, 10% nyugdíjjárulék, 7% egész
ségbiztosítási járulék (a természetbe
ni egészségbiztosítási járulék mértéke:
4%, a pénzbeli egészségbiztosítási já
rulék mértéke: 3%), és 1,5% munkaerô
piaci járulék.
A fenti jogszabályhelyek alapján azon
rendszeres szociális segélyre jogosult
személynek, aki egyedül élô, vagy nincs
olyan családtagja, akinek a jövedelmét a
számítás során figyelembe kell venni, a
rendszeres szociális segély összege tehát
nem haladhatja meg a 44 508 Ft-ot a
Kormányrendelet 17/B § (2) bekezdése,
valamint az alábbi számítási mód alap
ján a bruttó közfoglalkoztatási bér ös�
szege: 75 500 Ft. Levonandó adó, és já
rulékok mértéke: 34,5%. A bruttó köz
foglalkoztatási bérbôl levonandó ös�
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szeg: 26 047 Ft. Nettó közfoglalkozta
tási bér:
75 500 Ft – 26 047 Ft = 49 453 Ft
A nettó közfoglalkoztatási bér összegé
nek 90%-a:
49 453 Ft/100×90=44 508 Ft
A közlekedési támogatás megszûnésével
kapcsolatos tájékoztatás
Tájékoztatom az érintetteket, hogy
a súlyos mozgáskorlátozott szemé
lyek közlekedési kedvezményeirôl szó
ló 102/2011.(VI.29.) Kormányrende
let 2011. július 2. napjával történô ha
tálybalépését megelôzô napon hatá
lyos, a súlyos mozgáskorlátozott szemé
lyek közlekedési kedvezményeirôl szó
ló 164/1995.(XII.27.) Kormányrende
letben szabályozott közlekedési támoga
tásra vonatkozó szabályokat legkésôbb
2012. december 31-éig lehetett alkal
mazni, vagyis közlekedési támogatás
ra való jogosultságot legkésôbb a 2012.
december 31. napján benyújtott kérel
mek esetén állapíthatta meg a jegyzô. Ez
tehát azt jelenti, hogy 2013. január 1.
után beadott kérelmek esetén közleke
dési támogatásra való jogosultság nem
állapítható meg.
Általános, már megszokott figyelmeztetés
Az ingatlantulajdonosok feladata (bal
eset esetén ôk az okozott kár meg
fizetôi), hogy az ingatlanuk elôtti jár
daszakasz síkosságmentesítésérôl gon
doskodjanak. Kérem, tegyenek eleget
ezen állampolgári kötelezettségüknek!
Szeleczkyné Szabó Katalin, jegyzô

ALPOLGÁRMESTERI SOROK

Karácsonyozott a község
Köztudott, hogy településünkön már hagyomány a községi ka
rácsonyi ünnepség. Az utóbbi is a Kozma Ferenc Általános Is
kola karácsonyi koncertjével kezdôdött a helyi római katoli
kus templomban. A fenyôk gyanta illata, a gyertyák fénye, a
sok kisgyermek érdeklôdô tekintete mind-mind fokozta a kel
lemes ünnepi hangulatot. Az igazgatónô köszöntôje, a máso
dik osztályosok által bemutatott betlehemi történet, a hit, a
remény és szeretet egységét idézô mese, a nevelôtestülettel
kibôvült iskolai énekkar mûsora, a hangszerek megszólaltatá
sa színessé és meghitté tette az alkalmat. Tóth Béla plébános úr
ezúttal is megtalálta a gyermekek számára is tanulságos, a sze
retet csodás erejét bizonyító történetét. A helyi Dalkör hang
zatos karácsonyi majd újévi dalaival fokozta az ünnep vará
zsát, majd a református lelkész úr méltatta az ünnepet. Befe
jezésként a polgármester úr szólt a megjelentekhez és hívott
mindenkit a faluházhoz, ahol forró tea és forralt bor várt arra,

hogy kellôen átmelegítse fogyasztóit, melyhez hozzátartozott
az elengedhetetlen ünnepi édesség, a diós és mákos bejgli kós
tolása is. A megbízott faluház-vezetô gondoskodott róla, hogy
a finomságokat szép karácsonyi dalok és zene hallgatása köz
ben lehessen ízlelgetni, valamint a társasági beszélgetésekre is
legyen lehetôség a faluházban.
Ahhoz, hogy egy közösségi ünnepség sikeres legyen, emléke
zetes maradjon, többek aktív közremûködése szükséges.
Baracska Község Önkormányzata részérôl ezúton is megkö
szönöm a Kozma Ferenc Általános Iskola pedagógusainak
és diákjainak ünnepi mûsorát, a Dalkör elôadását, a közsé
gi fenyôfa felállításában és díszítésében résztvevôk, valamint a
vendégül látásban közremûködô asszonyok, és a Tavaskert Fo
gadó dolgozóinak tevékenységét, valamint a római katolikus
egyháznak, hogy ismét helyet biztosítottak templomukban a
méltó ünnepléshez.
Becsei Andrásné

2013. január
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FA LU H Á Z
Ez év január elejétôl a Falu
házi teendôket mi, Szánthó
Andrea és Péteri Lôrinc lát
juk el.
A házban állandó program
jaink továbbra is mûködnek.
A TELEHÁZ minden hét
köznap 15–19 óráig látogat
ható, itt internetezésre, szá
mítógépes ügyintézésre (ügy
félkapu) és irodai programok
használatára, szükség ese
tén nyomtatás-, szkennelés-,
fénymásolásra van lehetôség.
Minden csütörtökön este
19.30-tól Somogyi Bea a
Frutty-dance Egyesület ok
tatója
ALAKFORMÁLÓ
TORNÁRA várja az elszánt
érdeklôdôket.
Szombat
délutánonként
14–17 óráig a KÉZIMUN
KA KÖR hölgyei találkoznak
a kisteremben, ahol szívesen

látnak minden kézimunka
iránt érdeklôdôt.
Új szakkör indítását tervez
zük a SAKK kedvelôinek,
Molnár Dániel vezetésével,
ahová várjuk a kezdô és hala
dó játékosokat egyaránt.
Lehetôség volna szakkör ke
retében, szônyegszövôszék
és mechanikus kötôgép hasz
nálatával, kötött és szö
vött textíliák készítésére.
Érdeklôdôket várunk a szak
kör beindításához.
Szeretnénk,
ha
hétköz
nap délutánonként több ki
sebb program is futna, film
nézés, zene hallgatás, kis
kézmûveskedés, ping-pong,
sakk, társasjáték, csocsó stb.,
amolyan NYITOTT HÁZ
formában, ahová bárki betér
het, ha ehhez van kedve.
Folytatjuk a kisebbeknek és

nagyobbaknak szervezett bu
likat, pl. BAMBI BULI, TINI
DIZSI. Ezekrôl értesítünk
mindenkit plakátokon és a
szokott csatornákon.
Ha bárkinek, bármilyen
kérdése, kérése, ötlete van,
megtalálhat minket a FALU

HÁZ BARACSKA facebook
oldalán, valamint telefo
non 06-30 5180-587 vagy
06-22 454-054 számokon,
esetleg személyesen a FA
LUHÁZBAN.
Szánthó Andrea,
Péteri Lôrinc

ÓVODA

Bóbita Krónika
„Esik a hó,
térdig ér már,
Hóból épül
hófehér vár…”
Hóeséssel érkezett a decem
ber, melynek a gyerekek még
szívbôl örülnek. Hógolyó
zás, szánkózás, hóemberépí
tés kedvenc téli idôtöltések,
fôleg, hogy eddig kevés szép
havas napunk volt, olva
dás nélkül. A Mikulás sze
rencsére hó nélkül is meg
érkezett óvodánkba, nem
is kellett más hozzá, csak,
hogy minden óvodás éne
keljen, s ebben nem is volt
semmi hiba. Amíg vártuk az
ôsz, öreg Télapót, megnéz
tünk egy mesét az óvó nénik
bábelôadásában, majd a cso
portszobában készülôdtünk
az érkezésére. Száncsengô
hangja jelezte megérkeztét,
csillogó gyerekszemek kisér
ték lépteit, s minden csoport

ban volt bátor jelentkezô, aki
segített a hosszú úttól meg
fáradt Mikulásnak. Ebbe az
óvodába csupa jó gyerek jár,
hiszen virgácsot senki nem
kapott, csak csomagot, és a
csoportok könyveket. Köszö
netképpen pedig mindenhol
járt a Mikulásnak sütemény,
színezôk, rajzok, versek, és
persze dalok.

Az ünnepi készülôdéshez
hozzátartozik a csoportszoba
feldíszítése, amelybe a gyere
kek is segítettek. Napról nap
ra lett egyre szebb az óvoda.
Minden csoportba készítet
tünk adventi koszorút, és ad
venti naptárat, hogy a gye
rekek is jobban átérezhes
sék az idô múlását, a vára
kozás örömét, a karácsonyra

való ráhangolódást. Az aulá
ba is került egy koszorú, ahol
az egész óvoda összegyûlt, és
együtt énekeltünk, meggyúj
tottuk a gyertyákat.
December 12-e egészen
rendhagyó nap volt nálunk.
Nem amiatt, hogy délelôtt
fogászaton voltunk, ha
nem mert ebéd után elma
radt az alvás. Az iskolások
kal együtt meghívást kap
tunk a Faluházba délután
ra, ahol a Habakuk bábszín
ház elôadásában megnéztük
a Diótörô c. mesét. Most is
nagyon jól szórakoztunk, hi
szen mint mindig színvona
las mûsort láttunk, gyönyörû
bábokkal, díszletekkel, és a
gyerekeket bevonva meséltek
a szereplôk. Hogy az alvás
elmaradt, azt most az egy
szer senki sem bánta.
December 14-én került sor
a szokásos karácsonyi kéz
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mûves délutánunkra, mely
re mindig szeretettel várjuk
óvodásainkat a családjuk
kal. Szerencsére sokan eljöt
tek idén is, s minden asztal
nál lázas munka folyt. Alko
tott kicsi és nagy, apa, anya,
gyerekek. Gyûltek a gyur
madíszek, dióbaglyok, ké

peslapok, vatta hóemberek,
diógyertyatartók. Nem cso
da, hogy a nagy munkában
megéheztek a kismûvészek.
El is fogyott az aszalt gyü
mölcs, pattogatott kukorica,
dió, mogyoró.
Ilyen sok program után kell
egy kis pihenô, így január

ban sok beszélgetéssel in
dítjuk az évet. Ki-ki elme
séli, hogyan telt az ünnep,
s közben már azon gondol
kodunk mik is legyünk majd
farsangkor. Hisz az idô sza
lad, s az óvodánkban febru
ár 8-án tartjuk a farsangi bá
lunkat.

2013. január
Hogy a második félév min
den fontos eseményét meg
beszélhessük a szülôkkel,
ezért minden édesapát, édes
anyát szeretettel várunk feb
ruár 4-én, 17 órára a szülôi
értekezletre.
Mészárosné Giricz
Marianna

Köszönet
Minden kis óvodás nevében szeretnénk megköszönni az összes felajánlónak, hogy a Mikulás
idén is teli zsákkal érkezett az óvodába, s minden gyermeknek csomagot adhatott. A szülôi
munkaközösség tagjainak közbenjárásával a csomag tartalmához hozzájárultak:

• Schanberg István
• Bozai Lajos
• Hajdú Józsefné és Varga
• Dénesné (Coop abc)
• Antunovics Anita és Kiss András
• V&S 2008 Kft.
• Vadas Istvánné
• Lôrincz Imre
(MOLÖR ABC)
• Pálesz Róbert
• Bekker Ádámné
(100 Ft-os bolt)
• Burjánné Nagy Piroska
(Presszó)
Segítségüket köszönjük!

EGYHÁZ

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
Örömmel közöljük, hogy – amint ezt bizonyára már látták
is a kedves Olvasók – elkészült az új templomtetô. Éppen
befejezôdtek a munkák az esôs idô beállta elôtt. Bízunk ben
ne, hogy az idén folytatódhat a munka, és a torony is meg
szépül.
A következô idôszak jelentôsebb eseményei:
február 2.	Gyertyaszentelô Boldogasszony ünnepe
– Mária látogatása Erzsébetnél
Ez az ünnep egyben a megszentelt élet napja
is, amelyen az Egyház különösen imádkozik
azokért, akik a szerzetesi életben teljesen Is
tennek adták magukat.
február 11.	A betegek világnapja a lourdes-i Szûz Mária
ünnepén
február 13.	Hamvazószerda – a nagyböjt kezdete
Jézus böjtje a pusztában
Jézus a Jordán folyótól, ahol megkezdôdött messiási külde
tése, a pusztába megy 40 napra. Belsô összeszedettségbe vo
nul, mielôtt megkezdi mûködését. Itt átéli a kísértéseknek ki
tett ember belsô állapotát. Ezért együttérzôn veszi vállára az
„elveszett bárányt”, hogy hazavigye az atyai házba. A kísér

tés újra és újra ugyanaz: életünket saját magunkra, teljesítmé
nyünkre építve Istent félreállítani. Nem közvetlenül a rossz
ra biztat bennünket, hanem úgy tesz, mintha a jobbat aján
laná. Jézus a hatalom és jólét kísértésével szembeállította az
ember igazi javát: „Uradat, Istenedet imádd és csak neki szol
gálj!” Szívünk keménysége miatt ez nevetségesnek és kevés
nek tûnik. Az ô hatalma csendes ebben a világban, de mara
dandó. Benne rejlik a belsô szabadságunk. Ô az Út, mely az
életre vezet.
Nagyböjtben idén is lesznek péntekenként keresztúti elmél
kedések, 17 óra 45 perctôl kezdôdôen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

2013. január
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Tájékoztató a házhoz menô szelektív hulladékgyûjtésrôl
Tisztelt ingatlan tulajdonos! Településük Önkormányzata a
2006. évben létrejött Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdál
kodási Önkormányzati Társulás tagja. A Társulás által biz
tosított hulladékgazdálkodási rendszeren belül településük
közigazgatási területén a 2013. évtôl kezdôdôen bevezetés
re kerül a házhoz menô szelektív hulladékgyûjtés, elôsegítve
ezzel a hulladékok újrahasznosítását, a lerakóra beszállított
hulladékmennyiség csökkentését, tovább mérsékelve ezzel a
környezetszennyezést egyben biztosítva azt, hogy a háznál
történt szelektálás eredményeként az elôzô évekhez képest a
képzôdött hulladékok mennyiségének növekedése megállít
ható, a rendszer hatékony mûködtetésével akár jelentôs mér
tékben csökkenthetô.
Kérjük a lakosságot, hogy a környezettudatos gondolkodás
mód jegyében minél nagyobb mértékben vegyék igénybe
a házhoz menô szelektív hulladékgyûjtés szolgáltatását és a
hulladékgyûjtô szigeteken történô további szelektálás lehe
tôségét.
A 2013. évtôl kezdôdôen a hulladékszállítási közszolgáltatáson belül a szelektivitás jegyében az alábbi házhoz menô
szelektív hulladékszállítási szolgáltatás biztosított:
• c somagolóanyagok házhoz menô szelektív gyûjtése
(PET palack, mûanyag flakonok, többrétegû italosdoboz
(TetraPak), papír, fém italosdoboz)
– évi 12 alkalommal
•b
 iológiailag lebomló hulladék (zöldhulladék) szállítás
– évi 8 alkalommal
• lomtalanítás
– évi 1 alkalommal

Papírhulladék gyûjtése
Az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve
helyezzék az ingatlanok elé:
– Újságpapír, prospektus, könyvek, füzetek
– Irodai papírok, géppapír, papírzacskó
– Kozmetikai és élelmiszerek kartondobozai
– Háztartási gépek kartondobozai
A papír nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb módon szen�
nyezett.
Kérjük, hogy a zsákok száját ne kössék be és ne ragasszák le!

A szelektíven gyûjthetô hulladékot az alábbiak szerint le
gyenek szívesek a szállítási napon az ingatlan elé kihelyezni:

Üveg gyûjtése
Az üveg hulladékot továbbra is a hulladékgyûjtô szigeteken
kérjük elhelyezni.

Mûanyaghulladék gyûjtése
Az alább felsorolt mûanyag hulladékokat szíveskedjenek
gyûjteni és lehetôség szerint áttetszô zsákban a szállítási na
pon az ingatlan elé kihelyezni:
– Üdítôs, ásványvizes, tejes PET palackok
– Mûanyag alapú flakonok
– Fóliák, bevásárló szatyrok, zacskók
– Italoskarton (Tetra Pak)
– Fém italosdoboz
Kérjük, hogy a mûanyag palackokat, flakonokat laposra ta
posva rakják a gyûjtôzsákba, mert így a tárolás kevesebb he
lyet igényel, és gazdaságosabb a hulladék elszállítása.
A hulladék hasznosíthatósága érdekében a zsákban elhelye
zett hulladékokat minden esetben mossák ki, soha ne tegye
nek bele zsíros, olajos, élelmiszerrel vagy vegyszerrel, illetve
mérgezô anyaggal szennyezett hulladékot, valamint ismeret
len anyagot, szemetet.
A szennyezett hulladék nem hasznosítható!

Mûanyag és papír hulladékok ingatlanok elôl történô elszállításának idôpontja a 2013. áprilisig terjedô idôszakban
Január
Február
Március
Április
péntek
11.
8.
8.
12.
A megjelölt szállítási napokon reggel 7:00 óráig, a fentiekben
meghatározottak szerint szíveskedjen a szelektíven gyûjtött
hulladékot az ingatlana elé kihelyezni, oly módon, hogy az a
jármûforgalmat ne akadályozza.
A mûanyag- és papírhulladék minden szállítási alkalommal
korlátozás nélküli mennyiségben kihelyezhetô.
Kérjük, hogy a házhoz menô szelektív gyûjtésbe bevont
hulladékok esetén elsôdlegesen a házhoz menô szelektív
hulladékgyûjtési szolgáltatást vegyék igénybe.
A fentiekben megjelölt hulladékokat abban az esetben he
lyezzék el a szelektív szigeteken, ha a tárolás lehetôsége nem
biztosított, vagy egyéb akadályozó tényezô merül fel annak
tárolásával kapcsolatban.

A háztartási vegyes hulladékot ne helyezzenek el a szelektív
hulladékok közé, mert azt nem áll módunkban elszállítani!
A biológiailag lebomló hulladék (zöldhulladék) szállításáról
a növényzet vegetációs idôszakának kezdetéig részletes tájé
koztatót küldünk.
A kommunális hulladék szállítás a 2013. év áprilisig terjedô
idôszakban az elôzô évi szállítási rend szerinti szállítási na
pokon történik.
A hulladékszállítás rendjérôl szóló részletes tájékoztatónkat
lehetôség szerint legrövidebb idôn belül megküldjük. Kér
jük, hogy a hulladékot minden szállítási napon reggel 7:00ig szíveskedjen az ingatlan elé kihelyezni.
Kérdése, véleménye esetén ügyfélszolgálatunkon, illetve az
alábbi elérhetôségeken állunk rendelkezésére:
Tel.: 22/579-185; e-mail: info@vhg.hu, web: www.vhg.hu
Reméljük, hogy Ön a szolgáltatásunkat megelégedéssel hasz
nálja, ezzel továbbra is biztosítva a hatékonyabb és környe
zetbarát hulladékgyûjtést.

T E G Y E N Ö N I S T I S Z T Á B B , S Z E B B KÖ R N Y E Z E T Ü N K É R T ! KÖ S Z Ö N J Ü K E G Y Ü T T M Û KÖ D É S É T !
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Távolsági autóbusz menetrend
Érvényes: 2013. december 8-ig
(Változás évközben elôfordulhat)
Székesfehérvár Baracska,
Érd
Budapest,		
Aut. áll.
Kossuth u. megállóhely Népliget		
5.25

6.10

6.33

9.00

9.45

10.06		

9.30
10.14
			

10.21		
Martonvásárig
—

10.20

11.05

11.28

11.35
12.19
			
12.35

7.03

11.58

12.56
—
Gyúróig		

13.15

—

14.05

13.30
14.14
14.56
—
			
Gyúróig		
					
14.15

15.00

15.23

15.53

Érvényes: 2012.12.09-tôl

Agárdon át, minden nap
Agárdon át, munkanapokon
Iskolai elôadási napokon
Sukorón át
Agárdon át, minden nap
Sukorón át, munkaszüneti
napok kivételével naponta
Sukorón át, mindennap
Sukorón át iskolai elôadási
napokon, tanszünetben
munkanapokon
Agárdon át mindennap

16.16		
Martonvásárig		

Iskolai elôadási napokon
Sukorón át

16.10
16.55
			

17.01
—
Martonvásárig		

Agárdon át közlekedik
mindennap

18.10
18.55
			

17.56
Gyúróig

—

19.01		
Martonvásárig
—

Agárdon át közlekedik
munkanapokon

Érd
Aut.áll.

—
		

5.40
Gyúróról

6.22

7.06

Sukorón át munkanapokon

—
		

6.25
Gyúróról

7.07

7.51

Sukorón át munkanapokon

		
		

7.00
Martonvról

7.07
7.52
		

Martonvásárról indul
Agárdon át munkanapokon

8.30

8.57

9.42

Agárdon át, minden nap

11.20
Érdrôl

11.41

12.26

Agárdon át, munkanapokon

13.00
13.27
14.11
Gyúróról			

Gyúróról indul, Sukorón át
közlekedik munkanapokon

—
		
—
		
12.40

13.15

Baracska, Székesfehérvár		
Kossuth u.
Aut.áll.

13.37

14.22

Megjegyzés

Agárdon át, minden nap

—
		

13.30
13.37
14.21
Martonvról.			

Martonvásárról Sukorón át
iskolai elôadási napokon

—
		

17.10
17.17
18.02
Martonvról.			

Agárdon át közlekedik,
minden nap

16.50

17.20

17.47

munkanap: hétfôtôl-péntekig

18.32

Vasúti megállóhely1
03:40
04:40
05:10
05:45
06:40
07:40
11:40
12:40
14:40
15:40
16:40
17:40
18:40
19:40
20:40
21:40
22:30
23:30

munkanapokon
naponta
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
naponta
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon

Sukorón át, munkanapokon

Budapest,
Népliget

8.00

Helyi autóbusz
menetrend

Megjegyzés

15.25
16.09
			

16.35
17.19
			

2013. január

Agárdon át, minden nap

munkaszüneti nap: vasárnap és ünnepnap

Sportpálya 2
03:20
04:18
04:58
05:23
05:53
06:48
06:58
11:08
12:08
14:08
15:08
16:08
17:08
18:08
19:08
20:08
21:08
22:03
23:03

munkanapokon
naponta
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
szabad- és munkaszüneti
napokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon
munkanapokon

1: Útvonal
idõ megállók
00 Vasúti megállóhely
02 Alcsútdobozi útelág.
04 Kossuth u.
06 Községháza
08 Sportpálya

2: Útvonal
idõ megállók
00 Sportpálya
02Községháza
04 Kossuth u.
06 Alcsútdobozi útelág.
08 Vasúti megállóhely

2013. január
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FEJÉR MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
FÖLDHIVATALA

Tájékoztatás
Otthoni segítség
idôseknek
A Szent László Völgye Segítô Szolgálat házi segítségnyúj
tás ellátásának szociális gondozói, lakásukon keresik fel
a gondozásra szoruló idôs embereket, pszichiátriai, vala
mint szenvedélybetegeket, és gondozási, ápolási felada
tokat látnak el.
A házi segítségnyújtás módját, formáit, gyakoriságát a
gondozott egészségi állapota, szociális helyzete, vala
mint egyéni szükségletei alapján kell meghatározni.
A szociális gondozó a házi segítségnyújtás keretében el
végez a gondozottal kapcsolatban minden szükséges
teendôt, különösen:
• Testi, személyi higiénia biztosítása
• Környezet tisztántartásának biztosítása
• Orvosi elôírás szerinti alapvetô gondozási, ápolási fel
adatok ellátása, gyógyszerek felíratása, kiváltása
• Étkezésben történô segítségnyújtás (ebédszállítás ki
vételével)
• Hivatalos ügyek intézése
• Bevásárlás
• Lelki gondozás
• Külsô kapcsolattartás elôsegítése
A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizet
ni, melynek összege függ az igénybevevô nyugdíjának
összegétôl.
A szolgáltatásra az igényt a hét minden napján lehet jelez
ni, hétfôtôl péntekig 8 és 16 óra között, Martonvásáron
a Szent László u. 24. szám alatt, a Szent László Völgye
Segítô Szolgálat épületében.
Telefonszám: 06 22 460-023; 06 30 486-6498
Az ellátás kiterjed az alábbi települések lakosaira:
Martonvásár | Baracska | Gyúró
Kajászó | Tordas | Ráckeresztúr
Önnek is lehetôsége van arra, hogy igénybe vegye ezt a
szolgáltatásunkat, forduljon hozzánk bizalommal.
Szabóné Pályi Judit
SZLVSSZ igazgató

Tisztelt Olvasóink!
Az „Olvasói sorok” rovatban írást megjelentetni csak kor
látozott terjedelemben tudunk: egy oldal, 12-es betûmé
retben írva, ebben az egy oldalban kell elférni a képeknek
is. Kérem megértésüket.
A Kidoboló szerkesztôje

Tisztelt Földhasználó!
A termôföldrôl szóló 1994. évi LV. tv. 2013. január 1-tôl
hatályos módosítása alapján a földhasználati nyilvántar
tás kötelezô tartalmi elemévé vált magánszemély föld
használók esetén a személyi azonosító szám (személyi
szám), gazdálkodó szervezet esetén a statisztikai azonosító és a cégjegyzékszám.
A bejelentést a Vidékfejlesztési Minisztérium ál
tal közzétett adatlapon kell megtenni. Az adatlap a
ht tp://w w w.foldhivatal.hu/im ages/nyomtatvany/
foldhaszn2013/foldhaszn_adatkozl_13.doc hivatkozásról
letölthetô.
Az adatlap kötelezô használatával a földhasználók az
azonosító adatközlési kötelezettségüknek 2013. március
30-ig tehetnek eleget a járási földhivatal felé. A határidô
elmulasztása földhasználati bírság kiszabását vonja
maga után. Magánszemély földhasználóknak a szemé
lyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya mindkét oldala!), míg gazdálkodó szerve
zet földhasználóknak a statisztikai azonosítót tartalma
zó okirat másolatát is csatolniuk kell.
A bejelentés ingyenes, amennyiben a földhasználatban
egyéb változás bejelentésére nem irányul.
Az adatbejelentô lapon földrészlet használatát, illet
ve annak megszûnését bejelenteni nem lehet, az kizáró
lag a törvény által elôírt azonosító bejelentésére szolgál!
Amennyiben a földhasználó több járási földhivatal ille
tékességi területén is használ termôföldet, vagy minden
földhivatalnál be kell nyújtania az adatlapot és a máso
latot, vagy csak a választása szerinti járási földhivatalba
nyújtja be egy példányban, de ebben az esetben az adat
lapon fel kell tüntetnie azon általa használt földrészlete
ket, melyek nem az adott járási földhivatal illetékességi
területén fekszenek. Ily módon értesülhet a járási föld
hivatal arról, hogy a nyilvántartásba vétel után hivatal
ból meg kell keresnie a többi érintett járási földhivatalt
az azonosító nyilvántartásba vétele végett.
Felhívom a figyelmet továbbá, hogy 2013. január 1-tôl
minden földhasználónak be kell jelentenie az általa használt termôföldet az illetékes járási földhivatalnál, függet
lenül az általa használt összes termôföld mennyiségétôl.
Ez a rendelkezés az 1 ha alatti, jellemzôen zártkerti
földrészletek használóira is vonatkozik. Abban az eset
ben is be kell jelenteni a földhasználatot, ha a tulajdonos
saját maga használja a termôföldet!
Székesfehérvár, 2013. január 4.
Holczheim Gábor , hivatalvezetô
8000 Székesfehérvár, Várkörút 22–24.
Telefon: 22/312-696, 312-681; Fax: 22/329-381
E-mail: szekesfehervar m@takarnet.hu
Honlap: http://fejer.foldhivatal.hu
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Kutyasarok
Sajnos az elmúlt hetekben annyi „ku
tyabajos” eset volt, hogy idô hiányában
nem sikerült cikket írnom. Elnézésüket
kérem.
Gyors összefoglaló: 3 kobzás, 2 kutya
elhelyezés, több helyen a kutyatartás
helyességérôl mondtam el egy kis felvi
lágosítást, 4 kutya ivartalanítása, akiket
„kedves” baracskai gazdik raktak az ut
cára.
Emlékeztetôül: Mi is az állatkínzás?
Elsôsorban: bûncselekmény! Semmi
képp ne maradjunk közömbösek, hiszen
a törvény is tartalmazza, hogy az az em
ber, aki brutalitásával vagy hanyagságá
val az állatnak szenvedést okoz, a társa
dalomra nézve is veszélyes lehet. Ma
gyarán: aki az állatot bántalmazza, em
berrel is megteheti! (A PETA végzett egy
felmérést, miszerint aki állatot kínzott,
90%-ban embert is kínzott és ölt!) Az ál
latkínzás a törvény szerint „az olyan in
dokolatlan bántalmazás, vagy bánásmód
alkalmazása, amely alkalmas arra, hogy
a gerinces állat maradandó egészségká
rosodását vagy pusztulását okozza.”
Mit is jelent ez a gyakorlatban?
Nem csupán az-az állatkínzás, ha valaki
fizikailag brutálisan bántalmaz egy álla
tot – ami már minôsített eset, hanem, ha
valaki az állattal szemben mulasztást kö
vet el: éhezteti, sôt az is, ha az állatnak
szenvedést okoz – mondjuk oly módon,
hogy egy kutyát egyméteres láncon tart,
vagy szabad ég alatt a hóban, fagyban.
Ha ilyesmit tapasztalunk, ne menjünk el
tétlenül mellette, hiszen bûncselekmény
tanúi vagyunk! Nem kell félni! Meg kell
tenni a szükséges lépéseket, hiszen ezzel
ÉLETET MENTÜNK!
De hova is fordulhatunk?
– kérhetjük állatvédô szervezet segítsé
gét, amely jogosult az állami szervektôl,
önkormányzatoktól intézkedés megté
telét kérni, sôt bírósági pert is indíthat
– fordulhatunk a helyi önkormányzat
nál a jegyzôhöz, esetleg az állattartási
felügyelôhöz, aki meg kell tegye a szük
séges intézkedéseket
– tehetünk feljelentést az illetékes
rendôri szervnél, ahol hivatalból kell in
tézkedjenek

Mark Twain mondta, hogy

„Az állatok közül egyedül az ember kegyetlen. Egyedül
ô az, aki azért okoz fájdalmat, mert örömét leli benne.”
– közvetlenül az ügyészhez, aki jogosult
bírósági keresetet benyújtani.
„Ha az ember azt mondja: én errôl nem
tehetek, mert én ilyen vagyok –, elveszett. (...) Mert a tehetetlenség beismerésével olyan erôket szabadított fel magában, amelyeket nem tud többé legyôzni
soha.” Bozzay Margit
Rengeteg a teendô, az elszomorító és

egyben elgondolkodtató eset. Várom
azon kedves önkéntesek jelentkezését
akik Velem együtt „dolgoznának”, és
együtt megpróbálnánk szebbé tenni az
állatok életét, csupán kutyaszeretetbôl.
Vajda-Kovács Krisztina
állatvédôr, ebrendész,
ideiglenes befogadó
baracskaallatvedor@gmail.com

2013. 01. 16. éjjeli
baracskai kobzás
„áldozata”

Sakkozzunk!
12. rész

Gyalogáldozat a centrum
valamely
pontjának elfoglalására. Ebben a játsz
mában világos gyalogot áldozott azért,
hogy huszárját megszilárdítsa az e4
mezôn.
Botvinik –Pomár /1962./
Királyindiai támadás
1.g3,d5 2. Hf3, c5 3.F g2, Hc6 4.d3,e5
5.0-0,Fd6
6.e4,d4
7.Hbd2,Hge7
8.c4,f69. Hh4, Fe6 10.f4,ef: (Jobb lett
volna 10.--,Vd7, majd 0-0-0).
11.gf:,Vc7 12.e5!!

A gyalogáldozat célja, hogy huszárja szá
mára birtokba vegye az e4 mezôt. 12.-,fe: 13 f5,Ff7 14.He4!,0-0-0 15.Vg4!,

Kb8 16.Vg7:,Fh5 17.Bf2,h6 18.
Fd2,Bdg8 (Sötét a g-vonalon próbálko
zik, de tisztjei kedvezôtlen helyzetben
vannak. Az ellentámadásból nem lesz
semmi. 19.Vf6,Hc8 20.Hg6!,
Fg6: 21.fg:,Fe7 22.Vf7,Hd8 23.Vf5,Fh4
24.Bf3,He7 25.Vh3,Hg6: 26.Hf6!,Ff6:
27.Bf6:,Ve728.Baf1,Hf4?? (Hiba, már
vesztett állában.) 29.B6f4:,ef: Ff4:+ sö
tét feladta.
Hasonló események történtek a követ
kezô játszmában. Sötét a centrumban
gyalog elônnyel rendelkezik. Váratlanul
úgy dönt, hogy az e5 gyalogot feláldoz
za. Állás a következô:
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22.--,e4!
23.Ff6:,Vf6:
24.fe:,f4!
25.Bf2,He5!! (Most látható a gyalogál
dozat jelentôsége.
Sötét az e5 gyalogért ellenértékhez ju
tott. Huszárja jó helyen áll. Világos sem
cserélni, sem elûzni nem tudja. Sötét a
királyszárnyon különösebb nehézség nél
kül a 38. lépésben megnyerte a játszmát.
Nyílt megnyitások VII.
Kettôs huszárjáték/II.
II.változat:
1.e4,e5
2.Hf3,Hc6
3.Fc4,Hf6 4. d4 /37.-38.-39.-40.-41.42.-43. játszma/.
Játszmagyûjtemények
34. játszma
1.e4,e5 2.Hf3,Hc6 3.Fc4,Hf6 4. Hg5,Fc5
5.Hf7: (5.d4,d5! 6.ed:, Hd4: 7.d6,0-0
/--,+/, vagy 6. Fd5:,Hd4: 7.Hf7:,Ve7
8.Hh8:,Fg4 9.f3, illetve 9.Vd2,Hd5:
10.ed:,Ff5 /--,++/ 5,--,Ff2:+6.Kf1,(6.
Kf2:-re,Hd4:+ 7.Kg1,Vh4 8.g3,Hg3:
9.hg:,Vg3:+
10.Kf1.Bf811.Vh5,d5!!
12.Fd5:,Hb4 13.Fc 4,b5 14.Fb5:+,c6
15.Fc4,Hd5
/--,++/).(7.Ke3?? után,Ve7 8. Ke4,Vh4+
9.g4,d5+ 10.Fd5:,Fg 4: 11.Ve1,Ff5+ és
sötét nyert.)
6.--,Ve7 7.Hh8:,d5 8.ed: (8.Fd5?,Fg4!)
8.--,Hd4 9.h3 (9.c3,FG4 10.Va4,Hd7
11.Kf2:,Vh4+ 12.g3,Vf6+ 13.Ke1,Vf3
14.cd:,Ve4+15.Kf2,0-0-0
sötét
nyer.) 9.--,Fh4 10.c3,Hf5 11.d4e4

12.Fd2,Hg3+ 13.Kg1,e3 14.Fe1,e3!
15.Vd3,Ff5 16.Vf3,Hh1 17.Hd2!,Hg3?
(17.--,He4!) 18.Fg3:,Fg3: 19.Vg3:,00-0 20.d6!cd: 21.Hf7,Bd7 22.Be1, d5
23.He5,dc: 24.Hd7:,Fd7: 25.Hc4:,Hh5
2 6 . Ve 5 , V h 4 2 7 . H d 6 + , K d 8
28.Hb7:+,Kc8 29.Hd6+, világos nyert.
35. játszma
1.e4,e5
2.Hf3,Hc6
3.Fc4,Hf6
4.Hg5,d5
5.ed:,Ha5
6.Fb5+,c6
7.dc:,bc: 8.Fe2!,h6 9.Hf3,e4 10.He5.
Fd6
11.d4,ed:e.p.!
12.Hd3:,Vc7
13.h3!,0-0
14.Ha3??(14.0-0)Be8
15.0-0,Fa6 16.Be1Bad8 17.Fé3,Hd5
18.Fd2,Fa3:!19.ba:,Hc4 (A sötét huszá
rok jobbak, mint a világos futópár)
20.Ff1,Be1: 21.Ve1:,c5 22.Fc1,Vc6
23.Ff4,Be8 24.Vc1,Hc3 25.Fd2,He2+
26.Fe2:,Be2: 27.Fc3,He3! 28.Ve3,Be3:
29.fe:,Ve4! világos feladta.
36. játszma
1.e4,e5 2.Hf3,Hc6 3.Fc4,Hf6 4.Hg5,d5
5.ed:,Ha5 6.d3 (figyelemre méltó válto
zat, amely azonban nem csökkenti sötét
lehetôségeit.) 6.--,h6 7.
Hf3,e4 8.Ve2, (8.de:!?,Hc4 9.Vd4,Hb6
10.c4,c5
11.Vd3,Fg4
12.Hbd2
után erôsen kétélû állás.) 8.--,Hc4:
9.dc:,Fc5 10.h30-0
11.Hh2,e3!
12.Fe3:,Fe3: 13.fe:,He4 14.0-0,Hg3
15.Vd3,Hf1: 16.Hf1:,Vg5 17.Kh1(17.
e4f5!! /--,+/)17.--,Ff5 18.Ve2,Bfe8 /sötét elônyével/.
37. játszma
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1.e4,e5 2.Hf3,Hc6 3. Fc4,Hf6 4.d4,ed:
5.0-0,He4 6.Be1,d5 7.Fd5:!?,Vd5:
8.Hc3,Va5 9. He4:,Fe6 10.Heg5,0-00 11. He6:,fe: 12.Be6:,Vd5 13.Ve2!,
h6 (Nem jó 13.--,d3 sem: 14. cd:,Vd3
15.Fg5!!)14.Ff4,g5 15. Fg3,d3 16.cd:,g4
17.Bc6:?!,bc: (17.--,Vc6: 18.He5,Ve6
19.Ve3, Kb8 20.Be1 /+ ,-/) 18.He5,h5
19.d4,Kb7 20.Bc1,Be8 21.Bc3, Vd4:
22.Bb3+,Ka8 23.Hc6:,Vd7 24.He5,Fg7
25.Ve4+,c6 26.Bb8+ világos nyer!
38. játszma
1.e4,e5 2.Hf3,Hc6 3.Fc4,Hf6 4.d4,ed:
5.0-0,He4:
6.Be1,d5
7.Fd5:,Vd5:
8.Hc3,Va5 9.He4: Fe6 10.Heg5,0-0-0
11.He6,fe: 12.Be6:,Fd6 (A legerôsebbnek
tartott folytatás. Ugyancsak jó 12.-,Vf5 is, pl. 13.Ve2,h6 14. Hh4,d3
15.cd:,Vd3: 16.Vd3:, Bd3: 17.Fe3,Fd6
18.Hf5,Fe5 19 g4,Fb2: 20.Bb1,Fc3 / ,+ /) 13. Ve2,Vh5! 14.h3,Bde8 15.Fd2,
He5! 16.Be8:+,Be8: 17.Hd4:, Ve2:
18.He2:,Hf3+ 19.gf:,Be2: 20.Fc3,Fc5!
/ -, +/(Sötétnek elônyös a végjáték!),vagy
18.-- Hc4! 19.Fe3,Hb2: / -, ++/)
/folytatjuk/
Felhasznált irodalom: Alföldy László: Minia
tûr megnyitáselmélet (SPORT Bp., 1971);
A. P. Szokolszkíj: A megnyitás és a középjáték alapelvei (SPORT Bp., 1979); Jakov
Nejstadt: Keresz tanít (SPORT Bp., 1987)

    Molnár Dániel
+36 30 244 06 28
m.molnárdani@gmail.com

Rekviem Baros Ferencért
Mély megdöbbenéssel ér
tesült a falu az elmúlt év
ôszének egy napján, hogy
Baros Ferenc életének 74.
évében csendesen és váratla
nul elhunyt.
Idôsebbek
és
fiatalab
bak csak „Fecsernek, vagy
Fecser bácsinak” szólítot
ták. Emberszeretô és tisztelô
volt, és e tulajdonságát
két kézzel adta barátainak
ismerôseinek, ez párosult
még végtelen kedves humor
érzékével. Családi élete is ezt
tükrözte. A majd fél évszáza
dos házassága alatt kapuja so
hasem volt zárva, bárki bár
mikor szívesen látott vendég
volt. Az egyszerûség jelle

mezte. Három fia felnôttként
is nap, mint nap visszaröp
pentek a szülôi házba. Olyan
erôs volt közöttük a szere
tet köteléke: jó volt szüleik
kel egy kicsit találkozni, be
szélgetni. Késôbb, amikor
már az idôs kor gátolta Baros
Ferencet az általa megszo
kott munkavégzésben, gyer
mekei, unokái siettek segít
ségére, mert lelkileg nehe
zen viselte, hogy ereje egy
re fogy. Amikor utoljára jár
tam náluk, a beszélgetés so
rán könnyezô szemekkel osz
totta meg velem lelke egyik
fájó pontját. Valaki társadal
mi munkára hívta. Találkozá
suk során csak a Bátyjával fo

gott kezet, ôt nem érdeme
sítette e gesztusra. Törölget
ve könnyeit csak annyit mon
dott: „Tudod így még soha
senki nem alázott meg”.
Amikor elszólított a Min
denható Isten, földi létednek
utolsó útján, hogy miért tör
tént az a sorozatos sértés an
nak részérôl, aki életedben is
magalázott, – igazán csak ô
tudhatja. Te már ebbôl sem
mit sem érezhettél, mivel
már Isten hatalma alatt vol
tál. Sorsodon a temetési szol
gálat milyensége semmit sem
változtatott. Nemcsak falu
beliek ejtettek érted könnye
ket, hanem számos más kör
nyékbeli településrôl is eljöt

tek búcsúzni mindazok, akik
nek élete valamikor egybe
kapcsolódott a Tiéddel, és ré
szesülhettek azokból az „igaz
gyöngyökbôl”, amit Istentôl
kaptál, és azokat senkitôl
sem tagadtad meg. A temeté
seken elhangzó ige mindig a
hátramaradottakhoz szól/t. A
fent említettek miatt is – mi
vel nem csitul a településen e
téma – vigasztaljon bennün
ket a Bibliában található 90.
zsoltár szavai.
Krisztus halála és feltáma
dása éppen azt jelenti, hogy
megnyílt az út innen oda, a
földrôl az égbe, a múlandó
ságból az örökkévalóságba.
dr. Antal Ida
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Helyreigazítás
Tisztelt Olvasók, kedves Képviselôk!
Egy félreértést szeretnénk elosz
latni: a Kidoboló 2012. decemberi
számának 4. oldalán a „Képviselôtestület” címû cikkben megjelen
tek a Védônôi Szolgálat kezdemé
nyezésének támogatásával kapcso
latban (konkrétan: „A helyi védônô
a 0–6 éves korosztályhoz tartozó gyermekek számára szervezendô
bábszínházi elôadáshoz kért 15 000
Ft támogatást. Mivel a testület ilyen
célra nem tervezett összeget, a kérelmet nem tudta támogatni. »Megjegyzem hogy az ilyen jellegû rendezvényekre a Baba-Mama Klub az idei
évben a Civil Alapból kapott támogatást.«”) azt sugallták, hogy a baracs
kai Baba-Mama Klub és a Védônôi
Szolgálat között gazdasági, szerve
zeti kapcsolat van. Ezúton szeret
nénk tájékoztatni Önöket, hogy a
baracskai Baba-Mama Klub bár na
gyon jó kapcsolatot ápol a Védônôi
Szolgálattal és személyesen Rehus
Éva védônôvel, a lehetôségekhez ké
pest a két szervezet gyakran igyek
szik segíteni egymás munkáját, de
a baracskai Baba-Mama Klub és a
Védônôi Szolgálat között semmi
lyen gazdasági, szervezeti kapcsolat
nincs, a két szervezet egymástól tel
jesen függetlenül mûködik.
A Baba-Mama Klub egy független ci
vil kezdeményezés, mely 2008 óta
mûködik Baracskán, s melyre szere
tettel várjuk a kisgyermekes szülôket,
családokat, gyermekeket minden
szerdán 10 órától a játszótéren, rossz
idô esetén a katolikus plébánián vagy
a Faluházban.
Ezenkívül – bízva a további sikeres
együttmûködésben – ezúton is sze
retnénk megköszönni Baracska Köz
ség Önkormányzatának a 2012-es év
ben nyújtott anyagi és természetbeni
támogatását, melynek köszönhetôen
gazdag és színvonalas programokat,
rendezvényeket szervezhettünk a ba
racskai kisgyermekek és szüleik örö
mére, s melyekrôl ezen hasábokon is
beszámoltunk, beszámolunk!
Baba-Mama Klub, Baracska
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Kúriák és negyvennyolcasok
a Váli-víz mentén
Baracska egy hosszan elnyújtózó község a Váli-víz mentén, 3,5 kilométerre a
Brunszvik-kastélyáról híres Martonvásártól. Aki hallott is róla, az is legfeljebb a
„baracskai börtön” kapcsán. Több év is eltelt azóta, hogy elôször találkoztam a
nevével, de csak közvetlenül az odautazás elôtt olvastam az interneten, hogy ott
egy kétes hírû intézményt jegyeznek. Sôt, a világhálónak mintha nem is igen akaródzott volna mást is találni. Aztán mégis sikerült egy és mást gyûjteni a tarsolyomba: kúriák, egy klasszicista templom, egy Makovecz-faluház és egyéb érdekességek.

Vörösmarty és a baracskaiak
„Folyója nincs, de földje jó..”, így aztán
gazdálkodó köznemesek lakhelyei vol
tak az immár kétszáz éves kúriák, s ha
megkoptak és némileg át is alakították
ôket, mégis fennmaradtak, és védik új
donsült lakóikat az idôjárás viszontag
ságaitól. A szomszédos Kápolnásnyéken
született Vörösmarty Mihály a világo
si fegyverletétel után ide költözött csa
ládjával, és gazdálkodásba kezdett. Itt
érte utol a hír is, hogy kegyelmet ka
pott. A testileg-lelkileg megtört költô
jelképes 1 forinttért vette bérbe a „csi
nos tiszti lakot” és a két holdnyi ker
tet a baracskai Pázmándy Dénes fôúrtól
a szentiványi pusztán. Itt írta 1850-ben
az Elôszó címû borongós hangula
tú költeményét, amely a faluban álló,
rendhagyó Vörösmarty-emlékmû mel
lett is olvasható. Szerencsére a köztisz
teletben álló költôt a birtokosok elhal
mozták jótéteményeikkel, így család
ja nem nélkülözött. A költô négy év
vel késôbb szülôhelyére költözött, majd
Pesten hunyt el tragikus hirtelenséggel.

Turisták az önkormányzattól…
A néhai Kozma-, Korsós-, Ódor-,
Raymand-, és Magasházy-kúriák közül
vajon melyiknek lehetett a vendége Vö
rösmarty? Valamelyikbe csak elhívták
egy vasárnapi ebédre! Az elsô épületet,
mint a „kastélyt” emlegetik: ide sétál
tunk be a szorgalmi úton a Széchenyi
utcáról. A Kozma- vagy Komáromykúriaként is ismert sárga épület klasszi
cista eredetére a füves lépcsôsor és a né
hai, négyoszlopos „veranda” emlékez
tet. Ez utóbbi beüvegtáblázva-beépít
ve szomorítja a mûemlékvadász lelkét.
Megemlíthetjük még a jobb oldal gesz

tenyefasorának maradékát. Ma hárman
lakják ezt az önkormányzati épületet
– ez már az egyik itt lakó, idôs hölg�
gyel és egy helyi fiatalemberrel folyta
tott beszélgetés során derült ki. A néni
eleinte szentül hitte, hogy az önkor
mányzattól jöttünk, és már megint le
akarjuk fotózni az ô lakását (mert leg
utóbb is ez történt – elfogadható ma
gyarázat nélkül). Harmadik nekifutás
ra sikerült elhitetni vele, hogy turisták
vagyunk. Meglepetésünkre az említett
fiatalembertôl (akibôl nem néztük vol
na ki) kaptunk egy csomó információt
a többi kúria helyérôl, Baracska neves
személyiségeirôl.

Kozma Ferenc –
Baracska büszkesége
Miközben a fôútra kisétáltunk, meg
itattunk két lovat, majd – kényszerûen
az út mellett – a települést kettészelô
Váli-víz felett is átgyalogoltunk. A híd
tól jószerivel toronyiránt tartottunk
egy kastélyparkra emlékeztetô facso
port irányába a patakparton. A közel
be érve kiderült, hogy a nagy fák ár
nyékában apró horgásztavat hoztak lét
re, és partján minden korosztály kitar
tóan lesi a kopoltyúsokat.
A fák viszont kétségkívül a Raymandkúria kertjéhez tartoztak valaha –
kötelezôen a közepébe került a focipá
lya. Az iskola modern épületei mellett
– a hallottaknak megfelelôen – meg is
találtuk a Raymand-Szabó-Osváthkúria régi földszintes épületét, amely
korábban önmagában tölthette be a
tanintézet szerepét (Templom utca). A
szomszédban áll a klasszicista refor
mátus templom, de az iskola elôtt egy
klasszikus bronz portrészobrot is talál

2013. január
tunk; Kozma Ferencét, aki 1826-ban –
Petôfi kortársaként – született és 1848ban a Kôszívû ember fiai Richárdjá
hoz hasonlóan, a bécsi nemesi testôrség
tagjaként hazaszökött a szabadságharc
hírére. Világos után karöltve érkezhe
tett Vörösmartyval Baracskára és szin
tén gazdálkodott. (Csak nem egy af
féle hazafias nemesi góc vonzotta ide
az üldözött hazafiakat? Falujárás köz
ben meg is jegyeztem, hogy jobban
nem is lehetne elbújni a fôváros közelé
ben, akár napjainkban is, mint Baracs
ka egyik mellékutcájában!) És csak ez
után kezdôdött Kozma Ferenc máso
dik „élete”: 1867-tôl a lótenyésztés el
ismert és kiemelkedô szakemberévé lett
– Mezôhegyesen.

Kúriák – izolálva…
A baracskai templom (1831–'32) te
kintélyes méretei az 1800-as évek gaz
dagságát mutatja – jegyei pedig a tisz
ta klasszicista stílust. Míkor bekémlel
tünk különös gonddal rendezett kertjé
be, egy úr igazított útba minket a szom
szédból: a következô, a Korsós-kúria
Baracskának a 7-es úton túli részén ta
lálható.
Mire a faluszélre értünk, eléggé elfá
radtunk, megszomjaztunk – így hát
megpihentünk egy kiskocsma kiülôjén.
A gyorsan fellelt Korsós-kúria viszont
felemás érzéseket keltett bennünk: az
összetett alaprajzú épület remek álla
potban van, s – látszólag – régi fényében
pompázik. A „régi fény” 1880-ban gyö
keredzik, de 1920 körül kibôvítették.
Verandáját két dór oszlop díszíti, hom
lokzata két timpanonnal néz a kert
re. Viszont mindez egy zárt kapu mö
gött szunnyadozik a buja díszkert mö
gött – kizárva a fotózás lehetôségét. A
porta túloldala a Váli-víz nádtengerébe
vész…
A Kossuth utcán folytattuk Baracska
„vallatását”, s néhány régebbi házacska
után egy nagy udvarhoz értünk, mely
nek fái, bokrai mögött ismerôs for
mák, oszlopok tûntek föl. A porta mel
léképületén dolgozó férfitôl mindös�
sze azt tudtuk meg, hogy ez a – vala
ha? - klasszicista stílusú Ódor-kúria is
iskolaként funkcionált – ô is ide járt va
lamikor – de nem meri megkockáztat
ni azt, hogy fotót készíthessünk róla,
mert mit szólna a ház hollandiai tu
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lajdonosa, ha meglátja az újságban…
Erre nem mit válaszolni. Legfeljebb
hogy: bárcsak ilyen sokan olvasnák a
Magyar Turistát, hogy bárki kezében
elôfordulhatna..!

Nagykucsmás Faluház
Bosszúsan mentünk tovább. 2:2 az ál
lás – két kúriát láthattunk a négybôl.
Nem sokkal arrébb megtaláltuk a
Vörösmarty-emlékmûvet. Eredeti ötlet,
de… kicsit sántít. Sejtem ám, mit akart
kifejezni a szobrász, S. Hegyi Béla a
megtört klasszikus oszloppal, de… állí
tólag egy német vendég „kapásból” azt
mondta rá, hogy „helyre kéne hozni ezt
a megsérült emlékmûvet”. Az Elôszó
sorai tükrözik a megtört lelkû Vörös
marty borúlátását.
A vér és lôpor szennyezte huszadik szá
zad minden jellegzetes emlékmûvét
megtaláljuk a Kolozsvári úti emlék
parkban. Meghúzza magát a szov
jet emlékmû a Turul szigorú tekintete
elôtt. A közeli 1990-ben épült Faluház
Makovecz Imre nevével fémjelzett –
építésében a baracskaiak is részt vállal
tak. Inkább az udvar felôl mutat… Ott
épp egy összejövetel volt, így könnyebb
volt benézni a rusztikus, megmunkálat
lan ágasfákkal tartott tetôszerkezet alá.
A modern építésû, kellemetlenül archa
izáló hatású katolikus templom bejára
tában meglepô emléktáblát találtunk:
„Az Árpádkori Mindenszentekrôl ne
vezett baracskai monostortemplomot
a Baracska nemzetség építtette. A tör
ténelem vihara elpusztította az ôsi
templomot melyet történelmi kútfôink
1460-ban említenek utoljára. 1957-ben
újra felépítették Mindenszentek temp
lomát…” Kiderült, hogy az „ismeret
len” Baracska neve egyenesen ôsi kun
név! 1212-ben már templomos hely volt
Boroksa néven. Sajnos a tatárjáráskor
elpusztult a nemzetség…

Katonák, elnökök
Az esô lába lassan Baracskáig ért, de mi
tántoríthatatlanul közeledtünk a külö
nös hangulatú erdôs temetôhöz, ahol
nemcsak a település református közne
meseinek kriptái, sírjai találhatók (pl.
Bárd, Kozma, Magasházy, Pázmándy,
Staud) a lombok alatt, de a már emlí
tett Kozma Ferenc és felesége emlék
oszlopa, illetve Kozma Miklós sírja is.

A katona-politikus 1925-tôl a Magyar
Telefonhírmondó és Rádió Rt. elnöke
volt, de részt vett a „hazatért” országré
szekért vívott irreguláris csatákban is.
A sajátos élményt rontotta, hogy az esô
lenyomta ide a közeli sertéstelep „sûrû”
levegôjét…
A Baracskáról Gellért-pusztára kive
zetô, egyre nedvesebb útról kétszáz mé
terrel arrébb egy kis izraelita temetô sír
kövei között lehet besétálni az erdôbe.
Járnak ide is. Az utat aztán több ház,
porta kíséri, köztük egy jókora parkkal
körülvett „újpalota” is…

Cseléd a kútban,
portikusz a porban
Az ötödik kúriáért nagyon megszen
vedtünk. Információt Edgar Allan
Poe stílusában kaptunk: több kilo
méter után három jegenyefa vonalá
ban, egy házikónál kell az erdôben a
Magasházy-kúria romjait keresni. A
szitáló esô egyre jobb alapot terem
tett egy klasszikus horrorfilmhez – mi
vel a megjelölt helyen betértünk a fák
közé. No és el is szakadtunk egymás
tól – a fotózhatnékom miatt. Ilyen kí
sértetjárta díszletek között botladozni!
A csak sejthetô homlokzat elôtt egy kút
szûk nyílása látható – melynek faragott
fedôkövét félrehúzták. Állítólag a kút
ba belefulladt egy cselédlány, akinek
emlékére szobrot is állítottak a kertben.
A néhai portikusz a felismerhetetlensé
gig összeomlott, a ledôlt oszlopokból
kettô volt látható a törmelékhalom te
tején. Balról kerültem meg a dombol
dalba épített épületet – csak itt látha
tó már a kúria két falsíkja néhány ab
lakkal. A hátsó traktus már veszélyes
nek is mondható. Néhány levezetô já
rat alagsori helységeket sejtet, de félô,
hogy beroskadhat valahol a kíváncsis
kodó alatt. Az egyik alján egy halom
összegyûrt sörösdoboz mutatja, hogy
bulizni még alkalmas… Öt éve még
szobákat lehetett itt bejárni, s több he
lyen látszódtak az eredeti ajtókeretek és
a falak díszes festése, sôt még bútorda
rabok is akadtak!

Általános magyar tragédia
Magasházy László vezérôrnagy-tábor
nok (született 1879-ben) a kúria építé
sekor a leggazdagabb birtokosok egyi
ke volt a környéken. Két gyermekét
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nap, mint nap pónifogaton vitték be a
faluba. A lánya esküvôjén pedig állító
lag szônyeget teríttetett le a templomtól
a kiskastélyig. A család csak telente köl
tözött fel Budára, a Várba, Sándor-pa
lotai lakásába, az év nagy részét itt töl
tötte. 1944-ben a németek feldúlták a
kúriát Magasházyt keresve, de ô akko
ra már elmenekült. A háborút követôen

fia, Dénes szeretett volna gazdálkodni,
de 1948-ban kilakoltatták az államosí
tott épületbôl. 1950-ben betelepítették
a tszcs, majd a tsz irodáit, aztán néhány
év múlva ki is költöztették azokat, és a
Magasházyak kastélya gyors pusztulás
nak indult. Nemsokára csak a kert né
hány matuzsáleme maradt…
Nyolc órás „sétánk” után nyakig eláz
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va indultunk vissza a távoli Széchenyi
utcába. Keserûen megjegyezhetjük: az
erdôben annak a családnak a kúriája ju
tott ebek harmincadjára, akiktôl a tele
pülés a címerét kapta. Ez is a „múltat
végképp eltörölni”-ideológia áldozata.
Azt mondják, hogy minimum négy ge
neráció után fog eltûni ez a szemlélet…
Szerzô: Harsáczki György

SAJTÓKÖZLEMÉNY – BUDAPEST

Még határozottabb fejlôdésre számítanak
a regionális víziközmû-szolgáltatók
A víziközmû-szolgáltatást érintô bevezetett és tervezett intézkedések egyértelmû és hosszú távú célja a hatékonyságnövelés, ami kiszámíthatóbbá teszi a regionális víziközmû-szolgáltatók mûködését, és biztonságosabbá teszi az ellátást. A szolgáltatók bizakodva tekintenek a jövôbe.
A víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tör
vény egy három lépcsôs folyamat eredményeképp 2016.
január 1-tôl csak azon szolgáltatók mûködését engedé
lyezi, amely legalább 150 ezer fogyasztóval rendelkezik.
A törvényi szabályozás deklarált stratégiai célja, hogy
arra ösztönözze a víziközmû-szolgáltatókat, hogy elér
jék a gazdaságos üzemméretet, így stabil és fejlôdôképes
közszolgáltató vállalatokká alakuljanak.
A törvény szabta keretek elôsegítik, hogy a víziközmûvek
mûködése kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá váljon,
optimális mûködési eredményt érjenek el, ezáltal az ed
diginél még hatékonyabb legyen a közszolgáltatói szféra.
„A közelmúltbeli változásokat sikeresen integráltuk a
mûködésünkbe. Hosszú távú céljaink vannak, melyek
közül legfontosabb a fogyasztóink elégedettsége és a
legköltséghatékonyabb üzemeltetés.” – mondta Winkler
Tamás, a Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. vezérigaz
gatója.
A már életbe lépett intézkedéseken túl egy tervezett jog
szabályi változás támogatni kívánja a vízközmûvek fej
lesztéseit is. Ennek értelmében a szolgáltatók meghatá
rozott közmû fejlesztések esetén adókedvezményre len
nének jogosultak. A kedvezmény értéke akár a számított
adó 50 százaléka is lehet.

A víziközmû-szolgáltatást érintô intézkedéscsomag ha
tása, hogy a regionális vízmûvek további tárgyi és sze
mélyi fejlesztéseket terveznek 2013-ban.
Az öt nagy regionális víziközmû-szolgáltató – Du
nántúli Regionális Vízmû Zrt., Duna Menti Regioná
lis Vízmû Zrt., Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt.,
Északdunántúli Vízmûvek Zrt., Északmagyarországi
Regionális Vízmûvek Zrt. – szerint mindebbôl
egyértelmûen látszik, hogy a gazdaságos üzemméretre
való törekvés, a szolgáltatások minôségének javítása és
a fejlesztések prioritást élveznek, ami a víziközmû szek
tor megerôsödését fogja eredményezni.
„Komoly fejlesztési feladatok elôtt áll a Dunántúli Regionális Vízmû Zrt., de a másik négy regionális vízmû
is, amelyeknek végrehajtásához minden egyes munkatársra szükség van, sôt a fejlesztéseink megkívánják,
hogy további jól képzett munkaerôt foglalkoztassunk,
éppen ezért a közeljövôben a regionális vízmûvek közös
humánerôforrás fejlesztési és képzési program elindítását
tervezik.” – mondta Winkler Tamás vezérigazgató

További információ
Kovács Barbara
+36 20 340 1082
barbara.kovacs@youngandpartners.hu
Interjújavaslat
Winkler Tamás
vezérigazgató
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt.
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EGÉSZSÉGÜGY
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a nyáron elindított
külön autóbuszjárat, amely Válból indulva Baracskán ke
resztül az Ercsi Szakrendelôig közlekedett, 2013. januárjá
tól megszüntetésre került, mivel a járatot az érintett közsé
gek lakossága nagyon csekély számban vette igénybe. A já
rat üzemeltetésének költségét a társult önkormányzatok vi

selték, ezért sajnálatos, hogy a lakosság számára ingyenes
lehetôséget nem használták ki arra, hogy a szakorvosi vizs
gálatokhoz az ercsi szakrendeléseket vegyék igénybe.
Az alábbiakban közöljük az Ercsi Egészségügyi Köz
pont szakrendeléseinek 2013. január 1-jétôl érvényes
idôpontjait:

Ercsi Egészségügyi Központ szakrendelések
2451. Ercsi, Esze Tamás u. 14. | Honlap: www.ercsirendelo.hu | Elôjegyzési telefonszám: 06-25 520-770
NÔGYÓGYÁSZAT (idôpont kell)
Dr. Medve László
hétfô
Dr. Bárány János
kedd
Dr. Dömötöri Gyula
szerda
Dr. Paragi Péter
csütörtök

NEUROLÓGIA (beutaló, idôpont kell)
7.30–13.30
8–14
7–13
14–20

BÔRGYÓGYÁSZAT (idôpont kell)
Dr. Kalas Diána

hétfô
péntek

13.30–19.30
8–14

TÜDÔGYÓGYÁSZAT,
(idôpont, beutaló kell)
ALLERGOLÓGIA
Dr. Bende Zoltán
Dr. Radeczky Éva

kedd
csütörtök

14–20
7–13

Dr. Kertész Tamás

kedd
szerda
csütörtök
péntek
kedd

8–11.30
14–18
14–17.30
13–16
16–20

Dr. Zsiska Beáta

kedd
csütörtök
csütörtök

14–20
7–13
14–20

hétfô
csecsemô csípôszûrés
szerda

15–18
15–16
14–19

kedd, csütörtök
péntek
csütörtök

7–13
8–12
13.30–19.30

BALESETI SEBÉSZET (TRAUMATOLÓGIA)
Dr. Kaprielian Jirayr Noubar
hétfô

8–14

Dr. Harbula Ildikó

7.30–17.30

SZEMÉSZET (idôpont kell)
Dr. Aczél Klára
Dr. Csobay Ildikó

kedd
szerda
péntek
csütörtök

16–19
14–17
9–12
12–15

FÜL-, ORR-, GÉGEGYÓGYÁSZAT
Dr. Breznyán Mihály
Dr. Osváth Szilvia
Dr. Vaszkun László

hétfô
szerda
csütörtök

15–20
8–14
15–20

UROLÓGIA (idôpont kell)
Dr. Nagy Tivadar
Dr. Brousil Ervin

kedd
péntek

16.30–19.30
15–18

Kürtösi Györgyi
Kormos Géza

hétfô, szerdam péntek
kedd, csütörtök

8–14
13–19

ULTRAHANG (idôpont, beutaló kell)
szerda

9–19

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
Dr. Nagy Zoltán

csütörtök

12–14

kedd
szerda
csütörtök
péntek

Mintavétel:
Leletkiadás:

hétfôtôl péntekig
hétfôtôl péntekig

7–9
9–11

RÖNTGEN (beutaló kell)
hétfô
szerda
csütörtök

9–18
14–20
15–20

FIZIKOTERÁPIA (idôpont, beutaló kell)

BELGYÓGYÁSZAT (beutaló, idôpont kell)
Dr. Kolumbán Ottília
Dr. Bánovics István

hétfô

LABORATÓRIUM (beutaló kell)

SEBÉSZET
Dr. Sepa György
Dr. Várföldi Tamás
Dr. Falus Gábor

Dr. Pálfay Annamária

Dr. Yousif Y. Elarabi

ORTOPÉDIA (beutaló, idôpont kell)
Dr. Vékás Zoltán

9–16

GYÓGYTORNA (idôpont, beutaló kell)

REUMATOLÓGIA (beutaló, idôpont kell)
Dr. Popdán László

szerda

PSZCHIÁTRIA (idôpont kell)

Dr. Markó Gábor

KARDIOLÓGIA (beutaló, idôpont kell)
Dr. Kecskés Ádám

Dr. Kalóczkai Andrea

12–15
11–13
14–18
8–11

hétfôtôl péntekig

6.30–18.30

Kedves betegeink! Kérjük a vizsgálatok megkezdése elôtt
minden esetben kérjenek SORSZÁMOT a recepción!
(kivétel: gyógytorna, laboratórium)
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Ügyfélfogadások

ORVOSI ÜGYELET

A Szent László
Völgye Segítô Szolgálat

(06-25) 492-021 és (06-25) 492-008
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 ügye
let mûködik Martonvásáron, a Brunszvik u. 1. alatti rendelôben (kizárólag
járóbeteg ellátás!).
A háznál történô ellátást továbbra is az ercsi központi ügyelet látja el. Az ott
dolgozó, adatfelvételt intézô asszisztens, nôvér meglelelô informálása a be
tegek érdeke, ezért kérjük, az ô kérdéseire pontosan válaszoljanak, hogy a
helyszínre érkezô orvos a lehetô legtöbbet tudja a betegrôl!

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Telefonszámok: Martonvásár: (06-22) 569-146;
Ráckeresztúr: (06-25) 455-812; Ercsi: (06-25) 505-790
FEBRUÁR	2–3. Ráckeresztúr; 9–10. Ercsi; 16–17. Martonvásár
MÁRCIUS	2–3. Ercsi; 9–10. Martonvásár;
15–16–17. Ráckeresztúr; 23–24. Ercsi; 30–31. Martonvásár

Családsegítés:
minden hétfôn 9–10 óráig
Gyerekjóléti szolgálat:
minden szerdán 9–10 óráig
Helyszín: Faluház, kisterem

Dózsa Márta falugazdász

Idôpontegyeztetés, egyéb információ:

(06 70) 247 0746

Baracskai polgárôrség
8.00–22.00 között hívható:
(06-30) 377 4386
Egyéb idôpontokban hívható a
Gárdonyi Rendôrkapitányság
(06-22) 355 003
Vagy a 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

Közérdekû nyitva tartások
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

http://facebook.com/faluhaz.baracska

Kidoboló
Megjelenik:
Felelôs kiadó:
A szerkesztôség

I mpresszum

havonta
Baracska Község Képviselô-testülete
címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
telefon: (06-22) 454-050
e-mail: kidobolo@baracska.hu
Szerkesztô:
Szánthó Andrea, Péteri Lôrinc
Tördelés:
hammergrafika.hu
Hirdetésfelvétel: az Önkormányzat épületében

Lapzárta:

február 15.
Várható megjelenés:

március 1-jéig

Kérjük, hogy az újságban megjelentetni kívánt írásokat gépelve, lehetôség sze
rint elektronikus adathordozón (CD, pendrive, stb.) a fenti idôpontig juttassák
el a szerkesztôségbe. Lapzárta után a szerkesztôségbe eljuttatott írásokat nem
áll módunkban megjelentetni.
A szerkesztô

Fogorvosi rendelô
dr. Megyeri Renáta
(Baracska, Kossuth u. 17)
Bejelentkezés rendelési idôben:
(06-30) 2381-002
Rendelési ideje:
Hétfô 7.00–14.00
Kedd 13.00–20.00
Csütörtök 7.00–14.00
Iskolafogászat 10.00–14.00
Sürgôsségi ellátás:
8:00–12:00, 13:00–18:00
Községi könyvtár
az iskola épületében:
kedd: 12–14 óráig
eMagyarország Pont
a Faluházban
Hétfôtôl péntekig: 15–19 óráig
ügyfélfogadás
Hétfô: 8–12 óráig
Csütörtök: 14–18 óráig
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Állampolgári bejelentés érkezett ar
ról, miszerint a Gárdonyi Rendôrka
pitányság illetékességi területén ta
lálható óvodák és iskolák környé
kén a gyermeküket a foglalkozásokra
gépjármûvel szállító egyes szülôk folya
matos szabálytalanságokat követnek el.
Gépjármûveikkel rendszeresen a meg
állni, illetve várakozni tilos táblák fel
ölelte zónán belül parkolnak, továbbá
gyermeküket nem az idevonatkozó jog
szabályok rendelkezéseinek megfelelôen
utaztatják a gépkocsijukban. Nem gon
doskodnak arról, hogy a 150 cm-t meg
nem haladó magasságú gyermekeket a
megfelelô, erre rendszeresített gyermek
ülésben szállítsák, illetve az itt írt ma
gassághatárt meghaladó gyermekek biz
tonsági öv használatát sem ellenôrzik.
Fentiek nemcsak a jogszabályokba üt
köznek, hanem már önmagukban is
akadályozzák a szabályosan közlekedô
gépjármûvek haladását, és legfôképp
veszélyeztetik gyermekeik testi épségét.
A szülôk által tanúsított mulasztások el-

Felhívás

szaporodottságára tekintettel a Gárdonyi Rendôrkapitányság ezúton
felhívja
a tisztelt lakosok figyelmét, hogy az óvodák és iskolák környékén a rendôrség
részérôl fokozott ellenôrzésre kell számítani.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy
a szabálysértések elkövetôit – az elkö
vetett cselekmény faját és súlyát te
kintetbe véve – az alábbi tételeknek
megfelelô büntetéssel lehet, illetve kell
súlytani:
A 156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet
alapján kiszabásra kerülô közigazgatási
bírságok:
biztonsági öv használatának elmulasz
tása (KRESZ 48. §. (4) bek.) 10 000 Ft
(gyermekülés
(gyermekbiztonsági
rendszer) használatára vonatkozóan :
KRESZ 48. § (7) A gépkocsiban vagy a
mopedautóban utazó 150 cm-nél ala
csonyabb gyermek – a testsúlyához iga
zodó
kialakítású – gyermekbiztonsá

gi rendszerben rögzítve szállítható. (8)
A gyermeket nem kell gyermekbizton
sági rendszerben rögzíteni b) ha gépko
csi hátsó ülésén utazik, 3. életévét már
betöltötte, legalább 135 cm magas és az
üléshez beszerelt biztonsági övvel – test
méretéhez igazodóan – biztonságosan
rögzíthetô)
A 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet alap
ján kiszabásra kerülô kötelezô mértékû
helyszíni bírság és szabálysértési bírság
összege:
megállni tilos/várakozni tilos helyszíni
bírság: 10 000 Ft, szabálysértési pénz
bírság: 20 000 Ft (KRESZ 15. § (1)
bek. a; b)
Megállás kijelölt gyalogos átkelôhelyen,
valamint a gyalogos átkelôhely elôtt sze
mélygépkocsival 5 méter távolságon be
lül helyszíni bírság: 25 000 Ft, szabály
sértési pénzbírság: 50 000 Ft (KRESZ
40. § (5) bek. e)
Kérjük, hogy a közlekedési szabályok be
tartására fokozott figyelmet fordítsanak!

Gárdonyi Rendôrkapitányság
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Folyamatosan induló tanfolyamok

A, B, C

kategóriákban

Sikeres KRESZ vizsga után akár egy hónapon belül jogosítvány!
(Gyorsított tanfolyamok)
KRESZ	Távoktatási lehetôség vagy igény szerint tanteremben oktatás vasárnap
10–14 óráig. Sikeres vizsga érdekében próbavizsgák gyakorlása.
VEZETÉS
Találkozás helyben vagy megbeszélés szerint.
Fizetés
Több részletben, megegyezés szerint.
Elérhetôségek	Pál Péter, 06-30 911-2079 (minden nap 9–18 óráig)
E-mail: autosuli@citromail.hu

Felnôttképzési nyilv. vét. szám: 13–0309–07
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POLGÁR KERESKEDŐHÁZ
Papír-írószer

7

Dekorációs és hobbi termékek
Martonvásár

Ajándékok

Rövidáru

Agyagvirág – egyedi dekoráció

Pettend irányába

Vetőmagok (zöldség, virág, fűmag)
Barkács és gyalult faáru – szegőléctől a gerendáig
Horgász felszerelések
Baracska, Országút 4.
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 8–17 óráig
Szombaton: 8–12 óráig
Telefon/fax:
06-22 419-102
E-mail:
woodforgood@t-online.hu

Szolgáltatásaink
Mobil feltöltés
Csomagküldés
Fénymásolás
Fax küldés, fogadás
Scannelés

Nyomdai szolgáltatások
Névjegy
Bélyegző
Szórólap
Kreatív foglalkozások

Kézműves
foglalkozásaink
minden páros héten
szombaton délelőtt
9–12 óráig
max. 6 fő

