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2013. március 14-én 17 órára a Faluházba,
a NEMZETI ÜNNEP
alkalmából szervezett megemlékezésre.

Ünnepi beszédet mond Némethné Keszthelyi Andrea,
a Szent László Völgye Regionális Óvoda vezetôje

Az ünnepi mûsorban közremûködik a Baracska Dalkör valamint
a Kozma Ferenc Általános Iskola 4. osztályos tanulói
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POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Baracskaiak!
Az elmúlt idôszak fôbb, a te
lepülést, illetve a helyi önkor
mányzati költségvetést érintô
témakörök közül öt nagyobb
területrôl tájékoztatom Önö
ket. Fontossági sorrendet nem
tudok felállítani, hiszen min
degyik témakör érinti a tele
pülés lakosságának valamely
részét.
Elöljáróban szeretném leszö
gezni, hogy nagyon sok do
logban még én sem vagyok
naprakész, hiszen a minden
napi változó körülmények
alakítják a napi döntéseket
és életünket. Akinek jár Fej
ér Megyei Hírlap, az már
értesült arról, hogy az Er
csi Járóbeteg-Szakellátó In
tézet továbbra is Ercsi Vá
ros Önkormányzatának fenn
tartásában marad. Azok szá
mára, akik nincsenek tisztá
ban az elôzményekkel, tájé

koztatom ôket, hogy az állam
lehetôséget adott a szakellá
tó intézmények fenntartóinak
arra, hogy február 15-éig nyi
latkozzanak arról, hogy ezen
dátum után saját maguk látják
el ezt a feladatot, vagy állami
fenntartásba adják. Baracska
község képviselô-testülete úgy
döntött, hogy a továbbiakban
nem kívánunk és anyagi okok
miatt nem is tudunk részt ven
ni az eddig társasági formában
fenntartott járóbeteg-szakel
látó intézmény fenntartásá
ban. Ez a betegek szempont
jából nem jelent semmi vál
tozást, hiszen aki igényt tart
rá, ezután is felkeresheti a
szakrendelôt.
Szintén állami fenntartás
ba került 2013. január 1.
napjával a baracskai Koz
ma Ferenc Általános Iskola,
amely azt jelenti, hogy ezen
idôponttól kezdôdôen az is

Közmeghallgatás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Baracska Község
Önkormányzat Képviselô-testülete 2013. március 1-jén
18.00 órakor közmeghallgatást tart a polgármesteri hivatal melletti tanácsteremben.
Napirendi pontok:
– Tájékoztató a 2012. évben végzett önkormányzati mun
káról
– Tájékoztató a 2013. évi feladatokról, tervekrôl
– Helyi közügyeket érintô kérdések, válaszok, javaslatok

kola mûködtetéséhez kap
csolódó tevékenységek, jo
gok és kötelezettségek ezen
túl az államot terhelik. Az
önkormányzat az átadással
összefüggô
kötelezettségei
nek rendben, határidôre ele
get tett. Az óvódánk továbbra
is maradt a Szent László Völ
gye Többcélú Kistérségi Tár
sulás fenntartásában.
Most két kellemetlen intézke
désrôl néhány gondolat: nem
csak Baracska, de mondhatni
az egész ország közvélemény
ét borzolja a hulladékszállítá
si díjak radikális emelkedése.
Ez a hatalmas mértékû eme
lés nem az önkormányzatok
hibája, hanem a hulladékszál
lítást terhelô egyéb költségek
robbanásszerû emelkedése, a
jogszabályi változások, átala
kítások ok-okozati összefüg
gésének eredménye. Bízom
abban, hogy a kormányzati
törekvések, a közüzemi díjak
csökkentése terén sikeresek
lesznek, ezáltal elviselhetôbbé
válik a kifizetendô összeg. Je
lenleg is folyamatosan tárgya
lunk a szolgáltatóval, ezért
van az, hogy még az idei
esztendôre nem kapták meg
a befizetési összegrôl szóló
csekkeket.
A másik kellemetlen döntés az
adóemelés. Hosszú évek óta
mindig arra törekszünk, hogy
ne, vagy csak kismértékben
emeljük ingatlantulajdonosa

ink és vállalkozásaink adóter
heit. A ránk nehezedô nyomás
viszont az idei esztendôben
már nem engedett kibúvót,
ezért a település biztonságos
fenntartása érdekében szüksé
ges volt a helyi iparûzési adót
1,7%-ról 1,8%-ra, a magán
személy kommunális adóját
pedig 6 000 Ft-ról 8 000 Ftra emelni.
Nem nagy vigasz, de a kör
nyékbeli települések adóter
heinél még mindig a baracskai
a kedvezôbb.
Természetesen sokkal több
minden történt és történik a
fentieken kívül, amelyekrôl
tájékoztatni fogom Önöket a
2013. március 1-jén tartan
dó közmeghallgatáson, illet
ve az utána megjelenô Kido
bolóban!
Ha már az a szerencse ért,
hogy olyankor jelenik meg a
helyi újság, amikor több ün
nep közeleg, engedjék meg
nekem, hogy tisztelettel meg
hívjam Önöket a március 14én nemzeti ünnepünk alkal
mából tartandó ünnepségünk
re a Faluházba, és az elôtte
beköszöntô Nônap alkalmá
ból szeretettel köszöntsem Ba
racska község összes Hölgyét,
kívánva nekik életkoruktól
függetlenül boldog családot,
szeretô férjet, kitartó udvar
lót, egészséget és minden jót!

Boriszov Zoltán
polgármester

K É P V I S E L Ô -T E S T Ü L E T I H Í R E K
Január 29-én rendkívüli ülésen a Baracskai Polgármesteri Hi
vatal Alapító Okiratának módosításáról és egységes szerkezet
ben történô elfogadásáról döntött a teljes létszámmal jelenlévô
képviselô-testület. A módosítást az egyes szakfeladatok nevé
ben történt változás indokolta.
A január 31-én megtartott soros képviselô-testületi ülésen
nem vett részt Szûcs Norbert képviselô.
– Elsôként az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenn
tartó Központtal kötendô Vagyonkezelési Szerzôdésrôl tár
gyalt a testület, mely szerzôdés az egyeztetett tervezetnek
megfelelôen 6 igen szavazattal került elfogadásra. A Vagyon
kezelési Szerzôdés a Kozma Ferenc Általános Iskola állami
fenntartásba vételével összefüggô ingatlan és ingó vagyon
kezelésére vonatkozik. A napirendi pont tárgyalásánál je
len volt Gózonyné Szekeres Ildikó tankerületi igazgató, aki
megköszönte azt a konstruktív együttmûködést, amit az át

adás-átvétel során tapasztalt. Egyeztetésre kerültek az átvé
telt követôen felmerült aktuális kérdések.
– 220 228 000 Ft kiadási és ugyanennyi bevételi fôösszeggel
került elfogadásra az önkormányzat és a hozzá tartozó önál
lóan mûködô és gazdálkodó költségvetési szerve 2013. évi
költségvetése. Ezen belül 169 386 000 Ft az önkormányzat
és 50 842 000 Ft a polgármesteri hivatal költségvetésének
kiadási és bevételi fôösszege.
– A z utcanév és házszámváltozások rendezésének ügyét
késôbbi idôre halasztotta a testület. (Az idei rendezésre igen
nel szavazott: Becsei Andrásné, Boriszov Zoltán, nemmel
szavazott: dr. Herczeg József, dr. Mayer András, Pintérné
Bernyó Piroska, Tóthné dr. Kolumbán Ottilia)
– A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmû Beruházást Lebonyolí
tó és Üzemeltetô Intézményi Társulás 2013. évi költségveté
se 17 000 000 Ft bevételi és ugyanennyi kiadási fôösszegben
lett megállapítva.
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– Módosításra került az önkormányzat vagyonáról és a va
gyongazdálkodás szabályairól szóló helyi rendelet. Az ön
kormányzati tulajdonú ingatlanok civil szervezetek, magán
személyek és nonprofit gazdasági társaságok részére történô
haszonbérbe adásának szabályai a rendelet mellékletét ké
pezik.
– Jóváhagyásra került az önkormányzat közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási terve.
– Mivel az egészségügyrôl szóló törvénymódosítást követôen az
állam a járóbeteg-szakellátási feladatokat 2013. május 1-jétôl
átvállalja, úgy határozott a testület, hogy 2013. április 30-a
után nem kíván részt venni a járóbeteg-szakellátási feladat
mûködtetésében, amely ellátás jelenleg az Ercsi Járóbetegszakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
által történik, önkormányzati hozzájárulással.
– Felülvizsgálatra és módosításra került a civil szervezetek
támogatásáról szóló határozat, és megtörtént a Civil Alap
2013. évi pályázati kiírása.
– A testület elfogadta az Önkormányzat és a Baracs
kai Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 2013. évi
Együttmûködési Megállapodást.
– A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
törvény alapján megtörtént az önkormányzat 2011–2014.
évi gazdasági programjának felülvizsgálata és egységes szer
kezetben való elfogadása.
– A hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerzôdés
véglegesítésének tárgyalását elnapolta a testület, mivel a fel
adatellátással kapcsolatban a Magyar Energia Hivataltól
még bizonyos döntésre vár a szolgáltató.
– Meghatározta a testület a köztisztviselôk 2013. évre vonat
kozó teljesítménykövetelményének alapját képezô célokat.
– Elfogadásra került a jegyzô 2012. évi teljesítményértéke
lésének eredményérôl szóló polgármesteri tájékoztató és a
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jegyzô alapilletményének 20%-os pozitív irányú eltérítésé
re tett javaslat.
– Összeállításra került a képviselô-testület I. félévi munkaterve.
– Döntés született az irattár elhelyezésére vonatkozóan, vala
mint a háziorvosi rendelôknél elôírt mozgáskorlátozott il
lemhely kialakítása ügyében.
– A Széchenyi u. 23. számú ingatlanhoz vezetô út javításához
árajánlatkérésre kapott felhatalmazást a polgármester.
– A z Aradi utca síkosság-mentesítésére vonatkozó lakossági
kérelemre szóróanyag biztosításáról döntött a testület.
– A Faluház – könnyûzenei rendezvény céljára történô – térí
tésmentes igénybevételét nem támogatta a képviselô-testület,
de úgy határozott, hogy a kérelmet benyújtó szervezônek
kedvezményesen (óránkénti terembérleti díjazással) biztosít
ja a helyiséget a szórakoztató programra.
– A hangosító berendezés bérbeadására vonatkozó kérelmet
nem támogatta a testület. (A bérbeadásra igennel szavazott:
Boriszov Zoltán, dr. Mayer András, nemmel szavazott: Be
csei Andrásné, dr. Herczeg József, Pintérné Bernyó Piroska,
Tóthné dr. Kolumbán Ottília.)
– Módosításra került az 1/2005. (I.28.) önkormányzati rende
let hulladékszállítási szolgáltatási díj megfizetése alóli 50%-os
mentesség megállapítására vonatkozó szakasza. A 2013. feb
ruár 2-át megelôzôen megállapított 50%-os mentességeket a
polgármesteri hivatal 2013. március 31-éig felülvizsgálja.
– A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a két
ülés közötti eseményekrôl szóló polgármesteri tájékoztató
6 igen szavazattal került elfogadásra.
– Tudomásul vette a képviselô-testület azt a jegyzôi tájékoz
tatót, amelyet a Kossuth u. 28. szám alatti vendéglátó üzlet
mûködésérôl adott.

Becsei Andrásné
alpolgármester

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének

18/2013. (I. 31.) határozata
a Civil Szervezetek támogatásáról
szóló 13/2002. (II. 10.) határozat módosításával egységes szerkezetben történô elfogadásáról
Baracska Község Önkormányzat Képvi
selô-testülete a Civil Szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatot – a módosítással egységes szerkezetben – az alábbi tartalommal fogadta el:
SZABÁLYZAT
a civil szervezetek
önkormányzati támogatásáról
Baracska Község Önkormányzatának
Képviselô-testülete elismeri azt a tevé
kenységet, amelyet a községben mûködô
civil szervezetek az önkormányzati fel
adatok megvalósításában vállalnak, ezért
a civil szervezetek átláthatóbb és kiszá
míthatóbb mûködéséhez támogatást
nyújt. A támogatás célja a civil társada
lom erôsítése, a civil szervezetek pártpo
litikától mentes társadalmi szerepvállalá
sának segítése, az önkormányzat és a ci

vil társadalom közötti partneri viszony és
munkamegosztás elômozdítása az önkor
mányzati feladatok hatékonyabb ellátása
érdekében. A kitûzött célok elérése és a
civil társadalmi önszervezôdés elôsegítése
érdekében Baracska Község Önkormány
zatának Képviselô-testülete az alábbi sza
bályzatot alkotja:
1. A szabályzat célja
A baracskai székhelyû civil szervezetek,
szervezôdések, illetve országos, regioná
lis, megyei szervezetek baracskai szerve
zettel is rendelkezô civil szervezetei, helyi
klubok, szakkörök (körök) számára, azok
helyi mûködéséhez és tevékenységéhez
önkormányzati költségvetési vagy termé
szetbeni támogatás biztosítása.
2. A szabályzat hatálya
(1)  A szabályzat hatálya alá tartoznak

azon civil szervezetek, szervezôdések, he
lyi klubok, szakkörök (körök), (kivéve a
pártok, tömegmozgalmak, a munkaadói
és munkavállalói érdekképviseleti szerve
zetek, valamint a biztosító egyesületek),
amelyek Baracskán folytatják tevékenysé
güket, a baracskai közéletben tevôlegesen
részt vállalnak.
(2)  Nem támogathatók a civil szerveze
tek azon tevékenységei, amelyek támoga
tását törvény vagy más jogszabály tiltja.
(3)  A szabályzat hatálya nem terjed ki a
Faluház (mint intézmény) által szervezett
klub és szakköri foglalkozásokra.
(4)  Bármilyen sport tevékenység céljára
megállapított támogatás csak a Baracskai
Sport Egyesületen keresztül folyósítható.
3. A civil szervezetek támogatásának
módja
a)  pénzbeli,
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b)  természetbeni (önkormányzati tulaj
donban lévô épület/helyiség használa
ta, autóbusz használat), melynek pénz
ben kifejezhetô értéke a megállapodási
szerzôdésben meghatározásra kerül)
4. Önkormányzati Civil Alap
(1)  Az Önkormányzat költségvetésében
e szabályzatban meghatározott célok
ra és a civil szervezetek számára elkülö
nített alapot, Önkormányzati Civil Ala
pot (a továbbiakban Alapot) hoz létre. Az
Alap felhasználásáról a képviselô-testület
dönt.
(2)  Az Alapból az alábbi célokra
teljesíthetôk kifizetések:
a)  civil szervezetek közhasznú tevékeny
ségének támogatása;
b) civil szervezeteket érintô évfordulók,
fesztiválok, hazai rendezvények támoga
tása;
c)  hazai rendezvényeken, fesztiválokon
történô részvétel támogatása;
d) civil szférával kapcsolatos szolgáltató,
tanácsadó, oktatási, fejlesztô, segítô tevé
kenységek támogatása;
e) civil szférát bemutató kiadványok,
elektronikus és írott szakmai sajtó támo
gatása;
f) civil szervezetek pályázati önrészének
támogatása;
g) civil érdekképviseleti tevékenységek
támogatása;
h) egyéb, a költségvetési rendeletben
meghatározott községpolitikai célok ér
dekében végzett tevékenység támogatása,
i) civil hálózatépítô tevékenység, illetve
abban (tevékenység szerinti szakmai szer
vezetekben, szövetségekben
stb.)
való részvétel támogatása.
(3)  Az Alapból támogatás e szabály
zatban foglaltaknak megfelelôen pályá
zati úton igényelhetô. A pályázatot a
képviselô testület írja ki és bírálja el. A
pályázat kiírása a költségvetésrôl szóló
rendelet elfogadásakor történik.
(4)  Az Alap nagyságának módosítására
és új pályázati kiírás kibocsátására a fél
éves költségvetési beszámoló elfogadása
kor van lehetôség.
(5)  A pályázat benyújtási határideje: a
pályázati kiírást követô 40. nap, mely
határidô jogvesztô.
5. Az Önkormányzati Civil Alapból
nyújtott pénzügyi támogatás igénylése
(1)  A támogatás elnyerésére kiírt pá
lyázati felhívást a pályázat benyújtásá
nak határideje elôtt legalább 20 nappal
közzé kell tenni Baracska Község hiva
talos internetes honlapján, a Kidoboló
c. újságban, valamint az önkormányzat
hirdetôtábláin.
(2)  A pályázati felhívásnak tartalmaznia
kell a pályázat célját, a támogatás feltét
eleit, az odaítélhetô támogatás összegére
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vagy kereteire vonatkozó rendelkezést,
a támogatás felhasználásának és a be
számolás, elszámolás rendjének alapvetô
szabályait, a pályázati dokumentáció be
nyújtásának határidejét, helyét és mód
ját, az elbírálás rendjét, határidejét és az
eredményrôl történô értesítés módját.
(3)  A pályázati dokumentációnak tartal
maznia kell (1. sz. melléklet):
a)  a pályázó nevét, székhelyét, bejegyzett
szervezet esetén az adószámát, bírósá
gi nyilvántartásba vétel számát, valamint
közhasznú jogállás esetén az errôl szóló
rendelkezô végzés számát, a nyilatkozat
tételre jogosult személy megnevezését,
b)  a pályázó számlavezetô pénzintézet
ének megnevezését és a pályázó számla
számának megjelölését, ahová a
t á 
mogatás összege átutalható, valamint
nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szer
vezetnek köztartozása
(NAV, önkor
mányzati adóhatóság) nincs.
c)  az igényelt támogatás célját, a felhasz
nálás módját és az igényelt összeget;
d) a támogatás felhasználására vonatko
zó költségszámítást, megjelölve a pályá
zati cél megvalósításához rendelkezésre
álló saját és egyéb forrás összegét;
e)  a pályázati cél megvalósításának
kezdô és befejezô idôpontját;
f) írásbeli hozzájárulást a pályázatban
foglalt közérdekû adatok kezeléséhez
és Baracska Község hivatalos internetes
honlapján való közzétételéhez.
(4)  A pályázatot a pályázati kiírásban
megjelölt határidôben és módon, az át
vételt igazoltatva (ajánlott postai külde
mény, személyes benyújtás stb.) a polgár
mesternek címezve kell benyújtani
(5)  A kiíró a pályázókat egy esetben 5 na
pos határidô kitûzésével felhívhatja a hi
ányosan beadott pályázat kiegészítésére.
(6)  Nem részesülhet 2 éven keresztül tá
mogatásban, illetve a már folyósított tá
mogatás visszafizetésére kötelezett – a
tudomásszerzéstôl számított két éven be
lül – az a civil szervezet, amely
a)  az Alaphoz benyújtott korábbi pá
lyázati dokumentációjában megtévesztô
vagy valótlan adatot szolgáltatott;
b)  az Alapból kapott támogatást a vonat
kozó támogatási szerzôdésben megjelölt
céltól részben vagy egészben
eltérôen használta fel;
c) szerzôdésben vállalt kötelezettségét
nem vagy nem határidôben teljesítette.
(7)  A kizárt szervezetekrôl Baracska
Község Önkormányzata Polgármesteri
Hivatala nyilvántartást vezet.
6. A támogatási szerzôdés
(1)  E szabályzat 3. pontjában meghatá
rozott forrásokból támogatásban részesí
tett szervezettel az Önkormányzat támo
gatási szerzôdést köt.
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(2)  A támogatási szerzôdésnek tartal
maznia kell (2. sz. melléklet):
a)  támogatás összegét;
b) a támogatás konkrét célját;
c) a támogatás folyósításának feltételeit
és ütemezését;
d) a támogatás felhasználásának és elszá
molásának határidejét, módját;
e) a kedvezményezett kötelezettségválla
lását a hatályos jogszabályok elôírásainak
betartására;
f)  a kedvezményezett nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy hozzájárul a támoga
tás rendeltetésszerû
felhasználásának Baracska Község Ön
kormányzata Polgármesteri Hivatalának
jegyzôje, vagy a Képviselô-testület ál
tal ellenôrzéssel megbízott személyek és
szervezetek általi ellenôrzéséhez;
g)  a szerzôdésszegés eseteit és szankcióit,
h) amennyiben a képviselô-testület dön
tése alapján a polgármester elôleget biz
tosít, az elôleg összegét és beszámításá
nak módját.
7. (1)  A támogatások folyósítására a tá
mogatási kérelemben megjelölt üteme
zés szerint kerül sor, utólagos elszámolá
si kötelezettség mellett.
(2)  A kedvezményezettek a támogatás
felhasználásáról az Önkormányzattal kö
tött szerzôdés és a gazdálkodásukra vo
natkozó elôírások szerint kötelesek szá
mot adni.
(3)  A támogatott civil szervezet a
szerzôdés teljesítésérôl szakmai beszá
molót és pénzügyi elszámolást köteles a
szerzôdésben megjelölt határidôben és
módon, az átvételt igazoltatva (ajánlott
postai küldemény, személyes benyújtás
stb.) a polgármesternek címezve benyúj
tani.
(4)  Az elôzô évi elszámolások elfogadá
sáról a Pénzügyi-, Informatikai és Telepü
lésfejlesztési Bizottság a tárgyévre benyúj
tott pályázatok elbírálásakor dönt, mely
döntésérôl a Képviselô-testületet annak
soron következô ülésén tájékoztatja.
(5)  Az Önkormányzat által nyújtott tá
mogatások kedvezményezetteinek neve,
valamint a támogatási összeg Baracska
Község önkormányzat hivatalos interne
tes honlapján, és a Kidoboló c. újságban
közzétételre kerül.
8. (1)  A Képviselô-testület által a költ
ségvetés elfogadásakor megállapított
pénzügyi támogatás kifizetésérôl a dön
tést követôen Baracska Község Önkor
mányzata Polgármesteri Hivatala gon
doskodik a támogatottal kötött támoga
tási szerzôdés alapján.
(2)  A kedvezményezettek a támogatás
felhasználásáról az Önkormányzattal kö
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tött megállapodás, valamint a gazdálko
dásukra vonatkozó elôírások szerint kö
telesek számot adni.
(3)  A támogatott civil szervezet,
szervezôdés a szerzôdés teljesítésérôl
szakmai beszámolót és pénzügyi elszá
molást köteles a szerzôdésben megjelölt
határidôben benyújtani.
A támogatás felhasználásáról készített el
számolást a kedvezményezettek postai
úton ajánlott küldeményként a polgár
mesternek címezve, vagy személyesen kö
telesek benyújtani.
(4)  A támogatás felhasználásáról szóló
beszámolót a Képviselô-testület a költség
vetési rendelet elfogadásával egyidejûleg
tárgyalja.
9. A Kozma Ferenc Általános Iskola az
igazgató, a Szent László Regionális Óvo
da baracskai Bóbita Tagóvodája pedig a
tagóvoda vezetô kérelmére – pályázat be
nyújtása nélkül – évi egy alkalommal in
gyenes használatba kapja a Faluházat.
10. A szabályzatban foglaltakat elsô alka
lommal az önkormányzat 2013. évi költ
ségvetésének elfogadását követôen lehet
alkalmazni.
A határozat végrehajtásának határideje:
folyamatos
A határozat végrehajtásáért felelôs: pol
gármester

Boriszov Zoltán sk.
polgármester
Szeleczkyné Szabó Katalin sk.
jegyzô

A képviselô-testület
férfi tagjai tisztelettel
köszöntik a település
LÁNYAIT és ASSZONYAIT
a NÔNAPON!
Mizsei Norbert: Nônapra
Március van, tavaszi reggel,
A Nap is mosolyogva kel fel.
Gyönyörû napnak nézünk elébe,
...Van-e még alkalom,
mely ilyen szép-e?
Nem is tudom, hogy mihez kezdjek,
inkább megköszönöm Nektek,
hogy vagytok e világon,
tavasszal, ôsszel, télen s nyáron.
E szép napon szavam elakad,
De van még egy fontos feladat:
Lehozom a Hajnalcsillagot,
kívánok Nektek nagyon
boldog Nônapot!
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16/2013. (I. 31.) határozata
civil szervezetek részére
pályázat kiírásáról
Baracska Község Önkormányzat Képviselô-testülete PÁLYÁZATOT ír ki a ci
vil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló SZABÁLYZAT-ban foglaltak
alapján. (A többször módosított SZABÁLYZAT egységes szerkezetét a képviselôtestület 18/2013. (I.31.) határozata tartalmazza.)
A hivatkozott Szabályzat megtekinthetô Baracska Község önkormányzata „www.
baracska.hu” elnevezésû honlapján, Baracska Község Önkormányzata Polgármes
teri Hivatalában (2471 Baracska, Kossuth u. 29.), illetve a KIDOBOLÓ c. helyi ön
kormányzati lap 2013./2. számában.
A pályázati kiírás célja: a baracskai székhelyû civil szervezetek, szervezôdések, klu
bok szakkörök (körök) számára, azok helyi mûködéséhez és tevékenységéhez ön
kormányzati költségvetési vagy természetbeni támogatás biztosítása.
Az Alap keretösszege: 4 000 000 Ft, azaz négymillió forint
A pályázati dokumentáció benyújtásának határideje: 2013. március 12. (a pályá
zati kiírást követô 40. nap) (mely határidô elmulasztása jogvesztô)
A pályázatot benyújtásának helye: Baracska Község Polgármestere, 2471 Baracs
ka, Kossuth u. 29.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt
határidôben, a Szabályzat 1. sz. mellékletében foglalt „PÁLYÁZATI ADATLAP”
kitöltésével, valamint az abban felsorolt dokumentumok becsatolásával, az átvételt
igazoltatva (ajánlott postai küldemény, személyes benyújtás stb.) lehet.
A pályázat elbírálásának rendje: a Pályázatokat Baracska Község Önkormányzat
Képviselô-testülete bírálja el.
A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtását követô képviselô-testületi ülésen tör
ténik.
A pályázat eredményérôl történô értesítés idôpontja, módja: a képviselô-testület
döntését követô 3 munkanapon belül, írásban. A támogatásban részesített szerve
zettel az önkormányzat Támogatási szerzôdést köt.
A Támogatási Szerzôdés megkötésének idôpontja: a támogatásban részesített szer
vezet írásbeli tájékoztatását követô 8 napon belül.
A támogatás folyósítása: a Támogatási Szerzôdés aláírását követôen, a támogatási
kérelemben megjelölt ütemezésben történik.
A támogatás felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének alapvetô
szabályai: a támogatásban részesített a Támogatási megállapodásban rögzített
határidôn belül a támogatás felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót ké
szít, melyek elfogadásáról a
Pénzügyi-, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság a tárgyévre benyújtott pá
lyázatok elbírálásakor dönt.
Egyéb elôírások: Nem részesülhet 2 éven keresztül támogatásban, illetve a már fo
lyósított támogatás visszafizetésére kötelezett – a tudomásszerzéstôl számított két
éven belül – az a civil szervezet, amely
a) az Alaphoz benyújtott korábbi pályázati dokumentációjában megtévesztô vagy
valótlan adatot szolgáltatott,
b) az Alapból kapott támogatást a vonatkozó Támogatási szerzôdésben megjelölt
céltól részben vagy egészben eltérôen használta fel,
c) szerzôdésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidôben teljesítette.
Bármilyen sport tevékenység céljára megállapított támogatás csak a Baracskai
Sport Egyesületen keresztül folyósítható.
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos
A határozat végrehajtásáért felelôs: a polgármester

Boriszov Zoltán sk.
polgármester

Szeleczkyné Szabó Katalin sk.
jegyzô
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2/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelete
Baracska Község önkormányzata képviselô-testületének a helyi környezet védelmérôl,
a közterületek és ingatlanok rendjérôl, a település tisztaságáról szóló 1/2005. (I. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Baracska Község Önkormányzat Képviselô-testülete
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. §
(4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következôket rendeli el:
1. § A helyi környezet védel
mérôl, a közterületek és in
gatlanok rendjérôl, a tele
pülés tisztaságáról szóló
1/2005. (I.28.) önkormány
zati rendelet (továbbiakban:
R.) a következô 15/A §-sal
egészül ki:
„15/A § (1) A szolgáltatási
díj megfizetése alóli 50%os mentesség megállapításá
ra irányuló kérelem a Baracs
kai Polgármesteri Hivatal
ban nyújtható be. A kérelem
hez mellékelni kell: a szolgál
tatóval kötött szerzôdés má
solatát, vagy az utolsó szám

la másolatát, egy büntetôjogi
felelôsség tudatában adott
nyilatkozatot arra vonatko
zóan, hogy a kérelmezô a
nyugdíjon kívül más jövede
lemmel nem rendelkezik.
(2) Az 50%-os mentességrôl
a képviselô-testület átruhá
zott hatáskörében a polgár
mester dönt.
(3) A feltételek fennállása
esetén a polgármester a ké
relem benyújtását követô
elsô negyedév elsô napjá
tól állapítja meg az 50%-os
mentességet,
határozatlan
idôtartamra.

(4) Az 50%-os mentességet
meg kell szüntetni:
a) a jogosult halála esetén,
b) az ingatlant lakó személyé
ben történt változás esetén
(5) Az 50%-os mentességet
az arra okot adó körülmény
bekövetkezése hónapjának
utolsó napjával kell meg
szüntetni.
(6) A mentességben részesülô
személy köteles a mentessé
get befolyásoló körülménye
iben bekövetkezett változást
(együtt élôk létszáma, jöve
delemváltozás), annak bekö
vetkezését követô 15 napon
belül írásban bejelenteni a
Baracskai Polgármesteri Hi
vatalban.
(7) Ha a mentességben ré
szesített személy a bejelentési
kötelezettségének határidôn
belül nem tesz eleget, a jogo
sulatlanul igénybevett ked

vezményt, az elrendelés nap
ján érvényes jegybanki alap
kamattal megemelt összeg
ben köteles megtéríteni.”
2. § A R. a következô 15/B
§-al egészül ki:
„15/B § A 2013. február 2-át
megelôzôen
megállapított
50%-os mentességeket 60
napon belül felül kell vizsgál
ni azzal, hogy amennyiben a
felülvizsgálat eredményeként
a mentességre való jogosult
ság megszûnik, akkor a jo
gosultságot 2013. április 1.
napjától kell megszüntetni.
3. § Ez a rendelet 2013. febru
ár 2-án lép hatályba és az azt
követô napon hatályát veszti.

Boriszov Zoltán
polgármester
Szeleczkyné Szabó Katalin

jegyzô
A rendelet kihirdetve
2013. február 1-jén

JEGYZÔI SOROK

TÁJÉKOZTATÓ
a Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatalának mûködésérôl
A Fejér Megyei Kormányhivatal Marton
vásári Járási Hivatala 2013. január 1.
napjával kezdte meg mûködését Baracs
ka, Ercsi, Gyúró, Kajászó, Martonvásár,
Ráckeresztúr, Tordas és Vál települések
illetékességi területén.
Hivatalvezetô: Dr. Koltai Gábor
e-mail: hivatal@martonvasar.fejer.gov.hu
titkárság: t el.: 06-22 569-280,
fax: 06-22 569-281
Szervezeti egységei:

Okmányirodai Osztály

2462 Martonvásár, Budai út 13.
Tel.: 06-22 460-081
Fax: 06-22 460-229
E-mail:
okmanyiroda@martonvasar.fejer.gov.hu
2451 Ercsi, Fô u. 20.
Tel.: 06-25-515-600
Fax: 06-25-515-607
E-mail:
okmanyiroda.ercsi@martonvasar.fejer.gov.hu
Vezetôje Fabók Lászlóné

Hatósági Osztály

2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Szociális ügyek:
Tel.: 06-22 569-285, 06-22 569-286
Fax: 06-22 569-281
Egyéb hatósági ügyek
Tel.: 06-22 569-283, 06 22-569-284
Fax: 06-22 569-281
E-mail:
hatosagi@martonvasar.fejer.gov.hu
Vezetôje Király Zsuzsanna

Járási Gyámhivatal

2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Tel.: 06-22 569-288, 06-22 569-289,
Fax: 06-22-569-281
2451 Ercsi, Fô u. 27.,
Tel: 06-25 515-610, 06-25 515-617
Fax: 06-25 515-641
E-mail:
gyamhivatal@martonvasar.fejer.gov.hu
Vezetôje Cséza Andrea
Az Okmányirodai Osztály, a Hatósági
Osztály és a Járási Gyámhivatal Ügyfél
fogadási rendje:

Hétfô:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8–12 óráig
8–12 óráig
8–12 óráig
–
8–12 óráig

13–16 óráig
–
13–17 óráig
–

Az Okmányirodai Osztály várhatóan
2013. október végéig – a már megszokott
módon – elôzetes telefonos bejelentkezés alapján (22 460-081) fogadja az ügyfeleket!

Járási Munkaügyi Kirendeltség
2451 Ercsi, Fô u. 34.,
Tel./fax: 06-25 520-750,
06-25 520-751, 06-30 333-1546
E-mail: fejermmkercsi@lab.hu
Vezetôje Bocsiné Péterffy Ágnes

Ügyfélfogadás:
Hétfô:
8.00–14.00 óráig
Kedd:
–
Szerda:
8.00–14.00 óráig
Csütörtök: 8.00–14.00 óráig
Péntek:
8.00–12.00 óráig
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Okmányirodai Osztály

A Járási Hivatal részeként két Okmány
iroda mûködik. Az okmányirodák jelen
leg változatlan helyen (Martonvásár, Bu
dai út 13. és Ercsi, Fô u. 20.) a polgár
mesteri hivatalok épületében fogadják az
ügyfeleket.
Az Okmányirodák jogszabályi elôírások
alapján bizonyos feladatokat csak az ille
tékességi területükön lakók ügyeiben lát
hatják el, más ügyekben, pedig országos
hatáskörük van. Az illetékességi terület a
járás területe.
Illetékességi területen intézhetô ügyek:
• vezetôi engedélyekkel kapcsolatos
munka (pl. vezetôi engedély eltiltások)
• vállalkozói igazolványok adatváltozá
sával kapcsolatos feladatok (csak elektro
nikusan intézhetô)
• gépjármû ügyintézéssel kapcsolatos fel
adatok (pl. hivatalból történô kivonások,
foglalások)
• gépjármû kötelezô felelôsség biztosítás
sal kapcsolatos feladatok
• lakcímbejelentés ügyek (bejelenthetô a
létesítendô lakcím szerinti településen is)
Országos hatáskörû ügyek: (az ország
bármely okmányirodájában intézhetô)
• a személyazonosító igazolvány és útle
vél kiadással
• a mozgáskorlátozottak parkolási enge
délyének kiadásával
• az ügyfélkapu regisztrációval
• a vezetôi engedély készítésével, cseré
jével
• nemzeti egységes kártyához adat-felvé
telezéssel (diák igazolvány, polgárôr iga
zolvány)
• és a gépjármû ügyintézéssel (pl: átírás,
forgalmi engedély, rendszám, törzskönyv
kiadás, pótlás) kapcsolatos ügyeket.
Lényeges, hogy az ügyfél, amely Ok
mányirodában kezdeményezte az ügy in
dítását az elkészült okmányt is abban az
okmányirodában veheti át. Az ügyintézés
során a kérelmezô, ha megadja mobiltele
fon számát, SMS-ben értesítést kap az ok
mánya elkészültérôl. Az SMS zárójelben
tartalmazza, hogy melyik okmányirodába
érkezett meg az elkészült okmány.

Hatósági Osztály

Szociális ügyek, 3. számú iroda
Szociális igazgatással kapcsolatos feladatok
• Szociális rászorultság esetén a jogosult
számára idôskorúak járadéka, ápolási díj
megállapítása.
• Közgyógyellátásra való jogosultság
megállapítása a jogosultsági feltételek
alapján.
• Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele
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céljából szociális rászorultság megállapí
tása, hatósági bizonyítvány kiállítása.
• Hadigondozotti ügyekben az egyössze
gû térítésre, a hadigondozotti járadékra
és az egyéb pénzellátásokra való jogosult
ság megállapítása.
Az ápolási díjra vonatkozó új kérelmeket
minden hónap 6. napjáig lehet benyúj
tani. Ellenkezô esetben a díj folyósítása
visszamenôlegesen, a benyújtást követô
2. hónaptól történik.
Szabálysértési feladatok, 2. számú iroda:
A hatósági osztály ellátja az általános szabálysértési hatósági feladatokat az alábbi
szabálysértések esetén:
Becsületsértés; koldulás; természetvé
delmi szabálysértés; vallásgyakorlás jo
gának megsértése; tiltott szerencsejáték;
közerkölcs megsértése; veszélyeztetés ku
tyával; csendháborítás; köztisztasági sza
bálysértés; veszélyeztetés tárgyak elhe
lyezésével, eldobásával; szeszesital-árusí
tás, -kiszolgálás és –fogyasztás tilalmának
megszegése; jégen tartózkodás szabálya
inak megszegése; tiltott fürdés; vadásza
ti, halászati, legeltetési tilalom megsze
gése; polgári védelmi kötelezettség meg
sértése; honvédelmi kötelezettség meg
szegése; árdrágítás; árak megállapításá
nak, közlésének és feltüntetésének elmu
lasztása; minôség tanúsítási kötelezettség
megszegése; megfelelôségi jelölés jogo
sulatlan használata; rossz minôségû ter
mék forgalomba hozatala; vásárlók meg
károsítása; élelmiszer engedély nélküli
elôállítása, forgalomba hozatala; fertôzô
betegség elleni védekezés elmulasztá
sa; kábítószer elôállítására alkalmas nö
vényekkel kapcsolatos elôírások megsze
gése; mezei szabálysértés; erdôrendészeti
szabálysértés; erdei haszonvételek jogo
sulatlan gyakorlása; felhívással szembeni
engedetlenség; vízszennyezés; ár- és bel
vízvédelmi szabálysértés; óvodai nevelés
ben való részvételi kötelezettség és a tan
kötelezettség megszegése; nevelési-ok
tatási tevékenység folytatására vonatko
zó szabályok megszegése; szakképzésben
részt vevô tanulók gyakorlati oktatására
vonatkozó szabályok megszegése
Egyéb hatósági ügyek, 2. számú iroda:
Védelmi igazgatással kapcsolatos feladatok
• A több települést érintô katasztrófa
helyzet elleni védekezés koordinálása.
• A helyi jellegû szolgáltatások és szol
gáltatásra kötelezettek körének megálla
pítása.
Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok
• A temetô fenntartásával és üzemelte
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tésével összefüggô feladatok ellátásának
ellenôrzése
• A temetkezési tevékenység folytatásá
val kapcsolatos engedélyezés
Földdel kapcsolatos feladatok
Hegyközségi szervezetekkel kapcsolatos
feladatok
Ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok
• Villamos energia – A fogyasztásmérô
berendezés karbantartásával, leolvasá
sával, ellenôrzésével, cseréjével kapcso
latos feladatok.
• Földgáz – A fogyasztásmérô beren
dezés leolvasásának, ellenôrzésének, a
földgázelosztási szolgáltatásból történô
felfüggesztéséhez szükséges intézkedé
seknek, vagy a felhasználói berendezés
ellenôrzésével, a szolgáltatás igénybevé
telével, fogyasztásmérôvel kapcsolatos
feladatok.
Vízügyi igazgatás
• Az ingatlantulajdonos kötelezése az
ingatlan víziközmû-rendszerbe történô
beköttetésére, amennyiben az ingatlan
víziközmû-rendszer üzembe helyezésétôl
számított egy éven belül nem teljesíti.
Kulturális igazgatás
Oktatással kapcsolatos feladatok
• Rendkívüli idôjárás, járvány, egyéb vis
maior helyzet miatt nem mûködô neve
lési-oktatási intézmény esetén rendkívü
li szünet elrendelése.
• A tankötelezettség teljesítésének és a
szakértôi vizsgálatokon való megjelenés
elrendelésével kapcsolatos hatósági fel
adatok.
• Szülô kötelezése, hogy gyermekét a ne
velési-oktatási intézménybe írassa be.

Járási Gyámhivatal

A gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb ügycsoportok:
• családi jogállás rendezése (teljes hatá
lyú apai elismerô nyilatkozatok felvétele,
perindítás apaság vélelmének megdönté
se iránt, apaság megállapítása iránt, in
tézkedés képzelt személy apaként történô
bejegyzése iránt)
• eseti gondnok és ügygondnok rendelés,
felmentés (jellemzôen vagyoni ügyekben,
családi jogállás rendezési ügyekben)
• vagyoni ügyek, hagyatéki eljárásban
való közremûködés (kiskorúak, gond
nokság alatt álló személyek vagyoni érde
keinek védelme)
• gyámsági ügyek (kiskorú részére gyám
rendelés, gyámi számadás elbírálása,
gyám felmentése)
• ideiglenes hatályú elhelyezés (elhelye
zés felülvizsgálata, megszüntetése)
• átmeneti nevelési és tartós nevelési
ügyek tartós nevelési ügyek
• örökbefogadással kapcsolatos ügyek
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• utógondozás
• perindítás (gyermekelhelyezés, szülôi
felügyeleti jog megszüntetése, gondnok
ság alá helyezés, gondnokság felülvizsgá
lata, gondnokság megszüntetése, szám
adási kötelezettség, illetve a számadás he
lyességének megállapítása iránt)
• gondnoksági ügyek (gondnok rendelé
se, felmentése, gondnoki számadás elbí
rálása)
• kapcsolattartási ügyek (szülô, illetve
más kapcsolattartásra jogosult személy és
a gyermek kapcsolattartásának szabályo
zása)
• a 16. életévét betöltött gyermek házas
ságkötésének engedélyezése
• távoltartást megelôzô eljárás lefolyta
tása
• védelembe vétel elrendelése, megszün
tetése
• családi pótlék természetbeni formában
történô nyújtása
• iskoláztatási támogatás folyósításának
szünetelése és szünetelés megszünteté
se, felülvizsgálja az iskoláztatási támoga
tás folyósításának szünetelését.

Járási Munkaügyi Kirendeltség

2013. június 30-áig a Martonvásári Járás
települései közül Ercsi és Ráckeresztúr
települések vonatkozásában jár el.
2013 .július 01-tôl a kirendeltség illeté
kességi területe: Ercsi, Ráckeresztúr, Ba
racska, Kajászó, Martonvásár, Tordas,
Gyúró, Vál.
Jogszabályban meghatározott kirendeltségi feladatok:
• álláskeresôk nyilvántartásba vételével
kapcsolatos feladatok, álláskeresési jára
dék, álláskeresési segély megállapításá
val, szüneteltetésével, megszüntetésével
kapcsolatos feladatok
• munkaerô-piaci szolgáltatások
• kezeli a csoportos létszámleépítésre vo
natkozó bejelentéseket
• munkaközvetítést, tanácsadást végez,
• munkaerôigény bejelentések
• információt nyújt, tanácsadást végez
• ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájé
koztatási és tanácsadási feladatokat
• munkaerô-piaci programok szervezése
• kapcsolatot tart a járás gazdasági életé
ben részt vevô munkaadókkal, a helyi ön
kormányzatokkal és a megyében mûködô
más szervezetekkel
• közfoglalkoztatási feladatok ellátása
• szabálysértési ügyekben a közérdekû
munkára történô kijelölés, kapcsolat
tartás
• a közérdekû munkavégzés ellenôrzése,
végrehajtása

Dr. Koltai Gábor
hivatalvezetô

2013. március

ALPOLGÁRMESTERI SOROK

Sugallat miatt helyreigazítás?
A januári Kidobolóban megjelent Helyreigazítás címet viselô írásban a „kedves
Képviselôk” is megszólítattak, ezért érin
tettként szükségesnek érzem a reagálást.
A Kidoboló a Baracskai Önkormány
zat Lapja. Kiadásának elsôdleges cél
ja: tájékoztatási tevékenység. Kiemelt te
rület a lakosság rendszeres és hiteles tá
jékoztatása a képviselô-testület munká
járól, döntéseirôl. Ennek megfelelôen a
Képviselô-testületi hírek rovatban min
den ülésrôl megtörténik a tájékoztatás és
a hozott döntések közzététele.
A védônô még az elmúlt évben azzal
az írásbeli kéréssel fordult a képviselôtestülethez, hogy támogasson egy báb

színházi elôadást. A kérelemre hozott
döntés egyértelmûen került közlésre, a
zárójelbe tett megjegyzés pedig tájékozta
tásul szolgált, hogy mindenki elôtt isme
retes legyen milyen jellegû támogatás, mi
lyen úton, milyen forrásból történhet, il
letve történik. Helyreigazításra téves köz
lés esetén lenne szükség, ebben az ügyben
azonban ez nem áll fenn.
Azt, hogy egy döntést követôen kinek,
milyen egyéni gondolata (sugallata) kelet
kezik, senki sem akadályozhatja, a gondo
lat szabad, amit kinyilváníthat, megoszt
hat másokkal.

Becsei Andrásné
alpolgármester

Baracska Község Önkormányzat Képviselô-testületének

2013. I. félévi munkaterve
Ülés napja: február 28. (csütörtök) 17óra
Napirendi pont:
1. A rendôrség beszámolója Baracs
ka község közbiztonsága érdekében
2012. évben végzett munkájáról
2. A Szent László Völgye Többcélú Kis
térségi Társulás és Kistérségi Fejlesz
tési Tanács beszámolója a 2012. évben
végzett munkájáról
3. A Civil Szervezetek beszámolóinak
tárgyalása (2012-ben hozott támoga
tási szerzôdések alapján)
4. A nevelési-oktatási intézmény fenntartói
jogának átadásával, átalakításával stb.
kapcsolatos döntés elôkészítése (Kozma
Ferenc Általános Iskola, Szent László
Regionális Óvoda Bóbita Tagóvoda)
5. A Kidoboló Szabályzat felülvizsgálata
6. Egyebek
Ülés napja: március 28. (csütörtök) 17 óra
Napirendi pont:
1. Az önkormányzati lakások bérleti díjá
nak felülvizsgálata
2. A helyi közbeszerzési szabályzat szük
ség szerinti felülvizsgálata és az éves
közbeszerzési terv jóváhagyása
3. A gyermekvédelemrôl szóló helyi ren
delet felülvizsgálata
4. A képviselô-testület Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának felülvizsgá
lata (a magasabb szintû jogszabályok
változása miatt)
5. Beszámoló a polgármesteri hivatal
2012-ben végzett munkájáról
6. Beszámoló az adóztatásról
7. Falunap megszervezése
8. Népmûvelôi feladatok ellátása
9. Egyebek

Ülés napja: április 25. (csütörtök) 17 óra
Napirendi pont:
1. A Szent László Völgye Segítô Szolgálat
településünkön végzett 2012. évi mun
kájának értékelése
2. A 2012. évi gyermekvédelmi beszámo
ló megvitatása
3. Az önkormányzat 2012. évi zárszám
adásának elfogadása
4. Beszámoló a községi könyvtár 2012.
évi munkájáról
5. A belsô ellenôrzésrôl szóló beszámoló
megvitatása
6. A nevelési-oktatási intézmény fenn
tartói jogának átadásával, átalakítá
sával stb. kapcsolatos döntés megho
zatala (Kozma Ferenc Általános Isko
la, Szent László Regionális Óvoda Bó
bita Tagóvoda) A döntést legkésôbb
május utolsó munkanapjáig kell meg
hozni!)
7. Egyebek
Ülés napja: május 30. (csütörtök) 17 óra
Napirendi pont javaslatok:
1. Baracska Közéletéért Emlékérem ado
mányozásának megtárgyalása
2. Lakástámogatási kérelmek elbírálása
3. Egyebek
Ülés napja: június 27. (csütörtök) 17 óra
Napirendi pont:
1. Beszámoló a védônôi munkáról
2. A képviselô-testület II. félévi munka
tervének elfogadása
3. Tájékoztató a háziorvosi szolgálatról
4. Helyi esélyegyenlôségi program felül
vizsgálata
5. Egyebek

2013. március
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I S KO L A

Farsangi mulatság
2013. február 2-án került sor a Kozma Ferenc Általános Iskola
farsangi mulatságára, melyet a Faluházban, az alsó-és felsô ta
gozatnak együtt rendeztünk meg. A Faluház feldíszítését Szé
kely Miklósné vezetésével a 8. osztály vállalta. A szépen és igen
ötletesen feldíszített teremben már délelôtt elkezdôdött a lázas
munka. A szülôk ismét kitettek magukért, készítették a szendvi
cseket, frissítôket, pakolták a székeket, asztalokat. Mire a ven
dégek és jelmezesek megérkeztek, már minden készen állt a fo
gadásukra. A zsûrizést Nyárainé Boromisza Klára, Szabó Kata
és Tóth Péter végezte. A felvonulás 13 órakor kezdôdött. Az
alsó tagozaton nagyon sokan beöltöztek egyénileg, igen krea
tív jelmezek születtek. A felsôsöknél a csoportos beöltözés volt
a jellemzô, kis történetekkel gazdagítva. A felvonulás után min

den osztály együtt tortázott, majd következett az eredményhir
detés. Ezután megkezdôdött a mulatság, melyhez a zenét ismé
telten Czamber Krisztián szolgáltatta. A táncok között ismét ját
szottak a gyerekek, nagy sikert aratott idén is a „székfoglaló”,
valamint a „limbózás” is. A mulatság fénypontja a tombola volt,
melyen a sok felajánlásnak köszönhetôen nagyon sokan nyer
tek. Köszönetet mondunk többek között Bekker Ádámnénak,
(100-as boltból Zsuzsi) a Coop boltnak, Zsigrai Katinak, Gyócsi
Józsefnek a szülôknek, nagyszülôknek és minden felajánlónak.
A farsangi mulatságot este 18órakor kissé fáradtan, de boldo
gan zártuk le.

Szôlôsyné Nagy Melinda
DÖK vezetô

ÓVODA

Bóbita Krónika
Az idei ne
velési
év
ben óvodánk
Maci csoport
ja részt vett a Fejér Megyei
Rendôrfôkapitányság
óvo
dai bûnmegelôzési program
jában, az „Ovi-Zsaru” prog
ramban. Ez a program óvo
dás korú gyermekek részé
re készült, biztonságra nevelô
program. Segédanyagot a
FMRFK Bûnmegelôzési osztá
lyáról kaptunk, és az elsô fog
lalkozást is a hozzájárulásuk
kal indíthattuk el.
A program rámutat a korai
bûn-és baleset megelôzés fon
tosságára, az áldozattá vá
lás elkerülésére; azt hiva
tott szolgálni, hogy már óvo
dás korban bátran készítsük
fel gyermekeinket biztonsá
guk megôrzésére. Nem azért,
mert a felnôttek, szülôk nem
óvják meg ôket, hanem mert
vannak olyan esetek, ami
kor esetleg egymaguk tartóz
kodnak utcán, közintézmény
ben, otthon. Meg kell ismer
niük az önállóság lényegét, a
felelôsségtudatot, és azt, ho
gyan tudják megóvni magukat
a rájuk leselkedô veszélyektôl.
Hiszen a késôbbiekben nem
áll mindig mellettük felnôtt,
aki megmondhatná nekik, mit
is kell tenni bizonyos helyze
tekben.
A programban fô szempont,
hogy életkori sajátosságaik
nak megfelelôen kell bemu

tatni különbözô veszélyhely
zeteket, és azokra megoldáso
kat találni. Olyan információ
kat kell a gyermekek birtoká
ba juttatni, mely magatartásu
kat formálja, önbecsülésüket
és magabiztosságukat erôsíti.
A program témakörei a
következôk voltak:
– az ismerkedés szabályai (csa
lád, barát, idegen)
– szabályok betartása (írott,
íratlan)
– idegen személlyel történô
találkozás, ajándékelfogadás
– egyedüli otthoni tartózko
dás (telefon, ajtónyitás)
– veszélyes eszközök, dolgok
(háztartás, óvoda, utca)
– a közlekedés szabályai (gya
log, utasként)
A témaköröket különbözô
módon dolgoztuk fel:
– mesékkel,
bábozással
(Rendôr Robi, Rosszcsont Ri
csi)
– szituációs gyakorlatokkal,
játékokkal
– énekekkel, mondókákkal
– beszélgetô-körökkel
– mozgásos játékokkal
– rajzolással, színezéssel
– séták alkalmával
Minden témakörnél fontos
volt eljátszani azt is, hogy mi
történhet, ha nem tartjuk be
a szabályokat! Az elsô foglal
kozást, ahogy errôl már ol
vashattak, rendôrök tartották,
egyenruhában, hiszen ez adja
meg a közvetlen gyermekrendôr kapcsolat alapját. A

gyermekeknek meg kell tanul
nia azt is, hogy a rendôr nem
bánt, nem haragszik a gyerme
kekre, hanem segít nekik, szí
vesen játszik is velük.
Reméljük, hogy a foglalkozá
sok alkalmával gyermekeink
ismereteit bôvítettük, mely
késôbbi viselkedésüket nagy
mértékben és pozitívan befo
lyásolja.
Javában itt van még a tél, hó
val, faggyal, borúval, de meg
elégelve a latyakot, az óvo
dában már a tél elkergetésé
re és a tavasz köszöntésére
készülôdünk. Ennek elsô lépé
se a farsangi mulatság, melyet
minden évben nagyon várnak
a gyerekek. Nemcsak a jelme
zeket kell kitalálni, és elkészí
teni, de fel kell díszíteni a cso
portszobákat, és az egész óvo
dát, s ebben is részt vesz min
den óvodás. Bohócokat szí
neztünk, szalagokat hajtogat
tunk, álarcokat, farsangi kala
pokat készítettünk.
Színesen, díszesen várta az
óvoda a jelmezbe öltözött
gyerekeket február 8.-án. Pil
langó, hóember, napocska,
Gombóc Artúr, kalóz, kato
na, tûzoltó, minden féle ál
lat, sok-sok királylány, tün
dér, menyasszony, és még an
nál is több pókember érkezett
ezen a reggelen a csoportszo
bákba. Játék és tízórai után
kezdôdhetett az elôadás: a
nagy csoportos katicás gyere

kek készültek egy kis farsangi
mûsorral, utánuk pedig a meg
lepetés mese. Mint minden
évben, idén is a nagycsopor
tos gyerekek szülei készültek
egy mesével a gyerekeknek.
Ezúton is köszönjük Somogyi
Gergô szüleinek, Turóczy An
namária, Dörömbözi Fanni,
Kékesi Hermina, Birgány Pé
ter, Winkler Gergô, Cseh Ra
móna, Tóth Balázs, és Szôlôsy
Lili anyukájának a Kelekótya
kiskakas címû mese elôadását.
Mese után egy kis eszemiszom következett, melyhez a
szülôk hoztak szörpöt, üdítôt,
süteményt, gyümölcsöt, min
denféle ropogtatni valót, s
máris volt erônk a farsangi
mulatsághoz, az ebédig tar
tó tánchoz. A Tavaskert Foga
dó pedig idén is gondoskodott
az elmaradhatatlan farsan
gi fánkról. A gyerekek nevé
ben is szeretnénk megköszön
ni mindenkinek a hozzájárulá
sát, munkáját a sikeres farsan
gunkhoz.

Szeles Imréné, Mészárosné
Giricz Marianna
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Egyház  |  Olvasói sorok

2013. március

EGYHÁZ

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
„Vigye el a szeretetem
a szeretett magyar nemzetnek!”
– a pápa szavai
Kozma Imre atyához
Kozma atya, a Magyar Mál
tai Szeretetszolgálat elnö
ke az utolsó magyar egyhá
zi vezetô, aki hivatalosan
a Szentatya elé járulhatott,
mielôtt a pápa bejelentette
volna lemondását. Erre a ta
lálkozóra a Szuverén Máltai
Lovagrend 900 éves jubileu

ma alkalmából került sor.
Lemondását a pápa röviden
a következô mondattal indo
kolta meg: „Miután ismétel
ten megvizsgáltam a lelkiis
meretemet Isten elôtt, elju
tottam arra a bizonyosságra,
hogy erônlétem elôrehaladott
korom miatt már nem alkal
mas arra, hogy megfelelô mó
don gyakoroljam a péteri szol
gálatot.” Imának szentelt éle
tével továbbra is teljes szívvel

kívánja szolgálni az Egyházat.
TE DEUM – hálaadó szentmi
sét mond február 28-án, csü
törtökön 18 órakor a székes
egyházban Spányi Antal me
gyés püspök a Szentatya életé
ért, kegyelmekkel teli apostoli
szolgálatáért, az Egyházért és
a következô pápáért. A szent
misére várja az egyházmegye
papságát és híveit.
A betegek kérésére a plébános
úr szívesen elmegy – akár a

kórházba is –, hogy húsvét kö
zeledtével az Egyház szentsé
geivel megerôsítse ôket szen
vedéseikben. Kérjük a hozzá
tartozókat, segítsenek nekik
abban, hogy mindez megtör
ténhessen, hiszen pont a leg
fontosabbat zárnák el tôlük,
amennyiben nem engednének
papot hozzájuk!

Dicsértessék
a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

O L VA S Ó I S O R O K
A fehérjék és a szénhidrátok után, har
madik alapvetô tápanyagcsoport a zsírok,
olajok. Ezek az anyagok, meglehetôsen
fontos szerepet játszanak a szerveze
tünkben: nagyon fontos energiaforrása
ink, túlzott fogyasztásuk éppen ezért nem
ajánlott. Az ételekbôl felvett zsiradékok
legfôbb alkotóelemei a trigliceridek, va
gyis a glicerin zsírsavakkal alkotott észte
rei. A különbözô zsírokat felépítô zsírsa
vak a bennük levô szénatomok és hidro
génatomok számában térnek el egymás
tól. A zsírsavak szénatomszáma, és a ben
nük levô kovalens kötés minôsége hatá
rozza meg a zsiradék halmazállapotát. A
szobahômérsékleten szilárd zsírok mole
kulájában a szénatomok között egyszeres
kovalens kötések találhatók, míg ugyan
ilyen körülmények között folyékony ola
jokban kétszeres kovalens kötések is
fellelhetôk. A jelenlevô kétszeres kova
lens kötés lehetôséget teremt az úgyneve
zett cisz – transz izomériának. Természe
tes körülmények között legtöbbször a cisz
zsírok keletkeznek, míg az olajok kemé
nyítésekor (más néven hidrogénezéskor)
megjelennek a transz zsírsavak is. Ezek a
természetellenes alakkal rendelkezô mo
lekulák számos egészségügyi problémát
okozhatnak, mégis gyakran elôfordulnak
a gyorséttermi élelmiszerekben, cukrász
ipari termékekben, mivel javítják az éte
lek állagát.
Szervezetünk a legtöbb zsírsavat képes
elôállítani. Kivételt képeznek az omega-6,
és omega-3 zsírsavak, melyek nélkülöz
hetetlenek az immunrendszer megfelelô
mûködéséhez, szabályozzák a vérnyo
mást, részt vesznek a hámszövet felépíté
sében. Leggazdagabb forrásaik a különfé
le tengeri halak vagy a busa, de fellelhetôk
a dióban, vagy a repceolajban is. A telített
zsírsavak elsôsorban testünk energiaellá
tásában, míg egyszeresen telítetlen társaik

Egészségünk
kémiája (3. rész)
inkább a sejtek építésében vesznek részt. A
többszörösen telítetlen zsírsavakból fon
tos hormonszerû vegyületek képzôdnek.
Zsíradékot fogyasztani tehát szükséges,
de nem mindegy, hogy mennyit és milyet!
Az állati eredetû, többnyire telített zsír
savakat tartalmazók emésztése viszony
lag nehéz, növelik a koleszterinszintün
ket, ezáltal hozzájárulnak az érelmesze
sedés kialakulásához. Az olajok, melyek
többnyire növényi eredetûek, könnyeb
ben emészthetôk, jelentôs mennyiségû vi
tamint és ásványi anyagot tartalmaznak.
Hevítés hatására azonban ezek az értékes
anyagok sokszor károsodnak.
A zsírok szervezetünk fontos energiafor
rásai, ebbôl a szempontból mindegy, hogy
állati, vagy növényi eredetû zsiradékkal
készítettük-e az ételünket. Fontos tudni,
hogy míg 1 g zsír 9,3 kcal = 38,8 kJ,addig
1 g szénhidrát, vagy ugyanennyi fehérje
4,1 kcal = 17,1 kJ energiát szolgáltat.
Zsírszükségletünk függ az életkorunktól,

Tisztelt
Ôstermelôk!
Esedékessé vált 2013. évre az ôster
melôi igazolványok érvényesítése.
Ha az igazolvány március 19-ig érvényesítésre kerül, egész évre érvényes.
Falugazdász ügyfélfogadás:
február 25., március 4., 11., 18.,
polgármesteri hivatal melletti
tanácsteremben 12–14 óráig
Falugazdász elérhetôsége:
(06-30) 6655-049

életmódunktól, az évszakok váltakozásá
tól. Fontos, hogy a zsiradékfogyasztás ne
haladja meg az energia-bevitel 30%-át,
ami maximum 65–100 grammot jelent
naponta. A fel nem használt zsírok a zsír
szövetben raktározódnak. Ezen raktárak
elsôdleges szerepe az energiatárolás. Fon
tos feladatuk van a zsírban oldódó vita
minok felszívódásában is. A zsírraktárak,
hôszigetelô hatásuk révén elôsegítik az
állandó hômérséklet fenntartását. Belsô
szerveinknek és a csontoknak mechanikai
védelmet biztosítanak. Ezért okoz problé
mát, ha valaki kórosan sovány!
Mi, emberek kifejezetten sok zsírt tudunk
elraktározni. Testtömegünknek akár 40–
50%-a is lehet zsírszövet. (Az állatvilág
ban a bálnák képesek hozzánk hasonlóan
extrém mértékû zsírraktárak felhalmozá
sára.) A túlzott zsírraktározás nem más,
mint az elhízás, melynek a legtöbb eset
ben különbözô szövôdményei lehetnek.
Érelmeszesedés, magas vérnyomás, ko
szorúér-betegségek, agyér katasztrófa, cu
korbetegség, izületi betegségek.

Dr. Mayer András és
Simon Judit

Vízellátási kérdésekben

a helyi gépész a (06-30) 451-0573-as
telefonszámon,

szennyvízelvezetéssel kapcsolatos problémákkal a szennyvíztisz
tító telepet a (06-30) 6416-934-es
telefonszámon lehet keresni.
A Fejérvíz ZRt. Vállalat
központi száma: (06-22) 535-800
Bicskei üzemmérnökség
ügyfélszolgálatának telefonszáma:
(06-40) 200-341
Elektronikus ügyintézés:
www.fejerviz.hu

KIDOBOLÓ

2013. március

11

Egészségügy  |  Hasznos információk  |  Impresszum

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 ügyelet
mûködik Martonvásáron, a Brunszvik u. 1. alatti rendelôben (kizárólag járó
beteg ellátás!).
A háznál történô ellátást továbbra is az ercsi központi ügyelet látja el. Az ott
dolgozó, adatfelvételt intézô asszisztens, nôvér meglelelô informálása a betegek
érdeke, ezért kérjük, az ô kérdéseire pontosan válaszoljanak, hogy a helyszínre
érkezô orvos a lehetô legtöbbet tudja a betegrôl!

Gyógyszertári
ügyelet
Telefonszámok:
Martonvásár: (06-22) 569-146
Ráckeresztúr: (06-25) 455-812
Ercsi: (06-25) 505-790
MÁRCIUS:
2–3. Ercsi
9–10. Martonvásár
15–16–17. Ráckeresztúr
23–24. Ercsi
30–31. Martonvásár
ÁPRILIS:
1. Ráckeresztúr
6–7. Ercsi
13–14. Martonvásár
20–21. Ráckeresztúr
27–28. Ercsi

http://facebook.com/faluhaz.baracska

Háziorvosok
dr. Mayer András

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

Tóthné dr. Kolumbán Ottília

Tel.: 06-30 395-40-44
Rendelési ideje Baracskán
Hétfô: 12.00-16.00
Kedd: 8.00-11.00
Szerda: 13.00-16.00
Csütörtök: 8.00-11.00
Péntek: 7.30-11.00
A rendelés helye: Baracska, Kossuth
u. 34. mindkét orvos esetében.

Kidoboló
Megjelenik:
Felelôs kiadó:
A szerkesztôség

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

I mpresszum
Lapzárta:

március 31.
Várható megjelenés:

április 17-éig

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

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

Falugazdász

Idôpontegyeztetés, egyéb információ:

(06 30) 6655-049

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
Központi szám:
(06-22) 454-050; (06-22)580-180
Pénzügyi Iroda: (06-22) 580-019
Adóiroda: (06-22) 580-010
Fogorvosi rendelô
dr. Megyeri Renáta
(Baracska, Kossuth u. 17.)
Bejelentkezés rendelési idôben:
(06-30) 2381-002
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

KIDOBOLÓ
Hirdetés
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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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