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K É P V I S E L Ô -T E S T Ü L E T I H Í R E K
A február 28-án megtartott képviselôtestületi ülésen szabadsága miatt nem volt
jelen Boriszov Zoltán polgármester.
– Elsô napirendi pontként a településünk
közbiztonsága érdekében 2012. évben
végzett rendôrségi munkáról szóló beszámoló került megvitatásra és elfogadásra. A képviselôi felvetésekre, kérdésekre az ülésen jelen lévô dr. Sági János gárdonyi rendôrkapitány és Kratancsik Ákos
martonvásári ôrsparancsnok válaszolt.
Paulovics Gábor fôtörzsôrmester személyében megismerhettük az új körzeti megbízottat. Tájékoztatásként elhangzott,
hogy a környéken történt rablássorozat 5
fôs ercsi lakosú tetteseit – akik Baracska
lakóit sem kímélték – elfogta a rendôrség.
– A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi tevékenységérôl
szóló beszámolóját, mely kiterjedt az
egészségügyi (ügyeleti), szociális és gyermekjóléti, belsô ellenôri, közoktatási tevékenységre, a szakmai és adminisztratív feladatok ellátására, egybehangzó igen
szavazattal fogadta el testületünk.
– Elfogadásra került a civil szervezetek
2012. évi támogatásának elszámolásáról
szóló PIT Bizottsági tájékoztató. Az elszámolással kapcsolatos döntéseket a bizottság a képviselô-testület által részére átruházott hatáskörben eljárva hozta meg.
– A helyi nevelési-oktatási intézmények
fenntartói jogának átadásával, átalakításával kapcsolatos döntés elôkészítése a
szükséges információk beszerzéséig elnapolásra került.
– Megtörtén a Kidoboló nevû önkormányzati lap Szabályzatának felülvizsgálata. (A módosított Szabályzat újságunkban megtalálható.)
– Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2013. évi
költségvetését 146 112 910 forint bevételi valamint ugyanannyi kiadási ös�szeggel hagyta jóvá testületünk és vállalta, hogy 2013. április 30. napjáig az önkormányzatra idôarányosan esô összeggel
járul hozzá a szakellátó mûködtetéséhez,
egyéb anyagi támogatást nem kíván nyújtani.
– Döntés született arról, hogy a község
külterületén felépült számítástechnikai
adatközponthoz kapcsolódó víz- és csatornavezeték ingyenes tulajdonba vételére akkor kerülhet sor, ha a szolgáltató annak üzemeltetését átveszi önkormányzatunktól.
– A Fejérvíz Zrt. kérelmére – mely a
szennyvíz közmûre vonatkozó bérleti díj
csökkentésére irányult – a választ elnapolta testületünk azzal, hogy megvárja a
Baracska-Kajászó-Vál Víziközmû Beru-

házást Lebonyolító és Üzemeltetô Intézményi Társulás döntését, s amennyiben a
Társulás által meghozott döntéssel egyetért, azt megerôsíti.
– Az egyes helyi utak rendbetételére érkezett kérelmekre – a PIT Bizottság javaslatára, melyek helyszíni szemléjén alapultak
– megbízást kapott a polgármester, hogy
szakember segítségével vizsgáltassa meg a
Petôfi utca, Aradi köz, Rákóczi köz, Pozsonyi utca, Tompa Mihály utca jelzett
szakaszait, az Ady E. utca zsákutcai részét,
valamint a Széchenyi u. 23. szám alatti ingatlanhoz felvezetô utat, és kérjen árajánlatot járhatóvá tételükre vonatkozóan.
– Egyebek napirendi pontban analóg térkép megrendelésérôl, Polgárôrség támogatási elôleg iránti kérelmérôl, a 874/2
hrsz-ú ingatlan megvételérôl, a Református Egyház és az Önkormányzat közötti – temetô fenntartási – megállapodásról, önkormányzat épületeinek érintésvédelmi felülvizsgálatára vonatkozó
árajánlatról tárgyalt és hozott döntést a
képviselô-testület. (Ezt követôen Tóthné
dr. Kolumbán Ottilia képviselô távozott
az ülésterembôl.)
– 5 igen szavazattal úgy döntött a
képviselô-testület, hogy – tisztelve minden ország zászlaját és belügyét, valamint figyelembe véve azt a tényt is,
hogy az önkormányzat nem rendelkezik romániai testvértelepüléssel – nem
ad helyt a székely zászló önkormányzati épületen történô kitûzésére vonatkozó kérelemnek.
A március 1-i közmeghallgatáson nem
vett részt Boriszov Zoltán polgármester
és Pintérné Bernyó Piroska képviselô. A
lakosság részérôl 14 fô érdeklôdô jelent
meg.
A 2012. évben végzett önkormányzati
munkáról elhangzott, hogy a Képviselôtestület 22 alkalommal ülésezett, ebbôl
egy esetben Kajászó község testületével
együttes ülésre került sor a körjegyzôség
megszüntetését követô elszámolás miatt.
385 határozat született és 29 helyi rendelet megalkotására került sor.
A testület megalakulásakor egy bizottságot választott, azóta is ez az egy, azaz a
Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság mûködik. A bizottság
minden pénzügyi és településfejlesztési
témába valamint rendeletalkotáskor véleményezéssel, javaslattal él a testület felé.
2012-ben a bizottság 17 ülést tartott. A
bizottsági üléseken általában a képviselôk
is jelen vannak, részt vesznek a döntések
elôkészítésében, ezért a testületi ülésen
sok esetben már csak a végszavazás tör-

ténik. Az ide vonatkozó törvény értelmében a képviselô-testületnek évi 6 alkalommal kötelezô üléseznie, testületünk azonban ennél lényegesen többször ült össze.
Erre egyrészt a jogszabályi változásokból
eredô határidôs döntések, másrészt a helyi ügyek menete miatt volt szükség.
Néhány adat a 2012. évi költségvetésbôl:
Év elején a költségvetés 299 009 000 Ft
bevétellel lett elfogadva, év végére a bevétel 437 592 000 Ft-tal teljesült.
A kiadási elôirányzat 299 009 000 Ft
volt, a tényleges kiadás 396 699 000 Ft
lett.
– A normatívákon alapuló állami támogatás elôirányzata 123 334 000,- Ft volt és
115 millió forinttal teljesült. A normatívák egy része lakosságszám arányos, illetve feladathoz kapcsolódó.
– A gépjármûadó bevételre tervezett
16 millió forintból 15 641 000 Ft folyt be.
– Egyéb bevételekre 21 459 000 Ft volt
tervezve 32 millióra teljesült. Ez az összeg
bérleti díjakból, lakbérekbôl, koncessziós
díjból, (amit a fogyasztók felé kiszámlázott vízmennyiség után fizetett a szolgáltató) étkeztetési ellátási díjakból és hirdetési díjakból tevôdik össze.
– A helyi adóbevétel tervezett összege
49 506 000 Ft, itt a teljesítés másfélszeresre: 74 338 000 Ft-ra alakult. Ebbôl az
összegbôl 63 152 000 forint az iparûzési
adó, ami azoknak az új vállalkozásoknak
köszönhetô, akik Baracskát választották
székhelyüknek.
– A szennyvízberuházás lakossági érdekeltségi hozzájárulására 4 720 000 Ft volt
az elôirányzat, de csak 3 672 000 Ft teljesült. A különbözetet az önkormányzatnak, mint kézfizetô kezességvállalónak
meg kellett fizetni a hitelt nyújtó pénzintézet felé. Mindenki emlékezhet, hogy
a lakossági hozzájárulás történhetett lakás takarékpénztári szerzôdés útján, vagy
10 évi törlesztési lehetôséggel. Ez az idô
2012-ben lejárt, az idei évtôl megindításra kerülnek a behajtási eljárások a nem
fizetôkkel szemben, az egyéb adó, illetve lakbérhátralékosokkal szemben úgyszintén.
– 6 millió forint támogatást kaptunk az
OEP-tôl a védônôi feladatok ellátására, viszont 7 531 000 Ft volt a kiadás. 2
védônô látja el a feladatokat. Az egyik
csak Baracska területén, a hozzátartozó
külterületekkel együtt, a másik Kajászón
és a Kozma Ferenc Általános Iskolában
végzi védônôi feladatát.
– A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve. Mûködésével kapcsolatos kiadások a köztisztviselôk és hivatalsegéd
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bérébôl és járulékaiból, közüzemi díjakból, postaköltségbôl, irodaszerek, nyomtatványok beszerzésébôl, számítógépekkel kapcsolatos kiadásokból tevôdnek
össze.
– Az elmúlt évben a Szent László Völgye Kistérségi Társulás fenntartása alatt
mûködött a Kozma Ferenc Általános Iskola és a Bóbita Tagóvoda. ôk igényelték meg az állami normatívát, de mivel
az állami támogatás nem fedezett minden
szükséges kiadást, önkormányzatunk is
nyújtott támogatást a mûködtetéshez.
– A Segítô Szolgálat által ellátott család
segítô és szociális feladatokra, tanyabusz
mûködtetésére, központi orvosi ügyelet
ellátására, az óvodai és iskolai kiadásokhoz, munkaszervezete mûködtetéséhez
összesen 43 842 000 Ft támogatást adtunk át a Társulási Tanácsnak.
– Az I. fokú építéshatósági feladatok ellátásához a társulási megállapodás alapján 634 ezer forintot fizettünk
Martonvásárnak.
– A községi könyvtárra 399 ezer forintot,
a háziorvosi rendelôk és várók fûtésére,
világítására, vízellátására 511 ezer forintot költöttünk.
– A Faluházi kiadás 7 648 000 Ft-ot tett
ki. (Bér, fûtés, világítás, falukarácsony és
egyéb évközben zajló programok, Kidoboló megjelentetése, stb.)
– A 20. jubileumi évforduló miatt kiemelt
figyelmet és összeget fordítottunk a falunap megrendezésére, ami 2,5 millió forintba került. Remélhetôleg, még mindenki szívesen emlékezik a sikeres programokra, neves fellépôkre.
– A helyi civil szervezeteket, egyesületeket, klubokat, szakköröket pályázat útján
2 066 000 Ft-tal támogattuk.
– Az
autóbuszjárat
mûködtetésére
4 572 000 Ft-ot terveztünk, de lényegesen többet: 6 987 000 Ft-ot fordítottunk.
Ehhez pályázat útján 421 ezer forint támogatást kaptunk.
– Segélyezésre 49 626 000 forintot köl
töttünk, ennek egy részét állami nor
matívaként megkapta önkormányzatunk.
– Volt kiadásunk még hóeltakarítás, a
Polgármesteri Hivatal udvarában lévô
régi romos épület, valamint az iskola mögött lévô balesetveszélyes pince elbontása
és a felszámolt hulladéklerakó monitoring kútjai miatt. Pár információ ez utóbbi kiadásról: a temetô melletti felszámolt
hulladéklerakó rekultivációját a KözépDuna Vidéke Hulladékgazdálkodási Kft.
végeztette el, pályázati pénzbôl. A terület füvesítésre került. A talaj vízbázisának
minôségét a területen létesített 3 db monitoring kúton keresztül végzett mérésekkel 2016-ig kell figyelemmel kísérni. E
környezetvédelmi feladatot megbízásunk
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alapján a siófoki ZÁBRÁK Kft. végzi. Eddig megfelelôek az eredmények.
– A nyár folyamán úgy döntött a képvise
lô-testület, hogy nem halaszthatja tovább
a Bruck gödörként ismert területen elhatalmasodott illegális szemétlerakás felszámolását. Közel egymillió forintot költöttünk a munkálatokra. Ezúton is kérjük
a Tisztelt Lakosságot, legyenek segítségünkre a terület megvédésében!
– Az elmúlt nyáron az iskola legrégebbi épületében – ez a tornaszobai rész –
ÁNTSZ kötelezvényre illemhelyet alakítottunk ki, ami közel 2 millió forintba került.
– A Kiskanálison az elôzônél nagyobb
méretû, stabil vashidat létesítettünk a
Templom utca és a Petôfi utca között, így
megoszlik a gyalogos és kerékpáros forgalom az átjárók között, illetve biztonságosan közlekedhetnek arrafelé a babakocsit toló személyek is, mivel kényelmesen elférnek. Gyakran igénybe is veszik,
ugyanis a közelben található a játszótér,
amelyen szívesen játszadoznak falunk
legkisebbjei. A híd másfél millióba került.
– A leglátványosabb a Polgármesteri Hivatal külsô felújítása, valamint az elôtte
lévô terület burkolása, csapadékvíz-elvezetésének megoldása, amit pályázati
pénzbôl sikerült megvalósítani. A beázó
tetô, a potyogó cserepek, a málló vakolat miatt vitathatatlan volt a hivatali épület felújításának szükségessége. A játszótér újjáépítésével, az emlékpark rendbetételével és a hivatal felújításával új arculatot kapott a faluközpont, amit az idelátogatók is elismernek.
– Sajnos a tanácsterem melletti üres részre tervezett parkolót – különbözô okok
miatt – nem sikerült elkészíteni, de keressük a további lehetôségeket egy parkoló kialakítására, hiszen nap, mint nap tapasztaljuk a Kossuth utca központi részén
a parkolás miatti zsúfoltságot.
– Az Ercsi Járóbeteg Szakellátásra
12 554 000 Ft-ot fizettünk ki az elmúlt
évben. Ebbôl 6 millió forint elôzô évi tartozás volt. Mint ismeretes, a pályázat útján megvalósult Szakellátó fenntartására és üzemeltetésére 5 évi kötelezettséget
vállaltak a társult önkormányzatok, ami
pályázati feltétel volt. Ez azt jelenti, hogy
azt a mûködés során felmerült kiadást,
amit nem fedez az OEP finanszírozása,
Baracska, Kajászó, Ercsi és Ráckeresztúr
önkormányzatainak lakosságszám-arányosan kell támogatásként megfizetni.
A 2011. évi és 2012. év eleji beteglétszám azt mutatta, hogy Kajászó és Baracska részérôl kevésbé veszik igénybe az ercsi ellátót, ezért úgy döntöttek
az önkormányzatok, hogy Válból indulva egy különjáratú autóbuszt indítanak
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heti 3 alkalommal délelôtti és délutáni
idôszakokban.
A buszközlekedés a betegek részére térítésmentes volt, a költségeket az önkormányzatok fizették, szintén lakosságszám
arányosan. Baracska önkormányzata ös�szesen 248 108 Ft-ot fizetett ki a járatokra. Sajnos ez sem hozta meg a várt eredményt, ezért megszüntetésre került a különjárat. Félreértés ne essék, nem az a
gond, hogy kevés a beteg, sôt, az inkább
örvendetes – habár a szakorvosi vizsgálatok betegségmegelôzô, szûrés jellegû
funkciókat is ellátnak –, hanem kiderült, hogy a baracskai betegek többnyire
a velencei rendelôintézet ellátását veszik
igénybe. Ezt a rendelôintézetektôl kapott
létszámadatok igazolják.
– A munkaügyi központon keresztül az
elmúlt évben is lehetôségünk volt közfoglalkoztatásra. 2 hónapi idôtartamra 10
fôt, 3 havi idôtartamra 4 fôt, 4 hónapon
túli alkalmazással 13 fôt tudtunk foglalkoztatni.
10 fô foglalkoztatását 100%-ban, 4 fôét
90%-ban,13 fôét 85%-ban támogatta a
munkaügyi központ.
A közfoglalkoztatásban dolgozók elsôsor
ban a zöldterületek karbantartását látták
el. Nyáron fûnyírás, locsolás, gaztalanítás
és egyéb napi teendôk voltak a feladatok,
a téli idôszakban közterület takarítást,
hóeltakarítást végeztek.
– Az elmúlt év végén a Széchenyi út egy
szakaszán és a Kolozsvári utcában csatorna nyomvonal javítás történt. A Széchenyi utcában a nyomvonal mellett is sikerült egy részt felújítani, s a lakók kérésére
forgalomlassítók is kerültek elhelyezésre.
– A sportpálya mögött, a Váli-víz és a
Gellért pusztára vezetô út közötti magánterület tulajdonosai több hasznosítási gondolattal foglalkoztak már, amelyek
megvalósításához különbözô pályázatokat nyújtottak be. A pályázatokat önkormányzatunk támogatta és támogatja, mivel azok olyan turisztikai jellegûek, amelyek – megvalósulásuk esetén – növelnék településünk vonzerejét, a kiskereskedelem, vendéglátás fellendítésében,
iparûzési adóban és egyéb vonatkozásokban is elônyösek lennének. Bízunk benne, hogy valamelyik pályázat eredményes
lesz.
– Sajnos néhány kedvezôtlen tényrôl is
említést kell tenni, ami a települést, az
itt élô közösséget károsította. A játszótéri ütésgátló lapok lopása, a faluház faláról
leszerelt és eltulajdonított fûtéscsô pótlása többletkiadást jelentett, amely ös�szegeket más célra lehetett volna fordítani. De sajnos gyakori a buszmegállókban lévô várók oldalainak leszerelése, a
szemétgyûjtô edények, a vasút felé vezetô
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kerékpárút mellett elhelyezett padok és
az iskola mögötti szabadidôpark padjainak rongálása. Az év utolsó napjaiban annak a mobil színpadnak a vasvázas szerkezete tetszett meg valakiknek, amelyeket
a szabadtéri programokon szoktunk használni, – most már ez sincs.
A 2013-as év terveirôl, elôirányzatairól:
– Az adósságkonszolidációs programnak
köszönhetôen az állam önkormányzatunktól is átvállalta a folyószámla hitelt,
valamint a mûfüves pályára felvett beruházási hitelt, ami kamatokkal együtt ös�szesen 43 760 000 Ft-ot tett ki, így 2013.
évre nincs hiteltartozása az önkormányzatnak. (A mûfüves pályára felvett hitelt
2013-tôl 2024-ig évi 2,5 millió forintos
összeggel lehetett volna visszafizetni.)
– Januártól állami fenntartás alá tartozik
a Kozma Ferenc Általános Iskola. Az iskolaépületeket az alapfokú oktatás céljára
a Magyar Államnak, illetve a Kleibelsberg
Intézményfenntartó Központnak ingyenes vagyonkezelésbe adta önkormányzatunk. Az átadást követôen - saját költségére - a KIK gondoskodik az épületek fenntartási, karbantartási, az esetleges felújítási feladatairól.
– Változás a közigazgatásban, hogy januártól mûködnek a járási hivatalok. A járási hivatal hatáskörébe tartoznak az egyes
szociális ellátásokkal (idôskorúak járadéka, alanyi és normatív alapon megállapított közgyógyellátásra való jogosultság, ápolási díjra való jogosultság, bizonyos egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, egyes kommunális igazgatással összefüggô, vízügyi, védelmi igazgatási, földrendezési és földkiadási ügyek, szabálysértési hatósági ügyekkel)
kapcsolatos feladatok. A járási gyámhivatal jogosult eljárni gyermekelhelyezés, védelembe vétel, szülôi felügyeleti jog gyakorlásával, gyermektartásdíjjal, örökbefogadással, családi jogállás rendezésével,
gyámsági és gondnoksági ügyekben, hogy
csak néhányat említsek. A változásokról a
jegyzô asszony részletes tájékoztatót adott
a januári Kidobolóban, a februáriban pedig a járási hivatal közleménye olvasható.
Az említett írásokban, az elérhetôség és
ügyfélfogadási idô is megtalálható.
– Az idei önkormányzati költségvetést
220 228 000 Ft bevételi és ugyanennyi kiadási elôirányzattal fogadta el képviselôtestületünk. Az elôzô évi számadatokkal
összevetve látható a csökkenés. Változott
az állami támogatás rendszere, a támogatásokat konkrét feladatokra kapjuk, mint
például a hivatal mûködtetéséhez, a zöldterület gazdálkodáshoz, közvilágításhoz, a
közutak fenntartásához, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra, segélyezés-
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re, egyéb kötelezô önkormányzati feladatokra. Az állami támogatás elôirányzata
66 812 000 Ft, majdnem csak fele a tavalyinak. Igaz, hogy a korábban ellátott feladatokból az elôbb említettek elkerültek a
járási hivatalhoz. Januártól hivatalunkból
két köztisztviselô került át a martonvásári
járási hivatalhoz. A baracskai polgármesteri hivatal köztisztviselôi létszáma 8
fôben került megállapításra.
– A beszedett gépjármûadónak mostantól csak 40%-a marad önkormányzatunknál. Nem kapunk már vissza a személyi
jövedelemadóból. A többi helyi adóbevételre 55 690 000 Ft-ot, egyéb bevételre
23 076 000 Ft-ot terveztünk.
Mint már a Kidobolóban olvashatták képviselô-testületünk 8 ezer forintra módosította a kommunális adó összegét, de némi módosítással meghagyta az
idôseknek nyújtott 50%-os kedvezményt.
Ezt megelôzôen utoljára 2007-ben volt
magánszemélyeket érintô adóemelés. Az
állami támogatás csökkenése miatt most
ezt a lépést is meg kellett tenni.
– Ebben az évben is az önkormányzat
látja el az óvodások és általános iskolások étkeztetésével kapcsolatos feladatokat. A kedvezményes étkeztetésre kapunk
bizonyos állami normatívát, illetve akinél nincs kedvezmény, a szülô fizeti meg.
Errôl is írtunk már a Kidobolóban, hogy
az étkezési normatíva és a vállalkozói ár
közötti különbözetet költségvetésünkbôl
fedezzük. Ez óvodás étkezôk esetében 240
Ft/nap, iskolás étkezôknél 280 Ft napi háromszori étkezés esetén. Ezért kérjük folyamatosan a szülôket, hogy a gyermekek
hiányzása esetén ne felejtsék el lemondani az étkezést.
– A védônôi feladatok ellátásához az elmúlt évihez hasonló támogatási ös�szeget nyújt az OEP. A szükségleteknek
megfelelôen tervezett kiadások idén is
meghaladják a támogatási összeget, holott eszközbeszerzésre, eszközfelújításra
nem is tudtunk tervezni.
– Továbbra is finanszírozzuk a helyi autóbusz közlekedést. A feladat ellátására közbeszerzési eljárást kellett kiírni az elmúlt
évben. A felhívásra az ALBA VOLÁN Zrt.
és a Viszló Trans Kft. közösen adtak be
ajánlatot. Velük kötött önkormányzatunk
2 éves szerzôdést, akik konzorciumi megállapodás keretében végzik a szolgáltatást.
Az idei évre 6 milliós kiadást terveztünk.
Ezen a területen sajnos olyan jelzéseket
kaptunk, hogy vannak utasok, akik felszállnak az autóbuszra, odadobnak a kas�szába egy pénzérmet, ami csak egy része az érvényes utazási díjnak. Nem várják meg, hogy jegyet kapjanak, így ez
az összeg nem kerül be az elszámolásba. A jegybevételek növelése érdekében
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a szolgáltatást végzô januártól gyakorta
ellenôriztet, büntet, s értesüléseink szerint egy buszvezetô munkaviszonya is veszélybe került. Ezúton is kérjük a Tisztelt
Utazókat, hogy mindig kérjék a menetjegyet, így elkerülhetik a saját magukat, illetve az autóbuszvezetôket érô kellemetlenségeket.
– 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 abban a járóbeteg-szakellátási feladat mûködtetésben, amit jelenleg az önkormányzatok támogatásával az
Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi
Központ lát el. A törvény végrehajtási
utasítása még nem jelent meg, így ebben a
témában pillanatnyilag több konkrétummal nem tudunk szolgálni. Arról sincs tudomásunk, hogy esetleg szigorodnak-e
a jövôben a szakorvosi ellátási körzetek.
Egyelôre a velencei és az ercsi szakorvosi
rendelôben is fogadják azokat a baracskaiakat, akik szakorvosi ellátást igényelnek.
– Kicsit szerényebb kerettel, de terveztünk összeget falunapra. A lakosság tájékoztatása érdekében továbbra is fontosnak tartjuk a Kidoboló megjelentetését.
Szükségessé vált az irattár bôvítése, ezek
a kiadások szerepelnek a költségvetésben.
– A munkanélküliség, a szerény jövedelmi viszonyok, a megélhetési nehézségek
miatt egyre többen és többször kényszerülnek segélyt kérni. Önkormányzatunk –
lehetôségeihez mérten – az idei évre is tervezett segélyezési keretet, de a már jelzett
állami támogatási rendszer miatt erre a
célra is valamivel kevesebbet tudunk fordítani. A tél folyamán természetbeni segélyként többeknek tudtunk tûzifát juttatni.
A Bursa Hungarica felsôoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer keretén belül néhány fôiskolás, illetve egyetemista tanulmányait havi 3–4 ezer forinttal tudjuk támogatni. Amennyiben felvételt nyernek, az ôsztôl 2 szociálisan nehéz
körülmények között élô, de jó tanulmányi eredményt elérô gyermek középiskolai tanulmányait fogjuk hasonló összeggel
támogatni.
– Januártól nem önálló intézményként
mûködik a faluház, bizonyos programokra azért került betervezésre összeg.
– Vannak feladatok, melyeket az elôzô évben is beterveztünk, de valamilyen oknál
fogva nem valósultak meg, így azokat ismét tervbe vettük. Ilyen a vízkár elhárítási
terv elkészítése, közvilágítás bôvítése, orvosi rendelôk és óvoda területérôl a csapadékvíz elvezetés megoldása, fogorvosi
rendelônél mozgáskorlátozottak közleke-
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déséhez rámpa készítése, valamint kerékpártároló a Kossuth és Országút találkozásánál lévô önkormányzati területre.
– A civil szervezetek támogatására is különítettünk el összeget, amelyet pályázat
útján nyújtunk mûködésükhöz. Az elmúlt
évben a Baracskai Keresztény Családok
Köre és a SZEVASZ Alapítvány nyári táboroztatási feladatokat is ellátott a támogatásból. A polgárôrséget is a Civil Alapból támogatja önkormányzatunk.
– Most adódott a lehetôség, hogy megvásároljuk a Kossuth utca 18. szám alatti ingatlant a Református Egyháztól. Az épületet – kedvezô központi elhelyezkedése, jó
megközelíthetôsége miatt – mindenkép-
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pen közösségi célokra kívánjuk használni.
Számtalan elképzelésünk van, dolgozunk
a megvalósítási lehetôségeken.
– A Sportegyesület a sportöltözôk felújítására, a „SZEVASZ” a Baracskai Faluházért Közhasznú Alapítvány a faluház felújítására, valamint közpark bôvítésére
nyújtott be pályázatot. (Itt talán egy piaci részt is sikerül kialakítani a helyi
ôstermelôknek.)
Amennyiben eredményesek lesznek a pályázatok, önkormányzatunk segítséget kíván nyújtani a megvalósításban, mivel
ezek utófinanszírozású pályázatok.
– A napokban kaptuk meg az értesítést
a gárdonyi munkaügyi kirendeltségtôl,

5
hogy 2013-ra településünkön 13 fô a közfoglalkoztatásra tervezett minimális létszám. Azt, hogy milyen idôtartamra és támogatási arányban, egyelôre nem tudjuk.
A tájékoztatót követô lakossági hozzászólások egyes útszakaszok javítására, közvilágítás bôvítésére, vízelvezetési gondokra,
hulladékszállítási díjfizetéssel kapcsolatos problémákra, a közbiztonság érdekében végzendô polgárôrségi tevékenységre, körzeti megbízotti rendôr szükségességére, helyi autóbusz közlekedésre vonatkoztak.
Becsei Andrásné
alpolgármester

SZABÁLYZAT
B A R AC S K A KÖ Z S É G Ö N KO R M Á N Y Z AT I L A P J Á N A K M E G J E L E N Í T É S É H E Z
Bevezetô
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvény írja elô a sajtótermék alapítására és
kiadására vonatkozó szabályokat, mely törvény hatálya kiterjed
az írott sajtótermékekre is. Ezen törvény szabályait a Kidoboló
nevû önkormányzati lap kiadására is alkalmazni kell.
A képviselô-testület 1993. májusában indította útjára Baracska
Önkormányzatának lapját, Kidoboló néven.
Akkor az volt a cél, hogy a lap közvetlenebb kapcsolatot tartson
a lakosság, a képviselô-testület és az intézmények között. Továbbá lehetôséget kívánt adni mindenkinek, aki a lap hasábjain keresztül kívánta gondolatait, javaslatait megosztani az olvasókkal.
E kiadványon jelent meg elôször az a jelkép, amely attól
kezdôdôen Baracska község címere. Nemesi község lévén Baracska régebbrôl nem rendelkezett önálló címerrel. Ezért a
család hozzájárulását kérte meg a képviselô-testület, hogy a
Magasházy család címerét használhassa, mint községi címert.
A választás azért esett erre a címerre, mert ez tartalmazza leginkább azokat a jegyeket, melyek a község múltjára leginkább
utalnak. A címerben egy magas ház, egy monostor van. A monostor kolostort jelent, ami a falun kívül álló önálló épület.
Stílszerûsége adta, hogy a község címere legyen, hiszen Bojta
Kun-Kabar vezértôl származó Boroska (Baracska) nemzetségnek Keve völgyében (Váli-völgy) volt a nemzetség monostora,
temetkezési helye.
Impresszum
1. A sajtótermék elnevezése: KIDOBOLÓ
2. Nytsz.:B/PHF/1148/Fe.1993.
3. Kiadó: Baracska Község Képviselô-testülete.
4. Szerkesztôség címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
5.	Szerkesztô: A képviselô-testület döntése alapján kerül kinevezésre.
–	Megjelenés gyakorisága: Évi 10 alkalommal, maximum havonta. (A választási különszám nem számítandó hozzá.)
A kiadással járó költségeket az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja, de törekedni kell arra, hogy a lap önfenntartó legyen. A finanszírozás meghatározásánál figyelembe kell lenni az
önkormányzat saját közleményeire (terjedelem), illetve a várható hirdetési bevételre, a nyomdai és szerkesztési költségek változására. A lap gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja végzi.

A hivatalos lapot Baracska község valamennyi belterületi, valamint a külterületen lévô Annamajor és Roboz (Rózsadomb, Széchenyi utca vége) lakóingatlanaihoz térítésmentesen a Polgármesteri Hivatal erre kijelölt dolgozója – esetenként segítôk – útján kell eljuttatni a lap nyomdából történô kiszállítását követô 3
munkanapon belül. Egyéb külterületen lakó állandó baracskai
lakosok a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási idôben vehetik át az újságot.
A hivatalos lap a hirdetéseket térítési díj ellenében jelenteti meg.
A díjtételeket a Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.
A lap egy példányát – a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998.(III.27.) Kormányrendeletben foglaltakon kívül (pl. Vörösmarty Megyei Könyvtár) – meg kell küldeni:
a) ALBA Regia Ifjúsági és Szabadidôs Egyesület Székesfehérvár, Ady E. u. 19. Postafiók cím: ARISZ 8001 Székesfehérvár,
Pf. 196.
b) Fejér Megyei Hirlap Szerkesztôsége 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 8.
c) Martonvásári Rendôrörs 2462 Martonvásár, Dreher u. 41.
d) Civil Szervezetek Regionális Szövetsége , Civil Szolgáltató
Központ 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 8.
e) Országgyûlési Képviselôk Irodaháza (a mindenkori ország
gyûlési képviselô nevére) 1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.
A sajtótermék tartalmára vonatkozó általános szabályok
1. Az újság kiadásának elsôdleges célja: az önkormányzat munkájával összefüggô tájékoztatási kötelezettség teljesítése, a helyi
közélet híreinek széleskörû megismertetése. A lap objektív, pártatlan és a különféle véleményeket egyenlô eséllyel, az arányosság elve alapján jeleníti meg.
Rendszeresen tájékoztatást ad az önkormányzat mûködésérôl, a
testületi üléseken történt fontosabb eseményekrôl. A lap megjeleníti azokat az információkat, melyeket jogszabály elôír (pl.
pályázatok, választási közlemények stb.). A hozzáférés megjelenítésével ismerteti a helyi rendeletek lényegét. Tájékoztatást
nyújt egyéb önkormányzati döntésekrôl, azok hátterérôl, a döntések elôkészítése során felvetôdött fontosabb kérdésekrôl. Tájékozatja a lakosságot a Polgármesteri Hivatal munkájával, az
ügyintézéssel kapcsolatos információkról. Tájékoztatást ad a
település helyi eseményeirôl, programjairól, bemutatja a pozitív értékteremtô kezdeményezéseket, beszámol a település
sportjáról, az itt mûködô civil szervezetek életérôl, számot ad
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a közösség számára példaértékû kezdeményezésekrôl, kistérségi
hírekrôl, a cikkek írásába lehetôség szerint bevonva az érintetteket. Nemzeti ünnepeinkrôl, ünnepeinkrôl méltó módon emlékezik meg. A település életében fontos közszolgáltatásokat nyújtó
szervezetek tevékenységérôl szóló információkkal segíti a lakosság eligazodását (nyitvatartási, ügyfélfogadási idôk, menetrendek, fontosabb címváltozások stb.). E témakörben helyt ad a település intézményei, hivatali, környezetvédelmi, egészségnevelési, bûnmegelôzési és egyéb, a lakosság szélesebb körû informálását szolgáló cikkeknek. Terjedelmi lehetôségeknek megfelelôen
közöl helytörténeti, honismereti írásokat, a településhez kötôdô
irodalmi, mûvészeti alkotásokat.
Fenti feladata ellátása mellett helyt ad közéleti írásoknak, olvasói leveleknek, egyéb, a lakosság érdeklôdésére számot tartó
közleményeknek, hirdetéseknek is.
2. Kiemelt területek, témák:
– rendszeres és hiteles tájékoztatás a képviselô-testület munkájáról, döntéseirôl,
– jegyzôi, jegyzôségi információk, felhívások,
– közoktatási intézmények értesítései, tájékoztatásai,
– közmûvelôdési tevékenységek, lehetôségek ismertetése,
– községi ünnepségekre, rendezvényekre meghívók,
– orvosi és gyógyszertári ügyelet közzététele,
– sportolási lehetôségek ismertetése, sporteseményekrôl beszámoló,
– egyéb információk, társadalmi célú közérdekû közlemények.
3. További területek, témák:
– Az újságban lehetôséget kapnak a helyi civil szervezetek,
szervezôdések és egyesületek, hogy bemutathassák mûködési
területüket, munkájukat, programjukat, és tájékoztatást adjanak rendezvényeikrôl. (12-es betûmérettel, maximum 1 gépelt
oldal terjedelemben.)
– Teret kapnak a rendôrség közbiztonsági és vagyonvédelmi felhívásai, közérdekû tájékoztatói.
– A helyi egyházak beszámolhatnak egyházközségük jelentôsebb
eseményeirôl és közzétehetik a rendezvényeikre szóló felhívásokat. (12-es betûmérettel, maximum 1 gépelt oldal terjedelemben.)
– Kegyeleti köszönetnyilvánítás megjelentetésére maximum 25
szó terjedelemig adott a lehetôség. (Az ezt meghaladó terjedelem a hirdetési díjazás szerint.)
– Hirdetések, reklámok megjelentetésére a külön rendeletben
meghatározott díjazás alapján kerülhet sor. (Ez vonatkozik az
egyéb évfordulós megemlékezésekre, köszöntôkre is.)
– Az olvasói sorok rovatban lehetôséget kap a lakosság, hogy a
településsel, annak valamely közösségével kapcsolatosan olyan
idôszerû, tanulságos, érdekes, eseményrôl, rendezvényrôl, tapasztalatról tegyen közzé információt, véleményt, élménybeszámolót, amely kuriózum, ezért közérdeklôdésre tarthat számot.
(12-es betûmérettel, maximum 1 gépelt oldal terjedelemben.)
– Amennyiben egy – az olvasói sorokban leközölt – véleménynyilvánítással az esetleges érintettek nem értenek egyet, a téma
megválaszolására, reagálására, egy alkalommal van lehetôség
ugyanabban a témában.
Szerkesztésre vonatkozó szabályok
1. Az újság megjelenési idôszakában aktuális jelentôsebb évfordulókról, eseményekrôl, jeles napokról emlékeztetôt kell közzétenni.
2. Az adott év december hónapjában megjelenô újságnak tartalmazni kell egy falinaptárt, kivehetô lapon, színes nyomással
készítve, melyet a település új beruházásait, intézményeit, nevezetességeit, bemutató, Baracskát érintô, vagy/és Baracskára
jellemzô képekkel kell illusztrálni.
3. Helyhatósági választás esetén különszám megjelenését bizto-
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sítja a kiadó, melyben lehetôséget ad a polgármester és képviselô
jelöltek bemutatkozására.
A különszám megjelentetésének költségét a kiadó viseli.
A választási különszámban
– a polgármester jelöltek részére fényképpel (4×4-es méret) ellátott bemutatkozás esetén maximum 1 600, fénykép nélküli
bemutatkozás esetén maximum 2 000 karakternyi helyet biztosít,
– a képviselô jelöltek részére fényképpel (4×4-es méret) ellátott bemutatkozás esetén maximum 1200, fénykép nélküli bemutatkozás esetén maximum 1600 karakternyi helyet biztosít,
– a bemutatkozó írásokon kívül semmilyen más bevezetô vagy
hirdetô szöveg nem jelenhet meg.
4. Az újság nem ad teret a személyiségi jogot sértô, trágár kifejezéseket tartalmazó, másokat lejárató megnyilatkozásoknak, valamint a pártpolitikai írásoknak.
5. A KIDOBOLÓ korlátozott terjedelme miatt az önkormányzat (szerkesztô) fenntartja az írások szellemiségét és tartalmát
nem érintô rövidítések jogát. Az aláírt cikkekért ( névtelen cikk
megjelentetésére ugyanis nincs lehetôség) a szerzôk vállalják a
felelôsséget.
Záró rendelkezések
1. Az újság A/4-es nagyságban, fehér alapon fekete nyomással
készül. A borítólapon az újság elnevezése mellett a település
címerével. (A 26/2004. (IV.30.) számú Ör. 6. § (3) bekezdése szerint a nyomdai terméken a község címere fekete-fehér
színben is használható.)
2. Lehetôség van a szöveges közlemények képekkel való kiegészítésére.
3. Amennyiben a költségvetésben biztosított rá a fedezet, színes
oldalakkal is megjelentethetô a lap.
4. A kiadó biztosítja a szerkesztônek a jogot, hogy a beérkezett
anyag mennyiségétôl függôen az egyes lapszámok terjedelmét
meghatározza.
5. A grafikai és nyomdai munka külön szerzôdés alapján készül,
melynek díja az önkormányzat éves költségvetésében szerepel.
6. A helyi újságot a www.kidobolo.baracska.hu honlapon is közzé kell tenni.
7. A kéziratokkal együtt lehetôség szerint elektronikus adathordozón is el kell juttatni a szerkesztôségbe a megjelentetni kívánt írásokat.
8. A szerkesztôség a kéziratokat 6 hónapig ôrzi meg. A kézirathoz csatolt eredeti fényképeket az újság megjelenését követô
15 nap után lehet átvenni.
9. A szabályzatban foglaltakat 2013. március 1-jétôl kell alkalmazni.
Záró rendelkezés
A Szabályzatot Baracska Község Önkormányzata Képviselôtestülete a 41/2013.(II.28.) határozatával fogadta el, ezzel
egyidejûleg a 77/2011.(III.31.) határozatát visszavonta.
Becsei Andrásné sk.
Szeleczkyné Szabó Katalin sk.
alpolgármester
jegyzô

A 41/2013.(II.28.) határozat 1. sz. melléklete
A KIDOBOLÓ-ban megjelenô hirdetések díjairól
1. Lakossági hirdetés: 10 szót mindenképpen meg kell fizetni, ami 722 Ft, a további szöveg szavankénti díja: 72 Ft.
2. Vállalkozási hirdetés: 10 szót mindenképpen meg kell fizetni, ami 1 800 Ft, a további szöveg szavankénti díja: 180 Ft.
3. A/4-es nagyságú, egész oldalas hirdetés díja: 15 000 Ft.
4. A/4, fél oldalas hirdetés díja: 7 500 Ft.
(A díjak az ÁFA összegét tartalmazzák).

2013. április
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JEGYZÔI SOROK

Tisztelt Ebtartók!
Baracska község területén az állatok védelmérôl és kímé
letérôl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján sor kerül az ebek összeírására a jogszabályban elôírt
adattartalommal. A települési önkormányzat köteles az
ebösszeírás nyomán az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi, elektronikus nyilvántartást vezetni.
Az eb tulajdonosa, illetve az eb tartója az ebösszeíráskor
köteles az ebösszeíró adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az állampolgárokat ebtartással kapcsolatos adataik tekintetében nyilatkozattételi kötelezettség terheli, így akik nem
tesznek eleget ezen kötelezettségüknek, állatvédelmi bírsággal sújthatók a hivatkozott törvény 43. § (1) bekezdése alapján. A bírságot egy éven belül az állatvédelmi hatóság szabja ki a 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy Baracska Község Önkormányzata nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.

Az ebösszeíró adatlap további példányai ügyfélfogadási idôben átvehetôk a Polgármesteri Hivatalban, valamint
letölthetôk a www.baracska.hu honlapról.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként egy példányban kell kitölteni, majd a Polgármesteri Hivatal részére visszajuttatni.
Az ebösszeíró adatlapok leadási, illetve postára adási
határideje: 2013. május 31. (péntek) 12.00 óra
Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, illetve ebtulajdo
nosokat, hogy 2013. január 1. napjától négy hónaposnál idôsebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy a még meg nem jelölt
ebeket szíveskedjenek állatorvosnál megjelöltetni. Az eb
mikrochippel történô ellátásának díja magában foglalja a
mikrochip árát, a beültetés díját, valamint az állatorvosi
adatbázisba történô regisztráció díját is.
Kérjük, hogy kötelezettségeiknek a megadott határidôn
belül szíveskedjenek eleget tenni!
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô

Kitöltési útmutató
Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz,
mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés
esetén kitöltendô mind az 1-es mind a 2-es alpont.
A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy
az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajelleg hiányában „keverék” megjelölést
kell beírni.
A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végzô állatorvos
neve és a kamarai bélyegzôjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat útlevél kiállítására is.
A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rög-

zített adatok alapján tölthetô ki, amellyel már minden
ebtartónak rendelkeznie kell.
Az V. pont Egyéb adatok pontjában kell a helyes válasz bekarikázásával megjelölni a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát, azaz, hogy az
eb megfigyelés alatt áll, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minôsítve, vagy sem.
HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: a sorszám / szám helyett
az „ELVESZETT” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, hogy MELYIK ÁLLATORVOS (NÉV+SZÉKHELY)
végezte a beavatkozást / adta ki az okmányt.
HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállat útlevél, nem oltatta be /
az eb még nem érte el a 4 hónapos életkort): a sorszám
/ szám helyett „NINCS” szöveg kerüljön beírásra.

IDOBOLÓ
K
Ebösszeríró
adatlap
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EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP
(ebenként külön kérdôívet kell kitölteni)

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok
Az eb tulajdonosának neve:.................................................................................................................................................
Címe:..................................................................................................................................................................................
Az ebtartó neve:..................................................................................................................................................................
Lakcíme:.............................................................................................................................................................................
Telefonszáma:...................................................

E-mail címe:...........................................................................................
@

II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok
Az eb fajtája:..................................................... Neme:......................................

Színe:..................................................

Születési ideje:................................................... Hívóneve:................................

Tartási helye:.......................................

III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok
• Transzponderrel (mikrochip) ellátott eb esetén
A beültetett mikrochip sorszáma:.................................................. A beültetés idôpontja:..............................................
A beültetést végzô állatorvos neve:...................................................................................................................................
Az állatorvos kamarai bélyegzôjének száma:....................................................................................................................
• Ivartalanított eb esetén
Az ivartalanítás idôpontja:...............................................................................................................................................
Az ivartalanítást végzô állatorvos neve:...........................................................................................................................
Az állatorvos kamarai bélyegzôjének száma:....................................................................................................................
Kisállat útlevéllel rendelkezô eb esetén az útlevél száma:.................................................................................................
Az útlevél kiállításának idôpontja:...................................................................................................................................
Az útlevelet kiállító állatorvos neve:................................................................................................................................
Az állatorvos kamarai bélyegzôjének száma:....................................................................................................................
IV. Az eb oltására vonatkozó adatok
Az eb oltási könyvének száma:............................................................................................................................................
Az oltási könyvet kiadó állatorvos neve:.............................................................................................................................
Az állatorvos kamarai bélyegzôjének száma:.......................................................................................................................
Az eb utolsó veszettség elleni védôoltásának idôpontja:......................................................................................................
Az oltóanyag gyártási száma:..............................................................................................................................................
Az oltást végzô állatorvos neve:..........................................................................................................................................
Az állatorvos kamarai bélyegzôjének száma:.......................................................................................................................
V. Egyéb adatok
A veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza*:

megfigyelt / nem megfigyelt

Kezdô idôpontja és idôtartama:.........................................
Az eb veszélyessé minôsítése*:

igen / nem

Ha igen, akkor a veszélyessé minôsítés idôpontja: ....................év ....................hó ..........nap
*A megfelelô válasz bekarikázandó.
...................................................
Ebtartó aláírása



Baracska, 2013. ………………...... hó ……………..nap
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Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zrt. Székesfehérvári Hálózati Régiója levélben kereste meg a területéhez tartozó
önkormányzatok vezetôit, hogy segítsék
és támogassák azt a fontos tevékenységüket, melyet a villamos hálózatok biztonsági övezetének megtisztításával, nevezetesen a gallyazással végeznek a baleset- és
veszélyhelyzetek megelôzése érdekében.
Mindannyian bosszankodunk, ha akár
csak egy rövid idôre is, de az áramkimaradás megzavarja mindennapi tevékenységünket (leáll a számítógép, a legizgalmasabb filmrészletnél kapcsol ki a tv,
nem tudjuk befejezni a fôzést vagy porszívózást és számtalan okot lehetne még
felsorolni). Többnyire nem is gondolunk
arra, hogy éppen egy vezetékbe belenôtt,
illetve rádôlô fa okozza a problémát. Pedig a szolgáltató szerint az üzemzavarok,
hibák többségének még ma is nagy részben ez az oka.
A villamos energiáról, illetve a villamos
mû biztonsági övezetérôl szóló rendelet
szerint a biztonsági övezet környezetében
lévô fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa/kezelôje köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezetének határát elérik. E kötelezettségre a sajtó útján, hirdetés formájában minden évben felhívja a figyelmet a
szolgáltató. Tájékoztatásuk szerint ennek
ellenére alig tapasztalható ilyen jellegû
megelôzés, a gallyazásra az önkormányzatok sem tudnak erôforrást biztosítani.
Egyrészt ezért, másrészt mivel a vezetékhez közel lévô fák gallyazása veszélyes, az
áramszolgáltató minden évben elvégezteti a biztonsági övezet tisztántartási munkálatait.
A gallyazási munkákat szerzôdéskötés útján vállalkozókkal végeztetik. Mivel a feladatellátás során a biztonsági szempontok élveznek elsôbbséget, a kertészeti, nö-

Gallyazás
vényvédelmi és esztétikai érdekeket csak
korlátozottan tudják figyelembe venni. Annak érdekében, hogy minél kevesebb ilyen jellegû panasz legyen, aki teheti, még most a fák kizöldellése elôtt, saját ízlése szerint elvégezheti az ingatlanán
vagy az elôtte található – vezeték közelében lévô – fák gallyazását. Vezeték veszélyes közelségében azonban ne történjen
munkavégzés, mivel az áramütéssel is járhat! A vezeték közelében lévô fákon végzett gallyazási munkálatokhoz idôpontot
kell egyeztetni a szolgáltatóval, aki gondoskodik a feszültségmentes állapotról.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy az ide vonatkozó rendelet értel-
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mében a villamosmû biztonsági övezetének közelébe nem lehet olyan növényzetet telepíteni, amely végsô fejlettségi állapotában zavarja a hálózat üzembiztos
mûködését. Közterületen csak tulajdonosi engedéllyel lehet fát ültetni. (Kivágni
is!) Településünk belterületén a közterületek tulajdonosa – néhány kivételtôl eltekintve – Baracska Község Önkormányzata.
Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az
útburkolat szélétôl 2 m-re nem ültethetô
semmilyen fás szárú növény, mivel azok
akadályozhatják a közmûvezetékek meg
közelíthetôségét, illetve gyökerei veszélyeztethetik a közmûvezetékek állapotát
és a közlekedést.
Baracska Község Önkormányzata

Tisztelt Ügyfelünk!
A járási hivatalokról szóló kormányrendeletek 2012. évi változásai eredményeként átalakultak a járások.
Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. a megváltozott jogszabályoknak megfelelően,
az új járásokhoz illeszkedően újraszervezi ügyfélszolgálati fiókiroda hálózatát. Ennek következményeként

ügyfélszolgálati irodánk 2013. március 31-én bezár.
2013. április 1-jétől az Önhöz legközelebb eső irodánkat az alábbi cím alatt
találja:

Kápolnásnyék, Tó u. 20.
Nyitva tartás:
kedd:
18.00–12.00
csütörtök:
14.00–18.00
Intézze ügyeit kényelmesen:
www.eon.hu

ALPOLGÁRMESTERI SOROK

Így ünnepeltük március 15-ét
Március idusa kellemetlen
idôjárással, hóeséssel, viharos széllel, lepte meg a Nemzeti Ünnepre készülôket. Településünkön,
az
ünnep
elôestéjén, március 14-én
került sor a községi megemlékezésre. A távolabbi
munkahelyekrôl hazaérkezôk
ugyan már elmondták, hogy
bizony vannak közlekedési problémák; az M7-es autópályán és a 7-es fôközlekedési
úton is elôfordulnak útlezárások, órákat késnek a vonatok,

de a falun belül még járhatóak voltak az utak, a helyi autóbuszjárat is közlekedett. Így
az ünnepséget a szeszélyes
idôjárás ellenére is meg lehetett tartani. Habár az elôzô
napokban már télikabát és
bundás csizma nélkül szaladgáló gyermekek ismét kénytelenek voltak meleg holmiba öltözni, hogy eljussanak a
Faluházba és az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
hôseire emlékezve elôadják
ünnepi mûsorukat.

Baracska Község Önkormányzata részérôl köszönjük
– Némethné Keszthelyi Andreának, a Szent László Völgye
Regionális Óvoda vezetôjének
ünnepi beszédét;
– A Kozma Ferenc Általános
Iskola 4. a. és 4. b. osztályos
tanulóinak, valamint az énekkarosoknak
emlékmûsorát,
Szabó Kata, Moharosné Ben
kô Ágnes és Reiner Renáta pedagógusoknak felkészítô
munkáját;
– valamint a Baracskai Dal-

körnek, Szoboszlay Béláné
ének és zenetanárnak, kórus
vezetônek, hogy dalaikkal változatossá tették a mûsort és
hozzájárultak a méltó ünnepléshez.
Köszönjük továbbá a szülôk,
nagyszülôk hozzáállását, akik
személyes kíséretükkel biztosították, hogy a kellemetlen
idôjárási körülmények közepette is biztonságosan eljussanak a szereplô gyermekek az
ünnepségre, majd onnan haza.
Becsei Andrásné
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ÓVODA
Óvodánk pályázatot nyújtott
be „ÓVD MAGAD, VÉDD
KÖRNYEZETED!” elnevezés
felhívásra, melynek eredménye
képen matricákat, kirakókat,
facsemetéket nyertünk. Ennek a kiegészítô óvodai programnak a célja, hogy a szabad
választást lehetôvé tevô, belsô
meggyôzôdésbôl eredô magatartásbeli változást érjen el.
A dohányzással kapcsolatos
vélemény, értékrend formálása
már óvodás korban is idôszerû,
mivel a dohányzás kialakulásában jelentôs szerepet játszik a
kortárscsoportok negatív hatása.
Ebben az életkorban már tudatosítják a gyerekek a dohányzást, de ez még nem közvetlenül érinti ôket, nem merül fel
bennük, hogy kipróbálják.
A program megvalósítása során a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve, mesével, bábbal, játékos formában
lehet információt átadni és magatartást formálni a dohányzással kapcsolatban. A programot a Katica csoportban (nagy
csoport) valósítottuk meg, mivel elsôsorban nagy csoportos
korú óvodások számára íródott.
A program feldolgozása során
négy témakört érintettünk.
I. ÉRZÉKELÉS: Megbeszéltük
a különbözô érzékszervekkel
kapcsolatos fogalmakat, melyek a mesében megjelentek,
felelevenítettük a gyerekek
ilyen jellegû élményeit.
II. SZEMÉLYISÉG: Játszottunk különbözô önismereti és
személyiségfejlesztô játékokat,
melyek során a gyerek meg tanulnak dönteni, mi hasznos illetve káros számukra, valamint
alkalmazkodni másokhoz.
III. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT:
Ebben a témakörben beszéltünk az egészségi állapot jel
lemzôirôl – egészség, betegség, az egészséget károsító hatásokról és az egészséges életmódról is.
IV. DOHÁNYZÁS: Megvizsgáltuk a dohányzás szervezetre gyakorolt hatását, beszéltünk a passzív dohányzásról,
a szenvedélybetegségrôl és a
környezetszennyezésrôl is.
A program során Csukás Ist-

Bóbita Krónika
„Gyere tavasz, várva várlak!
Hozz zöld ruhát fûnek, fának!”

ván: Csiszta mókus négy élete
címû mesét ismerhették meg a
gyerekek. A mese jeleneteirôl
színezôk készültek, színes képek, plakátok tették érdekesebbé az egyes tevékenységeket. A témával kapcsolatos
matricákat, puzzle kirakót a
gyerekek haza is vihették.
– A hét folyamán játszottunk a
tûzzel kapcsolatos dalos játékokat( Ég a gyertya, Tûzet viszek,
Ácsorogjunk-bácsorogjunk,
Pám, pám paripám, Kicsi üst),
voltak találós kérdések ( füst,
tûz, parázs, hamu).
– Egy égô gyertyát körbe adva
megvizsgáltuk a tûz és a füst
jellemzôit.

gyezték a történetet és ôk maguk is szívesen bábozták és
dramatizálták el, belebújva a
szereplôk bôrébe. Természetesen a legnépszerûbb Csiszta
mókus volt, de a többi szerepre is akadt jelentkezô.
A gyerekek a foglalkozásokon
aktívan szerepeltek, nyitottak voltak a témára. Érdekesnek és tanulságosnak találták
Csiszta mókus és barátai történetét, melyek a késôbbiek során rajzaikban, játékukban is
megjelent. A szülôktôl általában pozitív visszajelzések érkeztek, örültek a program elindításának. Véleményük szerint jó, ha a gyerekek ilyen té-

– CD-rôl különbözô hangokat kellett felismerni, majd rövid szituációkat kitalálni és eljátszani.
– Egy füstölô segítségével érzékeltettük, hogy a dohány
füsttôl az is szenved, aki nem
dohányzik.
– Képeket gyûjtöttünk külön
bözô egészséges és egészségtelen dolgokról, majd plakátokat
készítettünk ezekbôl.
– Játszottunk orvosos játékot.
– Körberajzoltunk egy gyereket egy nagy papíron, majd az
ábrába berajzoltuk a levegô útját a tüdôig és megbeszéltük,
hogy a cigaretta füst is így kerül be a tüdôbe.
– Megvizsgáltuk egy elszívott cigaretta csikkjének füst
szûrôjét és megbeszéltük,hogy
a káros anyagok is így rakódnak le a tüdôben.
– Kísérleteztünk növényekkel,
megnéztük, hogy hogyan befolyásolja fejlôdésüket, ha elzárjuk elôlük a levegôt.
A gyerekek nagyon szerették a mesét, szívesen hallgatták és a bábelôadás is nagy sikert aratott. Hamar megje-

máról is hallanak az óvodában, mert szélesebb lesz a látókörük, illetve fontos, hogy
már most kialakuljon a gyerekekben egy olyan attitûd, mely
segítségével a késôbbiek során
ellen tudnak állni az esetleges
negatív hatásoknak.
Óvodánkban március 14-én
ünnepeltük nemzeti ünnepün
ket, március 15-ét. Az ünnep
rôl az óvodás gyerekek értelmi szintjén esik szó, vagyis
nem háborús csatákról, véres
ütközetekrôl, köztársaságról és
forradalomról mesélünk. Csupán annyit, hogy a katonáknak
régen csatákban kellett megvívniuk egymással azért, hogy
mi, emberek régen és most békében élhessünk egymás mellett. Beszélgettünk arról, hogy
a katonák milyen ruhában és
milyen fegyverrel harcoltak,
hogyan meneteltek, s hogy
mennyi vers és ének született
az ô hôstetteik tiszteletére. Arról, hogyan emlékezünk azokra, akik már meghaltak: zászlókkal, kokárdákkal, koszorúzással, arról, milyen színû a
trikolor, s a kis ovisokkal utá-

nozhatjuk a menetelô katonákat, zászlót lengetve mondókákkal, énekekkel. A gyerekek
ezt játéknak fogják fel, de fontos, hogy belenôjenek abba,
hogy magyarok, hogy Magyarország a hazájuk, s a múltunkat tisztelni kell. Remek alap
ez a késôbbi történelmi tanulmányokhoz, melyek az iskolában elég korán, irodalmi történetekben és versekben már
meg is jelennek. A nagycsoportos Katicás gyerekek készültek
egy kis huszárjátékkal, melyet
a tornaszobában nézhettünk
meg. A fiúk bátor huszárként,
a lányok szép magyar ruhában
verseltek, énekeltek, táncoltak. Mûsoruk után az óvó nénik közösen énekeltek néhány
népdalt a gyerekeknek.
Az ünnep utáni hétvégén igen
begorombult a tél, úgy tûnt,
sohasem akar véget érni. Úgy
döntöttünk itt az ideje egy kis
télkergetésnek. Az Alma csoportos gyerekek feldíszítették
a kiszebabát mindenféle rongyokkal, amelyek olyan dolgokat jelképeznek, amiket el szeretnénk kergetni, pl.: a hideget, a latyakot, a rosszidôt, a
betegséget, a borút. Pénteken
március 22-én pedig körbevittük a Kiszebabát az óvodában,
minden csoportot meghívtunk
a tornaszobába, a télkergetô játékunkra. Sajnos a sok esô miatt idén sem lehetett elégetni a kice-vicét. Ezért mindenféle hangszerekkel zajongtunk, énekeltünk, mondókáztunk, hogy rávegyük a telet az
elvonulásra. Égetés helyett, jól
kiseprûztük a bábut, majd kidobtuk az ajtón. Ezután következett a Zöldágjárás, a tavasz
hívogatása mondókákkal, dalokkal, közös tánccal.
Lehet nem énekeltünk elég
hangosan, jelenleg úgy tûnik
ugyanis, a húsvéti nyuszi is
szánkón érkezik majd, mint
a Mikulás. Pedig a gyerekek
nagyon várták a Húsvétot is.
Minden csoportban készültek a festett, ragasztott, díszített tojások, gyakorolták a locsoló verseket. Reméljük nem
csak az esô locsol majd Húsvét
hétfôn.
Molnárné Hôgyes Mariann,
Mészárosné Giricz Marianna
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Kedves Olvasók!
Nem tudom mikor lesz vége
a rémtörténeteknek. Disznóólban tartott, éheztetett, felakasztott, megvert kutyák…és
még sorolhatnám.
Baracska Lakosai! Kutyasarok Olvasók! Komolyan? Ennek így kell lennie ebben a faluban? Valóban ilyenek lettek
itt az emberek? Közömbösek?
Érdektelenek? Mi történt itt?
Tudom, a pénztelenség, a magára hagyatottság, a reménytelenség.
Valóban olyan emberek akar-

nak lenni az elkövetôk, mint a
számkivetettek?
A gyilkosokat megbüntetik, a
bûnözôket elítélik. Az állatkínzókra is ez a „sors” vár!
A törvény az TÖRVÉNY! Be
kell tartani.. Sajnos-nem saj-

Az állatainkat is törvények
szerint kell tartanunk! Mélységesen felháborít annak a
hölgynek a tevékenysége, aki
a nevemet felhasználva kutyákat visz baracskai lakosoknak
azzal a célzattal, hogy ideigle-

„A kutyám jön, hogy kitöltse a hûtlen barátok által hagyott
ûrt a szívemben. Nincs benne irigység, rosszakarat vagy
gyûlölet. Nem árulja el a titkaimat, nem lesz
féltékeny a sikereimre és nem leli örömét a bánatomban”
George Eliot
nos törvények szerint KELL
élnünk. A kocsinkra biztosítás kell. Ahhoz, hogy ellássanak bennünket a háziorvosnál
TAJ kártya… és sorolhatnám.

nes befogadók legyenek. Szeretném, ha tudnák: HA bárhová elmegyek, mert bejelentést kaptam, vagy visszaviszem
a kutyáját a gazdinak, bemu-

tatkozás után, MINDIG megmutatom az ÁLLATVÉDÔR
igazolványomat! Ez egy fényképes igazolvány, számmal ellátott.
A gazdinak KÖTELESSÉGE
a megtalált kutya oltási könyvét bemutatni. Ha nincs, azonosítás céljából fényképre van
szükség.Lehet vitatkozni, veszekedni velem, az ÁLLATVÉDELMI TÖRVÉNY betartása
MINDENKIRE vonatkozik!
Továbbra is várom megkeresésüket.
Vajda-Kovács Krisztina
állatvédôr, ebrendész
Ideiglenes befogadó
baracskaallatvedor@gmail.com

AUTÓSULi

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
„Elcsitult a szívem, többé már nem dobog
Itt hagyta lelkem e földi világot
De odafenn a mennyben is rátok gondolok,
Az angyalkák vigyáznak reám és
Néktek leragyognak a csillagok.”
Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik
Magyar István temetésén megjelentek,
és a sírjára az emlékezés virágait elhelyezték.
Gyászoló család

Felnôttképzési nyilv. vét. szám: 13–0309–07

Kutyasarok

Megemlékezés
„Szíved pihen, a miénk vérzik, a fájdalmat csak az élôk érzik.
Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok.”
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk:

Steiner Mátyás

halálának 10. évfordulóján.
Szeretô lányai és családtagjai
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ORVOSI ÜGYELET

(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!

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

Kidoboló
Megjelenik:
Felelôs kiadó:
A szerkesztôség

Háziorvosok
dr. Mayer András

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

Tóthné dr. Kolumbán Ottília

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

Gyógyszertári ügyelet
Telefonszámok:

Martonvásár: (06-22) 569-146
Ráckeresztúr: (06-25) 455-812
Ercsi: (06-25) 505-790
ÁPRILIS: 20–21. Ráckeresztúr,
27–28. Ercsi
MÁJUS: 4–5. Martonvásár,
11–12. Ráckeresztúr,
18–19. Ercsi, 25–26. Martonvásár
I mpresszum

havonta
Baracska Község Képviselô-testülete
Lapzárta:
címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
május 17.
telefon: (06-22) 454-050
Várható megjelenés:
e-mail: kidobolo@baracska.hu
Szerkesztô:
Szánthó Andrea
június 1.
Tördelés:
hammergrafika.hu
Hirdetésfelvétel: az Önkormányzat épületében
Kérjük, hogy az újságban megjelentetni kívánt írásokat gépelve, lehetôség szerint
elektronikus adathordozón (CD, pendrive, stb.) a fenti idôpontig juttassák el a
szerkesztôségbe. Lapzárta után a szerkesztôségbe eljuttatott írásokat nem áll mó
dunkban megjelentetni.
A szerkesztô

2013. április

Ügyfélfogadások
A Szent László
Völgye Segítô Szolgálat
Családsegítés:
minden hétfôn 9–10 óráig
Gyerekjóléti szolgálat:
minden szerdán 9–10 óráig
Helyszín: Tanácsterem

Falugazdász

Idôpontegyeztetés, egyéb információ:

(06 30) 6655-049

Közérdekû információk
Baracska Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

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

Fogorvosi rendelô

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

Községi könyvtár

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

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

