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A magyar kultúra napját
1989 óta ünnepeljük meg
január 22-én,
annak emlékére, hogy
– a kézirat tanúsága szerint –
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen
a napon tisztázta le Csekén
a Himnusz kéziratát.

Baracskán
elôször emlékezünk meg
errôl a jeles napról
január 24-én a Faluházban.
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POLGÁRMESTERI SOROK
Sikeres és boldog újesztendôt kívánok
Baracska Község Valamennyi Lakójának!
Új esztendôt kezdünk, tele tervekkel és
reményekkel. Az önkormányzati választások után a képviselô-testület alakuló ülésén, majd a közmeghallgatáson ismertettem elképzeléseimet az elkövetkezendô
ötéves ciklusra. A testület az elképzeléseket elfogadta, a megvalósulásuk azonban
az éves költségvetések függvényében várhatóak.
Sajnos a tavalyi esztendôben benyújtott
hitelkérelmünket nem támogatta a kormány, ezért bizonyos feladatokat nem
tudtunk megvalósítani. Természetesen
nem adjuk fel és 2015-ben újból kérni
fogjuk a kedvezô hitelelbírálásunkat. Ez
mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a
teljesen tönkrement utcáinkat fel tudjuk
újítani és a településen meg tudjuk valósítani a térfigyelô kamerarendszer kiépítését. Itt említem meg, hogy a térfigyelô
kamerarendszerünk pályázatának elbírálása a második alkalommal is számunkra kedvezôtlen döntéssel zárult. A döntések okát nem értem, a döntéshozó pedig
az elutasítás indokát nem köteles a pályázóval közölni. De hát mindegy, Madách
Imre is leírta Az ember tragédiájában,
hogy az élet célja a küzdés maga.
Jelenleg a 2015. évi költségveté-

sünk elôkészítése folyik, amely után a
képviselô-testület fogja tárgyalni a tervezetet és dönt a 2015-ben megvalósítandó célokról. Természetesen a költségvetés elfogadása után teljes körû tájékoztatást nyújtunk a lakosságnak.
Az év végére teljesen befejezôdött a Faluház felújítása, ami azt jelenti, hogy 2015ben már az épület tatarozása nem hátráltathatja a kulturális programok megvalósulását. Amennyiben a Faluház udvarának térkövezésére sor kerül, az nem befolyásolja az épületen belüli rendezvényeket.
Félelemmel vágtunk bele 2014. novemberében a szociális tûzifa igénylésbe
majd a késôbbiekben a rendelet megalkotásába, valamint a rendelet szerinti kiosztásába. A félelmeink nem voltak alaptalanok, hiszen az igényelt 50 m3
erdei tûzifával szemben 31-et kaptunk,
amelybôl 20 m3 érkezett meg. Nagyon
nehéz volt a jogosultak között eldönteni, hogy ki az, aki az elsô, ki a második,
ki pedig a harmadik szállítmányból kaphatja meg a fát úgy, hogy a fennmaradó
11 m3 szállításáról még nincs információnk. Szokás szerint azért megint fellángoltak azok a vélemények, amelyek a jogosultak rászorultságát vitatták. Hig�gyék el amennyire a törvény és a helyi

rendeletünk lehetôvé teszi, a legmaximálisabban betartottuk az elôírtakat.
Persze ugyanez mondható el a karácsonyi csomagokról is. A képviselô-testület
250 000 Ft keretet biztosított ajándékcsomagok formájában történô támogatásra azok számára eljuttatva, akik rászorultak vagy néhány forint többlet miatt lemaradtak valamilyen támogatási
formáról, esetlegesen olyan betegséggel
küzdenek, vagy olyan rendkívüli helyzet
állt be az életkörülményeikbe, amelyek
nehezítették a napi megélhetésüket.
Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet
a 2014. évben végzett munkáért azoknak
a dolgozóinknak, vállalkozóinknak, lakótársainknak, akik valamilyen módon
részt vettek a község építésében, szépítésében, a lakosság ellátásában.
Külön köszönöm a lezajlott községi ünnepségek szervezôinek, szereplôinek a
munkáját. De köszönöm azoknak az állampolgároknak is az idejét, akik bármelyik rendezvényünkön részt vettek és jelenlétükkel részt vállaltak az adott ünnepség vagy rendezvény sikerében.
Remélem és bízom, hogy 2015. mindan�nyiunk számára még szebb, még jobb és
még sikeresebb lesz.
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
December 1-jén és 2-án részt vettünk
azon a törvény által elôírt képzésén, amelyet a Fejér Megyei Kormányhivatal szervezésében járásunk helyi önkormányzati képviselôi és polgármesterei számára
Martonvásáron a rendezvényközpontban
tartottak. Mivel képviselô-testületünk
tagjai – egy fô kivételével – az elôzô ciklusokban már szert tettek az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos ismeretekre, a mûködési szabályozások,
az önkormányzati gazdálkodás törvényi
lehetôségeirôl és korlátairól szóló tájékoztatók az ismeretek felfrissítését szolgálták, de hasznos volt az önkormányzati
tevékenységhez kapcsolódó szakterületek
feladatkörét is feleleveníteni. A képzésrôl
szóló tanúsítványt képviselô-testületünk
minden tagja átvehette.
A december 2-án tartott 2014. évi közmeghallgatáson dr. Herczeg József kivételével jelen voltak a képviselôk, a
jegyzô és meghívottként részt vett Dr.
Varga Márta a Martonvásári Járási Hivatal vezetô-helyettese. A Baracskai Polgármesteri Hivatal köztisztviselôin és a
Faluházban dolgozókon kívül a lakosság
részérôl 2 fô jelent meg, hogy meghall-

gassa a 2014–2020-ig terjedô idôszakra
kitûzött önkormányzati célokat.
Megjegyzem, hogy a napirendet is tartalmazó meghívók a közmeghallgatás
napját megelôzôen 2 héttel kikerültek a
hirdetôtáblákra és a község honlapjára
is felkerült. Ennek ellenére sajnos csak a
fent jelzett kis létszámú helyiek mutattak
érdeklôdést a jövôre vonatkozó polgármesteri tájékoztató iránt, amely a település fejlesztésére vonatkozó, a lakosságot
érintô tervekrôl szólt.
Pedig a közmeghallgatáson lehetôsége
van a polgároknak az ôket érintô témákban felszólalni, s az ésszerû, megvalósítható javaslatokat mindig is figyelembe
vette/veszi testületünk a költségvetés tervezésekor, készítésekor.
December 8-án került sor a 2014-es év
utolsó soros képviselô-testületi ülésére.
– Elsôként a leselejtezett RÁBA 15 típusú
kistraktor megvásárlására zárt borítékban
beérkezett ajánlatokat ismerte meg testületünk. A meghirdetésnek megfelelôen a
traktor a legmagasabb árat tevônek került értékesítésre 351 000 Ft-ért.
– Döntés született arról, hogy az Önkormányzat és a Baracskai Roma Nem-

zetiségi Önkormányzat között létrejött
és megkötött Együttmûködési Megállapodás Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete 2. számú mellékletét
képezi.
– Elfogadásra került a képviselô-testület
2015. I. félévi munkaterve, mely munkaterv e lapszámban megtalálható.
– A jelenleg Tompa utcaként nyilvántartott utcarészek - az érintett lakóktól beérkezett javaslatok figyelembe vételével – a
testület döntése szerint a következôk szerint kerülnek átnevezésre:
• a baracskai 061/49 és az 506 hrsz. alatti út a Határ utca nevet kapja,
• a baracskai 505 hrsz. alatti út a Pipacs
utca nevet kapja,
• a baracskai 488 és 528 hrsz. alatti út a
Kalász utca nevet kapja,
• a baracskai 462, 463 és 546 hrsz. alatti
út a Toldi utca nevet kapja,
• a Rákóczi és a Fehérvári utca közötti
559 hrsz-ú, gyalogos közlekedést szolgáló közterület a Kalász-köz nevet kapja.
Az érintett lakókat az utcanév változásokról és az alapirataik cseréjével kapcsolatos tudnivalókról a jegyzô írásban tá-
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jékoztatja. Az utcanév és házszámtáblák
elkészíttetésére, azok kihelyeztetésére a
polgármester teszi meg a szükséges intézkedéseket.
– A Faluház és az önkormányzat tulajdonában lévô egyéb helyiségek bérleti díjairól szóló határozat felülvizsgálatát, a
szükséges pontosítások végett, januári
ülésére halasztotta a testület.
– Jóváhagyásra került az Árpádnemzetség Hagyományôrzô és Kézmûves Közhasznú Egyesülettel a baracskai 18/7 és
18/8 hrsz-ú beépítetlen ingatlan használatba-vételére kötendô szerzôdés tervezet
és felhatalmazást kapott a polgármester
annak aláírására.
– Megállapításra kerültek a 2015. január
1-jétôl érvényes menetrend szerinti helyi
autóbusz közlekedés viteldíjai (az árak az
ÁFA összegét tartalmazzák):
• teljes árú vonaljegy ára egyszeri utazásra: 250 Ft
• tanuló, nyugdíjas havi bérlet ára:
950 Ft
• egyvonalas havibérlet ára: 3 800 Ft
• pótdíj 3 200 Ft (az az utas köteles fizetni, aki csomagként, kézipoggyászként
nem szállítható tárgyat visz be az autó-

IDOBOLÓ
KÖnkormányzat
buszra, vagy aki az általa szállított kézipoggyásszal, illetve élôállattal bepiszkítja
a jármûvet)
• pótdíj 6 000 Ft (az az utas köteles fizetni, aki vonaljegy vagy bérletjegy nélkül, illetve érvénytelen vonaljeggyel, bérletjeggyel, érvénytelen utazási igazolván�nyal utazik, továbbá valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe, kutyát érvényes vonaljegy nélkül szállít)
• pótdíj 8 000 Ft (az az utas köteles fizetni az elôzô pótdíjak összegén felül,
aki tartozását 8 napon belül nem egyenlíti ki).
– Határozott testületünk, hogy a beérkezett árajánlatok alapján a legkedvezôbbet
(bruttó 732 048 Ft-ot) adó START-VILL
Villamos Építési Szakipari Szerelô és
Szolgáltató Kft-t bízza meg a Templom u.
19. szám alatti melegítôkonyha és étkezô
funkciót betöltô épület önálló gázfûtô
rendszere kialakítási munkálatainak elvégzésével.
– A testület hatályon kívül helyezte a szociális tûzifa támogatás helyi szabályairól
szóló 22/2014. (XI.28.) önkormányzati
rendeletét.
– Képviselô-testületünk határozatba fog-

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
2015. I. félévi munkaterve
Ülés napja: 2015. január 29. (csütörtök), 17.00 óra
Napirend:
1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása
2. Baracska-Kajászó-Vál Viziközmû Beruházást Lebonyolító és
Üzemeltetô Intézményi Társulás 2015. évi költségvetésének
jóváhagyása
3. A civil szervezetek részére pályázati felhívás aktualizálása, új
pályázat esetleges kiírása
4. Az önkormányzat és a Baracskai Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttmûködési Megállapodás felülvizsgálata
5. Tájékoztató a jegyzô teljesítményértékelésérôl
6. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot
keletkeztetô ügyleteibôl eredô fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követô 3 évre várható összegének megállapítása
7. A 2015. évi községi és Faluházi programok jóváhagyása
8. Egyebek
Ülés napja: 2015. február 26. (csütörtök), 17.00 óra
Napirend:
1. A Civil Szervezetek beszámolóinak tárgyalása (2014-ben aláírt támogatási szerzôdések alapján)
2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évben végzett
munkájáról
3. Beszámoló az adóztatási tevékenységrôl
4. Új helyi szociális rendelet megalkotása
5. Egyebek
Ülés napja: 2015. március 26. (csütörtök), 17.00 óra
Napirend:
1. A Szervezeti és Mûködési Szabályzat felülvizsgálata
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lalta azon kérését, hogy a területileg illetékes országgyûlési képviselônk, Tessely
Zoltán úr, lehetôsége szerint Baracska
községben is tartson fogadóórát.
– Úgy határozott testületünk, hogy 2015.
évben – a szokásos évi egy alkalmon kívül
– még egy alkalommal rendel lomtalanítást a szolgáltatótól, 200 000 Ft + Áfa
összegért, mely összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésébôl fedezi.
– Megtárgyalta testületünk egy panaszos
újabb – kutya ügyben tett – beadványát.
Mivel a kérelemben foglaltak elbírálásához sem hatáskörrel sem illetékességgel nem rendelkezik a képviselô-testület,
ezért abban döntést nem hozhatott.
– A helyi autóbusz menetrend felülvizsgálatával kapcsolatos lakossági észrevétel is
megvitatásra került és úgy határozott testületünk, hogy nem módosítja a menetrendet.
– Helyi közúti hibára hivatkozva egy helyi lakos személygépkocsijában keletkezett kárának megtérítését kérte önkormányzatunktól, mely igény elutasításra
került.
Becsei Andrásné
alpolgármester

2. A helyi közbeszerzési szabályzat szükség szerinti felülvizsgálata és az éves közbeszerzési terv jóváhagyása
3. Beszámoló a Gárdonyi Rendôrkapitányság 2014. évben végzett munkájáról
4. Falunap megszervezésének elôkészítése
5. Egyebek
Ülés napja: 2015. április 30. (csütörtök), 17.00 óra
Napirend:
1. A Szent László Völgye Segítô Szolgálat településünkön 2014.
évben végzett munkájának értékelése
2. Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadása
3. Baracska-Kajászó-Vál Viziközmû Beruházást Lebonyolító és
Üzemeltetô Intézményi Társulás 2014. évi zárszámadásának
jóváhagyása
4. Az önkormányzati vagyonállapotról szóló tájékoztató megvitatása
5. Az önkormányzati bérlakások bérleti díjainak felülvizsgálata
6. Egyebek
Ülés napja: 2015. május 28. (csütörtök), 17.00 óra
Napirend:
1. Baracska Közéletéért Emlékérem adományozása
2. Lakástámogatási kérelmek elbírálása
3. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
4. Egyebek
Ülés napja: 2015. június 25. (csütörtök), 17.00 óra
Napirend:
1. Beszámoló a védônôi szolgálatok munkáról
2. A képviselô-testület II. félévi munkatervének elfogadása
3. Tájékoztató a háziorvosi, fogorvosi szolgálatok 2014. évben
végzett munkájáról
4. Egyebek
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JEGYZÔI SOROK
Mivel már többször elôfordult
esetekrôl van szó, úgy érzem,
már nem mehetek el mellettük szó nélkül! Az alábbi képen a Baracskai Polgármesteri
Hivatal WC-je látható egy onnan kilépô ügyfél által hagyott
állapotokról!

Szégyen gyalázat! Egy kérdés
mindenképpen megfogalmazódik: az illetô direkt csinálta,
bosszúból, mert valamilyen
kérelme elutasításra került?!
Mivel nem ez az elsô eset, nehezen lehet elhinni, hogy ez
csupán a véletlen mûve.
Utóirat: sajnálatos tény, hogy a
Kidoboló c. lap hasábjain többnyire olyan „eseményekrôl”
kell hírt adni, mely csak néhány ember elítélendô viselkedését, romboló hajlamának
eredményét tartalmazza.

Mivel e lapot nemcsak a településünk lakossága olvassa, biztos vagyok benne, hogy
néha elszörnyülködnek azon,
hogy Baracska településen
milyen emberek élnek és miket mûvelnek. Nem csoda, ha
többször, mikor meghallják a
település nevét, csak legyintenek, és azt mondják: „Ja…
Baracska, az a település, ahol
a börtön van?!” Kérem a település lakosságának összefogását abban, hassunk oda,
hogy ez a kép megváltozzon
és csak pozitív vélemény fogalmazódjon meg rólunk a
nem helyi lakosok részérôl is.
Az, aki pl. mint a képen látható dolgot elköveti, nem
csak magát, hanem a település rendes, tisztességes lakóit is kedvezôtlenül tünteti fel.
Felhívom azon Ügyfeleket,
akik a Baracskai Polgármesteri Hivatalban ügyeik intézését egy kisebb, ingyenes bevásárlással is összekötik (ellopják a mosdóból a WC papírt,
a kézmosót, a törölközôt stb.),
hogy csak idô kérdése, hogy
milyen módon és mikor csípjük meg ôket. Sejtésünk van,
hogy kik ezek az emberek,
innen figyelmeztetem ôket,
hogy addig nem nyugszunk,

amíg le nem buktatjuk ôket és
rendôrségi ügyet nem csinálunk az esetbôl/esetekbôl!
Mit gondolnak ezek az emberek! Ha minden ügyfél csak
egy kis darabot vinne ki a hivatalból, ki fizetné meg annak
pótlását. Azt számtalanszor
a fejünkhöz vágják, hogy mi
az adófizetôk pénzébôl tartjuk fenn magunkat! Ez lehet,
hogy így is van, viszont a tolvaj ügyfelek a mi fenntartásunkhoz szükséges eszközöket tulajdonítják el, melyet
pótolnunk kell! Ezzel pedig
nem velünk tolnak ki, hanem
a többi becsületes, tisztességes
adófizetôvel!
Örömhír, mert azért az is
van! Mint ahogy azt már többen észrevették, a Baracskai
Polgármesteri Hivatalba egy
új telefonközpont került beszerelésre. Ezzel a központtal
egyrészt a hivatali munka racionalizálása, másrészt pedig az
ügyfelek magasabb szintû kiszolgálása volt a cél:
A telefonközpont használatához néhány segítség:
– továbbra is közvetlenül
érhetô el a Pénzügyi Iroda a
22/580-019-es, valamint az
adóiroda a 22/580-010-es szá-

mokon.
– fax számunk sem változott, maradt a 22/454-052-es
elérhetôség.
Az ügyintézôkhöz az alábbi
módon juthatnak el (a meg
felelô szám megnyomásával):
1. polgármesteri, jegyzôi titkárság, hirdetményekkel, talált tárgyakkal kapcsolatos
ügyek
2. birtokvédelmi, lakcím-nyilvántartási, hagyatéki, kereskedelmi ügyek
3. szociális igazgatási, állampolgársági, anyakönyvi ügyek
4. munkaügyek, földmûvelési,
állattartási,
közterületekkel
kapcsolatos ügyek
5. pénzügyi
gazdálkodással, házipénztári kifizetéssel, könyveléssel kapcsolatos
ügyek
6. adó, illetve adóvégrehajtással kapcsolatos ügyek
Természetesen, ha már ismerik a kért mellékszámot, a teljes szöveg meghallgatása nélkül azonnal tárcsázhatják azt.
Remélem, hogy új szolgáltatásunk az Önök megelégedésére
szolgál a jövôben!
Tisztelettel:
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô

Ö N KO R M Á N Y Z AT I R E N D E L E T
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
23/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet
a községi címer és zászló alapításáról, használatának
rendjérôl, valamint az adományozható címekrôl, díjakról
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a),
valamint i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következôket rendeli el:
A község jelképei
1.§ A község jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítô szimbólumok: a címer és a zászló.
A címer leírása
2.§ (1) A község címere: pajzs alakú. Az alsó mezôben zöld
színû három halom, vörös háttérben kiemelkedô kétszintes ház,
íves bejárat, ablakok ábrázolásával. Az épület falazatának meghatározó része a fehér, tetôzetének színe zöld.
(2) A pajzsfôt ún. pántos csôrsisak díszíti, a sisakból jobbra és
balra is címertakaró ágazik ki, sasszárnyak és pávatoll emelkedik ki.
(3) A kiterjesztett sasszárnyak színei: zöld és vörös. A pávatoll
ábrázolása természetes formájú, domináns színe a zöld és arany.
(4) A címerhasználathoz Baracska Önkormányzata rendelkezik
a Magasházy család tagjainak hozzájárulásával.

A címer használatának köre és szabályai
3.§ A község címerét, mint díszítô és utaló jelképet használni lehet:
a) A község zászlaján annak változatain,
b) Az önkormányzat szerveinek (a polgármester, a képviselôtestület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a kép
viselô-testület hivatala), továbbá a jegyzônek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján,
c) Az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntetô vagy emlékérmeken, képviselôi névjegyen
d) A községháza épületének bejáratánál, tanácskozótermében,
és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben, a polgármester és jegyzô irodáiban,
e) Az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetôinek irodáiban,
f) Az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település
életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,
g) A községbe vezetô utak mellett levô táblán.
4. §.(1) A 3.§ f.) pontjában meghatározottakon kívül más jogi
személy számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes terméken a község címerének használatát – kérelemre – e
rendelet alapján a polgármester engedélyezheti az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó szabály szerint.

2015. február

IDOBOLÓ
KÖnkormányzat

(2) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A
díj mértékét e rendelet alapján a polgármester állapítja meg.
(3) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában, vagy az elért árbevétel arányában.
(4) A (3) bekezdésben szereplô egyszeri összeg gazdálkodó szervezeteknél 1 000 Ft, évi átalánydíj 30 000 Ft, az elért árbevétel
10%-a, minimum 30 000 Ft.
5. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezô megnevezését, címét,
b) a címerhasználat célját,
c) az elôállítani kívánt mennyiséget (darabszámot)
d) a címer, elôállításának anyagát,
e) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
f) a használat idôtartamát,
g) a címerrel díszítendô tárgy mintapéldányát (rajzát, fénykép
másolatát,stb.)
h) a felhasználásért felelôs személy megnevezését,
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes megnevezését és címét,
b) az elôállítás anyagát,
c) az engedélyezett felhasználás célját,
d) az elôállításra engedélyezett mennyiséget,
e) a felhasználás idejét, illetôleg az engedély érvényességének
idôtartamát,
f) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
g) a címer felhasználásáért felelôs személy megnevezését,
h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj ös�szegét.
(3) A kiadott engedélyekrôl a Baracskai Polgármesteri Hivatal
nyilvántartást vezet.
(4) Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha a jelen rendelet
5.§-ában foglaltak betartása nem biztosított, vagy a címer tervezett használata a település hírnevét sértené.
(5) A kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja, ha a címer használata az engedélyben foglaltaktól eltérôen, vagy a település hírnevét – illetôleg a címer szimbolikus jellegét sértô
módon történik.
6.§ (1) A község címerének kicsinyítése csak olyan mértékû lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.
(2) Amennyiben nincs lehetôség a község címerének eredeti
színben való ábrázolására , akkor az csak a hordozó tárgy anyagának ( fém, fa, bôr, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.
(3) Nyomdai terméknél külön engedély alapján a község címere fekete-fehér színben is használható.
(4) A címer elemei önállóan nem alkalmazhatók.
A zászló leírása
7. § (1) A község zászlója: Halványzöld alap, arany rojttal középen a község címerével.
A címer alatt Baracska felirattal.
A zászló mérete és anyaga: 90×150 cm selyem.
(2) Az önkormányzat zászlaja a községháza tanácskozótermében mindig kihelyezésre kerül a nemzeti színû zászló mellett.
A zászló használata
8. § (1) A zászló lobogó formájában is használható. a zászló,
illetve lobogó, vagy annak méretarányos változatai használhatók:
a) hivatalos állami ünnepek alkalmával, a Magyar Köztársaság
zászlajával együtt,
b) a község életében jelentôs események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más hivatalos zászlókkal együtt,
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c) a képviselô-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,
d) nemzeti, megyei, illetôleg helyi gyászesemény alkalmával a
fekete zászlóval együtt, félárbócra eresztve,
e) minden, a községgel összefüggô, az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.
(2) A zászló elôállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
Díszpolgári cím és annak adományozása
9. § A község önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy
a helyi közösség szolgálatában kiemelkedô érdemeket szerzett
személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelôképpen értékelve állíthassa
példaként a jelen és az utókor elé, díszpolgári címet alapít.
A díszpolgári cím
10.§ (1)A „község díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely
kiemelkedôen jelentôs munkájával vagy egész életmûvével
mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
(2) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél,
emlékplakett és tárgyjutalom jár.
(3) A tárgyjutalom összegét a képviselô-testület az adományozással egy idôben állapítja meg.
(4) A képviselô-testület díszpolgári címet adományozhat,
– annak a baracskai születésû, vagy itt élô személynek, aki
mûvészeti alkotásával, írói vagy feltalálói tevékenysége folytán
állami kitüntetésben részesült, vagy fentieken kívül valamilyen
pozitív tettével országos illetve országon kívüli hírnevet szerzett a községnek,
– annak a személynek, aki munkájával, tevékenységével maradandó értéket teremtett, turisztikai látványosságot hozott létre a községben,
– aki a falu fejlôdése, az ifjúság nevelése, a község ügyeinek ellátása érdekében hosszú távon kiemelkedôen hasznos egyéni vagy
közösségi munkát végzett.
(5.) Posztumusz díszpolgári cím adományozható az (1) ás (4)
bekezdésben meghatározott fennálása esetén.
11. § (1.) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntetô címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.
(2.) A község díszpolgára:
a) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és lehetôségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg.
b) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közmûvelôdési és
mûvészeti intézményét, valamint ilyen jellegû rendezvényeit.
12.§ (1) A díszpolgári cím adományozását jogosultak kezdeményezni:
– a polgármester
– a település képviselô
– a képviselô-testület bizottsága
(2) A díszpolgári cím megítélésérôl a képviselô-testület minden
évben szeptember hónapban zárt ülésen, titkos szavazással határoz.
(3) A javaslatot a jegyzônek kell írásban, indoklással ellátva leadni augusztus 31-ig. A javaslatok alapján a jegyzô elôterjesztést
készít a képviselô-testületnek.
(4) A díszpolgári cím minden év október 23-án a Nemzeti Ünnep évfordulóján, a községi ünnepen kerül átadásra.
A megítélés és átadás idôpontjától a képviselô-testület eltérhet.
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(5) A díszpolgári cím adományozásáról szóló oklevelet a polgármester adja át. Az adományozást határozat formájában a
jegyzôkönyvbe kell foglalni és részletesen meg kell indokolni.
A díszpolgári díszoklevél tartalma
13.§ (1) A díszpolgári cím egy A/4-es nagyságú, összecsukható lappal kerül átadásra, melynek külsô borítója a községi
zászló színével és anyagával megegyezô, rajta a település nevével, címerével. Belsôlapján szerepeltetni kell az elismerésben
részesülô személy nevét, születési adatait, lakcímét, a cím adományozóját, adományozóját, adományozási jogcímét, a polgármester és a jegyzô aláírását, képviselô-testület pecsétjét, a
díszpolgári címet adományozó határozat számát, keltét.
(2) A díszpolgári cím adományozását rövid életrajz és az érdemek rövid leírásával, díszes kivitelû albumban kell megörökíteni és nyilvántartani.
(3) A Faluházban egy tablón szerepeltetni kell a díszpolgári címben részesülô személyek nevét, az adományozás jogcímét és évét.
Az elismerés visszavonása
14. § (1) A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben
részesített személy arra érdemtelenné válik.
(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a
közügyek gyakorlásától jogerôsen eltiltott. Ebben az esetben az
elismerést vissza kell vonni.
Az elhunyt díszpolgár temetési költségeihez történô hozzájárulás
15. § (1) Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete
az elhunyt díszpolgár temetési költségeihez 300 000 Ft-tal járul hozzá.
(2) A megállapított összeget a temettetô – a saját nevére szóló, általa a temetkezési szolgáltató részére kifizetett temetési költséget tartalmazó számla alapján, vele elôre egyeztetett
idôpontban – kapja meg Baracska község önkormányzata házipénztárából.
Önkormányzati Ifjúsági Díj adományozásának feltételeirôl
16. § (1) Önkormányzati Ifjúsági Díj adományozható annak a
baracskai állandó lakhellyel rendelkezô fiatalnak, aki az adományozás évében még nem töltötte be a 26. életévét, példamutató emberi magatartása köztiszteletnek örvend, továbbá valamely területen elért kiemelkedô tevékenységével olyan elismerést szerzett, mellyel hozzájárult a település jó hírnevének öregbítéséhez.
(2) Az önkormányzati Ifjúsági Díj adományozását kezdeményezhetik:
– a polgármester,
– bármely települési képviselô,
– a képviselô-testület bármely bizottsága.
(3) A javaslatokat írásban, indoklással ellátva a jegyzônél minden év január 31. napjáig lehet benyújtani.
A javaslatok alapján az elôterjesztést a jegyzô készíti el.
(4) Az Önkormányzati Ifjúsági Díj odaítélésérôl a képviselôtestület minden évben februári zárt ülésén határoz.
(5) Az Önkormányzati Ifjúsági Díj minden évben a március 15-i
községi ünnepségen kerül átadásra.
Az odaítélés és átadás idôpontjától a képviselô-testület eltérhet.
17. § (1) Az Önkormányzati Ifjúsági Díjjal külön erre a célra
készített emlékplakett jár.
(2) Évenként legfeljebb két Ifjúsági Díj adományozható.
Baracska Közéletéért Emlékérem adományozásának feltételeirôl
18. § (1) Baracska Közéletéért Emlékérem adományozható annak a köztiszteletben álló, példamutató emberi magatartású
személynek, aki több éven keresztül elismerésre méltóan tevé-
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kenykedett a község érdekében bármely területen (gazdasági,
társadalmi, kulturális, sport, szellemi élet).
(2) A Baracska Közéletéért Emlékérem adományozását kezdeményezhetik:
– a polgármester,
– bármely települési képviselô,
– a képviselô-testület bármely bizottsága.
(3) A javaslatokat írásban, indoklással ellátva a jegyzônél minden év április 30. napjáig lehet benyújtani.
A javaslatok alapján az elôterjesztést a jegyzô készíti el.
(4) A Baracska Közéletéért Emlékérem odaítélésérôl a képviselôtestület minden évben, május hónapban zárt ülésen határoz.
(5) A Baracska Közéletéért Emlékérem minden évben a Falunapon kerül átadásra.
19. § (1) Az emlékérem posztumusz nem adományozható.
(2) Évente a képviselô-testület legfeljebb két emlékérmet adományozhat.
(3) A Baracska Közéletéért Emlékérem a községi zászló színével megegyezô díszdobozban elhelyezett selyemmel bélelt mappában elhelyezett porcelán érem, melyen Baracska neve és címere szerepel.
(4) Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete az elhunyt Baracskai Közéletéért Emlékérem birtokosa temetési
költségeihez 100 000 Ft-tal járul hozzá.
(5) A megállapított összeget a temettetô – a saját nevére szóló, általa a temetkezési szolgáltató részére kifizetett temetési költséget tartalmazó számla alapján, vele elôre egyeztetett
idôpontban – kapja meg Baracska község önkormányzata házipénztárából.
Boriszov Zoltán sk.
Szeleczkyné Szabó Katalin sk.
polgármester
jegyzô
Záradék: A rendelet kihirdetése megtörtént: 2014. november
28-án.
Szeleczkyné Szabó Katalin sk., jegyzô

Köztéri szelektív
hulladékgyûjtôk megszüntetése
Tisztelt Lakosság!
Mint azt a Kidoboló elôzô számában jeleztük, megszüntetésre kerültek a köztéri szelektív hulladékgyûjtôk, a
gyûjtôedényeket a szolgáltató elszállította.
Kérjük, hogy a szelektíven gyûjtött mûanyag- és papírhulladékot – amit havi egy alkalommal továbbra is elszállít a
szolgáltató – a megadott szállítási napokon (2015. január
19., február 16., március 16., április 20.) szíveskedjenek ingatlanaik elé kihelyezni!
A szelektíven gyûjtött üveg 2015. január 5-étôl a Baracskai Polgármesteri Hivatal hátsó udvarában elhelyezett zöld
színû üveggyûjtô konténerekbe helyezhetô el az udvar nyitva tartásának ideje alatt: munkanapokon hétfôtôl csütörtökig 7.00–17.00 óráig, pénteken 7.00–13.00 óráig. A konténerekbe kizárólag üveg rakható és csak a konténerbe téve,
mellette még zsákban sem helyezhetô el! A területen egyéb
kommunális hulladék elhelyezése tilos!
A salak és hamu elszállítása szintén a korábban közölt szállítási napokon (2015. január 26., február 23., március 23.)
történik. A lomtalanítás és elektronikai hulladékgyûjtés
idôpontja egyeztetés alatt áll, arról a késôbbiekben fogunk
tájékoztatást adni.
Köszönjük, hogy Önök is figyelemmel kísérik, óvják, védik
településünk rendjét és tisztaságát!
Baracska Község Önkormányzata
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A Tompa Mihály utca egyes szakaszainak átnevezésérôl
Mivel községünkben több utcaszakasz is a Tompa Mihály utca
elnevezést viselte, gyakran okozott problémát, hogy egy adott
házszám vajon melyik részen található. Ez fôleg akkor okoz
nagyobb gondot, ha sürgôsen szükség van az orvosi ügyeletre, mentôre, mikor is a segítségre szoruló beteg ellátása érdekében a keresés miatt kiesett perceknek is nagy a jelentôsége.
Többek között ezért vált elodázhatatlanná az utcanevek rendezése. Képviselô-testületünk decemberi ülésén hozta meg végsô
döntését az utcaátnevezésekrôl, az új utcanevekrôl. Az újságban található térkép mellé még néhány kiegészítést nyújtok az
alábbiakban, hogy mindenki be tudja azonosítani az átnevezett
utcákat.
– Az 518 hrsz-ú út marad Tompa Mihály utca, amelyik a 7-es
fôközlekedési útról a Fehérvári utcába betérve a transzformátorállomás mellett jobbra kanyarodva kezdôdik és ameddig az
út halad, végig ezt a nevet viseli.
–a 061/49 és az 506 hrsz.-ú út a  Határ utca nevet  kapja. Ez  
Székesfehérvár irányából megközelítve Baracskát a 7-es fôútról
jobbra nyíló legelsô utca, egyik oldalán beépített, az út másik
oldala külterületi rész.
– Az 505 hrsz-ú út a Pipacs utca nevet kapja. A 7-es úttól számolva ez az elsô utca, ami a Határ utcát a Tompa Mihály utcával összeköti.
– A 488 és 528 hrsz-ú út a Kalász utca nevet kapja. Ez a második utca, ami a Határ utcát a Tompa Mihály utcával összeköti és
továbbhaladva a Fehérvári utcáig tart.
– A 462, 463 és 546 hrsz. út a Toldi utca nevet kapja. A 462.
hrsz-ú út a Határ utca és a Tompa utca közötti, még beépítetlen területen található, a 463 hrsz-út a Tompa utcát köti össze a
Fehérvári utcával, az 546 hrsz-út pedig a Fehérvári utcát a Rákóczi utcával.
– A Fehérvári utca és a Rákóczi utca közötti 559 hrsz-ú közterület, amely gyalogos közlekedésre alkalmas, a Kalász-köz nevet kapja.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Községi karácsony 2014
Már a községi karácsonyozás
is azon helyi hagyományok
közé sorolható, amelyik sok
kicsit és nagyot mozdít meg,
hogy együtt legyen, ünnepeljen a település közösségével.
A helyszín is állandósult, a római katolikus templomban
mutatják be mûsorukat az általános iskolások és a Faluház
udvarán van lehetôség megejteni a kötetlen beszélgetéseket, a szaletli alatt történik
az ünnepi hangulat nélkülözhetetlen velejárójának, a forralt bornak, ízes teának, diós
és mákos kalácsnak a kínálása, kóstolása.
A templomban Tóth Béla plébános úr köszöntötte a megjelenteket, ezt követte a Kozma Ferenc Általános Iskola diákjainak mûsora. Volt

vers, mesemondás, betlehemezés és néhány hangszeres elôadás. Örömmel tapasztalhattuk, hallhattuk, hogy
az évrôl-évre fellépô kis zenészek egyre határozottabb
elôadásban, s egyre nagyobb
terjedelmû dallamokat hívtak
elô hangszereikbôl, van aki
többféle hangszert is magabiztosan kezel. A fôszerep azonban mindig az iskolai énekkaré, amely most is kibôvült
a pedagógusokkal. Hosszú
idôszak után e tanévtôl több
férfi tagja is van a tanári karnak, akik most férfias hangjukkal színesítették a tanár-diák vegyes kórust. Változatosság volt, hogy a magyaron kívül más népek idegen hangzású, de vidám dalai is szerepeltek mûsorukban. Nagyon

megtisztelônek találtam, hogy
- a helyieken kívül - a távolabbi településekrôl bejáró pedagógusok is szabadidejüket áldozták a késô délutáni órákban azért, hogy Baracska lakosságának kedveskedjenek,
ünnepivé varázsolják a községi mûsort. Külön köszönet

és érdem illeti Reiner Renáta ének-zene tanárnô munkáját, aki betanította a dalokat,
összefogta a kórust és gitár játékával is emelte a dalok színskáláját.
A református hittanosok is
meglepetést okoztak karácsonyi énekeikkel, fôként azért,
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mert néhány anyuka személyesen is hozzájárult a hangzatos elôadáshoz, melyet Dombi
Ferenc református lelkész úr
gitárral kísért.
A megható, kedves mûsor befejezéseként Boriszov Zoltán
polgármester úr szólt karácsony ünnepének mindennapjainkra kiható jelentôségérôl
és hívta a jelenlevôket a Faluházi vendégül látásra.
Az új fényekbe öltözött, Faluház elôtt álló díszes fenyôfa
körül hívogatóan szólt a karácsonyi zene, ami mellett jólesett a Gyócsi Családi Pékségben sütött bejgli, valamint a
Tavaskert Vendéglôben készült forralt bor és tea fogyasztása. Közben kelleme-

sen elbeszélgettünk, s ráhangolódtunk az otthoni ünnepvárásra. Bízom benne, hogy
a jelenlévôk szívesen meséltek és mesélnek azon családtagjaiknak, szomszédjaiknak a
látott, hallott, színes karácsonyi mûsorról, akik valamilyen
oknál fogva nem tudtak azon
részt venni.
Önkormányzatunk nevében
természetesen
köszönetet mondok mindazoknak,
akik bármilyen tettükkel,
közremûködésükkel hozzájárultak a sikeres községi karácsonyozáshoz!
A katolikus egyházközségnek, hogy
a méltó ünnepléshez helyet
adtak templomukban.
A
szereplôknek és a felkészítô
pedagógusoknak az ünnepi mûsorért. A Fehérvári utcai Molnár Istvánnénak és
családjának, akik felajánlották a fenyôfát, Csapó Andrásnak, aki kivágta azt, Nagy
Zoltánnak, aki a helyszínre szállította, továbbá azoknak, akik gondosan elhelyezték a Faluház elôtt, valamint
a díszítést végzôknek, élükön

Szánthó Andreának. A vendégül látásban segédkezô lelkes kézimunkás asszonyoknak: Margitkának, Rózsikának, Ilonkának, valamint a
mûvelôdésszervezônek, aki
szervezte, koordinálta az ünnepség eseményeit és Péteri Lôrinccel együtt gondos-

2015. február

kodott a hangosításról, technikai segítségrôl. A 2015-ös
újesztendôben pedig kívánok
mindenkinek jó egészséget,
eredményes munkát és sikeres mindennapokat!
Tisztelettel:
Becsei Andrásné
alpolgármester

FA LU H Á Z

Felújítás és alapítványi támogatás a Faluháznak
A SZEVASZ, A Baracskai Faluházért Közhasznú Alapítvány a nyár elején befejezte a
házasságkötô terem melletti
pihenôhely kialakítását, valamint szeptember végén a Baracskai Faluház felújítását. A
pályázatban szereplô kivite-

rólapozás stb.). Mindez a
tervezettnél egy hónappal
több idôt vett igénybe, mely
idôszakban a faluház zárva
tartott. Ezúton is köszönjük a
türelmet, valamint a kivitelezésben és a szervezésben minden közremûködônek a segít-

hosszú távon fogja szolgálni a
helyi kultúrát!
A felújítást követôen, október elején 350 ezer Ft értékben adományoztunk különféle használati eszközöket az intézménynek, amelyek a jobb
mûködést szolgálják. Az asz-

lezési munkák mellett (galéria-beépítés, nyílászárók cseréje és beépítése, faszerkezetek javítása és festése, falfestés stb.) további 5 millió forintot meghaladó értékben
egyéb munkálatokat is elvégeztettünk (villamos felújítás, parkettacsiszolás, mellékhelyiségek felújítása, já-

ségét! Kiemelten is Baracska Község Önkormányzata
és Képviselô-testülete támogatását a finanszírozás megoldásában és a megavalósítás
során! Bízunk benne, hogy az
elvégzett munkálatok eredménye bírja a faluházat és annak szolgáltatásait igénybe
vevôk megelégedettségét, és

tali terítôk, a kávéfôzô-gép
és kávéskészletek, a profes�szionális csocsóasztal, a monitorok és az egyéb számító-

gépes kiegészítôk, valamint a
bel- és kültéri megfigyelô (kamera)rendszer
beszerzésére
LEADER pályázati támogatásból nyílt mód, akárcsak korábban a faluházhoz kötôdô
egyes szervezetek segítésére.
Az Alapítvány ezzel a támogatással a faluházhoz kötôdô
baracskai helyi közösségek tevékenységét kívánta ösztönzi
infrastrukturális oldalról, valamint emelni a faluház nyújtotta szolgáltatások színvonalát. Reményeink szerint a fejlesztések hozzájárulnak a baracskai közösség összetartó
erejének növeléséhez!
Az Alapítvány
kuratóriuma nevében:
Molnár Balázs
kuratóriumi elnök
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Óvoda  |  Gárdonyi Rendôrkapitányság

Ó V O D A I H Í R E K – B Ó B I TA K R Ó N I K A

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

– Hajdú Józsefné és Varga Dénesné (Coop abc)
– Vadas Istvánné (Rákóczi utcai vegyesbolt)
– V&S 2008 Kft.
– Pálesz Róbert
– Bekker Ádámné (100 Ft-os bolt)
Segítségüket köszönjük!

G Á R D O N Y I R E N D Ô R KA P I T Á N Y S Á G H Í R E I
A szabad vízen tartózkodást a 46/2001.
(XII. 27.) BM rendelet, „A szabad vízen
való tartózkodás alapvetô szabályairól”
tartalmazza. Ugyanezen jogszabály 5-6.
§-ai vonatkoznak a jégen tartózkodásra:
5. § (1) A szabad vizek jegén tartózkodni
azokon a helyeken szabad, amelyek nem
esnek tiltó rendelkezés alá.
(2) A szabad vizek jegén tartózkodni csak
akkor szabad, ha a jég kellô szilárdságú,
nem olvad, illetve nem mozog.
(3) Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:
a) éjszaka és korlátozott látási viszonyok
között;
b) jármûvel, a biztonságos munkavégzés
kivételével;
c) kikötôk és veszteglôhelyek területén;
d) folyóvizeken.
(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételek és tilalmak nem vonatkoznak a folyókon kialakult jégtorlaszok
megbontását – jégkár megelôzése vagy elhárítása céljából – végzô szakszemélyzet
tevékenységére.
6. § (1) Aki jégen jégkitermelést folytat,
vagy a halak oxigén ellátását biztosító, 1
négyzetméternél nagyobb léket vág, köteles a jégmentessé vált területet 1 méteres magasságban elhelyezett, legalább
10–10 centiméter széles, piros-fehér csíkozású korláttal ellátni. A kihelyezô a
jégmentessé vált területet jelzô eszközöket köteles eltávolítani a figyelmeztetô
jelzés elhelyezésére okot adó körülmény
megszûnésekor.
(2) Aki a jégen 1 négyzetméternél kisebb
léket vág, köteles a jégmentessé vált területet legalább 50 méterrôl jól felismerhetô
módon megjelölni, amelyhez a vízparton
található természetes anyagokat (pl. nád,
sáskéve, száraz ágak) is fel lehet használni.
(3) Jégkitermelés vagy más jégen történô
munkavégzés esetén a munkáltató köteles figyelôszolgálatot szervezni és mentô
eszközöket biztosítani.
A nagyközönségre az 5. §. vonatkozik. A
Velencei-tó 2014. december 31-én körbe
lett táblázva, amely 2 féle táblából áll. Az
egyik konkrétan tiltja a jégre lépést, a másikon figyelemfelhívás szerepel a jég veszélyességére vonatkozóan.

A tiltásnál a fenti BM rendelet 5.§. (1)
bek. értelmében a Rendôrség feladata egyértelmû, az ott tartózkodókat távozásra szólítja fel. Ugyanezen bekezdés „c” pontjában vannak a kikötôk és
veszteglôhelyek, illetve a táblával tiltott
helyek esetében, amelyek szintén tiltottak a jégre lépôk számára. A tiltás ellenére jégen tartózkodókat a rendôr figyelmeztetheti, bírságolhatja (5–50.000,- Ft),
valamint feljelentheti.
A kitáblázott veszélyre való figyelemfelhívásnál a Rendôrség a jégen tartózkodók
figyelmét felhívja a szabályok betartására,
illetve szükség esetén tanácsokat ad a beszakadások esetén teendôkre. Pl:
• lehetôség szerint egyedül ne korcsolyázzunk;
• fôleg a kijelölt pályákat használjuk,
ahol többen vannak, valamint felügyelet is van;
• mobiltelefon legyen nálunk;
• beszakadáskor ne essünk pánikba, hanem az arra haladóktól kérjünk segítséget, ha távolabb van csak másik ember, kiabáljunk;
• próbáljunk meg a fagyos vízbôl – akár a
jégre felfekvéssel, vagy a jeget magunk
elôtt addig törve amíg az nem kellô
vastagságú ahhoz, hogy arra ráfeküdjünk – minél hamarabb kijutni, mert az
emberi szervezet 1-2 perc után elkezd
kihûlni, az erônk elhagy;
• ha van lehetôségünk vigyünk magunkkal kötelet;
• hívjunk segítséget.
Az éjszaka és a korlátozott látási viszonyok
fogalmát az 57/2011. (XI.22.) NFM. rendelet, a víziközlekedés rendjérôl (hajózási
szabályzat ) határozza meg (I. rész, 1. fejezet, 1.01 cikk, „d” pont, 6,7 és 10.fordulata:
Éjszaka: a napnyugta és a napkelte közötti idôszak;
Nappal: a napkelte és a napnyugta közötti idôszak;
A korlátozott látási viszonyok: köd, homály, hóesés, zápor vagy egyéb ok által
korlátozott láthatóság (pl: nagy füst, ami
nádvágók környezetében várható).
A lékhalászat a Velencei-tavon nem

jellemzô, a lékhorgászat inkább. Ezek
megjelölésének ellenôrzése nehezebb feladat, és általában a tó belsôbb területeire jellemzô.
Jelenleg a tó jege nem kellô szilárdságú. Általában nem kellô szilárdságú pl.:
melegvizû befolyásoknál (Velence Spa és
Agárdi csónakkikötônél ahol a termálvizek befolynak); nádasok mellett; tó közepénél ahol a madarak kifürdik.
Jégvastagság miatt a www.kdtvizig.hu
oldalát, vagy a kijelölt jégpályákat
üzemeltetôk oldalait érdemes látogatni.
Baj esetén a 112-es segélyhívót, vagy a
Gárdonyi Rendôrkapitányság Rendészeti Osztály, Víziközlekedési Alosztályának
06-20-9281529 mobilszámát tárcsázzák,
ahol munkatársaink 08.00–20.00 óráig
készenléti ill. normál szolgálatot látnak
el egy, a jégbôl mentésre is alkalmas felszereléseket tartalmazó szolgálati gépkocsival.
Kérjük ne feledjék, hogy a Rendôrség jelenléte nem helyettesíti a felelôsségteljes
magatartást!
Vigyázzanak Önmagukra és Egymásra,
hogy a tél, a sportolás valóban örömöt
jelentsen!
Gárdonyi Rendôrkapitányság

Felhívás
Sportolási célra
télen is bérbe vehetô
önkormányzatunktól
a szabadidôparkban
lévô mûfüves pálya.
A bérleti díj óránként 4 000 Ft. Az
esti órákban történô megvilágítás
igénybevétele óránként 1 000 Ft.
A bérleti díjat a Baracskai Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell befizetni.
Az igényeket Molnár Dánielnél lehet
jelezni a 06-30-244-0628 telefonszámon.
Engedély nélkül a pálya nem használható!
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KÖZÖSSÉG

Búcsúzunk Józsa Jánosné, Babi nénitôl
Józsa Jánosné, Freidel Mária Balatonbozsokon született
1939. április 6-án.
A tanítóképzôi érettségi vizsgát a székesfehérvári Vasvári Pál Állami Tanítóképzôben
tette le, gyakorló tanítójelölti évét a szabadhídvégi Állami
Általános Iskolában végezte az
1957/58-as tanévben.
1957-tôl 1959-ig a sza
badhidvégi Általános Isko
lában,1959-tôl 1964-ig a
balatonbozsoki Általános Iskolában, 1964-tôl pedig nyugdíjba
vonulásáig a mai baracskai Kozma Ferenc Általános Iskolában
tanított.
1966. márciusában házasságot kötött Józsa Jánossal. Két gyermeke született, Józsa Tibor és Józsa János.
Iskolánkban 1964-tôl az alsó tagozaton tanított, mint osztálytanító. 19 éves tanítói munkája során mindig kötelességtudó
nevelô volt, aki maradék nélkül nagy igyekezettel látta el hivatását. Mindig nagy szeretettel foglalkozott a hátrányos helyzetû
tanulókkal.
1976. május 1-tôl igazgatóhelyettesi beosztásba került. Ennek
az új, megnövekedett feladatnak is igyekezett a legjobb tudása
szerint eleget tenni. Az ellenôrzô óralátogatásai fôleg az alsó tagozatra irányultak, ahol nagyszerûen tudta kamatoztatni mindazokat az ismereteket és tapasztalatokat, amit két évtizedes tanító tevékenysége alatt szerzett.
Szigorú, de szeretô pedagógus egyéniség volt. Munkáját hivatásszeretet, pontosság jellemezte. A rábízott és önként vállalt
feladatokat mindig becsülettel elvégezte. Folyamatosan képezte magát, rendszeresen részt vett továbbképzéseken. A szülôk és
a gyerekek elismeréssel voltak munkája iránt. Mint igazgatóhelyettes az iskola minden dolgozójával igyekezett jó kapcsolatot
fenntartani, a problémákat megoldani,és az akadályok leküzdésében segíteni az iskolavezetést.
Felkarolta a fiatal pályakezdô pedagógusokat. Melynek részese voltam én is, hiszen pályám kezdetén 1981-ben már ô volt
héhai Mészáros Jenô igazgató úr mellett az igazgatóhelyettes.
Szigorúságával, pontosságával, kötelességtudatra nevelt bennünket kezdô tanítókat, mely a mi pedagógusi munkánkat is
pozitívan segítette.

K Ö S Z Ö N E T N Y I LV Á N Í T Á S

Impresszum

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik Józsa Jánosné temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban együttérzésüket
fejezték ki.
Gyászoló család

1994. december 6-án nyugdíjba vonult. Nyugdíjas munkavállalóként többször számíthattunk rá, amit mindig örömmel és lelkiismeretesen látott el.
2003. június 30-án dolgozott utoljára pedagógusként iskolánkban.
2008-ban volt 50. éve, hogy tanítói oklevelet szerzett, melynek
jogán aranydiplomát kapott. Hagyományként a nyugdíjba vonult pedagógus kollégáinkat minden ünnepélyes tanévnyitóra,
záróra, nemzeti ünnepekre, rendezvényekre meghívunk. ô szinte minden alkalommal elfogadta meghívásunkat és jelenlétével
megtisztelte iskolánkat.
Halálhíre elszomorított bennünket, magával vitt a mi életünkbôl
is egy kis darabot, azt az idôszakot, melyet itt ebben az iskolában közösen töltöttünk el.
A Kozma Ferenc Általános Iskola valamennyi dolgozója nevében, akik ismerték és szerették, tisztelettel és részvéttel kívánunk a gyászoló családnak vigaszt, fájdalmukban enyhülést.
Kedves Babi néni! Nyugodj békében!
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató
(a felhasznált adatok személyi anyagából származnak)

Ingyenes

család- és gyermekvédelmi
tanácsadás
Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidôs Egyesület,
Székesfehérvári Álláskeresôk Egyesülete

ingyenes jogi tanácsadást indít
család- és gyermekvédelmi témakörben
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet
ügyvéd segítségével.

Helyszín:	Székesfehérvári Álláskeresôk Egyesülete
Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Idôpont:
minden pénteken 10.00–12.00 óráig
További információ és idôpont egyeztetés
a (20) 562-96-19-es telefonszámon
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

ARISZ 8001 Székesfehérvár, Postafiók 196. • E-mail: arial@t-online hu
Tel./fax: (22) 333-460 • Mobil: (20) 9452-813 • www.arisz.shp.hu

Megjelenik: havonta | Felelôs kiadó: Baracska Község Képviselô-testülete | Szerkesztôség: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.; telefon: (22) 454-050;
e-mail: kidobolo@baracska.hu | Szerkesztô bizottsági tagok: Pintérné Bernyó Piroska, dr. Herczeg József, Kupi Gábor | Tördelés: hammergrafika.hu |
Hirdetésfelvétel: az Önkormányzat épületében. Kérjük, hogy az újságban megjelentetni kívánt írásokat gépelve, lehetôség szerint elektronikus adathordo
zón (CD, pendrive, stb.) a fenti idôpontig juttassák el a szerkesztôségbe. Lapzárta után a szerkesztôségbe eljuttatott írásokat nem áll módunkban megjelentetni.

Lapzárta: február 20. | Várható megjelenés: március 6.

2015. február
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Egészségügy
Orvosi ügyelet
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 történik az ügyeleti ellátás.
Az ügyelet címe: Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Telefon:.............................................(25) 492-021; (25) 492-008
Ügyeleti ellátás történik még az Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrumban (Érd, Szabadság tér 9.)
Felnôtt ügyelet telefonszáma:..............................(23) 365-274
Gyermek ügyelet.................................................(23) 365-770
Az ügyelet telefonhívásra kiszáll a beteghez.

Védônôi szolgálat
• Rehus Éva, védônô.......................(22) 454-560; (20) 806-5042
Baracska, Kossuth u. 29. | E-mail: vedono@baracska.hu
• Tanácsadás
– Várandós és nôvédelmi:
kedd: 15–16 óráig; csütörtök: 12–13 óráig
– Csecsemô és kisgyermek:
kedd: 14–15 óráig; csütörtök: 10–11 óráig
– Orvossal tartott: kedd: 13–14 óráig: Dr. Mayer András;
csütörtök: 11–12 óráig: Dr. Kolumbán Ottilia
A tanácsadásokra elôzetes idôpontegyeztetés szükséges a fenti
elérhetôségeken.
• Pölöskeyné Máté Valéria, iskolavédônô.............(30) 468-2961
Kozma Ferenc Általános Iskola, Baracska, Templom u. 19.
Fogadóidô: pénteken délelôtt az óraközi szünetekben

Fogorvosi rendelô
Fogorvosi rendelô címe: Baracska, Kossuth u. 17.
Fogszakorvosok: dr. Megyeri Renáta, dr. Óvári Péter
Bejelentkezés rendelési idôben:...............................(30) 2381-002
Idôpont egyeztetés nélkül hétfôn és csütörtökön 9–12 óráig,
kedden 14–18 óráig kereshetô fel a fogorvosi rendelô.

Háziorvosok
BARACSKA – KAJÁSZÓ I. SZ. KÖRZET RENDELÉSI IDEJE
Baracska
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Kajászó
Hétfô
Szerda
Péntek

9.00-tôl elôjegyzettek
15.30-tól elôjegyzettek
8.00-tól elôjegyzettek
15.30-tól elôjegyzettek
8.00-tól elôjegyzettek

14.00-tól
9.00-tól
9.00-tól

15.30-tól elõjegyzettek
10.30-tól elôjegyzettek
10.30-tól elôjegyzettek

Üzemorvosi vizsgálat elôzetes bejelentkezés után...... (20) 9339-487
Dr. Mayer András
Dr. Mayerné Dömény Magdolna
Általános orvos
Körzeti ápolónô
Háziorvostan szakorvos
Lukácsné Kovács Andrea
Üzemorvostan szakorvos
Körzeti ápolónô
MAYERMED Kft., Baracska, Hunyadi u.12.
Telefon: (22) 580-017, (20) 9339-487
Bejárat az épület jobb oldala mellett, az udvar felôl!
BARACSKA II. SZ. KÖRZET RENDELÉSI IDEJE
Kiegészítô vizsgálatok		
Rendelés
(injekciók, labor, EKG,
gyermekeknek
felnôtteknek
eredmények kiadása)
Hétfô 	
11–12
12–14
14–16
Kedd
7–8
10–11
8–10
Szerda
12–13
13–14
14–16
Csütörtök
7–8
10–11
8–10
Péntek
7–8
9–11
8–9
Kérjük a rendelési idô betartását!

Gyógyszertári ügyelet
Ercsi: február 14., 15., március 7., 8., 28., 29.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8......................................(25) 505-790
Martonvásár: január 31., február 1., 21., 22., március 14., 15.
2462 Martonvásár, Budai út 11................................(22) 569-146
Ráckeresztúr: február 7., 8., 28., március 1., 21., 22.
2465 Ráckeresztúr, Hôsök tere 4/5...........................(25) 455-812

7.30-tól
14.00-tól
7.30-tól
14.00-tól
7.30-tól

Illyés Éva
szakápoló

Dr. Kolumbán Ottilia
belgyógyász szakorvos, háziorvos
Tárczy Viktória
eü. asszisztens

Dr. Kolumbán Családorvosi Bt...............................(30) 395-4044

Hasznos információk
Fontosabb telefonszámok

Rendôrség

Általános segélyhívó............................................................... 112
Mentôk.................................................................................. 104
Járási Hivatal titkárság.............................................(22) 569-280
Gyámhivatal.............................................................(22) 569-288
Vízellátási problémák.............................................(30) 451-0573
Szennyvízzel kapcsolatos problémák ......................(30) 641-6935
Fejérvíz Bicskei Üzemmérnökség...............................(40) 200-341
elektronikus ügyintézés: www.fejerviz.hu

Körzeti megbízott: Paulovics Gábor......................(20) 395-0022
Kmb iroda címe: Baracska, Kossuth u. 18.
Ügyfélfogadás: minden páratlan héten szerdán 14–15 óra között
E-mail: gardonyrk@fejer.police.hu
Gárdonyi Rendôrkapitányság..................................(22) 355-003
Martonvásári Rendôrôrs.........................................(22) 460-007
BRFK központi ügyelet.......................................................... 107
BRFK zöldszám.......................................................(80) 323-232

Baracskai polgárôrség

Baracskai Polgármesteri Hivatal

Telefonszám...........................................................(30) 377-4386
Honlap: http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
E-mail: baracskaipolgarorseg@gmail.com
A támogatásokat fogadó számlaszám:
Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet:
57800057–10007297

Székhely: Baracska, Kossuth u. 29.
Az ügyfélfogadás ideje: hétfô: 8–12 óráig; szerda: 8–12 óráig,
13–16.30 óráig; péntek: 8–12 óráig
Központi szám...................................(22) 454-050; (22) 580-180
Pénzügyi Iroda.........................................................(22) 580-019
Adóiroda..................................................................(22) 580-010
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Martonvásári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
2451 Ercsi, Fô utca 34.
Ügyfélfogadási rendje: hétfô: 8–14 óráig | kedd: ügyfélfogadás
szünetel | szerda:..8.00 – 14.00 óráig | csütörtök: 8–14 óráig |
péntek: 8–14 óráig
Telefonszám:.............................. (25) 520-750, fax: (25) 520-751
E-mail: FejerMErcsiJH-MK@lab.hu
Kihelyezett ügyfélfogadás: Martonvásári Járási Hivatal, 2462
Martonvásár, Szent László utca 2.
Ügyfélfogadás: hétfô, csütörtök 8–20 óra között.
Elôtte telefonos egyeztetés javasolt...........................(22) 569-280

Forduljon az Egyenlô Bánásmód
Hatóság ügyfélszolgálatához,
ha
neme,
faji hovatartozása,
bôrszíne,
nemzetisége,
nemzetiséghez
való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,

A Szent László Völgye Segítô Szolgálat
Ügyfélfogadási helye: Baracska, Kossuth u. 31. szám alatti
önkormányzati épületben
• Családsegítés: minden hétfôn 9–9.30 óráig
• Gyermekjóléti szolgálat: minden szerdán 9–9.30 óráig

Falugazdász

vallásivagy világnézeti meggyôzôdése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

Dr. Kutasiné Széles Zsaklin...................................(70) 436-2454
Ügyfélfogadás: Martonvásári Járási Hivatal (Szent László út 2.,
tárgyaló), keddi napokon 8–16 óráig.

hátrányos megkülönböztetés éri.
Az Egyenlô Bánásmód Hatóság feladata
az egyenlô bánásmód követelményének megsértése miatt
benyújtott panaszok kivizsgálása és az egyenlô bánásmód
szempontjainak érvényesítése.

Községi Könyvtár
Községi Könyvtár a Faluházban. Könyvtáros: Kupi Gábor
Nyitva tartás: Kedd: 9–13 | Szerda: 14–18 | Szombat: 13–17

Faluház
Mûvelôdészervezô: Kupi Gábor..............................(20) 462-7674
Személyesen szerdánként 12–20 óra között elérhetô a Faluházban.

Ott vagyunk a közelében.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei
Önkormányzatok Víz- és
Csatornamû Zártkörûen Mûködô
Részvénytársaság

TÉLEN A VÍZMÉRÔK ELFAGYHATNAK!
Télen a vízmérôk, sôt a használaton kívüli házi vízvezetékek is elfagyhatnak. Az ilyenkor elfolyó víz díját – a jogszabályok szerint – Önnek, a felhasználónak kell megfizetnie.
Ennek elkerülésére kérjük, hogy:
• a vízmérôaknákat (vízmérôhelyeket) hôszigetelés szempontjából ellenôrizzék,
• a rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cseréljék ki, vagy gondoskodjanak megjavításukról.
• Az üdülô vagy „zártkerti” ingatlanok és a vízzel ellátott
építési (üres) telkek vízhálózatának víztelenítésérôl se feledkezzenek meg,
• víztelenítéskor a vízmérô elôtti, utca felöli csapot (szelepet) zárják el, a belsô csapot hagyják nyitva, így a
vízmérôbôl is el tud távozni a víz.
Használaton kívüli ingatlanja vízmérôjének téli víztelenítését megrendelés alapján, díjazás ellenében elvégezzük.
További információért keressék helyi dolgozóinkat, vagy
bicskei ügyfélszolgálatunkat a 40/200-341-es telefonszámon.
A megrendelést honlapunkon keresztül is megtehetik,
elektronikus ügyfélszolgálatunk segítségével.
Készséggel állunk rendelkezésükre.
Elektronikus ügyintézés, további információ: www.fejerviz.hu
FEJÉRVÍZ ZRt.

Keresse fel DR. SZATMÁRI ÉVA Fejér megyei
egyenlô bánásmód-referens ügyfélfogadását:


2015. január 7-én (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Székesfehérvári Álláskeresôk Regionális Egyesülete
(8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 10.)
bejárat az iskolaudvar felôl

 2015. január 14-én (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata,
Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda
(8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.)
 2015. január 21-én (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Székesfehérvári Álláskeresôk Regionális Egyesülete
(8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 10.)
bejárat az iskolaudvar felôl
 2015. január 28-án (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Pázmánd Község Polgármesteri Hivatal
(2476 Pázmánd, Fô utca 80.)

Egyenlô bánásmód – mindenkit megillet!
További információ és idôpont-egyeztetés
a 06-20/562-96-19-es telefonszámon!

Levélcím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.

Telefon: 795-2975, fax: 795-0760
Email: ebh@egyenlobanasmod.hu
Web: www.egyenlobanasmod.hu

