A Barac skai Önkormányzat lapja

Kidoboló
X X III . é v f o l y a m 4 . s z á m

IN G Y E N E S

2015. június

Gyermeknap
Június első vasárnapja: Pedagógusnap

Május utolsó vasárnapja:

E jeles napok alkalmából
Baracska Község Önkormányzat Képviselô-testülete
szeretettel köszönti a település gyermekeit,
és tiszteletét fejezi ki a pedagógusoknak!
Tóth Anna: Köszöntô
Köszönöm a fáradozást,
sok törôdést, gondoskodást.
Amíg élek hálás leszek
tanáromnak, ahogy nevelt.

Azóta már felsôs vagyok.
Lassan kinövöm a padot.
Búcsút intek iskolámnak,
tanáromnak, cimborámnak.

Elsôben még csacska voltam.
Olvasásnál szótagoltam.
ô volt, aki figyelt engem,
biztatott nagy türelemmel.

Mert ahogy az évek teltek,
átvettük a történelmet.
Földrajzból az országokat,
számtanból a törtszámokat.

Számolni csak tízig tudtam.
Nyitogattam kicsi ujjam.
Izgultam, és arra vágytam,
láthassam az anyukámat.

Köszönöm a tanáromnak,
nevelômnek, oktatómnak,
azt, ahogyan bízott bennem,
s drágakôként csiszolt engem.

Aranyosi Ervin: Szeresd a gyermeked!
Szeresd a gyermeked, öleld a szívedre!
Ez az, mire vágyhat, fényre, szeretetre.
Legyél vele többet, várja közös játék!
Az együtt töltött perc, neki mind ajándék.

A tudást úgy add át neki, ahogy kéri!
A bölcs a tudását kérdésekre méri.
Ne erôltess olyat, amit mások várnak,
nem kell megfelelni a gyarló világnak.

Ne a pénzedet költsd, többet ér egy álom!
Segíts álmodozni, hogy alkotóvá váljon.
Ne rút szabályokkal mérgezd meg életét!
Inkább tedd szabaddá két alkotó kezét!

Szeresd a gyermeket szívvel, szeretettel,
lelke hadd szárnyaljon, legyen boldog ember!
Adj neki örömöt, békét, boldogságot,
hagyd neki örökül a csodaszép világot.
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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
Az április 16-án megtartott ülésen
nem volt jelen Pintérné Bernyó Piroska képviselô, a Martonvásári Járási Hivatal részérôl Dr. Varga Márta
hivatalvezetô helyettes vett részt.
– Megalkotásra került az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására
vonatkozó önkormányzati rendelet továbbá a kiadások készpénzben történô
teljesítésének eseteirôl szóló rendelet.
– Módosítottuk a képviselô-testület
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 3/2015. (III.13.) önkormányzati
rendeletet.
– A Faluház udvarának térkövezési munkálataival árajánlata alapján a tárnoki
székhelyû Kiss és Társa Ipari és Szolgáltató Bt. került megbízásra.
– Elfogadásra került a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és jóváhagyásra került a Megállapodás egységes szerkezetbe foglalása.
– A helyi ivóvíz hálózat vagyonértékelésével kapcsolatos ajánlatkéréssel és az
ajánlatok kiértékelésével a Fejérvíz Zrt-t
megbízására született döntés.
– Javaslatot tett testületünk a BaracskaKajászó-Vál Viziközmû Társulásnak,
hogy a szennyvízhálózat és szennyvíztisztító-telep vagyonértékeléssel kapcsolatos ajánlatkéréssel és ajánlatok kiértékelésével szintén a Fejérvíz Zrt kerüljön
megbízásra.
– A közvilágítás korszerûsítésének elô
készítéseként a településünk közigazgatási területén lévô közvilágítási berendezéseinek felmérésével 650 Ft + áfa/
db összegért bíztuk meg a budapesti
székhelyû Globalgreen Energy Kft-t.
– Módosítottuk, a polgármester szabadságolási ütemtervérôl szóló 21/2015.
(I.29.) határozatot és pontosítottuk a
szabadságnapok számát.
– Elfogadtuk a Szent László Völgye
Segítô Szolgálat 2015. évi intézményi
térítési díjait és a személyi térítési díjak
megállapításánál alkalmazható kedvezmények mértékét.
– Az ülés végén tájékoztatást adott a polgármester a hitelfelvétellel kapcsolatos
pénzintézeti lehetôségekrôl.
A május 14-i ülésen minden képviselô
részt vett és jelen volt Dr. Varga Márta, a Martonvásári Járási Hivatal
hivatalvezetô helyettese.
– Elfogadásra került a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról és a két ülés

közötti eseményekrôl szóló polgármesteri tájékoztató.
– A módosított szabályok szerint ismét
megállapításra került az önkormányzat
2013. évi költségvetési maradványa.
– Megvitatása és módosításra került az
önkormányzat 2014. évi költségvetése.
– Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása 365.253 ezer forint
bevételi fôösszeggel és 295.782 ezer forint kiadási fôösszeggel lett jóváhagyva.
– A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos
kormányzati funkciók változása miatt
sor került az Önkormányzat Alapító Okiratának módosítására és egységes szerkezetben való elfogadására.
– A módosított szabályok szerint
lett elfogadva Baracska-Kajászó-Vál
Víziközmû Beruházást Lebonyolító és
Üzemeltetô Intézményi Társulás 2013.
évi költségvetési maradványa.
– Módosítva lett a Baracska-Kajászó-Vál
Víziközmû Beruházást Lebonyolító és
Üzemeltetô Intézményi Társulás 2014.
évi költségvetése.
– A B-K-V Víziközmû Társulás 2014.
évi zárszámadása 20.404 ezer bevételi fôösszeggel és 20.140 ezer kiadási
fôösszeggel került megállapításra.
– A fejlesztési hitelfelvételre érkezett
pénzintézeti ajánlatok közül az 50 millió
forint fejlesztési célú hitel felvételéhez az
OTP Bank Nyrt. ajánlatát fogadta el testületünk. A szerzôdés-tervezet tárgyalására a következô ülésen kerül sor.
– Megvitatásra került az önkormányzat vagyonállapotáról szóló tájékoztató
és az a döntés született, hogy az elfogadott rendelet mellékletei 2015. november 30-áig kerüljenek pontosításra a tulajdoni lapok és a természetbeni állapotoknak megfelelôen.
– A jogszabályi kötelezettségnek eleget
téve megalkotta testületünk a helyben
központosított közbeszerzési eljárások
részletes szabályairól szóló rendeletét.
– A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzata alapján
elbírálta testületünk a Civil Alapra benyújtott támogatási igényeket. Minden
pályázó részesül az Alap támogatásából
a külön táblázatban található pénzügyi
vagy természetbeni formában. A Mikulás csomagokra kért támogatásokkal
kapcsolatos döntésre a félévi költségvetési zárást követôen kerül sor.
– Úgy határozott testületünk, hogy a
Bóbita Óvoda számára, a költségvetési
maradvány terhére, 200 ezer forintért
vásárol 1 db Greiswald padot.

– Képviselô-testületünk egyhangúlag fogadta el Baracska Község Önkormányzata 2015-2019. évi gazdasági programját.
– Megtárgyalásra
került
az
Ercsi Járóbeteg Szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2014. évi
mûködésérôl szóló beszámolója. A beszámolót 1 tartózkodással és 6 szavazattal nem fogadta el testületünk. (Nemmel
szavazott: Becsei Andrásné, Boriszov
Zoltán, Csapó András, Dr. Herczeg József, Dr. Mayer András, Pintérné Bernyó
Piroska, tartózkodott: Tóthné Dr.
Kolumbán Ottilia.)
– A képviselô-testület megismerte és véleményezte a mûvelôdésszervezô által
összeállított falunapi program-tervezetet. A részletes programokról a júniusi
ülésre kéri az elôterjesztést.
– Elfogadásra került a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
– Elfogadásra került a Vörösmarty Mihály Könyvtár szakmai beszámolója, melyet a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszerben 2014. évben végzett
Baracskán.
– Baracska Község Önkormányzatának
2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelését 7 igen szavazattal fogadta
el testületünk. A beszámoló szerint Baracska község állandó lakosságának száma a 2014. évi adatok alapján 2759 fô
volt, ebbôl a 0-18 éves korosztály 562 fô
a következô megoszlás szerint: 0–6 éves
korosztály 181 fô, 7–14 éves korosztály
232 fô, 14–18 éves korosztály 149 fô.
– Tájékoztatót kapott testületünk a Ka
jászóval közösen fenntartott védônôi
szolgálat mûködtetésérôl, az OEP finanszírozásról, tényleges kiadásokról,
és a mûködéssel kapcsolatos további feladatokkal bízta meg a polgármestert.
– Testületünk felhatalmazta a polgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztési támogatásra benyújtásra kerüljön a pályázat.
– Felkérést kapott testüleltünktôl arra is
a polgármester, hogy a következô ülésre
készítsen elôterjesztést a Pénzügyi Alapra történô pályázati lehetôségekrôl.
– Testületünk hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Széchenyi u. 23. szám alatti ingatlan egyik lakásának bérlôje saját költségén elvégeztesse az általa lakott
bérlakás elôtti szélfogó hôszigetelését.
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– A testülethez érkezett, helyi járatos
autóbusz végállomásának áthelyezésére
irányuló lakossági kérelemre a szolgáltatóval történt tárgyalással és árajánlat kérésével lett megbízva a polgármester.
– A MEDICOPTER Alapítvány kérelmére – 6 igennel és 1 nemmel – 15 ezer
forint támogatás került megszavazásra.
(Igennel szavazott: Becsei Andrásné,
Boriszov Zoltán, Csapó András, Dr.
Herczeg József, Pintérné Bernyó Piroska, Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia, nemmel szavazott: Dr. Mayer András.)
– 1 igen és 6 nem szavazattal az Országos Menôszolgálat Alapítvány támogatási kérelmét testületünk nem tudja teljesíteni. (Igennel szavazott: Dr. Mayer

András, nemmel szavazott: Becsei
Andrásné, Boriszov Zoltán, Csapó András, Dr. Herczeg József, Pintérné Bernyó
Piroska, Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia.)
– Egyebek napirendi pontban a polgármester úr ismertette a MÁV válaszlevelét, melyet a vasútállomás várótermének
és illemhelyének zárva tartására adott.
Felkérést kapott a polgármester, hogy az
illemhely állapotával kapcsolatosan írásban keresse meg az ÁNTSZ-t.
– Szintén ismertetésre került a Posta illetékesének válaszlevele, melyben a helyi postahivatal körüli parkolási gondok megoldására, valamint a mozgáskorlátozott feljáró elkészítésére adott
pozitív választ.
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– Képviselô testületünk felkérte a polgármestert, írásban szólítsa fel a helyi
autóbusz közlekedés szolgáltatóját, hogy
tegyen eleget a közbeszerzési felhívásban
szereplô feltételnek és szerelje fel kamerával a szolgáltatást végzô autóbuszt.
– Intézkedést kérve, képviselôi jelzés
hangzott el az egyik Országút melletti
kereskedelmi egység mûködésével kapcsolatos problémákról.
– Zárt ülésen lakásfenntartási támogatással kapcsolatos fellebbezés elutasításáról és Baracska Közéletéért Emlékérem adományozásáról született döntés.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének

2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról
Baracska Község Önkormányzatának Képviselô-testülete a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 17. § (5) bekezdésében, a
32. § (1) bekezdésének b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében,
45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, valamint a
132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következôket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Baracska Község közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hel�lyel rendelkezô, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3.§ (1)-(3)
bekezdésében meghatározott személyekre.
2. Értelmezô rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában a Szt. 4. §-át megfelelôen alkalmazni kell.
3. § E rendelet alkalmazásában jövedelemigazolás: keresô
tevékenység esetén a munkáltatói igazolás, bérjegyzék;
nyugdíjszerû ellátások esetén a nyugdíjösszesítô és az utolsó
havi nyugdíjszelvény, ill. folyószámla kivonat; családtámogatási ellátások esetén utolsó havi folyószámla kivonat, postai
szelvény, vagy megállapító határozat; az állami foglalkoztatási
szervtôl folyósított ellátás esetén a megállapító határozat és az
utolsó havi folyószámla kivonat, ill. postai csekk; tartásdíj esetén a bírósági ítélet vagy végzés, ill. a tartásdíj megelôlegezést
elrendelô határozat.
3. Hatásköri rendelkezések
4. § E rendeletben meghatározott ellátások tekintetében a kép
viselô-testület átruházott hatáskörében a polgármester jár el.

4. Eljárási rendelkezések
5. § (1) Az egyes ellátásokra irányuló kérelmet a Baracskai Polgármesteri Hivatalban (2471 Baracska, Kossuth u. 29.) kell benyújtani.
(2) A jövedelemvizsgálat során a Szt. 4. § (1) bekezdés a)-b), i)
pontját, valamint a Szt. 10. §-t megfelelôen alkalmazni kell.
5. Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése
6. § (1) Amennyiben a jogosulatlanul és rosszhiszemûen igénybevett ellátás megtérítésének elrendelésére kerül sor, a kötelezett személy kérelmére részletfizetés engedélyezhetô, amen�nyiben a jogosulatlanul és rosszhiszemûen igénybevett ellátás
egyösszegû visszafizetése a kötelezett és családja megélhetését
veszélyeztetné.
(2) Akkor tekinthetô a kötelezett személy és családjának megélhetése veszélyeztetettnek, ha az egy fôre jutó jövedelem ös�szege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-át.
(3) Részletfizetés engedélyezése esetén, két havi részlet meg
nem fizetésének igazolatlan elmaradását követôen a követelés
egy összegben esedékessé válik.
(4) A jogosulatlanul és rosszhiszemûen ellátás megtérítéséig,
de legfeljebb 3 évig a kötelezett és családja nem részesülhet
semmilyen, e rendeletben szabályozott szociális ellátásban.

II. Fejezet

Pénzbeli ellátások
6. Az ellátások formái
7. § (1) Szociális rászorultság esetén – az e rendeletben meghatározott feltételek szerint –
a) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának
az ápolását, gondozást végzô személy részére,
b) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
c) r endkívüli települési támogatás nyújtható pénzbeli ellátásként.
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(2) A képviselô-testület a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozást végzô személy
részére megállapított települési támogatásra való jogosultság
feltételeinek fennállását évente legalább egyszer felülvizsgálja és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak
megfelelô összegben tovább folyósítja.
(3) A (2) bekezdés szerinti felülvizsgálati eljárás lefolytatásakor a Szt. 25. § (6)-(12) bekezdéseit alkalmazni kell.
(4) A (2) bekezdés szerinti felülvizsgálati eljárást elsô felülvizsgálatkor az ellátásra való jogosultságot megállapító határozat
jogerôre emelkedésétôl, további felülvizsgálatok esetén a legutóbbi felülvizsgálatot lezáró döntés jogerôre emelkedésétôl
számított 1 éven belül kell megindítani.
(5) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás tekintetében a Szt. 25. § (6)-(12) bekezdéseit alkalmazni kell.
8. § (1) A rendkívüli települési támogatás kifizetésére a megállapítást követô pénztári napon kerül sor.
7. A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának
az ápolását, gondozását végzô személy részére nyújtott települési támogatás
9. § (1) Települési támogatás állapítható meg annak a Ptk. 8:1
§ (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, állandó és tartós gondozásra szoruló személy otthoni ápolását végzi, feltéve, hogy az ápoló családjában az egy fôre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-t,
egyedül élô ápoló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában tartósan beteg az a személy,
aki elôreláthatólag három hónapnál hosszabb idôtartamban
állandó ápolást, gondozást igényel.
(3) A kérelmet e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon
kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat, valamint a 2. melléklet szerinti háziorvosi szakvéleményt arról, hogy az ápolt személy állandó és tartós gondozásra szorul. Ha a kérelmet az ápolt személy nem írja alá, meg
kell vizsgálni annak okát és a vizsgálat eredményét figyelembe
véve kell döntést hozni.
(4) Nem jogosult a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végzô személy települési támogatásra a Szt. 42. (1) bekezdésében foglalt eseteken túl
az, aki ápolási díjban részesül.
(5) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának
az ápolását, gondozását végzô személy részére nyújtott települési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni a Szt.
42. § (2) bekezdésében foglalt esetekben, illetve ha az (1) bekezdésben foglalt kizáró körülmény következik be.
(6) A (5) bekezdés alkalmazásában az ápolási kötelezettség
nem teljesítésének minôsül, ha
a) az ápoló személy az ápolt személy szükséges felügyeletét
nem biztosítja,
b) elhanyagolja az ápolt személy személyes higiéniáját, ill. az
ápolt személyt körülvevô környezet tisztaságát,
c) az ápolt személynek az orvos által elôírt orvosi kezeléseken, orvosi ellenôrzéseken való megjelenésérôl, részvételérôl
nem gondoskodik,
d) az ápoló az orvos által az ápolt részére elôírt gyógyszerezés szabályait nem tartja be, ill. az ápolt megfelelô gyógyszerekkel való ellátásáról nem gondoskodik.
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(7) Az ápolt személy halála esetén a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végzô
személy részére nyújtott települési támogatás folyósítását a halál idôpontját követô második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.
(8) Az ápolási kötelezettség teljesítése indokolt esetben, de legalább félévente egyszer – a Szent László Völgye Segítô Szolgálat útján – ellenôrizhetô.
10. § (1) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végzô személy részére nyújtott
települési támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a.
(2) Ha a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végzô személy részére nyújtott települési támogatás megállapítására vonatkozó igényt
jogerôsen megállapítják, az a kérelem benyújtásától esedékes.
(3) Ha a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végzô személy részére nyújtott települési támogatás nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege
az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok
számának szorzata.
(4) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának
az ápolását, gondozását végzô személy részére nyújtott települési támogatás havi összege a más rendszeres pénzellátásban
részesülô jogosult esetén az (1) bekezdés szerinti összegnek és
a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi
bruttó összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegû települési támogatást kell megállapítani.
8. A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
11. § (1) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatásra jogosult az a személy, akinek
a) a családjában az egy fôre jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át,
b) egyedül élô esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
és a havi rendszeres gyógyszerköltségének mértéke eléri az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át
feltéve, hogy közgyógyellátásban nem részesül.
(2) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultság iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a
jövedelemigazolásokat és a 5. melléklet szerinti háziorvosi igazolást a gyógyszerszükségletrôl, az illetékes járási hivatal 3 hónapnál nem régebbi, a közgyógyellátásra való jogosultság iránti kérelmet elutasító döntése.
(3) Az (1) bekezdés szerinti havi rendszeres gyógyszerköltség
megállapításakor csak a társadalombiztosítás rendszerébe befogadott gyógyszerek vehetôk figyelembe. A gyógyszerköltség
megállapításánál az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által
közzétett térítési díjakat kell figyelembe venni.
(4) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás havi összege a (3) bekezdés alapján számított havi gyógyszerköltség 20%-a, de legfeljebb 2.000 Ft.
12. § (1) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott teleülési
támogatásra való jogosultságot 1 évre kell megállapítani. A jogosultság kezdô idôpontja a megállapító döntés jogerôre emelkedését követô hónap 1. napja.
(2) Az ellátás utólag, minden hónap 5. napjáig kerül folyósí-
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tásra.
(3) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás folyósításának feltétele, hogy a jogosult minden tárgyhó 25. napjáig saját nevére kiállított számlával igazolja az ellátás jóhiszemû felhasználását. A folyósított összeg a benyújtott
számlák összege, de 3 hónap alatt nem haladhatja meg a 3 hónapra megállapított ellátás összegét, kivéve a (4) bekezdés a)
pontja szerinti esetet.
(4) Ha a jogosult
a) a 3 hónapra megállapított összeget 3 hónapon belül nem
használja fel, a maradvány a következô 3 hónapos idôszakra
jutó ellátás összegét növeli – kivéve az utolsó 3 hónapot –,
b) a 3 hónapra megállapított összeget 3 hónapon belül maradéktalanul felhasználja, a következô 3 hónapos idôszak
megkezdése elôtt részére a következô 3 hónapos idôszakra
járó ellátás terhére kifizetés nem teljesíthetô,
c) az utolsó 3 hónap alatt sem használja fel a megállapított
ellátás teljes összegét, azt a jogosultság megszûnése után
már nem veheti igénybe.
(7) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást meg kell szüntetni, ha a jogosult elköltözik, vagy meghal, a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napjával.
9. Rendkívüli települési támogatás
13.§ Rendkívüli települési támogatásra jogosult elsôsorban
az a
a) rendkívüli élethelyzetbe került személy, aki
aa) bûncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul,
ab) válsághelyzetben lévô várandós anya, aki segítség nélkül
gyermekét megtartani, fogadni nem tudja,
ac) eseti gyógyszerkiadását fedezni nem tudja, közgyógyiga
zolvánnyal nem rendelkezik, és nem részesül a gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban,
ad) gyógyászati segédeszköz kiadását jövedelmi helyzete miatt nem képes megfizetni, és közgyógyigazolvánnyal nem
rendelkezik,
ae) átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermekével szándékozik kapcsolatot tartani,
af) a gyermeke nevelésbe vételének megszûnését követô, családba történô visszahelyezéséhez a megfelelô körülményeket
biztosítani nem tudja,
ag) munkanélküli, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és gyermeke beiskolázását fedezni nem tudja,
ah) 8 napon túli kórházi kezelésre szorul,
ai) a saját, vagy vele együtt élô házastársának, gyermekének
betegsége, balesete miatt végzett ápolás, gondozás okán 30
egymást követô napot meghaladóan táppénzt vesz igénybe,
aj) az ôt ért elemi kár, katasztrófa, vis maior helyzet következményeit elhárítani nem tudja,
ak) elhunyt személy eltemettetésérôl gondoskodott,
al) önhibáján kívül hajléktalanná vált
b) létfenntartási gondokkal küzdô személy, aki
ba) nyugdíj, vagy a megváltozott munkaképességû személyek ellátásának megállapítása iránti eljárása folyamatban
van és egyéb jövedelemmel nem rendelkezik,
bb) 12 hónapon belül álláskeresôvé vált, de aktív korúak ellátására nem jogosult
bc) közüzemi számláját kiegyenlíteni önhibáján kívül nem
tudja és ennek elmaradása a szolgáltatásból való kizárását
eredményezné,
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bd) a közszolgáltatás visszakapcsolásának költségeit nem képes viselni,
be) álláskeresô és elhelyezkedése érdekében az állásinterjún való megjelenésével összefüggô utazási költségeit viselni nem tudja
és családjában az egy fôre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül
élô esetén 200%-át nem haladja meg.
14. § (1) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege – a
(3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – nem lehet több mint
10.000,-Ft.
(2) A rendkívüli települési támogatás éves összege egyedül élô
esetén személyenként, család esetén családonként nem haladhatja meg a 15.000,-Ft-ot, melynek számításánál figyelmen
kívül kell hagyni a 13. § aj) és ak) alpontjai alapján nyújtott
rendkívüli települési támogatás összegét.
(3) Az elemi kár, katasztrófa, vis maior helyzet elhárításához
nyújtott rendkívüli települési támogatás összege 50.000,-, kivéve, ha az elemi kár, katasztrófa, vagy vis major helyzet ennél
kisebb összegû támogatással is elhárítható.
(4) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás összege
30.000 Ft.
(6) Az eltemettetô az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt önkormányzati segély
iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.
(7) A kérelmezô és a vele közös háztartásban élô családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra rendkívüli települési támogatás – kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén – nem állapítható meg.
(8) A rendkívüli települési támogatás évente legfeljebb egy alkalommal – egyedül élô esetén személyenként, egyéb esetben
családonként - méltányosságból abban az esetben is megállapítható, ha az egy fôre jutó havi jövedelem az 13. §-ban elôírt
jövedelmi feltételektôl legfeljebb 50%-kal eltér.
15. § (1) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a 7.
melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) A kérelemhez mellékelni kell
a) jövedelemigazolásokat,
b) gyógyszersegélyre benyújtott kérelem esetén a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti költségérôl szóló igazolást (gyógyszertári),
c) munkanélküliséget igazoló okiratokat,
d) gyermek átmeneti, vagy tartós nevelésbe vétele esetén az
azt elrendelô, vagy annak megszüntetésérôl szóló határozat
másolatát,
e) kórházi kezelés esetén a zárójelentést,
f) betegség esetén az orvosi igazolást, vagy a táppénzigazolást,
g) elhunyt személy eltemettetése esetén az elhunyt halotti
anyakönyvi kivonatának másolatát és a temetés költségeirôl
– a kérelmezô nevére – kiállított eredeti számlát.
(3) A temetési költségekre tekintettel megállapított rendkívüli
települési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmezô részére vissza kell
adni.
(4) Amennyiben a rendkívüli települési támogatás iránti kére-
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lem rendkívüli gyógyszersegély megállapítására irányul, a kérelmet haladéktalanul el kell bírálni.
(5) A polgármester a rendkívüli települési támogatás felhasználásának ellenôrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a
jogosultat. Amennyiben a jogosult a felhívásnak határidôn belül nem tesz eleget, a rosszhiszemûsége megállapítható és a kifizetett ellátás visszafizetésére kell kötelezni. A visszafizetés
elrendelésekor e rendelet 6. §-a szerint kell eljárni.

III. fejezet

Természetbeni ellátások
10. Az ellátások fajtái
16. § (1) Szociális rászorultság esetén – az e rendeletben meghatározott feltételek szerint a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatás,
b) rendkívüli települési támogatás,
c) köztemetés
nyújtható természetbeni ellátásként.
(2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatás tekintetében a Szt. 25. § (6)–(12)
bekezdéseit alkalmazni kell.
11. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
17. § A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggô azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmezôt nyilatkozata szerint a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultság iránti kérelmet az 6. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat, a támogatással érintett szolgáltatásról szóló utolsó havi számlát,
vagy közüzemi szerzôdést, valamint a lakásnagyságot hitelt
érdemlôen igazoló okirat másolatát, ennek hiányában az ügyfél nyilatkozatát.
(3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatás folyósítása a szolgáltató részére
történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek)
tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell,
hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni az Szt. 18. § l) pontja szerinti azonosító adato(ka)t.
(4) A jegyzô a szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerzôdés alapján, a támogatásra való jogosultság
megállapítása esetén a szolgáltató részére – a jogosultság megállapítását követô hónaptól kezdôdôen minden hónap 5. napjáig – elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás hónapjában folyósításra került támogatásokról. Az
adatszolgáltatást a 8. melléklet szerinti formátumban kell teljesíteni, és tartalmaznia kell
a) a határozatot hozó szerv megnevezését,
b) a határozat számát,
c) a támogatott szolgáltatást igénybe vevô személy nevét és
születési idejét,
d) a jogosult lakcímét az irányítószámnak, a helységnek, a
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közterület nevének és jellegének, a házszámnak, az épületnek, lépcsôháznak, emeletnek és ajtónak a megjelölésével,
e) az Szt. 18. § l) pont la) alpontjában meghatározott azonosító adato(ka)t,
f) a támogatásra való jogosultság kezdô és végsô idôpontját,
g) a támogatás havi összegét,
h) amennyiben az nem azonos a g) pont szerinti összeggel,
akkor a támogatás folyósításra kerülô összegét, azon hónapok megjelölésével, amelyekre tekintettel a folyósításra sor
kerül,
i) a támogatás f) pontban jelölt idôtartamon belüli megszüntetése esetén a jogosultság végsô idôpontját.
(5) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatással támogatott szolgáltatást szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerzôdés alapján nyújtó szolgáltató a támogatást az általa vagy megbízottja által kiállított számlában (részszámlában)
havonta, illetve a számlakibocsátás gyakoriságához igazodóan, külön soron, a számla végösszegének a támogatással való
csökkentése révén érvényesíti. A szolgáltató a támogatást elsô
ízben a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak a szolgáltatóhoz történô beérkezését és feldolgozását követô elsô számlában érvényesíti.
(6) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla
végösszegét meghaladja, a jóváírást követôen fennmaradó különbözeti összeg a következô számlában kerül érvényesítésre.
Amennyiben a különbözeti összeg a következô számlában teljes mértékben nem jóváírható, azt a további számlá(k)ban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell.
(7) Azon személy részére, akinél készülék mûködik, a lakhatás
hoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást részben vagy egészben a készülék mûködtetését
lehetôvé tevô eszköz (a továbbiakban: kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus
úton, a fogyasztó javára történô teljesítését is.
(8) A készülék leszerelése esetén a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
kódhordozó formájában történô nyújtását meg kell szüntetni.
(9) Ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgál
tatóváltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes
összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követô hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani.
18. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy,
akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át. Az egy fogyasztási egységre
jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének
és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatás tekintetében fogyasztási egység
a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejezô arányszáma, ahol
a) a háztartás elsô nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás elsô és második kiskorú tagjának arányszáma
személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma
tagonként 0,7.
(3) Ha a háztartás
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a) (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegû
családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel
magasabb összegû családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(4) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelô
szülô – ideértve a gyámot, a nevelôszülôt és a hivatásos
nevelôszülôt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám
0,2-del növekszik.
(5) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét 2015. évben a Magyarország 2015. évi éves központi költségvetésrôl szóló 2014. évi C.
törvény 64. § (2) bekezdésének a) pontja határozza meg, melyet e rendelet alkalmazásában alkalmazni kell.
(6) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után
5–5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
19. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a
jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet
kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
(2) A (1) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a
következô módon történik:
TM = 0,3-

J-0,5 NYM
NYM

*0,3,

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó
havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell
meghatározni.
20. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást egy évre kell megállapítani.
(2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatás egyszerre csak egy szolgáltatáshoz nyújtható.
(3) Az ellátás utólag, minden hónap 5. napjáig kerül folyósításra a szolgáltató részére.
(4) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élô személyek és háztartások számától.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerôs bírói határozattal
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megosztott lakás lakrészeit.
(6) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatást meg kell szüntetni, ha a jogosult elköltözik, vagy meghal, a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napjával.
12. Rendkívüli települési támogatás
21. § (1) Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként
a) tûzifa, vagy
b) élelmiszer, vagy
c) gyógyszer
formájában nyújtható.
(2) Élelmiszer formájában nyújtott rendkívüli települési támogatás esetén a segély összege a Szent László Völgye Segítô Szolgálat családgondozója részre kerül kifizetésre, melynek felhasználását a családgondozó 15 napon belül köteles számlával igazolni.
(3) Gyógyszer formájában nyújtott rendkívüli települési támogatás nyújtására az Országút Patika Gyógyszer Kiskereskedelmi Kft.-vel kötött megállapodás alapján kerül sor.
13. Köztemetés
22. § (1) Az eltemettetésre köteles személy teljes egészében
mentesül a köztemetés temetési költségének megtérítési kötelezettsége alól, ha családjában az egy fôre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-át.
(2) Az eltemettetésre köteles személy 50%-ban mentesül a köztemetés temetési költségének megtérítési kötelezettsége alól, ha
családjában az egy fôre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át.

IV. Fejezet

Átmeneti rendelkezések
23. § (1) A 2015. február 28. napján jogerôsen meg nem szüntetett méltányos ápolási díjra jogosult személyek 2015. március 1-jétôl a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végzô személy részére nyújtott települési támogatásra jogosult azzal, hogy az ellátásra való jogosultságát 2015. március 31. napjáig e rendelet rendelkezései
szerint felül kell vizsgálni.
(2) A 2015. február 28. napján folyamatban lévô önkormányzati segély kérelmekre a 9/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet 2015. február 28. napján hatályos rendelkezéseit alkalmazni kell.

V. Fejezet

Záró rendelkezések
24. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Baracska Község Önkormányzata
Képviselô-testületének a szociálisról szóló 9/2011. (IV. 01.)
önkormányzati rendelete.
Boriszov Zoltán s.k.
Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.
polgármester
jegyzô
A rendelet mellékletei Baracska község honlapjáról letölthetôk,
illetve a Polgármesteri Hivatalban beszerezhetôk.

idoboló
KÖnkormányzat
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2015. évi Civil Alapból megítélt támogatások
szervezet neve
Váli víz Vadásztársaság

pénzbeli támogatás

Baracskai Kézimunka Szakkör

Baracskai Dalkör

A Baracskai Óvodás Gyermekekért
Közhasznú Alapítvány
Baracskai Vöröskereszt Alapszervezet

Baracskai Erdélyi Közösség

Baracskai Keresztény Családok Köre

Árpád Nemzetség Hagyományôrzô
és Kézmûves Közhasznú Egyesület

Baracskai Polgárôrség
Baracskai Néptánc Csoport

Nyugdíjas Klub
Baba-Mama Klub Baracska

„SZEVASZ” a Baracskai Faluházért Közhasznú Alapítvány

természetbeni támogatás
2016. február 8-i Vadászbálra a Faluház
használata világítással és fûtéssel, étkezéshez szükséges edények használatával, 3×2
óra idôtartamra Faluházi teremhasználat
közgyûlés megtartására
80 000 Ft – kézimunka anyagok beszerzésére Szombati napokon 14–17 óráig Kossuth u.
18. szám alatti épületrész igénybevétele szakköri foglalkozásokhoz és 5 alkalommal bemutatókra, kiállításokra
300 000 Ft – rendezvényeken való részvétel Dalos találkozó megrendezéséhez a Faluház
útiköltségére és Dalos találkozó megrendezé- és a kemence használata
sére
180 000 Ft – Ballagási tarisznyára és családi Családi nap megrendezéséhez Faluház igénybevétele
nap rendezvényre
Véradáshoz 2 alkalommal a tanácsterem
használata Idôsek Napi rendezvényre Faluház.2 alkalommal taggyûlésre Faluház,
Idôsek Napjára tanyabusz haszn.
Faluház igénybevétele Erdélyi találkozó megtartására, étkezéshez szükséges edények használatával
276 000 Ft – 3 alkalommal gyermeknevelés- 3 alkalommal a Faluház nagytermének haszsel, szülôi feladatokkal kapcsolatos elôadásra, nálata elôadások megtartására
Családi tábor Kisgyónbányán
200 000 Ft – használatra kapott terület és
az egyesület felszereléseinek fejlesztésére,
kézmûves eszközök és felszerelések vásárlására, ruházat és viseletek készítésére, vásárlására
650 000 Ft mûködési költségre (üzemanyag, Faluház használata 2 alkalommal taggyûlés
tartására
biztosítás, telefon, eszközök pótlása)
185 000 Ft – tánctanári honorárium, tánc- Faluház igénybevétele táncórákra heti 1 alkalommal, családi táncház tartására 2 alkaház, kézmûves foglalkozás
lommal
klubfoglalkozásokhoz 15 alkalommal Faluház, 2 alkalommal kemencehasználat
150 000 Ft – Gyermeknap tartása, Ringató Faluház használata 20 óra gyermeknapra (5
foglalkozások, babamikulás, játékok vásárlá- óra), Ringató 2 alkalom (5 óra), Babamikulás
(5 óra), börze (5 óra)
sa
300 000 Ft – ifjúsági tábor tartásához (étke- Faluház és környezete nyári táborhoz
40 órára, Szilveszteri bál tartására 12 órára,
zésre, kézmûvességhez anyagköltségre)
és egyéb megbeszélésekre 38 órára

Alpolgármesteri sorok

Környezetünk, ahol élünk
A Kozma Ferenc Általános Iskola szervezésében április 24-én a Faluházban
került sor a „Mûvészetek találkozása a
Fény Nemzetközi Éve alkalmából” rendezett rajzverseny kiállításának ünnepélyes megnyitójára. Kárpáthegyi Józsefné
iskolaigazgató köszöntôjében a fényrôl,
mint lételemünkrôl mondott elgondolkodtató példákat. A mûvészeti találkozón
a martonvásári tankerület felsô tagozatos
diákjainak rajzai voltak megtekinthetôk
és minden résztvevô iskola bemutatkozott egy-egy rövid mûsorral. Az összeál-

lításban volt szavalat, énekkari elôadás,
színjáték, hangszeres, illetve színkottás
zeneszámi elôadás. A rajzverseny helyezettjeinek és külön díjasainak Markovics
Ágnes szervezô tanár adta át a díjakat.
Egy jól szervezett, hangulatos délutánnak
lehettek részesei a jelenlevôk.
Megállapítható, hogy sok diák van környezetünkben, aki szívesen fejezi ki gondolatait, tapasztalatait vagy vágyait rajzban arról, hogyan is látja a világot és annak eseményeit.
Március 15-e elôtt önkormányzatunk

„Március 15. Nemzeti Ünnepünk” címmel hirdetett rajzpályázatot, melyre a
Kozma Ferenc Általános Iskola tanulói közül Homolya Kinga 6, Juraszkó
Vanessza 6, Nagy Endre Richárd 3, Pogány Zselyke Júlia 3, Ragályi Attila 7.
és Zólyomi Rebeka 6. osztályos tanulók nyújtották be rajzaikat. A községi ünnepségen minden pályázónak könyvjutalmat adott át Boriszov Zoltán polgármester úr és a rajzok kiállításra kerültek a Faluházban, de láthatóak voltak a Kidoboló elôzô számában is. Ragályi Attila raj-

2015. június

za pedig az ünnepségre szóló meghívóra
is felkerült.
Környezetvédelem
Magyarországon ebben az évben ünnepelte 25. évfordulóját a Föld napja mozgalom. A Föld napja célja, hogy felhívja a figyelmet a környezeti veszélyekre,
a Föld természeti környezetének megóvására, a környezetvédelem fontosságára. Mindannyiunk kötelessége, hogy
egy élhetôbb jövô érdekében változtassunk környezetkárosító rossz szokásainkon, tegyünk környezetünk védelméért.
Szerencsére vannak, akik nem csak április 22-én a Föld napján gondolnak rá, hanem folyamatosan, minden tevékenységük során óvják és védik Földünket.
Sajnos országos probléma a környezetszennyezés. Személyesen is tapasztalhatjuk, a televíziós mûsorokban is gyakran
bemutatják, hogy úton-útfélen, ritkábban látogatott területeken, elhagyott ingatlanokon már szinte szeméthegyek tornyosulnak az építési-bontási anyagokból, gépjármû gumiabroncsokból, kidobott edényekbôl, háztartási gépekbôl,
hogy csak néhányat említsek a sok, nem
megfelelô helyen lerakott lomok közül.
Mindezek az illegális lerakatok azért érthetetlenek és felháborítóak, mert minden
lomot és selejtes dolgot legálisan is el lehet tüntetni ingatlanunkról úgy, hogy ne
szennyezzük vele a környezetet. Megmagyarázhatatlan, miért van az, hogy egyesek az ingatlanukat megszabadítják a lomoktól, növényi hulladékoktól, de arra
már nincsenek tekintettel, hogy hol rakják le, rombolják, szennyezik, csúfítják,
károsítják-e vele az egyéb élôhelyeket.
Pedig a hulladékok megfelelô helyen
történô elhelyezésére van megoldás:
– Minden településen kötelezô megoldani a háztartási szemét elszállítását - ami
biztosított is az erre jogosult szolgáltatók
által - legalább heti rendszerességgel.
– A szelektív hulladékok összegyûjtése
(mûanyag, üveg, papír) vagy „házhoz menô” formában, vagy szelektív
hulladékgyûjtô szigeteken lehetséges.
– Évente minimum egy alkalommal
van lomtalanítás, mikor a leselejtezett
szônyegtôl kezdve, a bútorig, háztartási
gépig és sorolhatnám tovább a felesleges
lomokat, mindent elszállítanak.
– A legtöbb településen külön elektronikai hulladékgyûjtést is szerveznek.
– Új háztartási gépek vásárlásakor a vásárlás helyén lehetôség van a régi leadására is.
– A használt izzók, fénycsövek, elemek
leadására szintén lehetôség van a szakboltokban.

idoboló
KÖnkormányzat
– A lejárt gyógyszerek leadhatók a gyógyszertárakban.
– A növénymaradványokat, faleveleket,
fû- és ágnyesedéket lehet komposztálni,
ami idôvel kitûnô talajjavító a veteményeskertekbe vagy gyümölcs és díszfák
köré bedolgozva.
– A lakásfelújításból, épületbontásból
származó inert szemét elszállítását díjazás ellenében a legtöbb hulladékszállítást
végzô szolgáltató vállalja, vagy tud ajánlatot adni a legális elszállítatásra.
A leírt általánosságokon kívül sajnos néhány helyi környezetszennyezô „specialitásra” is van példa. Elég gyakran
elôfordul, hogy az elhullott malacot,
macskát, kutyát, baromfiféléket és házaknál levágott állatok fel nem használható belsô részét bezsákolva, a falu belterületén vagy közelében, közterületre helyezik el. Ezekre többnyire az „illatuk”
vagy a legyek tömkelegének megjelenésekor figyel fel valaki, s elképzelhetô milyen nehézségekbe ütközik eltüntetésük.
Holott akinél megtörténik az adott állat
elhullása és haladéktalanul jó mélyen elásná kertjében, - mivel ezt 50 kg súlyhatárig megteheti - (ugyanez vonatkozik a
levágott állatok felhasználhatatlan részére) nem követne el környezetszennyezést,
nem idézne elô fertôzésveszélyt és nem
okozna kellemetlenséget másoknak. De
az sem fordulna elô, hogy a házi kedvencek (kutyák, macskák) az utcán cincálnák
azokat vagy a rókák ezen eleségek miatt
szoknának be a faluba.
Sajnálatos, hogy ilyenekrôl is írni kell, de
bízom benne, hogy néhány „tettes” magára ismer és a továbbiakban nem veszélyezteti a rend és tisztaság, a Földjét
szeretô és óvó lakótársait, illetve akad,
aki olyan bejelentést tesz, ami alapján
szabálysértési eljárást lehet indítani az
elkövetôvel szemben. Ugyanis:
A szabálysértésekrôl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrôl szóló 2012. évi II. törvény szerint, aki települési hulladékot a
közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, szabálysértést követ el. A pénzbírság legalacsonyabb összege – törvény
eltérô rendelkezése hiányában – ötezer
forint, legmagasabb összege százötvenezer forint, illetve szabálysértési elzárással is büntethetô szabálysértések esetén
háromezer forint.
A
településünkön
hulladékszállítást
végzô VHG Nonprofit Kft. a díjfizetési
számlákkal együtt április elején minden
ingatlantulajdonoshoz eljuttatta a 2015.
évi hulladékszállítási naptárt, melyben szerepelnek a házhoz menô szelek-

9
tív hulladékgyûjtés, a salak és hamu elszállításának idôpontjai és a lomtalanítás
idôpontja is.
Mivel a Kft. évi egy alkalommal végez
térítésmentes lomtalanítást, képviselôtestületünk úgy döntött, hogy az önkormányzat költségvetésének terhére még
egy lomtalanítást megrendel, melyre
elôreláthatóan szeptember elsô felében
kerül sor. A pontos idôpontról a Kidobolón és a hirdetôtáblákon keresztül fogjuk
tájékoztatni a lakosságot.
Az elektronikai hulladékgyûjtésre a
ROLFIM Szövetkezettel kötött megállapodást önkormányzatunk. 2015-ben
évi két alkalommal tervezzük a gyûjtést,
melybôl az elsô alkalomra április 25-én
került sor. Sokan éltek a lehetôséggel és
adták le e-hulladékukat. A következô
elektronikai hulladékgyûjtést szeptember
hónapra tervezzük.
Az üveg hulladékok szelektív gyûjtôje a
Polgármesteri Hivatal udvarában található. Üveg csak a 2 db zöld színû gyûjtôbe
helyezhetô el, az udvar nyitva tartási idejében, hétfôtôl csütörtökig 7.00 – 17.00
óráig, pénteken 7.00 – 13.00 óráig!
Egyéb hulladék elhelyezése a szelektív
gyûjtôedényekben és az udvarban tilos!
A parlagfû elleni védekezés minden állampolgár kötelessége! A Földmûvelésügyi
Minisztérium szakvéleménye alapján
a hatékony védekezés érdekében legalább háromszori kaszálás szükséges. Az
FM. által megadott optimális kaszálási idôpontok: I. kaszálás: május 4-8, II.
kaszálás: június 15-19, III. kaszálás: július 20-24. között. Amennyiben csapadékos idôjárás lesz, akkor egy IV. kaszálást is célszerû beütemezni: augusztus 10-14. között. A kaszálás optimális
idôpontjának, a megfelelô vágási magasságnak, gyakoriságnak a meghatározása nagyon fontos. A helytelen idôben és
módon elvégzett mûvelet fokozott oldalhajtás képzôdést indukál, ami nagyobb
biomassza produkciót és magasabb pollenszámot eredményez, mintha kaszálásra nem került volna sor. A kaszálás során nem szabad túl alacsonyan „a talajt
mintegy felszántva” kaszálni, mert az a
további parlagfû magvak csírázását eredményezheti, és az eredeti növénytakaró
parlagfû elnyomó hatását is csökkenti. A
jogszabályi háttér szerint a július 01. napja után a területen levô parlagfû bírságot
von maga után!
Baracskán az avar és növényi hulladék
nyílttéri égetését a 15/2014. (VII.4.) önkormányzati rendelet szerint lehet végezni. Csak a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égethetô el. A
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napi égetést - az idôjárási viszonyoktól
függôen -szerdán és vasárnap 15-19 óra
közötti idôben lehet végezni. Az egészséges levegô érdekében a nyílttéri égetést
igyekezzünk minimalizálni!
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb
önkéntes mozgalma. Idén már ötödik alkalommal valósult meg. Az önkéntesek
évrôl-évre a www.teszedd.hu weboldalon találhatnak meg minden, a részvételhez szükséges információt. A közterületi tavaszi nagytakarítás alkalmával az
építési-bontási törmelék, gyógyszer, autó
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akkumulátor, motorolaj, elektromos és
elektronikai berendezés, nagyméretû autóalkatrész, továbbá zöldhulladék, levágott faág és állati tetemek gyûjtésére most
sem volt lehetôség, de minden egyéb hulladék összegyûjthetô volt, ami az idei
szervezô - Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Fôfelügyelôség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság
(OKTF NHI)) által rendelkezésünkre bocsátott zsákokba belefért. A gyûjtéshez
szükséges védôkesztyût ôk biztosították,
illetve az összegyûjtött szemét elszállításáról és ártalmatlanításáról is ôk gon-
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doskodtak. Az elmúlt évhez hasonlóan az
idén is felvállaltam a helyi koordinátori
feladatokat. A május 15-17 közötti akció
során községünk közterületeinek és környezetének megtisztításában helyi önkéntesek és többnyire a közfoglalkoztatottak
vettek részt, valamint jelentôs segítséget
nyújtott a Közép-dunántúli BV. Intézet a
nagytakarításban azzal, hogy a közeli objektumban fogva tartottakkal megtisztítottak egy településhatár menti szemetes
területet.
Becsei Andrásné
alpolgármester

I s ko l a i h í r e k
Tisztelt Olvasók!
Hamarosan véget ér 2014-2015-ös tanév.
Szeretnék beszámolni azokról az eseményekrôl, eredményekrôl,
melyek iskolánkban mostanában történtek.
„A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési
programjának megvalósítása – a közúti közlekedés biztonságát
szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység. 1. forduló” címû pályázaton iskolánk 193.680 Ft-ot nyert, melybôl
közlekedési pályához közlekedési szettet (tanulói útjelzô táblákat, zebraszônyeget) és irodaszereket vásároltunk. Borsóné
Molnár Szilvia, mint kapcsolattartó volt a felelôs a program
lebonyolításáért, és ô készítette el a szakmai beszámolót. Munkáját a 3. osztályos tanulók szülei, Moharosné Benkô Ágnes 2.
osztályos tanulóival és Takács Attila a felsô tagozatos tanulók
bevonásával segítette. Köszönet érte!
Április 16-án és 17-én volt a leendô 1. osztályosaink beíratása. Jelenleg 27 fôt írattak be az elsô évfolyamba. Ebbôl 6 fô
kajászói és 21 fô baracskai lakosú baracskai óvodás kisgyermeket. Ebben az évben is változatos programokkal készültünk a
szülôk és gyermekek fogadására.
2015. március 27-én péntek Szôlôsyné Nagy Melinda tanító és
Kárpáthegyi Józsefné igazgató látogatása az óvodában
2015. március 30. hétfô 5 óra Tájékoztató szülôi értekezlet az
iskolában
2015. április 10. péntek 3 órától 4-ig „Csalogató”-kézmûves
foglalkozás
2015. április 16. csütörtök 8-19 óra között Beiratkozás az 1.
évfolyamra
2015. április 17. péntek 8-18 óra között Beiratkozás az 1. évfolyamra
2015. május 4. hetében Nagycsoportos óvodások látogatása az
iskolánkban
2015. április 13-án hétfôn Schaffer Ferencné nyílt órát tartott
a szülôknek, hogy lássák milyen az „élet” az 1. osztályban, mivel a leendô 1. osztályos tanítónô Szôlôsyné Nagy Melinda jelenleg még GYED-en van.
Nagyon köszönjük a Szülôk bizalmát, hogy a mi iskolánkat választották!
Az év 4. Kézmûves foglalkozása a tavaszi szünet elôtti napon
zajlott, amit pedagógusaink tartottak. Borsóné Molnár Szil-

via, Szabó Kata, Wittmanné Ángyás Eszter, Bodó-Bán Enikô,
Schaffer Ferencné, Moharosné Benkô Ágnes.
Április 21-én volt a Költészet Napja alkalmából megrendezett versmondó verseny a felsô tagozatosok részére, melyet
Vranekné Járányi Csilla színvonalasan lebonyolított.
Az alsós hangos olvasási versenyt Borsóné Molnár Szilvia bonyolította le május 12-én, valamint a helyesírási versenyt
Schaffer Ferencné Kati szervezte meg és készítette el rá a feladatlapokat. A Nyerô-Páros Kvíz játékot Nyárainé Boromisza
Klára könyvtáros tanár vezette le, valamint egész évben szebbnél szebb faliújságokat készített.
Április 25-én szinte minden középiskola megküldte a 8. osztályosok felvételérôl vagy elutasításáról szóló jelentést a
jelentkezôknek és az általános iskolának. A felvételi eljárás adminisztrációját iskolánkban a 8. osztály osztályfônöke Reiner
Renáta lelkiismeretesen és gondosan elvégezte.
Április 28-29-én a papírgyûjtés lebonyolítása Galgóczy Lajos
testnevelô tanár feladata volt ugyan,de az átvételnél Wittmanné
Ángyás Eszter és Gráczer László,mint osztályfônökök rengeteget segítettek. Kevesebb mennyiségre számítottunk, mint ôsszel,
és szép eredménnyel zárult a verseny, melyben a szülôk is remekeltek. Alsó tagozatban a 3. osztály (osztályfônök: Borsóné
Molnár Szilvia) nyert 500 kilogrammal, felsôben a 7. osztály
(osztályfônök: Gráczer László) minden eddigi mennyiséget
felülmúlva több mint 1 tonnát gyûjtött. Jutalmuk egy-egy fantasztikusan finom torta lesz.
6. éve jól mûködik az ún. Gyümölcsprogram. Az alsó tagozatos és az 5. 6. osztályos gyerekek naponta kapnak térítésmentesen 1 db almát, körtét, vagy 2 dl-es szívószálas 100%-os gyümölcslevet.
Második éve nagyon jól mûködik az Iskolatej program is, ettôl
a tanévtôl napi 1 pohár tejterméket (tej, kefir vagy kakaó) kap
az iskola minden tanulója
Az 5. osztályosaink számára 18 órában 9 héten át úszásoktatás
zajlik. Idén is Bicskei Tanuszodával kötöttünk szerzôdést. Az
úszás oktatási és utazási költségét a szülôk helyett a fenntartó
(Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) fizette.
A Fény Nemzetközi Éve alkalmából tankerületi rajzversenyt
hirdettünk, melynek eredményhirdetése és kiállítása 2015.április 24-én volt a Faluházban. Markovics Ágnes rajztanár munkáját dicséri a verseny elôkészítése és lebonyolítása. Ugyanakkor nemcsak a rajzkiállítás és annak eredményhirdetése történt
ezen a rendezvényen, hanem egyben egy kulturális bemutató is
volt a tankerületi iskolák bevonásával.
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Rendezvényünkön részt vett Gózonyné Szekeres Ildikó tankerületi igazgató, Székelyhidiné Zámbó Ildikó tanügyi referens, Gergics Mihályné igazgató kollégám, és az önkormányzat
részérôl meghívott vendégünk Becsei Andrásné alpolgármester.
A következô iskolák mutatkoztak be:
Elsôként a Tordasi Sajnovics János Egyesített Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Oktatási Intézmény növendékei szerepeltek, akik citerán játszottak.
Felkészítô tanáruk: Fazekasné Domak Anikó
Második volt a Váli Vajda János Általános Iskola zeneszakkörös csoportja.
Felkészítô tanárok: Jankóné Csapó Noémi és Gremspergerné
Sáfrány Szilvia
Harmadik a Ráckeresztúri Petôfi Sándor Általános Iskola német
csoportjának mûsora.
Felkészítô tanár: Csanki Éva
Negyedikként a Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 7.
osztályos tanulója, és a drámakör tagja Siklódi Gellért verset
mondott.
Felkészítôje: Kupi Gábor
Következett a Martonvásári Pápay Ágoston Általános Iskola,
Készségfejlesztô Speciális Szakiskola és Kollégium Ulwila színkottás zenekarának mûsora.
Felkészítô tanár:Vaitsné Kapás Andrea
Ezután a Baracskai Kozma Ferenc Általános 8. osztályos tanulója Bagdi Zsófia verset mondott.
Felkészítô tanár: Vranekné Járányi Csilla
A Martonvásári Mûvészeti Iskola és a Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola közös növendéke: Papp László hegedûn
játszott.
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Felkészítô tanára: Rabovay Júlia
A Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola énekkara következett.
Felkészítô tanár: Reiner Renáta
Zongorán kísért: Marco Bianchi (Bianki) zongoratanár
Ezután a rajzverseny eredményhirdetése következett és díjátadás, ahol értékes, szép ajándékok és oklevelek kerültek kiosztásra. Az elsô helyezettek a tárgyi jutalmon kívül, 2db ingyenes
belépôjegyet kaptak a TerraPlaza egzotikus állatkiállítás és vásárra, mely 2015. május 10-volt a Budapesten a Lurdy-házban.
A szülôk, nagymamák és a Tavaskert fogadó által sütött finomabbnál finomabb süteményekkel vendégeltük meg a tankerületi iskolákat képviselô csoportokat. Több, mint százan voltunk
ezen a rendezvényen.
Április 28-án tankerületi bemutató órát tartott Kárpáti Zsolt a
6. osztályban, mely remekül sikerült.
A NETFIT-mérésben való közremûködés Galgóczy Lajos
testnevelô tanár munkáját dicséri.
Május 27-én szerdán valósul meg az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont szervezésében az Országos Kompetenciamérés, alapkészségek mérése minden 6. és 8. osztályos tanulónk részvételével.
Iskolai koordinátor: Moharosné Benkô Ágnes
Angol és német nyelvbôl is lesz idén országos mérés június 11én, szintén a 6. és 8. osztály számára.
Az alábbiakban ismertetem azokat a tankerületi és megyei tanulmányi versenyeket, ahol eredményesen szerepeltünk a II.
félévben.

Verseny neve, helyszín, idôpont
Bendegúz levelezô verseny
Bendegúz Tudásbajnokság
Bendegúz Nyelvész
Február 13.

Résztvevô gyerekek, eredmények
folyamatban

Felkészítô tanár neve

Megyei Nyelvész verseny 2. fordulóba tovább
jutott: Ferencz-Csibi Nóra, Nagy Anikó

Vranekné Járányi Csilla

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
2015. február 27.

Simonyi megyei versenybe bejutott:
Ferencz-Csibi Nóra
Gratulálunk!
Homolya Kinga (6.) továbbjutott II. fordulóba
Gratulálunk!

Chernel István természettudományi
levelezôs verseny, forduló
Február 26.
Házi népdaléneklési verseny
2015. február 23.

Petôfi kupa (matematika)
Ráckeresztúr, 2015. február 23.
Helyi matematika verseny
Háztartási kémia- Ráckeresztúr
„Gyors ész hamar kész”
Ercsi, 2015. március 10.
Ráckeresztúr – német csapat verseny
5. osztály
2015. március 11.
Régiós zsámolylabda bajnokság
Martonvásár, 2015. március 16.
Székesfehérvár I. forduló
Országos angol nyelvi verseny
2015. március 24.

I. Sass Szilvia (5.)
Antal Johanna (2.)
II. Turóczi Anna (1.a)
III. Schuller Viktória (2.)
Különdíj: Vass Szilvia (3.)
Ferenc-Csibi Nóra 5.o. 1 helyezés
Eredményhirdetés folyamatban!
Szépen szerepelt a 8. osztály csapata, de nem került a döntôbe.
Szépen szerepelt az 5. és 6. osztály csapata,
de nem kerültek az elsô három helyezettbe
Csapó Virág, Böcz Regina, Oláh Cintia
Nagyon szépen szerepeltek!
11 fô
Zónai Patrik (8.) továbbjutott II. fordulóba
Gratulálunk!

Adorjánné Vadas Katalin

Reiner Renáta

Wittmanné Ángyás Eszter

Wittmanné Ángyás Eszter
Dombiné Borbély Réka

Galgóczy Lajos
Kárpáti Zsolt

12
Helyesírási verseny,
Tordas, 2015. április 13.
Win and Play megyei 6. osztály (írásbeli),
Székesfehérvár, március 24.
Jankey országos középdöntô,
Székesfehérvár, 2015. április 14.
Futóverseny
Vál, 2015. április 21.
Tankerületi Rajzverseny és Mûvészeti
Találkozó, Baracska, 2015. április 24.
Chernel Természettudományi
vetélkedô, Agárd, 2015. április 17.
Bendegúz megyei döntô –
történelem, Székesfehérvár
Bendegúz nyelvész,
Székesfehérvár, 2015. március 27.

Kidoboló
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Winkler Gergô (2.o.) 3. helyezés

Moharosné Benkô Ágnes

Görcs Emese (6.o.) 4. helyezés

Kárpáti Zsolt

Zónai Patrik (8.o.) (még nincs eredmény)
Tarczali Bence 6. o 1. helyezés
Fodor Nóra 4. o. 3. helyezés
Méri Kata 4. o. 4. helyezés
Pálesz Mónika (5. o.) 3. helyezés

Galgóczy Lajos

Homolya Kinga 4. helyezés

Adorjánné Vadas Katalin

Molnár Krisztián (7. o.) 2. helyezés
Gladics Gellért (8. o.) 4. helyezés
Zónai Patrik (8. o.) 2. helyezés
Ferencz-Csibi Nóra
megyei 1. helyezés-országos döntôbe jutott
Bagdi Zsófia (8. o.) területi 2. helyezés

Gráczer László

Váli Vajda János Szavalóverseny,
Vál, 2015. március 27.
Bendegúz Tudásbajnokság,
Székesfehérvár, 2015. április 17.

Ferencz-Csibi Nóra 5. o. 4. helyezés
Pogány Lola 5.o. 8.helyezés
Bagdi Emese 5.o.9.helyezés
Juraszkó Vanessza 6. o. 7.helyezés
Nagy Anikó 7. o.6. helyezés

Helyi szavalóverseny,
Baracska, 2015. április 20.

Bagdi Zsófia, Bagdi Emese
Juraszkó Vanessza, Csepke Éva

Markovics Ágnes

Vranekné Járányi Csilla

Ferencz-Csibi Nóra 5. o. 18. helyezés
Simonyi megyei helyesírási verseny
Székesfehérvár, 2015. április 18.
Hangos olvasási verseny
az alsó tagozaton, 2015. május 12.

1.a Turóczi Anna
Csík Liliána
1.b Moharos Bálint
2.o. Földesi Nikol
Winkler Gergô
Antal Johanna
3.o. Pogány Zselyke
Bagdi Bence
Sümegi Maja
4.o. Winkler Vivien
Méri Kata
Hajdú Eliza

Több levelezô országos tanulmányi versenyünk összesítése
még folyamatban, melyrôl késôbbiekben honlapunkon olvashatnak.
A tavasz legjobban várt eseménye a május 29-én, péntek délelôtt
megrendezésre kerülô Gyermeknap. 8 órától 12 óráig tart, ahol
sok-sok meglepetésben részesülnek majd a gyerekek. Erre az
alkalomra szeretettel hívunk és várunk minden segítô szülôt!
A munkát a Moharosné Benkô Ágnes DÖK vezetô és Csepkéné
Varjas Éva SZMK elnök fogja össze.
Az Emberi Erôforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelôs Helyettes Államtitkárság értesítô levelében
foglaltak alapján:
Örömmel értesítem tanulóinkat, a szülôket és minden
érdeklôdôt, hogy az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Innovatív fejlesztések a Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskolában” címû, TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0114 jelû pályáza-

I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.

Borsóné Molnár Szilvia

tát a Humán Erôforrás Programok Irányító Hatósága vezetôje
12 000 000 Ft összegû támogatásra érdemesnek ítélte.
A fenti összeget a következôkre használjuk fel: sporttábor,
ökotábor, idegen nyelvi témahét-idegen nyelvi vetélkedô, digitális tartalmak oktatása, egészségnap, szaktárgyi továbbképzések, sporteszközök, számítástechnikai eszközök és szakmai
anyag vásárlása.
További programjaink:
• Május végén és június elsô hetében  a szokásos tanulmányi kirándulások is lesznek.
• Utolsó tanítási nap: június 15. hétfô
• A szorgalmi év utolsó napja: június 15. péntek
• Ballagás, tanévzáró ünnepély: 2015. június 20. szombat, 9 óra
Marosan Gabriella és Moharos Teodóra pedagógiai asszisztensek munkájukkal folyamatosan segítettek bennünket, mely
példaértékû volt a tanévben. Köszönet érte!
Köszönöm az iskolaorvos dr Kolumbán Ottilia, az üzemor-
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vos dr Mayer András, az iskolai fogorvos dr Megyeri Renáta
valamint az iskola védônôjének Pölöskeiné Máté Valériának
együtmûködô, segítô tevékenységét.
Minden rendezvényünkön segítséget kaptunk Kupi Gábortól,
Lôrinctôl és Andreától.
Továbbá köszönöm a tanulók, a pedagógusok, az iskolatitkár, a
technikai dolgozók és a szülôk egész évben nyújtott munkáját és
az Önök megtisztelô figyelmét !
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató
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Óvodai hírek

Óvodai kirándulások

Fontos tájékoztatás
a 2015–2016-os tanévrôl
Az új Köznevelési Törvény értelmében 2013. szeptember 1-jétôl:

27. § (2) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelôtti
és délutáni tanítási idôszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók
jogszerûen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni
kell a tanulók felügyeletérôl.
46. § (1) A tanuló kötelessége, hogy
a) részt vegyen a kötelezô és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon.
55. § (1) az igazgató a tanulót a szülô kérelmére felmentheti az általános iskolában tizenhat óra elôtt megszervezett egyéb foglalkozás alól.
A fentiek értelmében iskolánk minden osztálya részére
meghatároztuk a 2015/16-os tanévben választható egyéb
foglalkozásokat. Minden szülô határidôig megkapta azokat.
• A foglalkozásokat hasonlóan, mint eddig tanórák után,
illetve délután tartjuk majd az iskolában.
• Nekünk kötelezô biztosítani a 16 óráig tartó egyéb foglalkozásokat s igény szerint gondoskodnunk kell 17 óráig a felügyeletrôl.
• A szülô választ minden év május 20-ig: gyermeke a délutáni foglalkozásokon részt vesz s megnevezi azokat (például: lehet több szakkör, napközi, tanulószoba, lehet csak
napközi,vagy csak szakkör,vagy mindkettô együtt)
• A tanulónak akkor kötelezô, ha szülôje választott,
s nyilatkozik arról, hogy gyermeke a foglalkozásokat
kötelezôen látogatni fogja, részvételét pedig biztosítja.
• Ha nem választ, akkor arról nyilatkozik, hogy nem
igényli a délután megszervezett egyéb foglalkozások egyikét sem.

A tankönyvellátásról:

1. Minden elsô, második és harmadik osztályos tanuló térítésmentesen kapja meg a tankönyvcsomagot.
2. A rászoruló tanuló (elôzetes igénylôlap kitöltése és beadása után) ingyenesen kapja meg a tankönyvcsomagot,
úgy, hogy bizonyos könyvek könyvtári példányok lesznek.
3. A „fizetôs” tanuló fizetési könnyítéssel fizet úgy, hogy
egyes tankönyveit könyvtári példányként kapja.
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató

Május hatodika a kirándulás napja volt az óvodában. A középsô
és nagycsoportos korú gyermekekkel a veszprémi állatkertbe
látogattunk el. Szinte mindenki már hetekkel, napokkal elôtte
kérdezgette, hogy mikor mennek, számlálták a napokat az utazásig.
Végre elérkezett a nagy nap. Indulás elôtt azt találgattuk, milyen állatokat láthatunk majd. Tízórai után kis hátizsákokkal
és nagy várakozással feszálltunk a buszokra. (Minden kisgyermek biztonsági övvel ellátott ülésben utazott!) Odafelé vidám
énekszóval telt meg a busz egy-két dalos kedvû kislány kezdeményezésére. Bizony kicsit hosszú volt az út, néhány kisgyerek
nehezen bírta a buszozást. Az állatkertbe érve, természetesen az
elsô dolog az étkezés volt, majd indulhatott a „felderítés”! Az
idô nagyon kegyes volt hozzánk, gyönyörû napsütésben volt részünk. Az állatkert hatalmas területen fekszik, „szabad” életteret biztosítva a nagytestû állatoknak. Mondták is a gyerekek,
hogy ôk azt hitték, ketrecekben lesznek az állatok, nem ilyen
„nagy helyeken”. Az otthon felsorolt állatok közül szinte minden elôfordult itt: majom, medve, oroszlán, elefánt, orrszarvú,
tigris, zebra, púpos teve, fóka, pingvin, kígyó, ôzike, különféle madarak, halak, hüllôk. Nagy élmény volt a vörös varik etetése, akik nagy hangoskodással üdvözöltek minket. Gondozójuktól megtudhattuk róluk, hogy milyen ételt esznek, mekkora
a súlyuk stb. Kettô kivételével ôk már itt születtek az állatkertben. Látogatásunkat többször megszakítottuk egy kis „egészségügyi” pihenôvel, ivással a nagy hôségben.
Kirándulásunkat fagylaltozással fejeztük be a lovasberényi cukrászdában, minden kisgyerek egy gombóc fagyit kapott, ki milyet választott magának. Nagyon jól érezték magukat a gyere-
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kek, nagyon tetszett nekik ez a „nagy kirándulás”! Igaz, nagyon
elcsigázva, elfáradva szálltunk le a buszokról, ahol már várt
bennünket az izgatott szülôsereg, de már másnap elhangzottak
a kérdések: „Mikor megyünk legközelebb kirándulni?”
A Maci csoportba járó kiscsoportos gyerekek pedig ezen a napon a baracskai focipályára mentek piknikezni. A kicsik is lelkesen várták a kirándulás napját, büszkén vették fel hátizsákjukat és indultak útnak. Az idô nem csak Veszprémben, hanem
Baracskán is kellemes, meleg volt. A kis ovisok élvezettel piknikeztek a szabadban, fogócskáztak, labdáztak, szaladgáltak mezítláb a fûben és elôszeretettel lovagoltak az óvó nénik hátán is.
A játékkal teli délelôttön kellemesen elfáradtak a gyerekek és
ebéd után hamar álomra hajtották a fejüket.
A következô számban olvashatnak a lezárult ovizsaru és a dohányzás megelôzés programról, illetve az anyák napi, évzáró
mûsorokról. Az óvoda honlapját pedig frissítettük és az óvodai életképeket, programokon készült képeket megtekinthetik
a www.ovoda.szlv.hu óvodai honlapon.
Ez úton szeretnénk köszönetet mondani minden szülônek,
nagyszülônek, akik támogatták azzal az óvodát, a gyermekeket, hogy papírt, illetve PET palackot gyûjtöttek. Minden segítség számít!
Óvó nénik

K ö z é r d e k û – e b o lt á s

FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az

EBEK VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZô
VÉDôOLTÁSÁNAK IDôPONTJA:
2015. június 10. (szerda), 15.00–18.00 óra
Helyszíne: a községháza udvara
A pótoltás idôpontja:

2015. június 17. (szerda) 15.00–18.00 óra
(helyszíne változatlan)
Baracska-Annamajorban az eboltás idôpontja:

2015. június 11. (csütörtök), 16.00-17.00 óra
Helyszíne: Baracska-Annamajor, mérlegház
Az oltás alapdíja: 4 000 Ft/eb (mely összeg magában foglalja
a vakcinázás költségeit).

Ezen felül a kötelezô féreghajtás díja:
a) amennyiben az eb 30 kg testtömeg alatt van: 250 Ft/eb,
b) amennyiben az eb 30 kg testtömeg felett van: 400 Ft/eb.
A 3 hónapnál idôsebb ebek beoltása kötelezô!
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) FVM
rendelet értelmében az ebek veszettség elleni védôoltása az
eb tulajdonosának kötelezô feladata.
Fontos, hogy az eboltásra csak chippel ellátott kutyát vezessenek fel, mert csak így vakcinázható.
Kérjük a kutyatulajdonosokat, hogy – az esetleges további
problémákat, illetve bírság kiszabását megelôzendô – a szolgáltatást vegyék igénybe!
Baracska, 2015. május 18.
Tisztelettel: Dr. Szeifert József hatósági állatorvos
Szeleczkyné Szabó Katalin jegyzô
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Egyház

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
PÜNKÖSD – a Szentlélek eljövetelének ünnepe
Jézus meghagyta az apostoloknak, hogy
ne távozzanak el addig Jeruzsálembôl,
amíg meg nem kapják a Szentlelket. Ugyanis a Szentlélek nélkül nincs
evangelizáció. ô tanít, utat mutat, emlékeztet Jézus szavaira, ô teszi élôvé. Ez a
nap az Egyház születésnapja.
Ennek a pünkösdi örömnek a megnyilvánulása a pünkösdhétfôi egyházmegyei
nap is.
Az elmúlt idôszak eseményei közül kiemelném a ministránstalálkozót, melyrôl
Szabó Magdolna írt beszámolót.
„Régóta figyeltük a hirdetést az
interneten, mert tavaly is voltunk a ministránstalálkozón, és már akkor elhatároztuk, hogy idén újra elmegyünk. A találkozót Spányi Antal püspök atya nyitotta meg a Prohászka-templomban. A
szertartás alatt mindannyiunkon ott volt

a fehér ruha. Nagyon különös élmény
volt így látni egymást. Az egész egyházmegye területérôl érkeztünk, nem ismertük egymást, mégis tudtuk, hogy nem
csak a ruha, hanem valami más, egészen mély tartalom is összeköt bennünket. A következô programpont egy városismereti vetélkedô volt. Székesfehérvár
belvárosa nagyon szép és rejtélyes, errôl
bôven volt alkalmunk meggyôzôdni. A
helyi járókelôk nagyon segítôkészek voltak, így csapatunk minden állomáson helyesen oldotta meg a feladatot. Közben
Kaszap István életével is jobban megismerkedtünk. A Szent István Mûvelôdési
Házban ebédeltünk, és a délutánt is ott
töltöttük. Voltak közös játékok: talán a
legnagyobb sikere a papírgalacsin-háborúnak volt. Ezt követôen a kisebbek megnéztek egy rajzfilmet, mi nagyobbak pe-

dig meghallgathattunk két elôadást a
helyes önismeretrôl, istenismeretrôl,
a hivatáskeresésrôl és a hivatástudatról.
A találkozó mottója az volt, hogy »Van
célom!« Az elôadások után errôl hosszabban beszélgettünk. A végén, vigasztalásul, hogy haza kell indulni, beültünk egy
fagyizóba.”
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

Baracskai Református Egyházközség
2471 Baracska, Templom u. 27. | Telefon: (06-22) 454-200; (06-30) 375-77-65 | E-mail: dombi.ferenc@freemail.hu
Hivatali idô: hétfô és szerda: 9.30–10.30; kedd és csütörtök: 17.00–18.00; vasárnap: istentisztelet után

Temetôi hírek
Tisztelt Sírhelytulajdonosok!
Legutóbbi híradásunk óta elkészült a temetô kapubejáró burkolata; valamint a kriptasor utáni hátsó emelkedô újra járható, ezért ismét érvényes a körforgalom-jelzés. Kérjük, vegyék figyelembe, mert már nem egy kellemetlen esetrôl hallottunk ennek be nem tartása miatt. Továbbá azt is kérjük, hogy – a sírok
mellett megállva – az utakon ne parkoljanak, mert ezzel akadályozzák a közlekedést.
A Presbitérium 6/2015 sz. határozatában megerôsítette korábbi határozatát a nagykapu nyitásával / zárásával kapcsolatban,
azzal a módosítással, hogy a kapu kedden, csütörtökön, hétvégén, ünnepnapokon, valamit temetések elôtt és alatt van nyitva (tehát hétközben is minden másnap be lehet hajtani autóval).
A részletes rend a bejáratnál található táblán olvasható. Kérjük
ennek figyelembevételét! Ez a rend a gyalogos és kerékpáros
forgalmat nem érinti. Parkolás a kapu jobb oldalánál található
parkolóban lehetséges.
A legújabb ígéret szerint legkésôbb június 15-ig elkészül az urnafal elsô üteme, 9 (bizonyos méretû urnák esetében dupla) urnafülke. Ezeket elôre is meg lehet váltani, vagy temetéskor is.

A Presbitérium 10 /2014 sz. határozatában a 2014. október
1-jétôl érvényes sírhelydíjakat a következôkben állapította meg:
koporsós sírhely:
1-es: 15 000 Ft
dupla: 30 000 Ft
urna (földi) sírhely 1-es: 12 000 Ft
dupla: 24 000 Ft
urnafali sírhely:
80 000 Ft (mindegyik dupla férôhelyes)
Újraváltásnál ugyanezen árak érvényesek, kivéve az urnafal:
50 000 Ft
Amennyiben valaki nem egyházfenntartó egy felekezetnél sem,
sírhely vásárlásnál egyszeri 30 000 Ft egyházfenntartói hozzájárulást kell fizetnie.
A koporsós sírok megváltási ideje 25 év, az urnás síroké 10 év.
A ravatalozóhasználati díjak nem változtak.
Végezetül néhány pont a Temetôi Szabályzatból:
• A temetôben kutyát sétáltatni, valamint lovagolni tilos!
• A temetôben szemetelni, ill. bárminemû, máshonnan származó hulladékot elhelyezni tilos!
• A fel nem használt, feleslegessé vált sírkereteket, sírkeret-maradványokat a sírhely tulajdonosa köteles a temetôbôl elszállíttatni!
Ismét jelzem: a rendet csak közösen tudjuk fenntartani!
Áldást és békességet kívánva:
Dombi Ferenc lelkipásztor

Közösségi programok

Falunapi elôzetes

Aradszky László

Caramel

A 23. Baracskai Falunapok 2015. július 10–11.
A részletes programterv a Kidoboló következô számában.
Sramek Péter
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Családi Majális

aluház és környezete elsô alkalommal adott otthont Majális
rendezvénynek. Már régen nem volt
alkalom egy igazi családias hangulatú,
tradicionális majálisnak a községben,
és mint szervezô és kezdeményezô
idén már mindenképpen szerettem
volna újra visszahozni a község életébe ezt az eseményt. A jó idô a virágzó
fák a hosszabb nappalok idôszakának
kezdete amikor a családok, a szerelmesek, és az idôsebbek is szívesen
kint tartózkodnak a szabadban, ös�szejönnek, iszogatnak. Modern értelmezésben talán így van értelme megközelíteni ezt a hosszú hétvégét és
magát május 1-ét. A régi idôszakra
visszavezethetô piknikek és a létezô
szocializmusban jellemzô felvonulások után a jelen korban a napközi
mulatozás, gyermekprogramok, show
szerû elôadások vagy bemutatók jellemzik ország szerte ezt az alkalmat.
Hasonló tematikájú rendezvény ös�szeállítása volt szándékom szervezni Baracskán is. Szeretném ha a Faluházban és környezetében ezek után
minden évben megrendezhetnénk a
Majálist és évrôl évre jobban felfuttatnánk, hogy egyre többen jöjjenek
és leljék örömük és kikapcsolódásuk
helyben. Ebben a szándékomban Baracska Község Önkormányzata mindenben támogat. Idén is így volt, és
emelett rengeteg segítséget kaptam
segítôimtôl, kollégáimtôl, amit ezúton is köszönök mindenki nevében,
aki eljött a rendezvényre és jól érezte magát.
A szöveges beszámoló helyett beszéljenek inkább a képek a rendezvényrôl
és annak hangulatáról.
Fôbb támogatóink és segítôink voltak: Baracska Község Önkormányzata, Szôlôsi Attila és Melinda, Baracskai
Népitánc Csoport tagjai, Fakó Ilona,
Péteri Lôrinc, Szabó Magdolna, Katona Mihály és a Szivárvány Együttes.
A Májusfa állításban közremûködött:
Boriszov Zoltán polgármester, Csapó András képviselô, Baranyai István
és segítôi. A rendezvény biztosítását a
Baracskai Polgárôrség végezte, köszönöm az ô közremûködésüket is.
Kupi Gábor
mûvelôdésszervezô
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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, kedd
helyett átmenetileg szerdai napokon 14-18 óráig kereshetô fel a
fogorvosi rendelô.

Gyógyszertári ügyelet
Ercsi: június. 20., 21., július 11., 12., augusztus 1., 2.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8......................................(25) 505-790
Martonvásár: június 6., 7., 27., 28., július 18., 19.
2462 Martonvásár, Budai út 11................................(22) 569-146
Ráckeresztúr: június 13., 14., július 4., 5., 25., 26.
2465 Ráckeresztúr, Hôsök tere 4/5...........................(25) 455-812

Háziorvosok
Baracska – Kajászó I. sz. körzet rendelési ideje
Baracska
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Kajászó
Hétfô
Szerda
Péntek

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

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
Általános orvos
Háziorvostan szakorvos
Üzemorvostan szakorvos

Dr. Mayerné Dömény Magdolna
Körzeti ápolónô
Lukácsné Kovács Andrea
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!
Dr. Kolumbán Ottilia
belgyógyász szakorvos, háziorvos
Illyés Éva
szakápoló

Tóth Erika
eü. asszisztens

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

Hasznos információk
Fontosabb telefonszámok

Baracskai polgárôrség

Általános segélyhívó............................................................... 112
Mentôk.................................................................................. 104
Tûzoltóság.............................................................................. 105
Martonvásári Járási Hivatal......................................(22) 569-280
Kormányablak Martonvásár.....................................(22) 460-081
Okmányiroda Ercsi...................................................(25) 515-607
Járási Gyámhivatal Martonvásár...............................(22) 569-288
Járási Munkaügyi Kirendeltség, Ercsi........................(25) 520-750
Vízellátási problémák:............................................(30) 451-0573
Szennyvízzel kapcsolatos problémák.......................(30) 641-6935
Fejérvíz Bicskei Üzemmérnökség...............................(40) 200-341
elektronikus ügyintézés: www.fejerviz.hu

Telefonszám...........................................................(30) 377-4386
Honlap: http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
E-mail: baracskaipolgarorseg@gmail.com
A támogatásokat fogadó számlaszám:
K&H Bank 10403174-50526772-82871006

Rendôrség
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
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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
Martonvásári Járási Hivatali ügysegéd ügyfélfogadási ideje
Baracskán minden héten, csütörtökön 13–16 óráig van a tanácsteremben.

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

Az alábbi kegyeleti írás az elôzô számunkból a szerkesztô
tévedésébôl adódóan kimaradt. Így ezt ezúton pótolom, mint
helyesbítés. A mulasztásomért elnézését kérek az érintett hozzátartozóktól, egyúttal szeretném kifejezni ôszinte részvétemet
a veszteségükért!
Megtört szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága édesanyánk, id. Baranyi Mihályné
2015. 02. 06-ai temetésén megjelent, gyászunkban
osztoztak, sírjánál koszorút, virágot helyeztek el.
Gyermekei és a gyászoló család
Hirtelen halálod
Nagy fájdalmat okozott,
De jóságod és szereteted
Szívünkben örökké élni fog.

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
•K
 özponti szám/pszichológus..................................(22) 460-023
igazgató...............................................................(20) 512-1421
• Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat...............(30) 825-4295
• Idôsek Nappali Ellátása.......................................(30) 467-9722
• Házi segítségnyújtás.............................................(30) 486-6498
• Támogató szolgáltatás.........................................(30) 486-6801
• Családi napközi...................................................(30) 467-9722
• Tanyagondnoki Szolgálat.......................................(22) 569-119

Falugazdász
Gulyás Nikoletta...................................................(70) 4893-882

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

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik Jaksa Tiborné temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban együttérzésüket
fejezték ki.
Czakó család

Baracska, Tompa utcában
két dupla méretû építési telek eladó.
Irányár: 2,5 mFt, ill. 3 mFt.
Érdeklôdni lehet: 06-30 375-77-65

Faluház
Mûvelôdésszervezô: Kupi Gábor............................(20) 462-7674
Személyesen szerdánként 10–12 óra, illetve 13–18 óra között
elérhetô a Faluházban.

Állásajánlat

Impresszum

A Magyarországi Református Egyház
Kallódó Ifjúságot Mentô Misszió Drogterápiás Otthona
sz a k k é pzet t sz a k ác sot k e r e s,
bentlakásos intézmény 100 adagos fôzôkonyhájára.
Az állás betölthetô 2015. 09. 01-tôl, heti 40 órában, (részben
gyermekétkeztetés). A munkavégzés helye: Ráckeresztúr.
A jelentkezéseket, fényképes önéletrajz és rövid motivációs levél megküldését az iroda@kimm.hu címre várjuk.
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 adathordozón (CD, pendrive, stb.) a fenti idôpontig juttassák el a szerkesztôségbe. Lapzárta után a szerkesztôségbe eljuttatott
írásokat nem áll módunkban megjelentetni.

Lapzárta: június 17. | Várható megjelenés: július 2.
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