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Szent István napi rendezvényére
Helyszín: Faluház
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10 órától: Szent István napi sakkverseny,
kézmûves mûhely, vetítés
18 órától: Új kenyérsütés és szentelés
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Bácskai János
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Augusztus 20-a Szent István, az államalapítás, az új kenyér, az
alkotmány és a Szent Korona ünnepe.
Az egyik legôsibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének
napja. A keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja.
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K é p v i s e l ô -t e s t ü l e t i h í r e k
A június 25-én megtartott ülésen részt
vett Dr. Varga Márta a Martonvásári Járási Hivatal vezetôjének helyettese. A
képviselôk közül hiányzott Dr. Mayer
András és késôbb érkezett Tóthné Dr.
Kolumbán Ottilia.
– Elsôként a lejárt határidejû határozatokról valamint a két ülés között történt
eseményekrôl szóló polgármesteri tájékoztató került megtárgyalásra és 5 igen
szavazattal elfogadásra.
– Egybehangzó igen szavazatokkal fogadtuk el az I. és II. védônôi körzet
védônôinek 2014. évi munkájáról szóló
beszámolóját.
– A fogorvos és háziorvosok 2014. évi
munkájáról szóló tájékoztatóinak megtárgyalása távollétük miatt elnapolásra
került.
– Megtörtént a gyermekétkeztetésre vonatkozó élelmezési norma felülvizsgálata.
A testület úgy határozott, hogy az óvodásokra és alsó tagozatos iskolásokra vonatkozó élelmezési nyersanyagnormát nem
módosítja, a felsô tagozatos tanulók napi
élelmezési nyersanyagnormáját pedig tízórai vonatkozásában 98 Ft + áfa, ebéd
vonatkozásában 310 Ft + áfa, uzsonna vonatkozásában 98 Ft + áfa összegre módosított, 2015. július 1-i hatállyal.
– Képviselô-testületünk utasította a polgármestert, hogy az önkormányzat és
az élelmezést végzô vállalkozás közötti
megállapodást, amely az óvodai konyhai
kisegítô alkalmazásának feltételeirôl szól,
készítse el a a következô ülésre úgy, hogy
az 2015. szeptember 1-jétôl életbe léphessen.
– Megtárgyalásra és 5 igen szavazattal
elfogadásra került a hulladékszállítást
végzô VHG Kft. 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója. (A Kft. képviselôje
jelen volt a testületi ülést megelôzô PIT
Bizottsági ülésen, aki tájékoztatva lett a
hulladékszállítással kapcsolatos lakossági
észrevételekrôl.)
– 5 igen szavazattal megalkotásra került a
kedvtelésbôl tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet.
(A rendeletet e lapszámban olvasható.)
– 5 igen szavazattal került megalkotásra az ebrendészeti hozzájárulásról szóló
önkormányzati rendelet. (A rendeletben
foglaltakról a jegyzôasszony a következô
lapszámban tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot.)
– 5 igen szavazattal kiegészítésre került a
szociális ellátásokról szóló rendelet.
– Ugyancsak 5 igen szavazattal került elfogadásra a hivatali helyiségen, valamint

a hivatali munkaidôn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó díjak
mértékérôl szóló rendelet. (A rendelet e
lapszámban megtalálható.)
– A közterületek tisztántartásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása is
5 igen szavazattal került elfogadásra. (A
rendelet e lapszámban megtalálható.)
– Néhány pontjában módosításra, illetve
kiegészítésre került a képviselô-testületi
szervezeti és mûködési szabályztáról szóló 3/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet, amely szintén 5 igen szavazattal került elfogadásra.
– Elrendelte testületünk a Helyi Esély
egyenlôségi Program Intézkedési Tervének felülvizsgálatát.
– 6 igen szavazattal elfogadtuk a jegyzô
beszámolóját a 2014. évi adóigaztatási
tevékenységrôl. A képviselô-testület továbbra is kéri, hogy az adóellenôrzési
és végrehajtási tevékenységet a jegyzô
erôsítse meg, ehhez minden jogi
lehetôséget és eszközt vegyen igénybe.
– A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.törvény
46.§ (1) bekezdése e) pontjában, valamint az 51.§ (3) bekezdésében elôírt feladatát képviselô-testületünk az írásos
elôterjesztés szerinti Tájékoztató elfogadásával teljesítette.
Képviselô-testületünk utasította a polgármestert, hogy a községet szinte rendszeresen érô – a sertésteleprôl származó –
bûzhatás megszüntetése érdekében a lehetséges eszközök igénybevételével tegye
meg a szükséges intézkedéseket.
– 6 igen szavazattal lett elfogadva a
képviselô-testület 2015. II. félévi munkaterve (Az ülésterv e lapszámban megtalálható.)
– A képviselôk igen szavazataival elfogadásra került a mûvelôdésszervezô által
elôterjesztett Falunapi programtervezet.
– Jóváhagyásra került a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és
egységes szerkezetbe foglalása.
– Jóváhagyásra került a baracskai 796.
hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adás-vételi
szerzôdés.
– Anyagi okok miatt nem tudott támogatást biztosítani testületünk a Vakok és
Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete
részére.
– Képviselô-testületünk tudomásul vette
a KNYKK Zrt. azon válaszlevelében foglaltakat, mely egy korábbi megkeresésre
érkezett.

– 6 igen szavazattal elutasításra került
egy baracskai lakos bérlakás iránti kérelme, mivel a jelenleg üres állapotban
lévô önkormányzati ingatlanokkal más
jellegû elképzelései vannak a képviselôtestületnek. A kérelmezô a lakásnévjegyzékbe felvételre került.
– 4 igen 1 tartózkodás 1 nem szavazattal
született az a döntés, hogy Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete
csatlakozik Magyarország Miniszterelnökének és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelôs Államtitkárság felhívásához és erre a célra az önkormányzat
2015. évi költségvetésében tervezett Civil alap terhére 20.000 Ft forrást biztosít.
Az ezzel kapcsolatos további feladatok elvégzésére felhtalmazást kapott a polgármester. (Igennel szavazott: Boriszov Zoltán, Dr. Herczeg József, Pintérné Bernyó
Piroska, Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia,
nemmel szavazott: Csapó András, tartózkodott: Becsei Andrásné.)
– A testület hozzájárulását adta ahhoz,
hogy a Magyar Energetikai és Közmûszabályozási Hivatal által jóváhagyott, a
Fejérvíz Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû Zártkörûen Mûködô
Részvénytársaság mûködési területére
vonatkozó Gördülô Fejlesztési Terv településünket érintô munkálatainak elindításával, elôkészítésével a Zrt-t kerüljön
megbízásra.
– Megbízást adtunk a polgármesternek
(ha szükséges a közbeszerzést lebonyolító cég bevonásával), nézzen utána, hogy a
helyi autóbuszközlekedtetési szolgáltatással kapcsolatos ajánlattételi dokumentáció
kibocsátásakor a dokumentumok között
volt-e utalás a szállításba bevonandó autóbuszok kamerás megfigyelôrendszerének
kiépítésére vonatkozóan.
– Elfogadásra került az a szerzôdéstervezet
és aláírására felhatalmazást kapott a polgármester, amely a rendezvénysátor határozatlan idôre szóló, térítésmentes használatba adására vonatkozik, a „SZEVASZ” a Baracskai Faluházért Alapítvány
részére.
– 6 igen szavazattal módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra került az
egyes önkormányzati ingatlanok helyiségeinek, felszerelésének bérleti díjáról és
a költségtérítések megállapításáról szóló
képiselô-testületi határozat. (Az egységes
szerekezetbe foglalt határozat e lapszámban megtalálható.)
– Utasítást kapott a jegyzônô, hogy a faluházi bérleti-díj tartozására vonatkozóan szólítsa fel a hátralékost.
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– Utasítást kapott a polgármester, hogy
a község térfigyelô kamerarendszerének
kiépítésére vonatkozóan a szeptemberi
ülésig kérjen be három árajánlatot.
– Arra is utasítást kapott a polgármester,
írásban keresse meg az Ercsi Járóbeteg
Szakellátó Nonprofit Kft. ügyvezetôjét
azzal a kérdéssel, hogy a szerzôdésben
szereplô 10 óra labor az intézmény költségvetésében miként jelenik meg.
–A
Képviselô-testület
tájékoztatást
kér arra vonatkozóan, hogy az Ercsi
Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kft. honlapján megjelenített tájékoztatóban foglaltak alapján mi szerint döntött arról,
hogy a baracskai lakosok mintavételét
nem végzi el.
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– Védônôi kérelemre úgy döntött a testület, hogy az Anyatejes Világnap helyi
megrendezésére térítésmentesen biztosítja a Faluházat, szaletli, udvar, kemence használattal.
– Végül tájékoztatást adott a polgármester a hitelszerzôdéssel kapcsolatos
helyzetrôl, valamint a Kajászói gyermekek baracskai iskolába történô utaztatásával kapcsolatos megbeszélésrôl.
A július 23-án megtartott rendkívüli ülésen nem volt jelen Dr. Mayer András és
Tóthné Dr. Kolumbán Ottiliai képviselô.
Az ülésen részt vett Dr. Varga Márta a
Martonvásári Járási Hivatal vezetôjének
helyettese.
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– 5 igen szavazattal elfogadásra került az
önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása és az ehhez kapcsolódó önkormányzat adósságot keletkeztetô
ügyleteibôl eredô fizetési kötelezettség
megállapítása.
– Jóváhagyásra került az Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. közötti hitel
szerzôdés tervezete, melynek újratárgyalása néhány módosítás elvégzése miatt
vált szükségessé.
– Hozzájárult testületünk, hogy a fogorvosi rendelôbe és a tanácsterembe klímaberendezés kerüljön felszerelésre.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
2015. II. félévi munkaterve
A képviselô-testület munkaterv szerint július és augusztus hónapban ülésszünetet tart.
Szeptember 24. (csütörtök), 17.00 óra
Napirendi pontjai:
1. Tájékoztató az önkormányzat I. félévi költségvetésének
helyzetérôl
2. Beszámoló a Baracskai Polgármesteri Hivatal 2014. évi
tevékenységérôl
3. Beszámoló a Falunapi rendezvényrôl
4. Döntés a Díszpolgári cím adományozásáról
5. A Helyi Esélyegyenlôségi Program felülvizsgálata
6. Egyebek
Október 29. (csütörtök), 17.00
Napirendi pontjai:
1. Iskolai körzethatárok véleményezése
2. A helyi adórendelet esetleges felülvizsgálata (adómérték)
3. Beszámoló a hivatásos tûzoltóság mûködési területén
mûködô települési önkormányzat képviselô-testületének a
település tûzvédelmi helyzetérôl, a tûzvédelem érdekében
tett intézkedésekrôl és az azzal kapcsolatos feladatokról
4. A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére
vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körének
közzététele a helyben szokásos módon

5. Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások, szociális
és kegyeleti támogatások szabályozása
6. Egyebek
November 26. (csütörtök), 17.00 óra
Napirendi pontjai:
1. 2016. évi belsô ellenôrzési terv jóváhagyása
2. Az önkormányzat ¾ éves beszámolójának elfogadása
3. Kötelezô adatkezelés esetére vonatkozóan a kezelendô adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok
megismerhetôségét, az adatkezelés idôtartamát, valamint az
adatkezelô személyét az adatkezelést elrendelô önkormányzati rendelet megalkotása
4. Egyebek
December 10. (csütörtök), 17.00 óra
Napirendi pontjai:
1. A z önkormányzati társulásokról szóló beszámoló elfoga
dása
2. Beszámoló a többcélú kistérségi társulási tanácsban végzett
tevékenységrôl
3. A képviselô-testület 2016. I. félévi munkatervének elfogadása
4. Egyebek
Közmeghallgatás idôpontja: november 27.( péntek), 17.00 óra

Lomtalanítás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy önkormányzatunk megrendelésére és költségére a hulladékszállítást végzô VHG Nonprofit Kft. lomtalanítást végez Baracskán
2015. szeptember 26-án (szombaton).
Fenti napon reggel 7 óráig minden ingatlantulajdonos maximum 3 m3 mennyiségig a saját ingatlana elé teheti ki a feleslegessé vált lomokat (berendezési tárgyakat, bútort, ágybetétet, szônyeget, a szelektív hulladékgyûjtô zsákokba nem helyezhetô
mûanyagot, stb.) úgy, hogy az a gyalogos és gépjármûforgalmat ne zavarja, a környezetet ne szennyezze.
A lomtalanításkor nem helyezhetô ki faág, növényi hulladék, hamu és salak, akkumulátor, gumiabroncs, vegyianyag.
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Ö n ko r m á n y z at i r e n d e l e t e k
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének 16/2015.(VI.26.)önkormányzati rendelete

a kedvtelésbôl tartott állatok tartásának szabályairól
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontja által biztosított jogkörében eljárva – az állatok védelmérôl és kíméletérôl
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következôket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglaltak kivételével az önkormányzat közigazgatási területén folytatott állattartásra terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) fegyveres erôk, fegyveres testületek állattartására,
b) egészségügyi és kutató intézményekben kísérleti céllal tartott állatokra,
c) egészségügyi okból rászorulók által tartott vezetô- és
jelzôkutyákra, polgári védelmi mentôkutyákra,
d) alkalmi, cirkuszi rendezvényekre, állatkiállításokra, állatversenyekre,
e) természeti oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állatokra,
f) veszélyes állatok, valamint veszélyes ebek tartására.
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az
állatállományt gondozza, felügyeli, aki vele rendelkezni jogosult,
b) állattartás: minden olyan tevékenység, amelynél az állat
tartása állati eredetû termék elôállítására (pl. hús, tej, tojás,
gyapjú), munkavégzésre, sportcélok elérésére irányul. Nem
minôsül állattartásnak a családi szükségletek kielégítése vagy
feldolgozás céljából vásárolt vagy beszállított állatok legfeljebb
egy hétig történô, átmeneti tartása,
c) kedvtelésbôl tartott állat: a 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet
1. § (2) bekezdés a) pontja szerint.
d) veszélyes állatok: mindazon állatfajok egyedei, amelyek genetikai, biológiai tulajdonságaik (méret, testalkat, támadó
természet, mérges csípés, marás, harapás lehetôsége) révén az
emberek életére, testi épségére veszélyt jelenthetnek.
e) vakvezetô eb: az az eb, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek és amelyet a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége erre jogosult szervezete ilyen igazolvánnyal ellátott.
f) jelzô eb: az az eb, amely szakvéleménnyel alátámasztott mó-

don a halláskárosodásban szenvedô személy tájékozódását biztosítja.
g) transzponder: bôr alá ültetett elektronikus azonosító rendszer (mikrochip), amely az állat egyedi azonosítására szolgál,
h) regisztrálás: az állat szervezetébe helyezett mikrochippel
megjelölt eb adatainak az arra jogosult által történô nyilvántartásba vétele.
3. § A képviselô-testület az ebbôl a rendeletbôl fakadó hatósági jogkör gyakorlását a polgármesterre ruházza át.
4. § (1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvezô
életfeltételeinek biztosításáról, a létesítmények tisztaságáról és
folyamatos fertôtlenítésérôl, a káros rovarok, az élôsködôk és
a rágcsálók rendszeres írtásáról.
(2) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelô elhelyezésérôl gondoskodni.
(3) Baracska községben gazdátlan állatot környezetet
szennyezô és másokat zavaró módon etetni tilos.
5. § Tilos az ebet a községi parkokban sétáltatni, játszóterekre, bekerített parkokba bevinni, illetve beengedni.
6. § (1) A kedvtelésbôl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a transzponderrel megjelölt ebnek az állatok védelmérôl és kíméletérôl szóló 1998. évi
XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávtv.) 42. § (4) bekezdésében meghatározott adatait az állat tulajdonosa vagy tartója a
transzponder behelyezését követô 30 napon belül köteles bejelenteni a Baracskai Polgármesteri Hivatalhoz (2471 Baracska, Kossuth u. 29.)
7. § Az Ávtv. 42/B § (3) bekezdésében meghatározott helyi
elektronikus ebnyilvántartással kapcsolatos adatkezelési feladatokat, valamint a rendeletben szabályozott egyéb adatkezelési feladatokat (adatrögzítés, adatkezelés, adattovábbítás) a
jegyzô látja el. A nyilvántartásból az adatkezelô a jogszabályok
által feljogosított részére adatot szolgáltat.
8. § Az épületekben elszaporodott kóbor macskák eltávolításáról, illetve az eltávolítás utáni ingatlanrész fertôtlenítésérôl az
ingatlan tulajdonosai kötelesek gondoskodni.
9. § Ez a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.
Boriszov Zoltán
Szeleczkyné Szabó Katalin
polgármester
jegyzô

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének 19/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidôn
kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól,
valamint az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékérôl
Baracska Község Önkormányzatának Képviselô-testülete az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a)-b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következôket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában
(1) hivatali helyiség: Baracska Község Önkormányzatának Tanácsterme (2471 Baracska, Kossuth u. 31.), valamint Baracska
Község Faluháza (2471 Baracska, Kossuth u. 37.)
(2) hivatali munkaidô: a Baracskai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatában meghatározott munkarend.
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2. § (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem
veszélyeztetheti a már elôjegyzésbe vett, hivatali helyiségben
megtartandó anyakönyvi esemény lebonyolítását.
(2) Nem engedélyezhetô hivatali helységen kívüli házasságkötés különleges körülmények között (föld alatt, víz alatt,
levegôben, mozgó jármûben, a résztvevôk testi épségét, vagy
az anyakönyv épségét veszélyeztetô bármilyen körülmény között), valamint vallás gyakorlására szolgáló épületben.
3. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidôn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés létesítése esetén az önkormányzat részére fizetendô díjakat és az
anyakönyvvezetôt megilletô díjat az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A házasulandók valamelyikének közeli halállal fenyegetô
egészségi állapota esetén a házasságkötés díjmentes.
(3) Amennyiben legalább a házasulók egyike rendelkezik Baracska községben bejelentett lakcímmel, a hivatali munkaidôn
kívül, hivatali helyiségben történô házasságkötés díjmentes.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott díjat a házasságkötés
megkötése elôtt legalább 10 nappal Baracska Község Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájára, illetve a
házipénztárba kell megfizetni.
(5) Amennyiben a házasság nem jön létre, az ügyfél a befizetett díj visszatérítését írásban, legkésôbb a tervezett idôpontot
megelôzô napon kérheti.
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4. § (1) Ez a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Baracska Község Önkormányzata
Képviselô-testületének a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidôn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékérôl
szóló 10/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete.
Boriszov Zoltán
Szeleczkyné Szabó Katalin
polgármester
jegyzô
1. melléklet a 19/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez
Házasságkötésért fizetendô díjak
1. H
 ivatali munkaidôn belül, hivatali helyiségen kívül: 		
10.000 Ft
2. Hivatali munkaidôn kívül, hivatali helyiségben: 		
5.000 Ft
3. H
 ivatali munkaidôn kívül, hivatali helyiségen kívül: 		
20.000 Ft
Az anyakönyvvezetôt megilletô díjazás
1. H
 ivatali munkaidôn kívül, hivatali helyiségben: 			
bruttó 5.000 Ft
2. Hivatali munkaidôn kívül, hivatali helyiségen kívül: 		
bruttó 10.000 Ft

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének 20/2015.(VI.26.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint
meghatározott feladat-és hatáskörében eljárva a következôket
rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a településen állandó vagy ideiglenes jelleggel lakó, tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezô egyéb szervezetekre egyaránt
kiterjed (továbbiakban együttesen: tulajdonos). Nem terjed
ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra és az azokkal
összefüggô tevékenységekre.
(2) A köztisztaság és a települési tiszta környezet fenntart ása elsôrendû közegészségügyi érdek, ezért ennek
elômozdításában mindenki köteles közremûködni, a szennye
zôdést, fertôzést eredményezô tevékenységektôl, illeôleg magatartástól tartózkodni.
(3) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, haszonélvezôjének, másnak a használatában
lévô ingatlanok tisztán tartásáról pedig a használati joggal
rendelkezô bérlônek, birtokosnak kell gondoskodnia.
(4) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett,
rendszeres tisztántartásáról, általános jellegû takarításáról,
síkosság mentesítésérôl, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezésérôl, ürítésérôl az önkormányzat gondoskodik.

II. Fejezet
A közterületek és ingatlanok tisztántartása
2. § (1) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkezô egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyezôdés megszüntetése, a
szennyezôdést okozó szerv, illetôleg személy kötelessége.
(2) Köztisztasági szempontból járdának minôsül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület,
amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig)
terjed. Ha a járda területén szilárd útburkolattal ellátott területrész mellett a járdaszegélyig még füves rész, vagy virágos sáv is van, az egész területet a járdához tartozónak kell
tekinteni.
(3) Az ingatlan elôtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának a kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-egységek és más elárusító helyek elôtti járdaszakaszt a tényleges használónak
kell tisztántartania függetlenül attól, hogy a szennyezôdés
üzleti tevékenységbôl származik-e. Azon ingatlantulajdonosoknak, akik elôtt kerékpárút került kiépítésre, ezen kötelezettségüket a kerékpárút belsô széléig kell teljesíteniük. Ez a
kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.
(4) A tényleges használó, illetve tulajdonos kötelezettsége a járda mellett, továbbá a telekhatártól az út menti árokig növô gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok
megfelelô méretre nyesése. Amennyiben az ingatlannak két
közúttal is érintkezése van, a feladatok mindkét irányra vonatkoznak.
(5) A bel- és külterületi ingatlanok tényleges használói, tu-
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lajdonosai kötelesek ingatlanukat megmûvelni, rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttôl, vadonélô bokortól – és kiemelt figyelemmel a parlagfûtôl – megtisztítani.
(6) Ónos esôtôl, jégtôl, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni. A felhintéshez bomló, szerves anyagot tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fûrészpor, kôporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt, darabos, sérülést, balesetet okozó
anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzésérôl a
tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodnia.
(7) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv, átjáró vagy árok esetében a tisztántartási kötelezettség
az ingatlanhasználók között 50-50%-ban oszlik meg.
3. § (1) A közterületen lévô árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálymentes elfolyásának biztosítása – az ingatlan elôtti szakaszra
terjedôen – az ingatlan tényleges használójának, tulajdonosának kötelessége.
(2) Jármûbehajtók átereszeinek építése, jó karban és tisztán tartása minden esetben az ingatlan tényleges használójának, tulajdonosának a kötelezettsége. Az ingatlanon
keletkezô csapadékvíz saját területen történô elhelyezésérôl,
illetôleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történô
bevezetésérôl az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.
(3) Csapadékvíz elvezetô árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos. Eldugulás vagy rongálódás
okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tûz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz
elvezetô árokba szórni, beletömni, beleseperni vagy bevezetni tilos.
(4) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az
építkezés elôtti területen) az építést végzô kivitelezônek kell
biztosítani a tisztaságot.
(5) Beruházások esetén a birtokbavételtôl a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követôen a kivitelezés befejezéséig a kivitelezônek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.
(6) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat
úgy kell elvégezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott
földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyezôdés ne
keletkezzen.
4. § (1) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben meghatározott módon és
idôtartamig szabad tárolni. Magánterületre vonatkozóan engedély nem szükséges, viszont ott is csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.
(2) Amennyiben az építési, bontási munkálatok végzése során építési hulladék, törmelék keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésôbb a munka befejezésétôl számított 48 órán belül
a kivitelezést végzô szervnek vagy személynek el kell szállítania, és a közterületet helyre kell állítania, illetôleg a közterületet meg kell tisztítania.
(3) Tilos közútra, nem burkolt közútra, útpadkára salakot,
építési törmeléket, illetôleg szemetet szállítani és helyezni.
Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az
ingatlan tulajdonosa köteles 24 órán belül saját költségén
összetakarítani, illetôleg elszállítani.
5. § (1) Közterületen szennyezô anyagot (szemetet, rongyot,
egyéb hulladékot) csak olyan módon szabad szállítani, hogy
a szállításból semmi ki nem hulljon, por és csepegés ne ke-
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letkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyezôdik, a
szennyezôdés elôidézôje köteles azt eltávolítani és a további
szennyezôdés megakadályozásáról gondoskodni.
(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy
magánterület szennyezôdik, a szennyezôdés elôidézôjének
azt a fel- vagy lerakás elvégzése után azonnal meg kell tisztítani.
6. § (1) Közterületen tilos jármûvet mosni, olajcserét vagy
más olyan tevékenységet végezni, amely szennyezôdést okoz.
Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy lehet végezni, hogy a szennyezôdés közterületre ne kerüljön.
(2) A gondozott zöldterületre jármûvel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos.
(3) Tilos a hulladékot elhagyni, a gyûjtés, lerakás szabályaitól eltérô módon felhalmozni, ellenôrizetlen körülmények
között elhelyezni, kezelni.
(4) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni.
(5) Állati tetemet, valamint olyan anyagot, amely a levegôt
szennyezi, az egészséget veszélyezteti vagy élôsködôk részére
táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni tilos.
7. § (1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az erre a célra rendszeresített helyen lehet elhelyezni.
(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben
lévô, idejét múlt hirdetményt az elhelyezô köteles eltávolítani
legkésôbb a felhívás kézhezvételétôl számított 3 napon belül.
Köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyûjtésérôl
és elszállításáról is gondoskodni.
8. § (1) Közterületen, a sportolás céljára szolgáló területek, valamint a kiránduló-, pihenô helyek beszennyezése tilos. A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében közterületen szemetet, hulladékot (üveg, papír stb.),
szennyezô vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni tilos.
(2) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített
és felállított szeméttárolóba lehet elhelyezni. A közterületre
felállított szeméttárolót megrongálni, annak a tartalmát kiönteni tilos.
(3) Aki közterületet, kiránduló-, pihenô helyet, valamint az
ott elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, megrongálja, köteles annak megtisztításáról gondoskodni, illetôleg viselni a helyreállítás költségeit.
(4) Állati tetemet, valamint olyan anyagot, amely a környék levegôjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti, vagy
élôsködôk szaporodásához táptalajul szolgál, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy magánterületet fekáliával (emberi ürülékkel)
szennyezni tilos.
9. § (1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, jármûvek tárolása közterületen tilos.
(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevô
10 méteres területsáv tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. Az árusításból szármató hulladék gyûjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt az üzemeltetônek a saját költségén kell elszállítania.
(3) Köz- vagy magánterületet bárminemû ürülékkel szen�nyezni tilos.
(4) Közterületre fát, cserjét, bokrot ültetni – a közlekedés
akadályoztatása nélkül – kizárólag a közterület tulajdonosa
engedélyével lehet. A közterületbôl területet madzaggal, kô,
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autógumi stb. kirakásával lehatárolni/elkeríteni nem lehet.
10. § (1) Az épület tulajdonosának kötelessége gondoskodni arról, hogy az épület tetôzetérôl az esôvíz, hólé a járdára ne csorogjon.
(2) A település területén lévô tavakba, holtágakba, élô vízfolyásokba, belvízvezetô árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalét levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos.
11. § (1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda
között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármû
forgalmat ne akadályozza.
(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése:
a) a gyalogos közlekedési útvonalon, kerékpárúton,
b) az útkeresztezôdésben,
c) az útburkolaton,
d) a kapubejáró elé, annak szélességében,
e) a tömegközlekedésre szolgáló jármû megállóhelyén, a
jármû megállóhelye és a járda közé,
f) a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyakon és annak
közérdekû létesítményein.
(3) A járdáról a havat – ha szükséges, naponta többször is –
hóesés után azonnal el kell távolítani.
12. § Az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályait külön önkormányzati rendelet tartalmazza.
III. fejezet
Magánterületek tisztántartása
13. § (1) A közegészségügyi és esztétikai szempontok érvényesülése érdekében a tulajdonos köteles ingatlana belsô részének tisztaságáról és rendezettségérôl gondoskodni.
(2) A lakásoknak és a lakás céljára használt helyiségek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, ezekhez tartozó területek rovar és rágcsáló mentesítésérôl a használó köteles gondoskodni.
(3) Tilos a szennyvízelhelyezô aknából a szennyvizet a kertbe szivattyúzni.
Növények ültetési szabályai
14. § (1) A legkisebb ültetési, telepítési távolság az ingatlan
határától:
a) szôlô, valamint 3 méternél magasabbra nem növô gyümölcs- és egyéb bokor, élô sövény esetében 0,50 méter,
b) 3 méternél magasabbra nem növô gyümölcs- egyéb fa esetében 1.00 méter,
c) 3 méternél magasabbra növô gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor, élô sövény esetében 2.00
méter.
(2) A legkisebb ültetési, telepítési távolság az ingatlan határától:
a) gyümölcsfa-iskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szôlô,
gyümölcs-termôbokor esetében 1.00 méter,
b) minden egyéb gyümölcsbokor esetében 2.00 méter,
c) birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2.50 méter,
d) törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva és mandulafa esetében 3.00 méter,
e) vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszi esetében 3.00 méter,
f) cseresznyefa esetében 4.00 méter,
g) dió- és cseresznyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyü-
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mölcsfa esetében 6.00 méter.
(3) Egyéb bokor vagy fa esetében, illetve amennyiben a szomszédos földterület szôlô, gyümölcsös az alábbi ültetési távolságok érvényesek:
a) 1 méternél magasabbra nem növô bokor, élô sövény esetében 0,80 méter,
b) 2 méternél magasabbra nem növô bokor, élô sövény esetében 1.20 méter,
c) 2 méternél magasabbra növô bokor, élô sövény esetében
2.00 méter,
d) fa esetében 8.00 méter.
(4) Közút és vasút területén bármely fajta fát, valamint bokrot a szôlôtôl, gyümölcsöstôl legalább 1,5 méter – 3 méternél
magasabbra növô gyümölcsfát – legalább 2,5 méter távolságra szabad ültetni, telepíteni.
15. § (1) Az ingatlan tulajdonosa az ingatlan használata során az azon lévô növényzet tekintetében is köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat – különös
tekintettel szomszédait – zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanon lévô növényzet ápolására, gondozására, valamint a szomszéd telekre
átnyúló ágak levágására.
(3) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a (2) bekezdésben
meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a szomszédos ingatlan tulajdonosa jogosult felszólítani a növényzet ápolására és gondozására való kötelezettségei teljesítésére.
(4) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a felszólítás ellenére
sem tesz eleget a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségeinek,
a szomszéd ingatlan tulajdonosa az átnyúló ágak eltávolítására jogosult, feltéve, ha az kíméletes módon történik, gondoskodik a növényzeten keletkezett sebek kezelésérôl, és igazolni tudja a növényzet ápolására, gondozására vonatkozó felszólítása megtörténtét.
(5) A szomszéd ingatlan tulajdonosa által a (4) bekezdésben
meghatározott felszólítás az alábbi módon igazolható:
a) ajánlott levéllel,
b) jegyzônél tett írásbeli panasszal.
(6) A szomszéd telek tulajdonosa az átnyúló ágak eltávolítására a kártalanításai igénye kizárása mellet jogosult.
16. § (1) A meglévô növények elhelyezkedése miatti eljárás
elsô fokon a jegyzô hatáskörébe tartozik.
(2) A rendelet hatályba lépése elôtt telepített növények kivágására csak abban az esetben kerülhet sor, ha:
a) az érintett ingatlan tulajdonosa a jegyzônél bejelenti, hogy
a kifogásolt növény szükségtelenül zavarja ingatlana birtoklásában, illetve használatában, valamint
b) igazolja a kifogásolt növényzet miatt keletkezett kárát,
c) a szomszédos ingatlan tulajdonosa igazolja a rendelet 15. §
(5) bekezdésében megjelölt felszólítás meglétét,
d) a szomszédos ingatlanon fennáll a károsodás veszélye,
amely a növény lombjának ritkításával vagy gyökérzetének
csonkításával sem hárítható már el.
(3) A (2) bekezdés b) és d) pontjában meghatározottakat a
kérelmezônek szakvéleménnyel kell igazolnia.
Záró rendelkezések
17. § Ez a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.
Boriszov Zoltán
polgármester

Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô
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Alpolgármesteri sorok

Baracska Közéletéért Emlékérem
Elsô alkalommal 2008-ban
került átadásra a Baracska Közéletéért Emlékérem.
Azóta volt olyan év, hogy
nem került kiadásra, de az is
elôfordult egy alkalommal,
hogy két személy részesült
az elismerésben. Képviselôtestületünk az idei évben HUSZÁR LÁSZLÓNÉ-t tüntette
ki a címmel. A kitüntetés alapítása óta ô a 6. személy, aki
az emlékéremmel megkapta
az önkormányzat elismerését
a község érdekében több éven
keresztül kifejtett tevékeny
munkájáért. Az emlékérem átadása a Falunap egyik eseménye. Most kicsit késôbbre maradt az átadás mivel a kitüntetett nem tudott a rendezvényen jelen lenni, de akik ott
voltak, hallhatták a polgármester úr erre vonatkozó tájékoztatóját és elismerô szavait. A fehér porcelánból készült, az önkormányzat címerével ellátott emlékérmet,
a hozzá járó díszoklevéllel
és virágcsokorral 2015. júli-

us 22-én a Baracskai Polgármesteri Hivatalban vette át a
kitüntetett Boriszov Zoltán
polgármestertôl
Huszárné Rózsika hosszú ideje folyamatosan, tevékenyen
vesz részt a község társadalmi életében. Alapító tagja volt
az éveken át kiemelkedôen jól
mûködô, a település közösségi életének fellendítésében
élen járó és a kulturális programok lebonyolításában segítséget nyújtó Barátok Klubjának. Néhány éve a Kézimunka Szakkör vezetôje, a csoport
példamutató alkotója. A szakkör munkáit nem csak helyben, hanem a környezô településeken is ismerik, rendszeresen kapnak meghívást a
különbözô rendezvényekre,
bemutatókra. Alkotásaik között találhatók kalocsai és keresztszemes hímzések, horgolások, kötött termékek,
de például hungarocellbôl és
mûanyagból készült formákat
is ellátnak különbözô technikai eljárással, egyedi díszítés-

sel, ami díszítôként vagy ajándékként szolgál a jeles napokon.
Az önkormányzati rendezvényeknél mindig számíthatunk
Rózsika segítségére, a közös
sütéseknél, fôzéseknél, vendéglátásoknál is szorgosan
munkálkodik.

Kedves Rózsika!
Köszönjük eddigi munkádat.
A jövôben is számítunk közösségi tevékenységedre. Jó egészséget, további tartalmas, szép
éveket kívánunk.
Tisztelettel:
Becsei Andrásné
alpolgármester

Jegyzôi sorok
Tisztelt Lakosság!
Ismét tájékoztatást adok arról, hogy az
utóbbi idôben – utolsó megszólalásom
óta – milyen tapasztalatokat szereztünk
a településünk értékeit továbbra sem
becsülô állampolgári viselkedésekrôl
(csak néhány, kiemelt téma, a teljesség
igénye nélkül):
– egy feldühödött állampolgár (ugyan
nem a településünk lakója) levezetve dühét, csak úgy, kézzel betörte az üveges
hirdetôtáblát, több tízezres kárt okozva
ezzel (biztosan így kell ezt csinálni) az
önkormányzatnak,
– a Kossuth utcai orvosi rendelônél még
mindig nem figyelik az autósok azt, hogy
a sárga csíkon túl járda van. Továbbra is
kérjük, hogy a járdán közlekedôket közlekedésükben ne akadályozzák, álljanak
meg szabályosan a sárga csíkon kívül és
ne a járdán keresztbe!
– kérem azokat az ügyfeleket, akik magukra ismernek, hogy a Baracskai Polgármesteri Hivatalban szíveskedjenek

„viselkedni”. Ez a hely nem arra való,
hogy az ügyintézôkkel artikulátlanul kiabáljanak – itt levezetve a bármely ok
miatti idegességüket -, ocsmány, megalázó kifejezésekkel illessék a kollegákat! Mivel írásbeli bejelentést nem kaptam a következô állításom megcáfolásaként, vallom, hogy ügyintézôink a jogszabályi elôírásokat maximálisan betartva, empatikusan, segítôkészen és kulturáltan fordulnak ügyfeleinkhez. Jogos
tehát, hogy amit mi adunk, legalább azt
várjuk el Ügyfeleinktôl!
– továbbra is számtalan problémát okoznak a közterületre kikerülô kóbor állatok. Mint ahogy többször leírtam, nem
az állat hibája, ha ki tud szökni a közterületre. Megnövekedett azon ügyfeleink száma, akik ellen – mivel nem akadályozták meg, hogy ebük a közterületre
kikerüljön – szabálysértési eljárást kezdeményeztünk. Kérek minden kutyatulajdonost/kutyatartót, hogy szíveskedjen
ingatlanát körbenézni és minden lehet-

séges eszközt igénybe venni annak érdekében, hogy kedvence a közterületre ne
tudjon kijönni. Itt még nincs vége a „kutyaügynek”, hiszen hiába kértem, még
mindig nagyon sok ingatlannál a postaláda a kutya által elérhetô helyen van.
Innen kérem, hogy az érintettek szíveskedjenek ezen változtatni, ezzel is megbecsülve az egyébként is igen sok körülménynek (Pl. idôjárás) kitett postások,
kézbesítô munkáját.
– kérem a Tisztelt állampolgárokat,
hogy az ingatlanuk elé kitett kukába helyezzenek el zsákot is azért, hogy a hulladék szétszóródását megakadályozzák, és
ezáltal a környezetünk tisztaságát megóvjuk. A zsák hiánya általában azon utcákban tapasztalható, ahol az önkormányzat által alkalmazott közmunkások gyûjtik össze a hulladékot. Kérem,
legyünk rájuk is tekintettel és gondoljuk el, ha nekünk kellene más szemetébe turkálni, az milyen lenne!
– hasonló problémát jelent, hogy – ugyan
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zsákban elhelyezve – állati eredetû mellékterméket (halfej, állati maradék, húscafatok stb.) helyeznek ki a kukába, mely
tevékenység TILOS, és büntetendô!
– még mindig nem tanulták meg egyesek, hogy közterületre sem lehet állati tetemet, állati eredetû hulladékot (pl.
belek ) kihelyezni. Azon vagyunk, hogy
a renitens elkövetô/elkövetôk nyomára
jussunk azért, hogy példaértékû módon
megbüntessük.
– tájékoztatom azon állampolgárokat,
akik még nem tudnák (bár már nem
friss helyi jogszabályról beszélünk),
hogy avart és kerti hulladékot égetni csak szerdai nap 15.00-19.00 –ig és
vasárnap szintén ebben az intervallumban lehet!! Amennyiben központilag elrendelt tûzgyújtási tilalom van, abban
az idôszakban egyáltalán nem lehet tüzet rakni. Nem fogom fel, hogy ezt miért nem lehet megérteni!!! A szabályok
ugyanis nem azért vannak, hogy kijáts�szuk ôket,hanem azért, hogy betartsuk!
– kérem a tisztességes, jogkövetô állampolgárokat, segítsenek abban, hogy ismertté váljanak azok a lakók, akik úgy
érzik, nekik mindent szabad, rájuk nem
vonatkoznak a jogszabályok! Már azzal is tudnak segíteni, ha nevük, adataik elhallgatása mellett telefonálnak a
Hivatalba, ha pl. azt látják, hogy az un.
Gábánba gépkocsival szemetet, egyéb
hulladékot raknak le, és bemondják az
illetô gépkocsijának rendszámát, vagy
látják, hogy a tüzelési idôn kívül égetik
az avart, kerti hulladékot, vagy rongálják a közterületen elhelyezett tárgyakat,
azt jelzik nekünk (pl. fénykép csatolásával). Amennyiben nem tudjuk – közös
erôvel – „megfogni” ezeket a személyeket, a megfelelô eljárásokat sem tudjuk
ellenük megindítani és jogosan kapjuk
azt a megjegyzést, miszerint „másoknak
lehet, akkor nekem miért nem”, illetve
azt, hogy „tehetetlen a hivatal, minek ülnek ott!” Természetesen a magunk eszközeivel – helyszíni bejárás, szúrópróba
szerû ellenôrzés stb.) mi is elkövetünk
mindent azért, hogy betartassuk a jogszabályokat, de vannak olyan élethelyzetek, melyek megoldásához Önök is szükségesek!
– korábban errôl is írtam, de úgy látszik,
feleslegesen: a Baracskai Polgármesteri Hivatal kézbesítôje nincs birtokában
az általa kivitt boríték tartalmának. Kérem, ne faggassák ôt, hogy milyen küldeményt hozott, át kell venni, aztán el
kell olvasni és máris tudottá válik a „titok”.
Ezúton is kérem Önöket, mindenki te-
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gyen meg minden tôle telhetôt azért,
hogy településünk élhetôbb, tisztább és
önmagunkon kívül az idegenek számára
is vonzóbb legyen! Biztos vagyok benne,
hogy igazán sok minden nem kell hozzá,
csak adott fejekben kell rendet tenni és
dolgozni a cél megvalósításáért.
MÁS:
Sokszor tapasztaljuk, hogy az állampolgárok egy része nincs azzal tisztában, hogy mi is az az önkormányzat, a
képviselô-testületnek milyen feladat- és
hatáskörei vannak, illetve milyen szerep
jut ebben a rendszerben a polgármesteri hivatalnak és a jegyzônek. Többször
elôfordul, hogy a Tisztelt Ügyfelek nem
tudják, milyen ügytípusban – az elôbb
említett szervezetek közül – kihez, mely
szervezethez kell fordulni. Ezért most –
igaz nagyon kivonatosan – adok egy általános képet Önöknek ebben a témakörben a jogszabályi elôírások segítségével.
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az
egyik olyan alapjogszabály, mely megadja a bevezetômben foglaltakra a választ:
„A helyi önkormányzás a település, valamint a megye választópolgárai közösségének a joga, melynek során érvényre jut az
állampolgári felelôsségérzet, kibontakozik az alkotó együttmûködés a helyi közösségen belül. A helyi önkormányzás a
helyi közügyekben demokratikus módon,
széles körû nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.”
„A helyi közügyek alapvetôen a lakosság
közszolgáltatásokkal való ellátásához,
valamint a helyi önkormányzás és a lakossággal való együttmûködés szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak”.
„A helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezése, egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (köztisztaság,
települési környezet tisztaságának biztosítása), óvodai ellátás, kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közmûvelôdési
tevékenység támogatása), a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, szociális
szolgáltatások és ellátások, amelyek ke-

9
retében települési támogatás állapítható
meg, lakás-és helyiséggazdálkodás, a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint
a hajléktalanná válás megelôzésének biztosítása, helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás, helyi adóval, gazdaságszervezéssel
és turizmussal kapcsolatos feladatok, a
kistermelôk, ôstermelôk számára – jogszabályban meghatározott termékek –
értékesítési lehetôségeinek biztosítása,
sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek,
közremûködés a település közbiztonságának biztosításában,helyi közösségi közlekedés biztosítása, hulladékgazdálkodás,
víziközmû-szolgáltatás, amennyiben a
víziközmû-szolgáltatásról szóló törvény
rendelkezési szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelôsnek minôsül”.
„Törvény a helyi közügyek, valamint a
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati
feladatot is megállapíthat.
„Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a fôpolgármester, a megyei
közgyûlés elnöke, a jegyzô, valamint a
polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézôje számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít
meg, vagy honvédelmi, polgári védelmi,
katasztrófavédelmi ügyekben az országos
államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételt
rendeli el, az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja”.
„Az önkormányzati feladatok ellátását a
képviselô-testület és szervei biztosítják. A
képviselô-testület szervei: a polgármester, a fôpolgármester, a megyei közgyûlés
elnöke, a képviselô-testület bizottságai,
a részönkormányzat testülete, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati
hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a
jegyzô, továbbá a társulás”.
Ebbôl az idézetbôl következik, hogy az
önkormányzat egyik szerve a polgármesteri hivatal, mely szervet az önkormányzat képviselô-testülete az önkormányzat
mûködésével, valamint a polgármester
vagy a jegyzô feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elôkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására hozott létre.
Tisztelettel:
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô
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kintve úgy vélem, a községben szükség
van, igény van egy ilyen ünnepre, ahol a
helyiek közösen tölthetnek el egy napot.

A programok összeállítása

A program összeállításakor az volt a cél,
hogy az idén is változatos legyen, minden korosztály megtalálja a maga számára azt a szórakozási, kikapcsolódási lehetôséget, mûsorszámot, amit szeret és ami megfelel az ízlésének. Emellett számomra fontos, hogy egyfajta minôséget is képviseljen az adott
elôadó. Így esett választás a fôsztárokra:
Aradszky, Caramel, Peter Sramek énekesekre, akik remek hangulatot teremtettek, és elnyerték a közönség szeretetét és rajongását.

A

z idei évben új helyszínen rendeztük
meg a Falunapot, ahol a közösség
összegyûlhetett egy kis szórakozásra,
ünneplésre, lazításra. A Faluház és környezete jól vizsgázott, alkalmas a faluközpont arra, hogy egy ilyen horderejû
rendezvénynek otthont adjon. Természetesen vannak még adottságok, amin
javítani kell. Több árnyékos hely, igényesebb színpad, és mégtöbb parkolóhely. Számtalan elônye van annak, hogy
mostantól itt rendezhetjük meg a község
legfôbb rendezvényét. A részvételt te-
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Helyi tehetségek

Az Árpád Nemzetség Hagyományôrzô és
Kézmûves Egyesület visszatérô szereplôje
a Falunapoknak. Az egyre erôsebb és ös�szetartóbb közösség minden eddiginél
összeszedettebb és színvonalasabb bemutatójával kezdôdött a nap. Láthattunk
botvívást, kardvívást, nagyoktól íjászbemutatót.
A sátor alatti színpadi mûsorok ezután
kezdôdtek. Népszerû könnyûzenei slágerek és musicalek csendültek fel helyi elôadók elôadásában. Hallhattuk a
Martonvásári Fúvós Zenekart, láthattuk
a Karyah Dance produkcióit. A Zoltán
Erika tánciskola növendékei látványos
tánckoreográfiával járultak hozzá a hangulat fokozásához.

Kidoboló
Óvoda
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Az est fénypontja, a tûzijáték elôtt táncos, mulatós zeneszóra lehetett táncolni, miközben a hangulatos esti világításban lassanként mindenki kisétált a központi parkba, hogy ott várja a tûzijáték
bámulatos látványát. Majd a hajnalig tartó „buli”ezután kezdôdött.

dezvény elôtt és után is) Baranyai Istvánnak és a közmunkásoknak. A rendezvény egésznapos biztosítását a Baracskai
Polgárôrség látta el. Együttmûködésük és
figyelmük nélkül a rendezvény nem valósulhatott volna meg.
A Baracskai Önkormányzat képviselô-

A színvonalas és sikeres rendezvénysorozat megszervezésében és lebonyolításában való közremûködésért ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. Köszönet a baracskaiaknak, akik
tombolatárggyal járultak hozzá a rendezvényhez. Az áldozatos munkát (a ren-

testülete akarata és szándéka, hogy áldozzon a kultúrára, közmûvelôdésre. Ezt fejezi ki évrôl-évre azzal, hogy egyre többet fordít a költségvetésébôl a baracskaiak közmûvelôdésére.
Kupi Gábor, mûvelôdésszervezô
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Óvodai hírek

„Nyár van nyár!
Röpke lepke száll virágra, zümmög száz bogár…”

„Benedek zsákja” nem csupán meleggel,
hanem „hôséggel” volt tele az idei nyáron, de az óvoda udvarában a nagy fák
árnyékában örömmel játszott minden
gyermek, hiszen törekedtünk arra, hogy
a gyermekek délelôttjeit, délutánjait színesebbnél színesebb tevékenységekkel
töltsük meg.
A nyár kezdetén a korai borsó termését
(amit még tavasszal vetettek el az óvoda kertjében a Maci csoportosok) jó ízzel fogyasztották el a gyerekek. A dajka nénik az újhagymát is felszedték a
kertbôl, amit szintén megehettek tízórai
vagy uzsonna mellé. Az óvó nénik a daj-

ka nénik segítségével minden reggel berendezték az óvoda udvarát. Minden alkalommal lehetôségük volt a gyerekeknek –ha az idôjárás megengedte- biciklizni, motorozni az udvaron kijelölt árnyékos területen. A gyerekek élvezettel ugráltak a trambulinon, építettek a nedves
homokból homokvárat, babáztak a pléden és játszottak csapatépítô játékokat
is. Érdeklôdéssel figyelték, amikor anyagokból sátrat állítottunk fel, ahol megpihenhettek, vagy elbújhattak ha magányra vágytak.
A sokoldalú fejlesztéseket segítették elô
a kézmûves kötetlen foglalkozások is:
minden gyermek, aki szeretett volna színes fonalakból fonhatott karkötôt, nyakláncot és könyvjelzôt is. Színes temperával, ecsetekkel, szivacsokkal, hengerekkel szebbnél szebb festményeket készítettek. A ceruzával, zsírkrétával színezôket
színezhettek, élményeiket is lerajzolhatták. Az udvari „tábla falat” színes krétákkal csoportban rajzolt képekkel is ékesítették.
Az udvar egyes részét „mezítlábas parkká” alakítottuk át. A gyerekek megismerhették, hogy milyen érzés mezítláb nagyobb köveken egyensúlyozni, homok-

ban, tobozon, papíron, bot darabokon,
földön, füvön, kukoricacsutkán sétálni. A
pályán a legkisebbek is csillogó szemmel
mentek végig és alig várták, hogy újra sorra kerülhessenek. Továbbá, a Greiswald
egyensúlyérzék fejlesztô tornaszeren kicsinyek és nagyok is végigsétálhattak a

nyár folyamán. A felnôttek segítô keze
mindig ott volt a gyerekek mellett, de
öröm volt látni, ha valaki egyedül is végig tudott menni a fokokon.
Az óvoda július 31-én rövid idôre bezárta, de szeptember 1-én újra kinyitja kapuit. Szeretettel várjuk majd az ismert és
az újonnan érkezô kis arcokat! Az óvodai
nyári életképeket megtekinthetik az óvoda honlapján: http://ovoda.szlv.hu
Anna néni

Közösség

Hagyományôrzô és Kézmûves Egyesület
Üdvözlöm önöket és benneteket. Szeretném a helyben mûködô
Árpád Nemzetség Hagyományôrzô és Kézmûves Egyesületet
bemutatni.
2006-ban alakultunk, 2008 óta mûködünk Baracskán. Hat évet
a saját kertemben edzettünk. Jelenleg az Önkormányzattól kapott posta mögötti területen tartjuk foglalkozásainkat. Íjászattal, szabjavívással, botvívással egyéb hagyományôrzô eszközök
oktatásával, használatával foglalkozunk. Területünkön edzéseket és íjászversenyeket szervezünk és tartunk. Idén, május 30án több egyesület részvételével sikeres íjászversenyt bonyolítottunk le.
Edzéseinket vasárnaponként tartjuk 10–13 óráig, ahová szeretettel várunk mindenkit, aki részt szeretne venni egyesületünk

munkájában. Gyermek ifi és felnôtt kategóriákban.
Az idei Falunapon sikeres bemutatót tartottunk és igyekeztünk
bemutatni mindent, ami egyesületünket jellemzi.
Jelenleg csapatunk 25 fô, melybôl 17-en helyi lakosok. A téli
idôszakban kézmûves foglalkozásokon fejlesztjük és készítjük
felszereléseinket és viseleteinket.
Csapatunk több íjászversenyen vett részt, ahol igen szép eredményeket értünk el. Most az Iszkaszentgyörgyön szeptemberben megrendezendô versenyre készülünk. Terveink között szerepel évi egy alkalommal hagyományôrzô tábor rendezése jurtákban. Igyekszem a jövôben is egy két sorban beszámolni munkásságunkról.
Tisztelettel: Galántai Gábor, egyesületi elnök
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Ismét elektronikai hulladékgyûjtés
A ROLFIM Szövetkezet és Baracska Község Önkormányzata
elektromos és elektronikai hulladék berendezés (e-hulladék)
gyûjtést szervez, amely során mindenki ingyen leadhatja
összegyûlt e-hulladékát.
Az e-hulladékgyûjtés ideje:
2015. szeptember 19. (szombat) 08:00-11:00 óráig
Az e-hulladékgyûjtés telepített gyûjtôhelye: Baracska, Kossuth u. 29.
(Polgármesteri Hivatal tanácsterme melletti beépítetlen terület.)

Mi az e-hulladék gyûjtési akció célja?
A gyûjtés szervezôi elkötelezett hívei a környezet védelmének, ezért szeretnék elérni, hogy Baracskán szélesedjen az újrahasznosítható hulladékok begyûjtésének köre. Az e-hulladék különleges gyûjtést és kezelést igényel – azaz nem gyûjthetô a háztartási vegyes hulladékkal. Sajnos az e-hulladék a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett számos mérgezô
anyagot – nehézfémet (ólom, kadmium, higany, króm) is tartalmazhat,
amelyek a környezet számára nagy veszélyt jelenthetnek. Az e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt, amelynek
jelentôs része újrahasznosítható. Ennek ellenére nagy részük ma mégis
hulladéklerakókba, erdôszélekre, ille-

gális lerakókba, vagy illetéktelen kezekbe kerül. Cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található környezetre, emberre veszélyt jelentô mérgezô anyagok
ellenôrzött körülmények között kerüljenek ki környezetünkbôl.
Védjük együtt környezetünket!
Kérjük, vegyen részt felhívásunkban!
A gyûjtés során leadható elektronikai
berendezések a teljesség igénye nélkül
„minden ami valaha árammal, elemmel,
akkumulátorral mûködött”.
Azok számára, akik nem tudják megoldani az e-hulladék elszállítását, de szeretnének megszabadulni nagyméretû,
nagytömegû e-hulladékuktól, térítésmentesen igénybe vehetô a ROLFIM Szövetkezet „Házhoz megyünk érte akció” szolgáltatása. Ennek keretében megoldha-

tó az összekészített eszközök elszállítása Baracska területén, amennyiben legalább 100 kg e-hulladék gyûlt össze.
Ez a mennyiség kb. 3-4 db nagyméretû
mûszaki tárgy (pl.: hûtô, mosógép, tv).
Az elszállítandó eszközöket ne helyezzék ôrizetlenül az ingatlanon kívülre,
így elkerülhetô a berendezések fosztogatása, illetve a környezet szennyezése!
Az igények bejelentését a 06-1-26902-34-es telefonszámon 2015. szeptember 17-ig munkanapokon 08:0016:00-ig lehet megtenni. A bejelentésben telefonos elérhetôséget is meg
kell adni, mivel a begyûjtô járat megtervezését követôen szükségessé válhat
az elszállítás idôpontjának pontosítása céljából!
A ROLFIM Szövetkezet lehetôséget
biztosít, hogy egész évben a 2310
Szigetszentmiklós-Gyártelep ÁTI-Szi
get Ipari Park alatti telephelyén használt, illetve hulladékká vált elektromos
és elektronikai berendezéseket térítésmentesen átveszi H-P-ig 8-13 óra között. Elektronikai hulladékgyûjtéssel
kapcsolatosan érdeklôdni szintén a
06-1-269-0234-es telefonszámon lehet!
Együttmûködô munkájukat köszönjük!

Az E-on Székesfehérvári Régió
területgazdájának tájékoztatója
Tisztelt Lakosság!
Folyamatos korszerûsítést hajtunk végre hálózatunkon.
A tervszerû beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében
elengedhetetlen a vezeték idôszakos feszültség-mentesítése.
A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében Baracska településen 2015.08.24-én, 2015.08.26-án, 2015.08.28-án 8
órától 16 óráig a teljes Aradi utcában, a Kossuth utca 82-tôl
120-ig, 73-tól 119–ig, valamint a Szénavölgyben lévô zártkerteknél, a Szennyvíztisztító tr-nél, a Gellért puszta tr-nél,
a temetôtôl kifelé esô zártkerteknél és a temetônél áramszünet lesz.

A balesetek megelôzése érdekében felhívjuk figyelmét,
hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott
áramfejlesztôt használni csak az E.ON-nal megkötött – a leválasztás feltételeit tartalmazó – üzemviteli megállapodás
elôírásai szerint szabad. Ezzel kapcsolatos bejelentéseit a
06/22/525-411 faxon várjuk.
A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését! A tervezett üzemszünetekrôl internetes oldalunkon tájékozódhat:

www.eon-hungaria.com
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Csalók
Tisztelt Lakosság!
A Fejérvíz Zrt. Bicskei Üzemmérnökségének vezetôje, Gulyás József úr az alábbi levelet juttatta
el a környék polgármestereihez és
kérte a tájékoztatás közzétételét a
fennálló veszélyrôl:
„Ezúton
tájékoztatom, hogy a
Fejérvíz Zrt. Bicskei Üzemmérnökségének településeit (eddig
Bicske és Mány településeken)
rosszhiszemû
csatornaellenôrök
járják, akik „a Fejérvíz Zrt-tôl
várható jelentôs csatorna büntetések” megelôzése végett felajánlják szolgálataikat az ingatlanukon lévô belsô csatornahálózatuk ellenôrzésére és tisztítására.
Tényszerû ismereteink szerint a nevezett "vállalkozók" a haszontalan
és szükségtelen szolgálatuk ellenértékeként rendkívül nagy összegeket (tényszerûen pl.: 70 000 Ft)
kérnek. „Munkájukról0 számlát
és megbízási szerzôdést adnak át,
ami azt a tényt feltételezi, hogy legálisan alapított vállalkozásokról van szó, amelyek ugyanakkor
félrevezetô hivatkozásokkal, megfélemlítéssel csalják ki jellemzôen
idôs, ill. döntésükben korlátozott
áldozataiktól a pénzt.
Ezúton határozottan leszögezzük,
hogy Társaságunknak, mint a településükön mûködô víziközmû
szolgáltatónak
munkatársai
nem, ill. nem ilyen módon végzik ellenôrzési tevékenységüket;
munkatársaink minden esetben
vízmûves jármûvel, Fejérvizes ruhában, és fényképes kitûzôvel jelennek meg az ellenôrzésbe vont
felhasználóknál, ill. mindenkor értesítést kapnak az érintett hatóságok (Rendôrség, Járási hivatal).
Az üggyel kapcsolatban társaságunk honlapján közzé tettünk egy
értesítést, ill. Üzemmérnökségünk
közvetlenül is felvette a kapcsolatot
a Bicskei Rendôrkapitánysággal”.

2015. augusztus

Helyszíni tanácsadás és kisfilmek
a TÁMOP-3.1.6-11/4-2011-0008
pályázat keretében
Kölcsönözhetô fejlesztôeszközökkel, oktatófilmekkel is
segítjük a gyermekeket, szülôket és pedagógusokat.
A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye, valamint
partnere a Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztô Speciális Szakiskola és Kollégium a TÁMOP-3.1.6-11/4-2011-0008 pályázat keretében
szolgáltatásaiknak bôvítését, fejlesztését valósítja meg. Ennek keretében az
interneten http://fejermepsz.hu/eszkozkolcsonzo/moodle/ címen is elérhetô
eszközkölcsönzô jött létre, melyet pedagógusok, gyógypedagógusok, fejlesztô
pedagógusok, egyéb szakemberek vehetnek igénybe.
Olyan fejlesztôeszközök és játékok kölcsönözhetôk, amelyek a gyermekek
eredményesebb fejlesztését szolgálják. Az érdeklôdôk könnyen tájékozódhatnak a felületen, mert a játékok, eszközök fejlesztési területek szerint csoportosításban találhatók. Egyes eszközök használatát oktatófilmeken is bemutatjuk,
ezzel is támogatva az eszközök felhasználóit.
A pályázat lehetôséget teremt arra, hogy helyszíni tanácsadással, egyéni
portfóliók kidolgozásával személyre szabott segítséget nyújtsunk a speciális
eszközök használatához a sérült gyermekeket nevelô családok számára.

Szent István napi Sakkverseny

Augusztus 20-án 10 órai kezdettel
sakkversenyt hirdetünk a faluházban.
Jelentkezni lehet személyesen a faluházban nyitva tartási idôben,
vagy e-mailen a faluhaz@gmail.com címen.
A versenyt legalább 8 fô jelentkezése esetén tudjuk megtartani.

2015. augusztus
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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

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

Dr. Mayer András
Általános orvos
Háziorvostan szakorvos
Üzemorvostan szakorvos

Dr. Mayerné Dömény Magdolna
Körzeti ápolónô
Lukácsné Kovács Andrea
Körzeti ápolónô

MAYERMED Kft., Telefon: (22) 580-017, (20) 9339-487
Baracska II. sz. körzet rendelési ideje
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Rendelés gyermekeknek
12–14
10–11
13–14
10–11
9–11

Rendelés felnôtteknek
14–16
8–10
14–16
8–10
8–9

Gyógyszertári ügyelet

Kiegészítô vizsgálatok
(injekciók, labor, EKG, eredmények kiadása)
Hétfô
11–12
Kedd
7–8
Szerda
12–13
Csütörtök
7–8
Péntek
7–8

Ercsi: augusztus 1., 2., 22., 23., szeptember 12., 13.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8......................................(25) 505-790
Martonvásár: augusztus 8., 9., 29., 30., szeptember 19., 20.
2462 Martonvásár, Budai út 11................................(22) 569-146
Ráckeresztúr: augusztus 15., 16., szeptember 5., 6., 26., 27.
2465 Ráckeresztúr, Hôsök tere 4/5...........................(25) 455-812

Dr. Kolumbán Ottilia
belgyógyász szakorvos, háziorvos
Illyés ÉvaTóth Erika
szakápoló
eü. asszisztens
Dr. Kolumbán Családorvosi Bt., (30) 395-4044

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.

Hasznos információk
Fontosabb telefonszámok

Rendôrség

Általános segélyhívó............................................................... 112
Mentôk.................................................................................. 104
Tûzoltóság.............................................................................. 105
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
Telefonszám...........................................................(30) 377-4386
Honlap: http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
E-mail: baracskaipolgarorseg@gmail.com
A támogatásokat fogadó számlaszám:
K&H Bank 10403174-50526772-82871006

Baracskai Polgármesteri Hivatal
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 Hivatali ügysegéd ügyfélfogadási ideje
Baracskán minden héten, csütörtökön 13–16 óráig van a tanácsteremben.

2015. augusztus

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

Községi Könyvtár

Martonvásári Járási Hivatal
Hivatalvezetô: Dr. Koltai Gábor
Hivatalvezetô helyettes: Dr. Varga Márta
Titkárság..................................................................(22) 569-280

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

Faluház

• Kormányablak Osztály
Martonvásár, Budai út 1. .........................................(22) 460-081
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 7–17 óráig; kedd: 8–16 óráig;
szerda: 8–16 óráig; csütörtök: 8–18 óráig; péntek: 8–16 óráig

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

• Okmányirodai Osztály
2451 Ercsi, Fô u. 20.................................................(25) 515−639
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 8–12 óráig, 13–16 óráig;
kedd: 8–12; szerda: 8–12 óráig, 13–17 óráig;
csütörtök: nincs ügyfélfogadás; péntek: 8–12 óráig

Kápolnásnyék, Tó u. 20.
Nyitva tartás: kedden 8–12 óráig, csütörtökön 14–18 óráig.

• Hatósági és Gyámügyi Osztály
2462 Martonvásár, Budai út 1.
Szociális ügyek................................... (22) 569−285, (22) 569−286
Egyéb hatósági ügyek......................... (22) 569−283, (22) 569−284
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 8–12 óráig, 13–16 óráig;
kedd: 8–12; szerda: 8–12 óráig, 13–17 óráig;
csütörtök: nincs ügyfélfogadás; péntek: 8–12 óráig
• Gyámügyek
2462 Martonvásár, Budai út 1..................................(22) 569−288
2451 Ercsi, Fô u. 27.......................... (25) 515−610, (25) 515−641
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 8–12 óráig, 13–16 óráig; kedd: nincs
ügyfélfogadás; szerda: 8–12 óráig, 13–17 óráig;
csütörtök: nincs ügyfélfogadás; Péntek: 8–12 óráig
• Foglalkoztatási Osztály
2451 Ercsi, Fô u. 34.................................................(25) 520−750
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 8−14 óráig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8−14 óráig; Csütörtök: 8−14 óráig;
Péntek: 8−12 óráig
2462 Martonvásár, Budai út 1.
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 8-12 óráig; Csütörtök: 8-12 óráig

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

E-on ügyfélfogadási iroda

Sportolási célra 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 Oláh Józsefnél lehet jelezni a 06-20-5983799 telefonszámon. Engedély nélkül a pálya nem használható!
Amennyiben a mûfüves pályára bizonyíthatóan, illetéktelenül magánszemély hatol be, ezen cselekedetével birtokháborítást követ el, melynek következményeként az önkormányzat, mint a mûfüves pálya tulajdonosa, birtokvédelmi eljárást kezdeményez az engedély nélkül behatolóval szemben.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
szeretett édesanyánk özv. Juhász Jánosné
temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, gyászunkban
együttérzésüket fejezték ki.
Gyermekei

Termelôi piac
A Baracska, Kossuth u. 18. szám alatti termelôi piac
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