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Tisztelettel és szeretettel meghívunk minden kedves lakost

a községi karácsonyi ünnepségre,
melyet 2015. december 18-án, pénteken tartunk.
A Római Katolikus Templomban 17 órakor kezdôdik
a Kozma Ferenc Általános Iskola tanulóinak és pedagógusainak mûsora,
azt követôen pedig a Faluházi vendéglátásra várjuk Önöket,
ahol a Baracskai Dalkör énekel.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket
és sikeres új esztendot kíván
Baracska Község Önkormányzat Képviselo-testülete
A tartalomból
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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 november 5-én megtartott rendkívüli ülésen nem vett részt Boriszov Zoltán polgármester és Dr. Mayer András
képviselô. A Martonvásári Járási Hivatal részérôl jelen volt Dr. Varga Márta
vezetôhelyettes.
– Elfogadásra került a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti eseményekrôl szóló írásos polgármesteri beszámoló.
– Az önkormányzat költségvetésének
2015. I. félévi teljesítése 144.748 ezer forint bevételi fôösszeggel és 129.827 ezer
kiadási fôösszeggel került megállapításra és elfogadásra.
– 5 igen szavazattal elfogadásra került
a jegyzô tájékoztatása a Baracskai Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésében keletkezett bérmegtakarításról,
melyet jutalmazásra kíván felhasználni.
– Tudomásul vette testületünk a polgármester írásos elôterjesztését, miszerint
a polgármesteri hivatalnál keletkezett
bérmaradvány tehére a jegyzôt egy havi
bruttó bérének megfelelô összegû jutalomban részesíti.
– A képviselô-testület 4 igen és 1 nem
szavazattal Boriszov Zoltán polgármester részére, több éves munkájának elismeréseként egy havi bruttó illetményének megfelelô jutalmat állapított meg.
(Igennel szavazott: Becsei Andrásné,
Csapó András, Pintérné Bernyó Piroska,
Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia, nemmel
szavazott: Dr. Herczeg József.)
– A polgármester 2015. évi cafetériakeretösszegét – a
köztisztviselôkével
megegyezôen – bruttó 200.000 Ft-ban
állapította meg testületünk és a cafetéria
keret igénybevételének részletes szabályaira, az elszámolás rendjére és a vis�szatérítés szabályaira vonatkozóan a Baracskai Polgármesteri Hivatal 2015. évi
Cafetéria szabályzata rendelkezéseit alkalmazza.
– A Baracska-Kajászó-Vál Viziközmû
Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô
Intézményi Társulás 2015. évi költségvetése I. félévi teljesítését 7.772 ezer forint
bevételi fôösszeggel és 2.920 ezer forint
kiadási fôösszeggel került jóváhagyásra.
– Elfogadásra került a a Baracskai Polgármesteri
Hivatalban
foglalkoz
tatott
közszolgálati
jogviszonyban
álló köztisztviselôk és közszolgálati ügykezelôk szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint
a szociális és kegyeleti támogatásokról
szóló rendelet.
– Egybehangzó igen szavazatokkal ke-

rült elfogadásra a szociális tüzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet is.
(A rendeletet a Kidoboló novemberi számában olvashatták.)
– Egy pontjában módosításra került
az üzletek éjszakai nyitva tartásáról, a
felügyeleti díjról, valamint az üzletek
mûködésével összefüggésben elkövetett
jogellenes cselekmények ellenôrzésének
rendjérôl szóló 23/2015. (IX.04.) önkormányzati rendelet.
– Megalkotásra került a települési szilárd hulladék gyûjtésérôl és elszállításáról szóló rendelet. (A rendelet megtalálható a Kidoboló novemberi számában.)
– Elfogadásra került a nem közmûvel
összegyûjtött
háztartási
szennyvíz
begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatás
helyi szabályairól szóló rendelet. (A rendelet e lapszámban olvasható.)
– A tapasztalatok figyelembevételével elfogadásra került a mûvelôdésszervezô
beszámolója a 2015. évi Falunapról.
– Elfogadásra került a II. számú háziorvosi szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámolója.
– Az érintett orvosok távolléte miatt ismét elnapolásra került az I. számú háziorvosi szolgálat és a fogászati szolgálat
2014. évi munkájáról szóló beszámolójának tárgyalása.
– Megtárgyalásra és elfogadásra került a Szent László Völgye Segítô Szolgálat Baracska településen végzett 2014.
évi gyermekvédelmi és szociális szakmai
munkájáról szóló beszámolója.
– Úgy határozott testületünk, hogy
2016. január 1. napjától a családsegítô
és gyermekjóléti feladatok ellátását továbbra is társulási formában, a Szent
László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás útján kívánja ellátni.
– Megtárgyalásra és elfogadásra került a Váli Önkormányzati Tûzoltóság
beszámolója a település tûzvédelmi
helyzetérôl, a tûzvédelem érdekében tett
intézkedésekrôl, és az azzal kapcsolatos
feladatokról.
– Azt a döntést hozta testületünk, hogy
az állati melléktermékek elszállítására és kezelésére vonatkozó kötelezô
önkormányzati feladatai ellátására az
ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörûen
Mûködô Részvénytársasággal (1097 Budapest, Illatos út 23.) köt „Szolgáltatási
szerzôdés”-t.
– Elfogadásra került a Baracskai Polgármesteri Hivatal 2014. évben végzett
tevékenységérôl szóló jegyzôi beszámoló
– Megtárgyalásra és elfogadásra került

a Baracskai Polgármesteri Hivatal felülvizsgált Szervezeti és Mûködési szabályzata.
– Minden képviselôre vonatkozóan
megtörtént – név szerinti szavazássala köztartozásmentes adatbázisba való
felvételérôl szóló igazolás bemutatásának tudomásul vétele, valamint az, hogy
minden képviselô a jogszabályban elôírt
határidôn belül teljesítette vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét. (E témák ismételt tárgyalására a Fejér Megyei Kormányhivatal elôírása végett került sor.)
– Elfogadásra került Baracska Község
Helyi Esélyegyenlôségi Programjának
felülvizsgált Intézkedési Terve és a HEP
egységes szerekezetbe foglalása.
– Arról határozott testületünk, hogy az
Emlékpark, játszótés és a Faluház udvara térfigyelô rendszerének kiépítésével a
csókakôi székhelyû VIDIKON Kft-t bízza meg bruttó 1.357.800 Ft összegû árajánlata alapján. Az összeg az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
tartalékkeretébôl kerül kifizetésre.
– Kérésükre úgy döntött testületünk,
hogy a Baracskai Öregfiúk csapatának
az új sportköri vezetés cégbírósági átvezetéséig ingyenesen biztosítja a sportpálya és öltözôjének használatát.
– Oxifa beszerzésének lehetôségérôl a
2016. évi költségvetés elfogadásakor
dönt testüleltünk, a szolgáltatási szerzô
désre vonatkozó ajánlatot nem tárgyalta.
– Magyarország
Miniszterelnökének
és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelôs Államtitkárság felhívására, a kárpátaljai magyar közösség újabb
támogatására 20.000 Ft forrást biztosít
testületünk az önkormányzat 2015. évi
költségvetésében tervezett Civil alap terhére.
– Képviselô-testületünk
hozzájárult,
hogy az Árpádnemzetség Hagyomány
ôrzô és Kézmûves Kh. Egyesület a használatra átadott 18/7 hrsz.-ú ingatlanon
tûzrakó helyet építsen és asztalt helyezzen el. Döntés született arra vonatkozóan is, hogy a Kossuth u. 18. szám alatti üresen álló lakrészt az 2016. március
31. napjáig szóló határozott ideig, heti
egy alkalommal használhatja az Egyesület. A megjelölt idôpontot követô
használati igény a 2016. évi civil szervezetek részére kiírt pályázat alapján
terjeszthetô elô.
– Úgy határozott képviselô-testületünk,
hogy az elkészített értékbecslés alapján 50 ezer Ft-ért megvásárolja a 31/5
hrsz-ú, 153 m 2 nagyságú árok mûvelési
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ágú ingatlant. Az ingatlan megvásárlása
a vízrendezés végett szükséges.
– Tájékoztatást adott a jegyzô a faluház
és eszközei használatára vonatkozó, eddig meg nem fizetett bérleti díj behajtására tett intézkedésérôl.
– Döntés született arról, hogy testületünk a 2016. januári ülésén fogja tárgyalni az utcanevek rendezésének témáját.
– Az Arany János Tehetséggondozó
Programban vészt vevô két diák támogatását vállalja Képviselô-testületünk 5
tanéven keresztül, tanévenként 10 hónapra, havi 3.000 Ft ösztöndíjjal, amen�nyiben felvételt nyernek a megjelölt középiskolába.
– A Kossuth utca közepén új buszmegálló építésérôl született döntés, mely beruházás a tervek szerint még a 2015. évben
megvalósul.
– Képviselô-testületünk
100.000 Ft
rendkívüli támogatást nyújt a Baracskai Polgárôrség részére a 2015. évi tartalékkeret terhére azzal a megkötéssel,
hogy az összeget a 2016. évi támogatási összegbôl Baracska község házipénztárába visszafizeti.
– 1.500.000 Ft összeg erejéig kátyúzási munkálatokat végeztet testületünk a
Puhi-Tárnok Út- és Hídépítô Kft-vel.
– A Kozma Ferenc Általános Iskolába járó tanulók és a helyi óvodába járó
gyermekek részére személyenként ezer
forint összegû támogatás került meghatározásra mikulási ajándékra. Az ajándékok megvásárlására és azoknak a
gyermekek részére történô szétosztására az intézményvezetôk segítségét kéri
képviselô-testületünk.
A november 26-án megtartott soros
ülésen nem vett részt Dr. Herczeg József képviselô. A Martonvásári Járási Hivatal részérôl Dr. Varga Márta
vezetôhelyettes volt jelen.
– Átcsoportosítások és könyvelés technikai követelmények miatt módosításra
került az önkormányzat 2015. évi költségvetése.
– Megtárgyalásra és elfogadásra került
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése. Az ös�szevont bevételi fôösszeg 302.291 ezer
forintban, a kiadási fôösszeg 186.479
ezer forintban került megállapításra.
– Elfogadásra került a Baracska-KajászóVál Víziközmû Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô Intézményi Társulás
2015. évi költségvetésének módosítása,
valamint a Társulás I-III. negyedévi költségvetési teljesítése.
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– Képviselô-testületünk felülvizsgálta a
helyi adókról szóló rendeletét. Az adónemekben valamint összegükben nem
eszközölt módosítást. A helyi iparûzési
adó vonatkozásában a háziorvosok és
vállalkozó védônôk számára sem került
megállapításra mentesség vagy kedvezmény.
– Felülvizsgálatra került a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló rendelet,
és a jogszabályváltozások figyelembevételével elfogadásra került annak módosítása.
– Módosításra került a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
18§-ának egyik bekezdése, mely a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást érinti.
– Testletünk elfogadta a Baracska-Kajá
szó Védônôi Szolgálat közös fenntartásának megszüntetésére vonatkozó Megállapodást. A megszûnés végett új rendelet került megalkotásra az egészségügyi
alapellátási körzetekrôl, mely 2016. január 1-jétôl lesz hatályos.
– Elfogadásra került a PIT Bizottság elnökének tájékoztatója, melyet a Bursa
Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról
adott. Az „A” tipusú pályázat alapján 7
fô felsôoktatási tanintézményben tanuló
nappali tagozatos hallgató részesül havi
4.000 Ft támogatásban, a „B” típusú pályázat alapján 1 hallgató fog támogatásban részesülni.
– A gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagnormájának szeptemberi változása, valamint az étkeztetést végzô vállalkozó támogatása miatt módosításra került a vállalkozási díj összege, mely
2016. január 1-jétôl kerül alkalmazásra.
– Elfogadásra került az önkormányzatra vonatkozó 2016. évi belsô ellenôrzési
terv.
– A képviselô-testület tudomásul vette a
tájékoztatását, miszerint az önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó jogszabályban meghatározott adatainak körét a
jegyzô a helyben szokásos módon évente közzéteszi.
– Testületünk elfogadta a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását.
– Véleményezésre, illetve jóváhagyásra
került Martonvásár Város Önkormányzata Képviselô-testületének rendelet-tervezete, amely a személyes gondoskodást
nyújtó szociális alapellátások térítési díjáról és igénybevételük rendjérôl szól.
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– Képviselô-testületünk úgy határozott,
hogy Megbízási szerzôdést köt a Szent
László Völgye Segítô Szolgálattal a háziorvosok által levett vérminták Szent
György Kórház központi laboratóriumába történô szállítására. A felmerülô költségek három egyenlô részre kerülnek elosztásra, amelybôl egyrészt az önkormányzat, egy-egy részt pedig a háziorvosok fizetnek.
– Megtárgyalásra és elfogadásra került a
fogorvosi szolgálat 2014. évben végzett
munkájáról szóló beszámolója.
– A rendelési idô valamint egy helyet
tesítô orvos személyében történt változás miatt módosításra került a fogorvosi
Feladatellátási Szerzôdés.
– Megtárgyalásra és elfogadásra került
az I. számú háziorvosi szolgálat 2014.
évben végzett munkájáról szóló beszámolója.
– A Szent László Völgye Bóbita Óvoda nyitvatartásával kapcsolatosan az a
képviselô-testület álláspontja, hogy a
legközelebbi alapdokumentum módosítások alkalmával bizonyos javaslatokat
vegyenek figyelembe.
– A képviselô-testület egyetért a jelenlegi kötelezô felvételt biztosító általános
iskolai körzethatárral, nem javasolja annak módosítását.
– Egy alapítványi kérelmet forráshiány
miatt nem tudott támogatni a testület.
– Egyebekben az avar és kerti hulladék
égetésére vonatkozó jogszabályt, valamint az ebtartásra vonatkozó jogszabályt be nem tartókkal kapcsolatos szabálysértési eljárás megtételére hívta fel
testületünk a jegyzô figyelmét.
A november 27-i közmeghallgatáson
nem vett részt Dr. Herczeg József és
Tóthné Dr. Kolumbán Ottilai képviselô.
A Martonvásári Járási Hivatal részérôl
Dr. Koltai Gábor hivatalvezetô volt jelen. A lakosság részérôl 6 fô jelent meg.
– Boriszov Zoltán polgármester tájékoztatást adott a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról, majd a 2016. évi
célkitûzésekrôl szólt.
– A választópolgárok részérôl az Ercsi
Egészségügyi Központba történô eljutás nehézségeirôl, az avar és kerti hulladék égetés idôpontjával, a településen érezhetô bûzhatással kapcsolatosan érkezett észrevétel, illetve a Baracskai Polgármesteri Hivatalban dolgozó
köztisztviselôk munkavégzésére vonatkozóan hangzott el elismerés.
Becsei Andrásné
alpolgármester
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Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének 28/2015.(XI.06.) önkormányzati rendelete

a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz
begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következôket rendeli el:

1. Általános rendelkezés
1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya a nem közmûvel összegyûjtött
háztartási szennyvíz begyûjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggô szolgáltatás teljes körére
terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a nem közmûvel
összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást
ellátó gazdálkodó szervezetre, valamint Baracska község területén a közszolgáltatást igénybe vevô ingatlanok tulajdonosaira, használóira (továbbiakban: tulajdonos), ahol a nem
közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz keletkezik.
2. A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátásának rendje
2.§ (1) A rendeletben meghatározott területen keletkezô nem
közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését közszolgáltatási szerzôdés alapján 2015. december 31. napjáig Baracska
község területén a nem közmûvel összegyûjtött háztartási
szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult közszolgáltató: Fehér Gyula 2472
Kajászó, Rákóczi u. 15. szám alatti székhelyû egyéni vállalkozó (továbbiakban: közszolgáltató).
(2) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatást igénybe vevô
részére számlát kiállítani.
(3) A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz elszállítására és ártalommentes elhelyezésére – jelen rendeletben szabályozott módon – az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatás kötelezô igénybevétele útján köteles gondoskodni.
3.Az önkormányzat nem közmûvel összegyûjtött háztartási
szennyvízzel kapcsolatos feladatai
3.§ (1) Az Önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek,
mint közfeladat (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli
ingatlanok esetében a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésének szervezésérôl, fenntartásáról és
ellenôrzésérôl.
(2) A Képviselô-testület feladata a nem közmûvel összegyûjtött
háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás tekintetében különösen:
a) a közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelôen a közszolgáltató kiválasztása, e rendeletben meghatározott idôtartamra és feltételekkel,

b) a közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerzôdés megkötése,
c) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása,
d) gondoskodás a közszolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek érvényesítésérôl.
4. A közszolgáltatási szerzôdés létrejötte, tartalmi elemei,
igénybevételének módja
4.§ (1) A képviselô-testület a közszolgáltatási szerzôdést a
nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtést
végzô közszolgáltatóval határozott idôre, de legfeljebb 10
évre szólóan köti meg. A közszolgáltatási szerzôdés nyilvános.
(2) Az összegyûjtött szennyvizet a Fejérvíz Zrt. által üzemeltetett baracskai szennyvíztelepen, az erre a célra kialakított
mûtárgyba üríti.
5. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
5. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkezô
vagy onnan származó, az ideiglenes tárolásra szolgáló
közmûpótló létesítmények ürítésébôl származó, a közüzemi csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvizet a külön
jogszabályban meghatározott mûszaki és közegészségügyi
elôírások és az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági
elôírások szerint gyûjteni, valamint azt a közszolgáltatónak
bejelenteni és átadni.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint
gyûjtött, nem közmûvel elvezetett háztartási szennyvízre vonatkozó, az önkormányzat által szervezett kötelezô közszolgáltatást a szükséges rendszeres idôközönként igénybe venni.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán a nem
közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltatónak átadni, a közszolgáltató szállító eszközeit a vele
egyeztetett idôpontban igénybe venni, és részére a közszolgáltatási díjat megfizetni.
(4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre, külön írásbeli szerzôdéskötés nélkül. A jogviszony kezdô
idôpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdésérôl és lényeges feltételeirôl az
ingatlantulajdonost tájékoztatta.
(5) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közmûvel
összegyûjtött háztartási szennyvíz gyûjtése során megfelelô
gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a szennyvíz mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne
szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanra való bejutással is biztosítani a gyûjtôhely
megközelíthetôségét a közszolgáltató szállító gépjármûve
számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.
(6) Amennyiben az ingatlantulajdonos kötelezettsége a közszolgáltatás igénybevételére bármely ok miatt megszûnik, annak tényét a kötelezettség megszûnésétôl számított 15 napon
belül köteles írásban bejelenteni a közszolgáltató felé.
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(7) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közmûvel
összegyûjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén zárt, vízzáró kivitelû közmûpótló létesítménybe
összegyûjteni.
6. § (1) A közmûpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethetô. Tilos a közmûpótló létesítménybe mérgezô-,
tûz-, és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb
olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyûjtést
végzô vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerû mûködését
és mûtárgyainak állagát.
(2) Ismeretlen összetételû szennyvizet veszélytelenségének
vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak
kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató – a jogszabályi elôírásoknak megfelelô intézkedések mellett – megtagadhatja annak elszállítását.
6.Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség
7. § ( 1) A közszolgáltatással összefüggô személyes adat
csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhetô.
(2) A közszolgáltató megfelelô technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról.
(3) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggô személyes adatokat (név, lakcím, születési hely és idô, anyja neve)
a tulajdonos azonosítására, a közüzemi szerzôdés teljesítésével, jogszabályban elôírt ellenôrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok behajtására használhatja fel.
(4) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggô személyes adat nyilvánosságra hozatalára.
7. A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével kapcsolatos kötelezettségek
8. § (1) A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvizet csak a vízügyi hatóság által kijelölt leürítô helyen lehet
elhelyezni, leereszteni és ártalmatlanítani. A leeresztés során a közegészségügyi és mûszaki elôírások megtartásának
ellenôrzésére a leürítô hely üzemeltetôje is jogosult.
(2) A leürítô helyen elhelyezhetô nem közmûvel összegyûjtött
háztartási szennyvíz mennyiségét és minôségét, az ürítés
módját és idôpontját a vízügyi hatóság külön jogszabályi
elôírás szerint határozza meg.
8.A közszolgáltatás ellátásával összefüggô egyes kérdések
9. § (1) A közszolgáltató, ha az ingatlantulajdonos nem kér
kifejezetten késôbbi szállítási idôpontot, mindenkor köteles
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az ingatlantulajdonos bejelentésétôl számított 3 munkanapon belül a közszolgáltatást elvégezni.
(2) A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtése, elszállítása és ártalmatlanítása csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetben
szüneteltethetô vagy korlátozható.
9.A közszolgáltatási díj megállapítása, fizetésének módja
10. § (1) A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz
begyûjtéséért, elszállításáért és ártalommentes elhelyezéséért a tulajdonos meghatározott díjat köteles fizetni, melyet
a munka elvégzésekor, a helyszínen kell kiegyenlíteni. Az elvégzett szolgáltatásról és a megfizetett díjról a tulajdonos a
helyszínen a közszolgáltatótól számlát kap.
(2) Az alkalmazható legmagasabb közszolgáltatási díjat a
Képviselô-testület állapítja meg a vonatkozó jogszabályi
elôírások alapján általános forgalmi adó nélkül meghatározott egységnyi díjtételekkel.
(3) A közszolgáltatót megilletô díj kéttényezôs, melynek legmagasabb mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(4) A lakossági nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz esetében a közszolgáltatásért fizetendô díjat csökkenteni
kell a Magyarország mindenkori éves költségvetésérôl szóló törvényben meghatározott központosított támogatás ös�szegével.
(5) A közszolgáltatási díj meghatározását, vagy felülvizsgálatát megelôzôen a közszolgáltató részletes díj javaslatot készít
a (3)-(5) bekezdésben is foglaltakra tekintettel, melyhez köteles költségelemzésen alapuló és a jogszabályoknak megfelelô
díjkalkulációt készíteni a következô díjfizetési idôszakban alkalmazni javasolt egységnyi közszolgáltatási díjtételek alátámasztására.
10. Záró rendelkezések
11. § (1) A rendelet 2015. november 15-én lép hatályba
(2) Hatályát veszti Baracska Község Önkormányzata Képvi
selô-testületének a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelezô helyi közszolgáltatásról
szóló 3/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet.
Boriszov Zoltán
polgármester

Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô

Záradék:
A rendelet kihirdetése megtörtént: 2015. november 6-án.
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének 31/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díj helyi szabályairól
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26.
§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Me-

gyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fôosztály véleményének kikérésével, a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következôket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§(1) E rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (Ktd.) 2. § a) pontjában
meghatározott kibocsátóra terjed ki.
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(2) E rendelet tárgyi hatálya a Ktd. 2. § b) pontjában és a 3. §
c) pontjában meghatározott talajba juttatott szennyvízre terjed ki.
(3) E rendelet területi hatálya kiterjed Baracska község közigazgatási területén minden kibocsátóra, akit az 1. § (4) bekezdése alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terhel.
(4) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátót terheli.
(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (2) bekezdésében meghatározott kibocsátót.
A talajterhelési díj megállapítása
2.§(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania,
bevallania és megfizetnie a Ktd. 16. § és 17. §-ban meghatározottak szerint.
(2) A talajterhelési díjat a kibocsátó a Ktd. 12. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével állapítja meg.
(3) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e rendelet 1. melléklete határozza meg.
(4) A talajterhelési díj alapja csökkenthetô azzal a számlával
igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából az arra feljogosított szervezettel szállíttat el, és annak a
nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz jogszabályi
elôírások szerinti elhelyezését igazolja.
Az átalány megállapításának szempontjai
3. § Mérési lehetôség hiányában az átalány mértékét az állami tulajdonú közüzemi vízmûbôl szolgáltatott ivóvízért,
illetôleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamû használatáért fizetendô díjakról szóló 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 3. melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell
megállapítani.
Igazoltan elszállított szennyvíz
4. § A kibocsátó a talajterhelési díj alapját jogosult csökkenteni a Ktd. 14. §-ában meghatározott igazoltan elszállított
szennyvíz mennyiségével.
A talajterhelési díj bevallása
5. § A kibocsátó a talajterhelési díj bevallási kötelezettségét
az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthetô bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008.
(XII.31.) PM rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével és Baracska község jegyzôjéhez történô benyújtásával teljesíti.
Díjkedvezmények és mentességek
6. § Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete sem
díjkedvezményt, sem mentességet nem állapít meg.
A talajterhelési díj befizetése
7. § A kibocsátó a talajterhelési díjat a bevallással egyidejûleg
készpénz-átutalási megbízással, vagy banki átutalással Baracska Község Önkormányzata „Talajterhelési díj beszedési
számla” megnevezésû, 11736082-15362814-03920000 számú
számlájára fizeti be.
A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás
8. § (1) A Baracska község közigazgatási területén ivóvíz közszolgáltatást ellátó közüzemi víz- és csatornaszolgáltató a
tárgyévet megelôzô évi
a) a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá nem kö-
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tött ingatlanokról,
b) a közcsatornára történô év közbeni ingatlan rákötésekrôl és
azok idôpontjáról,
c) vízfogyasztásukról,
d) locsolási célú felhasználásukról, ha locsolási vízmérôvel
rendelkeznek ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1.
napjáig adatot szolgáltat Baracska Község Jegyzôjének.
(2) A Baracska község közigazgatási területén nem közmûvel
összegyûjtött háztartási szennyvíz elszállítását végzô közszolgáltató a tárgyévet megelôzô évben elszállított szennyvíz
mennyiségérôl ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1.
napjáig adatot szolgáltat Baracska Község Jegyzôjének.
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggô személyes
adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenôrzésére
használja fel az önkormányzati adóhatóság.
Talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenôrzés
9. § Baracska Község Jegyôje a kibocsátók által benyújtott bevallásokat, teljesített befizetéseket az adatszolgáltatók által
szolgáltatott adatok alapján az adózás rendjérôl szóló 2003.
évi XCII. törvényben foglaltak szerint ellenôrzi.
Záró rendelkezés
10. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Baracska Község Önkormányzata
Képviselô-testületének 7/2011.(III.28.) önkormányzati rendelete.
(3) Hatályát veszti Baracska Község Önkormányzata
Képviselô-testületének 8/2012.(IV.1.) önkormányzati rendelete.
Boriszov Zoltán
Szeleczkyné Szabó Katalin
polgármester
jegyzô
Melléklet
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
31/2015.(XI.27.) önkormányzati rendeletéhez
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetôség hiányában az átalány alapján meghatározott víz
mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási
célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.
A díj mértéke: TTD = E x A x T, ahol:
• TTD: a fizetendô éves talajterhelési díj,
• E: az egységdíj (Ft/m3),
• A: a díjfizetési alap (m3),
• T: Baracska Község közigazgatási területére vonatkozó, a
felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 3. melléklete 1. táblázata alapján, melynek mértéke – a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévô települések besorolásáról szól,ó 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelettel összhangban
–
• a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V.22.) Korm.rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontja
alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági eljárás hatálya alá
tartozó talajterhelési esetén: 1,5 (T)
• a z a) ponton kívüli esetekben a vízjogi engedély hatálya alá
tartozó talajterhelés esetén 2.0.
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Jegyzôi sorok
Eb bevallás
Köszönettel tartozom azon eb-tulajdonosoknak, akik a november 30-i határidôn belül eleget tettek eb bevallási kötelezettségüknek, viszont felhívom azok figyelmét, akik ezt nem tették
meg, – a szankció elkerülése érdekében – legkésôbb 2015. december 31. napjáig azt mindenképpen pótolják! Azok, akik ezt
a határidôt is elmulasztják, mulasztási bírságra számíthatnak az
ebrendészeti hozzájáruláson felül!

Tisztelt Baracskaiak! A Baracskai Polgármesteri Hivatal dolgozói és a magam nevében Békés Karácsonyi Ünnepeket és Örömökben gazdag Új Esztendôt kívánok Baracska minden lakójának Weöres Sándor szavaival:
„Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek
javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad
a föld, fölötted az ég, benned a létra”
Szeleczkyné Szabó Katalin jegyzô

Egyház

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
2015. december 8. – a világegyházban és egyházmegyénkben az
Irgalmasság Szentévének ünnepélyes megnyitása a Boldogságos
Szûz Mária Szeplôtelen Fogantatásának ünnepén.
Ferenc pápa afrikai útja során néhány nappal korábban megnyitotta a szentévet Banguiban. Ez a föld oly sok év óta szenved a háború, a gyûlölet, a megnemértés és a béke hiánya miatt. Itt ezen a szenvedô földön imádkozott a többi országért is,
ahol háború dúl. Kérjük a békét az egész világ, minden ország

számára!
A karácsonyi szentmisék rendjét Béla atya késôbb hirdeti és a
hirdetôtáblán olvasható lesz, illetve a szentév aktuális eseményei is.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok Tóth Béla atya és
az egész egyházközség nevében a Kidoboló minden kedves Olvasójának!
Hasap Jánosné

Óvoda

„Aki Márton napján libát nem eszik…”

Így kezdôdött a jóslás a nép ajkán. A legenda szerint a koldusnak fél köpenyét
odaadó, és ennivalóját megosztó Szent
Mártont jóságáért a nép püspökének választotta, ám ô végtelen szerénységében
elmenekült a kihívás elôl, és a libák óljában akarta kivárni, amíg elül a por. Ám

az ostoba szárnyasok meghiúsították tervét, mert éktelen gágogásukkal elárulták a rejtekhelyet. Ezért állunk kegyetlen
bosszút ilyentájt a libákon. A rigmus folytatásaként: „… aki ilyenkor libahúst nem
eszik, az egész éven át éhezik.”
Nos, a libák végnapjait nem éleztük ki

ennyire az óvodai Márton-napi ünnepségen, de a legendát lefordítva a gyerekek nyelvezetére, a katica csoportosok eljátszották a történetet. A lányok és óvó
nénik kék festô ruhába öltöztünk, a fiúk
pedig mellényt öltöttek, hogy a megjelenésünkkel is hódoljunk a népszokás-
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nak, majd a daliás beköszöntô legény
után a mesélô lány kápráztatta el a közönséget. Elôször méltatta a derék katonákat, élükön Mártonnal, majd a fázós és
éhes koldus viszontagságai után, Márton
töprengését. Végül gyôzedelmeskedett a
nép akarata. Közben a libákat alakító lá-

nyok vásári játékfûzéssel színesítették az
elôadást. Hogy mindenki számára jó szájízzel fejezôdjön be történet, a katica csoportosok megvendégelték a közönséget
libaformájú cukormázas linzersütemén�nyel és kókuszgolyóval.
A késôbbiekben is folytatjuk beszámolón-

kat az óvodai eseményekrôl. A következô
számban olvashatnak arról, hogy a gyerekek hogyan fogadták a Mikulást, - élükön a legkisebbekkel, akik elôször találkoztak vele az óvodában. Majd az adventi készülôdésrôl kaphatnak ízelítôt.
		
Steinné Godó Ágnes

Kedves Olvasó!
Kiemelkedô eredményekrôl számolhatunk be önöknek, és egyben köszönetet
mondunk minden támogatónknak, hiszen eredményeink, lehetôségeink, a támogatók nélkül jóval szerényebbek lennének.
Ebben az évben két alkalommal vehettünk részt családi nap szervezésében, karöltve a Baba-Mama Klub, és a Keresztény
Családok Köre civil szervezôdésekkel.
Így tartalmasabb programokon tölthették idejüket az érdeklôdôk. A kisebbek
élményszerzésébe ringató foglalkozást, a
nagyobbak részére bábszínházas elôadást
szerveztünk, mellette kreatív foglalkozás,
ügyességi versenyek és finom ebéd szolgálta a változatos kikapcsolódást. A krea-

tív foglalkozásokon nagy sikere volt mind
a pólófestéseknek, mind az idén vásárolt vágó domborító gép használatának.
Ez utóbbi használatra, átadásra került
az óvoda részére, de szándékunk szerint
szívesen adjuk oda közösségi rendezvények színesítésére. A családi napok megvalósítása, anyagi erôforrásokat tekintve
elsôsorban az önkormányzat pályázati támogatási rendszerének köszönhetô, mint
ahogy az óvodából elballagó gyermekek
tarisznyáinak beszerzése is ebbôl a forrásból merített. Az adók 1%-ából befolyt
összegbôl tudtuk fejleszteni az alapítvány
kreatív kelléktárát, valamint minden óvodás gyermek részére egy megközelítôleg
ezer forint nagyságrendû mikulás csomagot állítottunk össze.

Szót kell még ejtenünk azokról a lelkes
szülôkrôl, segítôkrôl, adományozókról,
akik mint minden évben, az idén is komoly segítséget adtak egy-egy program,
rendezvény, gyûjtés szervezésében, kivitelezésében. Ezúton is köszönünk minden, az alapítványunk mûködéséhez hozzátett anyagi, természetbeni, és egyéb értéket nagyságától függetlenül.
Mindenkinek kívánjuk, hogy a karácsonyi ünnepek alatt szeretettel teli, bôséges
csuporból mérjenek mindannyiunknak,
és hogy az eljövendô évben is tudjunk
hozzátenni gyermekeink boldogságához.
Szeretettel és köszönettel a Baracskai
Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöksége.
Turóczi Norbert

2015. december

Kidoboló

9

Rendôrkapitányság  |  Közösség

R e n d ô r ka p i t á n y s á g

Közeleg a szeretet ünnepe a Karácsony!
Az ünnepi forgatagban is vigyázzunk értékeinkre!
Az ünnepek közeledtével fokozott figyelmet érdemes fordítanunk értékeink védelmére. A karácsonyi bevásárlások szinte mágnesként vonzzák a zsebtolvajokat.
Az elkövetés helyszínei elsôsorban a bevásárló központok, áruházak, piacok,
pénzintézetek, vasútállomások és pályaudvarok, valamint a nagy tömegeket vonzó rendezvények. A bûncselekmények
megelôzése érdekében kérjük, vegyék figyelembe az alábbiakat és fogadják meg
tanácsainkat!
Ha nagyobb pénzösszeggel indulnak el
vásárolni, azt lehetôleg ne egy helyre, hanem kisebb címletekben több helyen tartsák táskájukban. Ezzel is megelôzhetik
azt, hogy egy óvatlan pillanatban az
Önöknél lévô készpénzt, egy mozdulattal kiemelhessék a táskájukból. Ne tegyen egy helyre pénztárcát, hitelkártyát,
okmányokat.
Ne tartson okmányokat, értékeket hátizsák, hátitáska külsô zsebeiben. Viszonylag biztonságos tárolási helyek a belsô
zsebek, vagy övön hordható, illetve a ruházat alatt, nyakba akasztva viselhetô táskák. Ne feledje, hogy az eltûnt okmányok pótlása hosszadalmas utánajárást,
és költségeket von maga után.
Ma már természetes a bankautomaták
használata, a hitelkártyával való pénzfelvétel, fizetés!
Amennyiben megoldható, ne a késô esti,
éjszakai órákban, és ne egyedül vegyenek
fel pénzt az automatákból! A pénzelvételkor az automatánál idegen ne tartózkodjon, ha mégis, inkább keressenek egy
másik pénzfelvevô helyet. Fontos, hogy
a PIN kódot illetéktelen személy ne lássa meg.
Fizetéskor törekedjünk arra, hogy a bankkártyánk ne kerüljön ki látóterünkbôl, ne
legyen lehetôség arra, hogy annak adatait
speciális eszközzel lemásolják, és késôbb
visszaéljenek vele!
Vásárláskor, az áru válogatásakor ne tegye le táskáját, pénztárcáját a pultra, a bevásárlókocsiba.
Ne hagyják a gépkocsi utasterében a kézitáskájukat, mobiltelefon készüléküket, egyéb értéktárgyaikat. Ha nagyobb

értékû elektronikai eszközt vásárolnak,
akkor a vásárlást követôen szállítsák
egyenesen haza, ne álljon az autó még
órákig a parkolóban, tele drága újonnan
vásárolt eszközökkel. A jól szervezett tolvajbandák a parkírozóban is figyelnek és
összehangoltan mûködnek. Pillanatok
alatt kirámolják az autót és már csak hûlt
helyét találjuk dolgainknak.
Tömegközlekedési eszközökön fel- és leszállás közben figyeljen a környezetére
is, táskáját, csomagját lehetôleg szorítsa
magához, ajánlott válltáskáját maga elôtt
fogva közlekedni.
Fokozottabban figyeljen értékeire, ha
forgalmas helyen, tömegben tartózkodik,
utazik.
Karácsony közeledtével egyre gyakrabban találkozhatunk adománygyûjtôkkel
az utcákon és lakókörnyezetünkben egyaránt. Azonban sok esetben az
„adománygyûjtôk” valamilyen nemes
célra hivatkozva próbálják megszerezni a
pénzünket saját maguk számára. A trükkös tolvajok célja, hogy lakásunkba bejutva, figyelmünket elterelve szerezzék meg
pénzünket, értékeinket. Fontos tudni,
hogy a valódi adománygyûjtô szervezetek soha nem kérnek készpénzt, minden
esetben csekk befizetésével lehet ôket támogatni.
Az ünnepek alatt is fogadják kellô óvatossággal a különbözô házalókat! Idegeneket ne engedjenek be az otthonukba!
A bejárati ajtót akkor is tartsák zárva, ha
otthon tartózkodnak!
Ha több napos utazást terveznek, azt ne
hangoztassák idegenek elôtt, hisz ezzel is
felhívják a figyelmet magukra. A szemfüles betörôk alig várják, hogy tudomást szerezzenek olyan lakásról, amely
több napig üresen áll. Utazás elôtt csak
a közvetlen környezetükkel tudassák azt,
hogy nem tartózkodnak otthon. Bízzanak
meg valakit, hogy naponta ellenôrizze a
lakást, a zárakat, nyílászárókat, ürítse a
postaládát. Fontos, hogy lássák a mozgást a lakásban az udvaron, és lehetôleg
különbözô idôpontokban.
Ha a kellôen körültekintô magatartás mellett mégis bekövetkezne bûncselekmény,

haladéktalanul tegyen feljelentést. Ezt
bármelyik rendôri szervnél megteheti,
de célszerû az elkövetés helye szerint illetékes rendôrkapitányságon. Készüljön
fel rá, hogy a feljelentés megtételekor
kérni fogják az ellopott tárgyak listáját,
egyéni azonosításra alkalmas jellemzôit.
Az elkövetôrôl adott pontos személyleírás nagymértékben segítheti a rendôrök
munkáját.
Amennyiben bûncselekményt észlel, kérjük, hívja a 112-es segélyhívó számot!

Boldog és Biztonságos
Karácsonyi Ünnepeket,
illetve
Boldog Új Évet Kívánunk!
Gárdonyi Rendôrkapitányság

Közösség

Köszönet
A Keresztény Családok Köre nevében
ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Boriszov Zoltán polgármester úrnak, Becsei Andrásné alporgálmester
asszonynak és a Baracskai Önkormányzat képviselô-testületének, hogy
az év elején beadott pályázatunk pozitív elbírálásával nagyban hozzájárultak közösségünk terveinek ezévi megvalósításához.
Valamint szeretnénk köszönetet mondani Kupi Gábornak és kollégáinak a
segítségéért.
Kívánunk Áldott Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog
Új
Esztendôt minden kedves olvasónak
és baracskai lakosnak.
Szôllôsy Attila
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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: december 26., 27., 2016. január 16., 17.; február 6., 7.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8......................................(25) 505-790
Martonvásár: december 12., 13.; 2016. január 2., 3., 23., 24.
2462 Martonvásár, Budai út 11................................(22) 569-146
Ráckeresztúr: december 19., 20.; 2016. január 9., 10.; 30., 31.
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
Hétfô: 8–14 óráig, kedd: 13–19 óráig, szerda: 8–14 óráig (ezen belül 8–12 óra iskolafogászat), csütörtök: 8–13 óráig

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
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Adóiroda..................................................................(22) 580-010
Martonvásári Járási Hivatali ügysegéd ügyfélfogadási ideje
Baracskán minden héten, csütörtökön 13–16 óráig van a tanácsteremben.

Martonvásári Járási Hivatal
• Titkárság...............................................................(22) 569-280
• 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
• 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
• 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
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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
• Központi 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

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

E-on ügyfélfogadási iroda
Kápolnásnyék, Tó u. 20.
Nyitva tartás: kedden 8–12 óráig, csütörtökön 14–18 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

Sportolási célra bérbe vehetô

A Kidoboló
szerkesztôsége
meghitt
karácsonyt
és boldog új
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évet kíván!

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
06-20-598-3799 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.

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: január 20. | Várható megjelenés: február 3.

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

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

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlô Bánásmód Hatóság feladata
a hátrányos megkülönböztetéssel okozott
jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Ingyenes

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

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

Helyszín:	Székesfehérvári Álláskeresôk Egyesülete
Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Idôpont:

minden pénteken 10.00–12.00 óráig
További információ, idôpont egyeztetés
munkanapokon 9–14 óra között
a (06-22) 333-460-es telefonszámon
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

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

Ott vagyunk a közelében.
Keresse fel DR. SZATMÁRI ÉVA Fejér megyei
egyenlô bánásmód-referens ügyfélfogadását:
(06-30) 960-2657, eva.drszatmari@gmail.com
vagy
hétköznapokon 9:00 és 14:00 között a
0622/333-460-as telefonszámon
Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2481 Velence, Tópart u. 26.
2015.12.03. csütörtök 11:30-15:30
Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: 06 30/380-7943
2015.12.09. szerda 11:30-15:30
Székesfehérvári Regionális Álláskeresôk Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: 06 20/562-9619
2015.12.16. szerda 11:30-15:30
2015.12.23. szerda 11:30-15:30
2015.12.30. szerda 11:30-15:30
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)

Egyenlô bánásmód – mindenkit megillet!
Egyenlô Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
06 80 203 939
www.egyenlobanasmod.hu
ebh@egyenlobanasmod.hu

