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2016. március

K é p v i s e l ô -t e s t ü l e t i h í r e k
Az idei elsô képviselô-testületi ülésre január 28-án került sor. A testületi tagokon kívül jelen volt Andrási Karolina a
Martonvásári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetôje. A tárgyalt napirendek és meghozott döntések:
– Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 2016. évi költségvetésének összevont kiadási fôösszege 350.754 ezer forintban, bevételi fôösszege 350.754 ezer
forintban került megállapításra. A bevételi
összegben szerepel 46.340 ezer forint hitelfelvétel, mely összeg útfelújításra kerül
felhasználásra.
– A költségvetési évet követô három évre
megállapításra és jóváhagyásra került az
önkormányzat saját bevételeinek összege, valamint az adósságot keletkeztetô
ügyletekbôl eredô fizetési kötelezettségének várható összege.
– A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmû Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô
– Intézményi Társulás 2016. évi költségvetésének kiadási fôösszege 21.262 ezer
forintban, bevételi fôösszege 21.262 ezer
forintban lett jóváhagyva. A mûködési kiadás 14.387 ezer forint, a beruházási kiadás 6.875 ezer forint.
– A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmû Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô
Társulás
részére
önkormányzatunk
1.391.307 Ft mûködési célú támogatást
biztosít a 2016. évi költségvetés terhére.
– Módosításra került a képviselô-testület
Szervezeti és Mûködési Szabályzata azzal,
hogy éves beszámolási kötelezettségüknek
minden évben december 31-éig tesznek
eleget a képviselôk. A beszámolók megjelentetésre kerülnek a Kidoboló címû önkormányzati lapban.
– Baracska
Község
Önkormányzata
Képviselôt-testülete 2016. április 1. napjától biztosítja a baracskai állandó lakcímmel rendelkezô, meghívólevél útján kiértesített, 25–65 év közötti nôk részére
– a helyi védônô által ellátott feladatként –
a védônôi méhnyak-szûrést.
Felhatalmazást kapott a polgármester,

hogy a feladatellátással kapcsolatos engedélyeztetési eljárásokat kezdeményezze az
illetékes szerveknél és a védônô díjazásával kapcsolatosan tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
– Aktualizálásra került a civil szervezeteknek szóló pályázati felhívás és kiírásra került a 2016. évi felhívás.
– A képviselô-testület tudomásul vette a jegyzô teljesítményértékelésérôl szóló polgármesteri tájékoztatót. A kiválónak
minôsített munkavégzés alapján 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedô idôszakra forrást biztosított
testületünk a költségvetésben a jegyzô illetményének 30%-kal történô megemelésére.
– Jóváhagyásra kerültek a mûvelôdés
szervezô által összeállított községi és Faluházi programok.
– A jegyzô nyilvántartása alapján megállapításra került, hogy a polgármester 2015.
évben igénybe vette a számára megállapított éves szabadságot, így a 2016. évre megállapított szabadságának mértéke 39 nap.
– A polgármester 2016. év cafetériakeretösszege bruttó 200 000 Ft-ban került megállapításra. A keret igénybevételének részletes szabályaira, az elszámolás
rendjére a Baracskai Polgármesteri Hivatal 2016. évi Cafetéria szabályzata rendelkezései alkalmazandók.
– Elfogadásra került a Transfekál Kft-vel
megkötendô, nem közmûvel összegyûjtött
háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó „Közszolgáltatási Szerzôdés”.
– Több utcanév változtatásáról született döntés, egyrészt a jogszabályi meg
felelôség végett, másrészt azért, hogy a
helyi viszonylatokat nem ismerô mentô,
rendôr, tûzoltó segítség a legrövidebb
úton, mielôbb megérkezhessen az adott
címre. Az érintett utcákban lakókkal véleményeztetésre kerülnek az átnevezési javaslatok. (Sajnos a Központi Címregiszter alkalmazása még problémás, ezért
nem történt meg az elmúlt évben átnevezett Tompa utcai útszakaszok változásai-

Nônapi üzenet a hölgyekhez
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
férfi tagjai tisztelettel köszöntik a lányokat, asszonyokat.

Antóni Sándor: Nônapi Köszöntô

Nônap alkalmából szeretettel köszöntünk titeket,
Kik az élet viharában is velünk vagytok szüntelen.
Talán nem is tudjuk mind ezt megköszönni,
De szívbôl tudunk mindezért szeretni,
Köszönet és hála nektek mindenért,
A jó Isten áldása szálljon rátok mindezért.

nak okmányokban történô módosítása.
Amint lehetôség nyílik rá, az érintett lakók kiértesítésre kerülnek.)
– A PIT Bizottság elnöke beszámolt arról,
hogy minden képviselô határidôre teljesítette a jogszabályban elôírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét. A testület minden képviselôre vonatkozóan név
szerint döntött a tájékoztató tudomásul
vételérôl.
– A helyi rendezési terv módosításának
napirendje elnapolásra került.
– A közvilágítási hálózat bôvítésére érkezett kérelmekre kivitelezési ajánlatkérésrôl
született döntés.
– Az Országos Mentôszolgálat Alapítvány
kérése forráshiány miatt nem került támogatásra.
– A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és Ráckeresztúr Község önkormányzata közötti vitatott tartozás elengedését testületünk nem támogatta, a
fennálló vita tisztázására tett javaslatot.
Kéri, hogy Baracska Község Önkormányzata felé fennálló tartozását 2016. március 31. napjáig fizesse meg a Társulás.
– A minimálbér 2016. januárjától történt
változása miatt növelésre került a gyermekétkeztetést ellátó 7-DAY WEEK Kftnek meghatározott támogatás összege.
– Határozat született a kötelezô betelepítési kvóta elutasításáról.
– Az OTP Bank Nyrt-vel kötött fejlesztési
célú kölcsönszerzôdés módosítására született döntés, a szerzôdésmódosítás a kölcsönösszeg rendelkezésre tartási idejének
módosítását érinti.
Dr. Mayer András képviselô minden szavazásnál tartózkodott, mivel már többször kérte, hogy a képviselôk kapjanak
a községrôl digitális térképet, és ezt az
ülés napjáig nem kapta meg. Tóthné Dr.
Kolumbán Ottilia képviselô az Országos
Mentôszolgálat Alapítvány kérelmének
döntésekor tartózkodott a szavazásnál. A
többi képviselô minden döntésnél igennel
szavazott.
Február 11-én rendkívüli ülést tartott
testületünk. Hiányzott: Csapó András
képviselô. A Martonvásári Járási Hivatal részérôl Dr. Varga Márta hivatalvezetô
helyettes volt jelen.
Az ülésen a 2016. évi pályázatok benyújtásának lehetôségérôl tárgyalt testületünk. Öt TOP pályázat benyújtásáról és fejlesztési tanácsadásról, pályázati
együttmûködésrôl született döntés.
Becsei Andrásné
alpolgármester
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Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete

a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz
begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Fôosztály véleményének kikérésével, a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következôket rendeli el:

A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz
begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatás tartalma, a
közszolgáltatási terület határa, fogalommeghatározások

1.§ (1) Baracska Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére Baracska Község közigazgatási területén a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Vgt.) 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás
ellátásáról gondoskodik.
(2) A közszolgáltatással ellátott terület határai megegyeznek Baracska Község közigazgatási területének határaival.
(3) Ez a rendelet a közszolgáltatást ellátó Közszolgáltatóra és Baracska Község közigazgatási területén minden olyan
közmûcsatornával el nem látott ingatlan vagy közmûcsator
nával ellátott, de közcsatornára rá nem között ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelôjére, vagy egyéb jogcímen használójára (a
továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki.
(4) E rendelet alkalmazásában,
szüneteltetés: olyan jogintézmény, amelynek alapján az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felé tett írásbeli bejelentése alapján a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz
begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítása a Közszolgáltató által felfüggesztésre kerül.
üdülôingatlan: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. §
20. pontjában meghatározott ingatlan.
életvitelszerû tartózkodás: egy magánszemély akkor tartózkodik életvitelszerûen egy ingatlanban, ha az számára tényleges életvitelszerû lakóhelyéül szolgál, onnan szervezi életét,
rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, ide tér haza, ott folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket (pl. étkezés, fôzés, mosás stb.), közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe annak kapcsán, elsôdleges elérhetôségi
címeként, levelezési címeként jelenik meg a hatóságoknál,
közmûszolgáltatóknál.

A Közszolgáltató és az ártalmatlanívó hely megnevezése,
a Közszolgáltató mûködési területe

2.§ (1) Baracska Község közigazgatási területén, a kizárólag Baracska község közigazgatási területén keletkezô, nem közmûvel
összegyûjtött háztartási szennyvizet begyûjteni a Transfekál
Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 51. ) továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és köteles a Baracska Község Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) kötött Közszolgáltatási szerzôdés alapján.
(2) A szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag a Baracs-

ka Község Önkormányzata, Kajászó Község Önkormányzata
és Vál Község Önkormányzata tulajdonában lévô, a BaracskaKajászó-Vál Viziközmû Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô
Intézményi Társulás által fenntartott és a Fejérzvíz Zrt. által
üzemeltetett, a baracskai 030/9. hrsz-ú ingatlanon lévô szennyvíztisztító telepre köteles elszállítani.
(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás biztosítására – a képviselôtestület döntése alapján 2016. január 1. napjától jogosult.
(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatást az 1. § (2) bekezdésében
meghatározott mûködési területen látja el.

A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz
begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásának
rendje, módja, a Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos
ezzel összefüggô jogai és kötelezettségei

3.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkezô,
közüzemi csatornahálózatba, vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását,
védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló
kormányrendeletben, valamint a települési szilárd és folyékony
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekrôl
szóló egészségügyi miniszteri rendeletben meghatározott módon gyûjteni, ideiglenesen tárolni, az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függôen annak elszállításáról
Közszolgáltató igénybevételével gondoskodni, és a rendeletben
meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni, a közszolgáltatás ellátásához szükséges adatokat közölni.
(2) Az az ingatlantulajdonos, aki a nem közmûvel összegyûjtött
háztartási szennyvíz kezelésérôl közszolgáltatáson kívül, vízügyi hatósági engedéllyel vagy CE megfelelôségi jelöléssel
rendelkezô, egyedi szakszerû közmûpótló berendezés útján
gondoskodik, köteles e tényrôl, annak bekövetkeztét követô
5 munkanapon belül a Közszolgáltató egyidejû tájékoztatása
mellett a nyilvántartás számára a jegyzôhöz címzetten, írásban
nyilatkozni és egyidejûleg igazolni, hogy a mentesülés alapjául
szolgáló feltételeknek megfelel.
(3) A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz össze
gyûjtését, rendszeres elszállítását annak összegyûjtésére feljogosított Közszolgáltatónak történô átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani. Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezô nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz
elhelyezésérôl a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a rendeletben megjelölt Közszolgáltató útján köteles gondoskodni.
(4) Az ingatlantulajdonos köteles ideiglenes tárolásra szolgáló
létesítmény kapacitásától függôen, de legalább évente egy alkalommal a közszolgáltatást igénybe venni.
4. § A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást igénybe vevônek kell a Közszolgáltatónál megrendelnie. A megrendelés személyesen, telefonon vagy
e-mailban történik a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán. A bejelentéskor a Közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható
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idôpontját, mely legfeljebb 3 órás idôintervallumot tartalmaz,
az ingatlantulajdonos részére megjelölni, az idôpontváltozást
köteles az ingatlan tulajdonossal 24 órával korábban közölni. A
Közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendeléstôl számított 72 órán belül elvégezni.
5. § A közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a
Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
6. § A közszolgáltató jogai és kötelezettségei:
a) a közszolgáltatás teljesítésének feltételeirôl, melyen legalább
a telefonos elérhetôséget feltünteti, a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost a helyben szokásos módon felhívás közzététele
útján tájékoztatja,
b) a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a
vele egyeztetett idôpontban köteles közszolgáltatást nyújtani,
c) a Közszolgáltató az igénybejelentések, kifogások és észrevételek igényes és szakszerû fogadása, az ügyfelekkel történô
kapcsolattartás elôsegítése érdekében ügyfélszolgálatot köteles
mûködtetni, melynek helyérôl, idôpontjáról a lakosságot köteles tájékoztatni.
d) a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
változás bekövetkezte elôtt köteles írásban vagy hirdetmény útján értesíteni az ingatlantulajdonosokat,
e) a közszolgáltatás ellátó a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha
a begyûjtendô anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy
egyéb módon feltételezhetô, hogy a szennyvíztisztító mûbe való
bevezetés feltételeinek nem felel meg.
7. § (1) A közszolgáltatási díj meghatározása az ingatlanon keletkezett nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz men�nyisége alapján, kéttényezôs módon történik. A kéttényezôs
közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll, amelyeknek
a díjtételeit és azok legmagasabb összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos
kéttényezôs közszolgáltatási díjat köteles fizetni, amelyeknek
legmagasabb egységnyi díját e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
8. § Az alapdíj a Vgt. 44/D. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint megállapított díj.
9. § (1) Az ürítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkezô
nem közmûvel összegyûjtött és elszállított háztartási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatára vetített díja.
(2) Az ürítési díj a begyûjtött és elszállított nem közmûvel
összegyûjtött háztartási szennyvíz után köbméterenként számítandó. A mennyiséget a szippantó gépjármûbe gyárilag beépített szintmérô alapján kell megállapítani.
(3) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatásért fizetendô ürítési díjat az (1) bekezdés szerinti egységnyi díjtétel és az elszállított mennyiség szorzata alapján köteles megfizetni.
10. § A közszolgáltatás elvégzését a Közszolgáltató köteles az
igénybevevô ingatlantulajdonos aláírásával igazoltatni.
11. § (1) Az igénybevevô ingatlantulajdonos köteles az ürítésre
vonatkozó közszolgáltatás
díját alkalmanként, a nem közmûvel összegyûjtött háztartási
szennyvíz begyûjtésével egyidejûleg, a Közszolgáltató által helyben kiállított számla alapján a helyszínen megfizetni.
(2) Az alapdíjra vonatkozó közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos számla ellenében, a számla kézhezvételének napját
követô 15 napos határidôn belül, félévente, utólag köteles megfizetni.
(3) Az alapdíjra vonatkozó közszolgáltatási díj fizetésének módja:
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a) készpénz,
b) csoportos beszedési megbízás,
c) banki átutalás, vagy
d) készpénz-átutalási megbízás.
(4) A díjfizetési módot az ingatlantulajdonos szabadon választhatja meg, valamint jogosult a választott fizetési módot változás
bejelentési eljárásban megváltoztatni.
12. § A Közszolgáltató a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz gyûjtése során a nem közmûvel összegyûjtött
szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013.(XI.29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményekrôl szóló 16/2002.(IV.10.) EüM. rendelet 3. §-a
és 4. § (3)-(4) bekezdései szerint köteles eljárni.

A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz
begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerzôdés

13. § (1) A Közszolgáltató kezdeményezi az ingatlantulajdonossal a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûj
tésére vonatkozó közszolgáltatási szerzôdés megkötését.
(2) Az ingatlantulajdonossal megkötendô közszolgáltatás
igénybevételérôl szóló szerzôdés az alábbiakat tartalmazza:
a) a Közszolgáltató azonosító adatait,
b) az ingatlantulajdonos adatait,
c) a gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét,
adószámát,
d) a természetes ingatlantulajdonos személyes adatai közül a
családi nevét és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét,
e) a közszolgáltatás igénybevételének kezdô napját,
f) a teljesítés helyét, a feladat ellátására vonatkozó szabályokat,
g) a felek jogait és kötelezettségeit,
h) a közszolgáltatási díj megállapításának és megfizetésének
módját,
i) a szerzôdés módosításának, felmondásának feltételeit,
j) a szerzôdéskötés helyét, idejét,
k) a szerzôdô felek aláírását.
(3) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó, az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszony az (1) bekezdésben
foglalt szerzôdés megkötésével, valamint az 5. §-ban foglaltak
szerint jön létre.

Kedvezmények, mentességek

14. § Baracska Község Önkormányzata az ingatlantulajdonos részére a közszolgáltatási díjfizetésre vonatkozóan kedvezményt, mentességet nem állapít meg.

Az ingatlantulajdonos részérôl történô szüneteltetés, az
üdülôingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

15. § (1) A szüneteltetés alkalmanként legfeljebb hat hónap idôtartamra kérhetô. A kérelem korlátlan alkalommal
ismételhetô meg.
(2) A szüneteltetés feltételei:
a) a szüneteltetéssel érintett ingatlan vonatkozásában érvényes
közszolgáltatási szerzôdés álljon fenn, és
b) a szüneteltetéssel érintett ingatlan lakatlan, vagy beépítetlen
ingatlan, üdülôingatlan, vagy üdülôként használt, de nem akként bejegyzett ingatlan.
(3) Az ingatlan lakatlanságának, beépítetlenségének tényét,
üdülô, valamint üdülôként használt jellegét a kérelmezô ingat-
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lantulajdonosnak kell igazolnia, a települési önkormányzat által
kiállított, erre vonatkozó igazolás alapján.
(4) A szüneteltetésre vonatkozó kérelmet a rendelet 2. mellékletét képezô nyomtatványon kell a Közszolgáltatónál benyújtani. A szüneteltetés együttes feltételének igazolása esetén a szüneteltetés joghatásai a kérelem benyújtásának napjával állnak b.
A nyomtatványhoz mellékelni kell azt az igazolást, amely a szüneteltetés feltételeinek fennállását igazolja.
(5) A szüneteltetés fennállása alatt bekövetkezô, a szüneteltetést
érintô bármely változást a kérelmezô ingatlantulajdonos köteles a változás bekövetkezésétôl számított 5 munkanapon belül
a Közszolgáltatónál, változás bejelentési eljárás keretében bejelenteni.
(6) Ezen címben nem szabályozott kérdésekben a lakóingatlanra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.
(7) Az üdülôingatlan tulajdonosa április 1. és szeptember 30.
közötti idôszakban köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a
díjfizetési kötelezettsége is ezen idôszak alatt áll fenn.
(8) Ha az üdülôingatlan tulajdonosa egész évben életvitel
szerûen tartózkodik az ingatlanban, úgy kérelmére egész évben jogosult a közszolgáltatás igénybevételére, és köteles a nem
közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerzôdés módosítása után az egész
évre vonatkozó díj megfizetésére.

A közszolgáltatással összefüggô személyes adatok
kezelésére vonatkozó rendelkezések

16. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás nyújtása céljából jogosult kezelni az ingatlantulajdonosnak a Vgt. 44/C. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott adatait.
(2) A Közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott adatokat – amennyiben e rendelet kivételt nem tesz – a közszolgáltatási szerzôdés létrejöttének idôpontjától a közszolgáltatási
szerzôdés megszûnésének idôpontjáig kezeli.
(3) A (2) bekezdéssel ellentétben, amennyiben az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási szerzôdés megszûnésének
idôpontjában a Közszolgáltatóval szemben, közszolgáltatási díjhátraléka áll fenn, a Közszolgáltató az adatokat a hátralék, valamint a késelemi kamat és a felmerült költségek összegének megtérüléséig, de legkésôbb a Vgt. 44/E. § (4) bekezdésében meghatározott idôpontig tartja nyilván és kezeli.
(4) A Közszolgáltató belsô szabályzatában köteles megteremteni
és fenntartani az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodni az adatok biztonságáról, meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok
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érvényre juttatásához szükségesek, figyelemmel az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvényben foglaltakra.
(5) Az adatkezelést a Közszolgáltató azon munkavállalói végzik,
akiknek az adatkezelés, feldolgozás és nyilvántartás a munkaköri feladatai közé tartozik. Az adatkezelést végzôk e tevékenységüket úgy folytathatják, hogy az adatokhoz az arra jogosulatlan
személyek ne férhessenek hozzá, ne ismerhessék meg.
(6) A Közszolgáltató a közszolgáltatás kapcsán rendelkezésére
bocsátott adatokat kizárólag a közszolgáltatás biztosítása céljából használja fel, azokat harmadik személy részére tovább nem
adhatja.

Változás bejelentési eljárás és ellenôrzés

17. § (1) Amennyiben a közszolgáltatási szerzôdéssel kapcsolatos jogviszonyban – különösen az igényelt szüneteltetéssel kapcsolatban – változás áll be, akkor az érintett ingatlantulajdonos
köteles azt a változás bekövetkeztétôl számított 5 munkanapon
belül a Közszolgáltatónál bejelenteni.
(2) A változás bejelentése írásban, a rendelet 3. mellékletében
meghatározott nyomtatványon történik.
(3) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követôen pedig az új ingatlantulajdonos köteles megfizetni.
(4) A változás bejelentésének elmulasztása esetén a Vgt. 44. §
(1) bekezdésében foglaltak az irányadók.
18. § (1) A közszolgáltatás fennállása során az annak alapjául szolgáló tényeket a települési önkormányzat jegyzôje
ellenôrizheti, ennek érdekében az életvitelszerû lakhatás igazolása során figyelembe veszi a lakcímnyilvántartás adatait, valamint a Közszolgáltató Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti évi adatszolgáltatását.
(2) Ha a települési önkormányzat jegyzôje a jogszabályban és
a közszolgáltatási szerzôdésben foglaltaktól eltérést tapasztal,
úgy köteles a Vgt. 44/J. §-ban foglalt eljárást a vízügyi hatóságnál kezdeményezni.

Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a nem közmûvel összegyûjtött háztartási
szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 28/2015.(XI.06.) önkormányzati rendelet.
Boriszov Zoltán
Szeleczkyné Szabó Katalin
polgármester
jegyzô

Jegyzôi sorok

Megunhatatlan téma: ebtartás

Ugyan nem sok idô telt még el ebbôl az
évbôl, viszont annál több, a település utcáin kóborló ebet fogtak be közmunkásaink. Miután ezen ebek többsége rendelkezett transzponderrel (chip), az azonosításuk után a gazdik – még elsô alkalommal
– büntetés nélkül visszakapták állatukat.
Jelzem, ezt a módszert a jövôben egyre
kevésbé fogjuk alkalmazni, mivel azt látjuk, hogy a pozitív hozzáállásunk híre elterjedt, és egyre többen „felejtik” el becsukni a kaput, illetve nem figyelnek oda,
hogy ebük a közterületre ne kerüljön ki.

A jövôben a közterületen talált és befogott kutyát elvitettetjük és csak az AlphaVet telephelyérôl lehet majd ôket elhozni,
természetesen a szállítási és tartási költség
megfizetését követôen. És ezzel még nem
lesz vége renitens ebtulajdonos viszontagságainak, ugyanis állatvédelmi bírság kiszabására is sor kerül.
Minden ebtulajdonos csak addig játszik
a tûzzel, amíg komoly baj nem származik
abból, hogy kutyája közterületen kóborol,
riogatva, ugatva a járókelôket és a bicikliseket. Vannak olyan utcák, ahol szinte
mindennapos eset, hogy „valaki” kutyá-

ja kint van a közterületen. Az ilyen „valaki” annyival elintézi az ügyet, hogy: „az
én kutyám egy igen aranyos, jámbor, az az
ég világon senkit még nem bántott, nem
árt az senkinek”. Üzenem, ez nem elintézési mód. Soha nem lehet tudni, hogy egy
állatból bizonyos illatok, hangok és egyéb
más hatások mit váltanak ki, mikor válik
az édes kicsi kutyuli vadállattá. Már csak
az a kérdés, hogy melyikünk lesz ilyenkor
rosszkor, rossz helyen.
Felhívom tehát ezúton is az állattartók figyelmét arra, hogy tartsák be az állattartás alapvetô szabályait, ebüket zárt helyen
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tartsák és minden eszközzel akadályozzák meg, hogy az eb a közterületre kikerülhessen.

Kacsa

Téves az a hír, hogy „öreg” kutyát nem
kell transzponderrel (chip) ellátni, beoltani veszettség ellen, illetve nem kell
utána ebrendészeti hozzájárulást fizetni. Amennyiben az ilyen „öreg” eben kívül nincs más eb az állattartó birtokában,
alapesetben sem kell érte ebrendészeti
hozzájárulást fizetni, mivel a képviselôtestület döntése szerint 1 kutya mentes
az ebrendészeti hozzájárulás megfizetése alól. Kérem, szíveskedjenek érdeklôdni
inkább, mielôtt rossz információk alapján
döntenek és nekünk okozva több munkát,
maguknak okoznak bosszúságot. Még
mindig igaz, hogy az állattartó köteles:
a) minden három hónaposnál idôsebb
ebet – a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével – veszettség ellen saját
költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal
beoltatni az alábbiak szerint:
aa) a három hónapos kort elérteket
30 napon belül,
ab) az elsô oltást követôen 6 hónapon belül,
ac) ezt követôen évenként.
Az a szabály is változatlanul érvényes,
hogy négy hónaposnál idôsebb eb csak
transzponderrel (chip) megjelölve tartható. Látható, hogy az eb kora csak ezen szabályok esetében került meghatározásra.
A hivatkozott jogszabályok alól csak jogszabály adhat felmentést, így alapesetben
ezen szabályok minden kutyatartó esetére igazak és kötelezôek. Mi folyamatosan ellenôrizzük a rendelkezésünkre álló
számítógépes adatbázist, és aki nem vallotta be a kutyáját, az eb nem rendelkezik transzponderrel, illetve nincs beoltva,
felszólítjuk, illetve végsô esetben eljárást
kezdeményezünk ellene. Kérem Önöket, informálódjanak, hívjanak bennünket, mi minden esetben korrekt, naprakész információval szolgálunk, sok esetben maguknak ártanak, ha „bedôlnek” a
pletykáknak!

Adóbefizetés határideje:
2015. március 16.

Kérünk minden adózót, hogy 2016. március 16. napjáig fizesse meg a rá kirótt
I. félévi adót! Akinek adóhátraléka van
– az értesítésbôl ezt az információt minden érintett kiolvashatja –, azt soron kívül fizesse meg, elkerülve ezzel a késedelmi pótlék összegének folyamatos növekedését. Ezúton hívom fel azon adózóink fi-
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gyelmét, akik részletfizetésben teljesítik
adófizetési kötelezettségeiket, hogy nemcsak a korábbi hátralékot kell (a számukra megállapított részletekben) megfizetni,
hanem az adott évi/félévi esedékes adót
is. Kérjük Önöket, hogy a II. félévi adóbefizetéshez szükséges, az I. félévi csekkel együtt kiküldött csekket ôrizzék meg,
hiszen ezen kell majd befizetniük 2016.
szeptember 15. napjáig a II. félévi esedékes adót.

Árvíz-belvízhelyzet

Az elmúlt hetek idôjárása (sok esô) miatt – elkerülve a nagyobb bajt – igen fontos, hogy az állampolgárok az ingatlanjaik
elôtti árkokat gondozzák, tisztítsák, biztosítva ezzel a csapadékvíz szabad folyását.
Kérjük azon ingatlantulajdonosokat, akik
elôtt áteresz van, annak a takarítását is folyamatosan végezzék el.

Köszönet

Köszönöm az állampolgárok többségének
együttmûködését és megértését, miszerint a Baracskai Polgármesteri Hivatalhoz
került új feladat (ebrendészeti hozzájárulás) ellátása során – leginkább az országos
adatbázis hibájából – adódó kellemetlenségeket kulturáltan és türelmesen viselték.
Higgyék el, mi megtettünk mindent annak érdekében, hogy zökkenômentesen
intézôdjön az adatfelmérés, a bevallások
ellenôrzése és a fizetési kötelezettség megállapítása, viszont ekkora, új adathalmaznak a kezelése során csúsztak be hibák,
melyek mennyisége azonban elenyészô
volt az ellátandó feladat mennyiségéhez
képest. Akik beleestek a többszöri adategyeztetési rendszerbe, persze ezt nem így
gondolták és nehezményezték „felesleges
ugráltatásukat”. Természetesen az érintett
ügyfelektôl elnézést kértünk!

Jogszabály

Sokan érdeklôdnek a zártkerti mûvelés
alóli kivonással kapcsolatban tavaly megjelent jogszabállyal kapcsolatban, itt a témával kapcsolatban csak néhány alapinformációval szolgálok:
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.
évi CXLI. törvény 89/A. § (1)-(2) bekezdései alapján a tulajdonos – miniszteri
rendeletben meghatározottak szerint –
2016. december 1-tôl 2016. december
31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan)
mûvelési ágának mûvelés alól kivett területként történô átvezetését.
A kérelmet – egy külön erre az eljárásra
rendszeresített formanyomtatványon –
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a tulajdonos(társak)nak (vagy a meghatalmazottnak) az ingatlan fekvése szerint illetékes járási földhivatalnál kell benyújtani. A formanyomtatvány letölthetô
a Nyomtatványok „A zártkerti mûvelés
alól kivont területként történô feltüntetés
iránti kérelem” menüpontból, valamint a
Földmûvelésügyi Minisztérium honlapjáról is. A zárkerti ingatlan mûvelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes, a soron kívüli eljárásért azonban ingatlanonként 10.000 Ft díjat kell fizetni. Fontos,
hogy a zártkerti ingatlan mûvelés alóli kivonására irányuló eljárás nem mentesíti a
tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Közterületre illegálisan kihelyezett
hulladékról

Nem értem, hogy egyesek ennyi év alatt
sem tanulták meg, hogy a kommunális
hulladék kihelyezésének helye nem a baracskai közterületek valamelyike, hanem
az ingatlan elé helyezendô – rendszeresen
elszállított – kuka. Sokan azt kérik az önkormányzattól számon, hogy a beszedett
adókat mire használja. Kérdezem: tudják,
hogy a közterületrôl – magánemberi/adózói felelôtlenségbôl – a kirakott hulladék
elszállítását ki és milyen költségbôl finanszírozza. Válasz: az adófizetôk pénzébôl.
Az adófizetôk pénzébôl fizetjük továbbá
a befogott kóbor ebek elszállítását (kergetését jobb esetben, mert néha befogni sem
lehet ôket, viszont a szolgáltató kijött, tehát költség keletkezik), az elhagyott állati
tetemek, állati eredetû hulladékok (belek,
véres húscafatok, báránybôr, stb.) elszállítását, ártalmatlanítását és még mondhatnék néhány, emberi mulasztásból, a jogszabályok akaratlagos be nem tartásából
származó feladatot, melynek költségét az
önkormányzat a saját bevételébôl finanszírozza. Kérem a túlnyomórészt tisztességes és jogkövetô állampolgárokat, hogy
tevôlegesen hassanak oda, hogy a jogsza
bálysértôk megkaphassák méltó büntetésüket, segítsenek nekünk (nem besúgást
kérek!) abban, hogy ezek a személyek ismertté válhassanak és a szükséges eljárást
meg lehessen ellenük indítani. Településünk tisztasága érdekében fogjunk össze
és legalább mindenki csak annyival járuljon hozzá a kulturált környezet megóvásához, amennyivel saját lehetôségei szerint tud. Ha azonban nem teszünk semmit, legalább ne ártsunk és ne rontsunk a
helyzeten!
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô
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Pályázati kiírás
Baracska Község Önkormányzat Képviselô-testülete által – az Önkormányzat a 2016 évi költségvetésében –1/2016.
(I.29.) önkormányzati rendelet - létrehozott Önkormányzati Civil Alap (továbbiakban: Alap) terhére PÁLYÁZATOT ÍR ki a Képviselô-testület a 10/2015.(I.29.) határozatával elfogadott, „A civil szervezetek támogatásáról szóló”
szabályzatában (továbbiakban: Szabályzat) foglaltak alapján.
A hivatkozott Szabályzat megtekinthetô Baracska Község önkormányzata www.baracska.hu elnevezésû honlapján, Baracska Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában
(2471 Baracska, Kossuth u. 29.)
A pályázati kiírás célja: a baracskai székhelyû civil szervezetek, szervezôdések számára, azok helyi mûködéséhez és tevékenységéhez önkormányzati költségvetési vagy természetbeni
támogatás biztosítása.
Az Alap keretösszege: 2.500.000 Ft, azaz kettômillóötszázezer forint.
A pályázati dokumentáció benyújtásának határideje: 2016.
március 17. (mely határidô elmulasztása jogvesztô)
A pályázatot benyújtásának helye: Baracska Község Polgármestere, 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt határidôben, a Szabályzat 1. sz. mellékletében foglalt „PÁLYÁZATI ADATLAP” kitöltésével, valamint az
abban felsorolt dokumentumok becsatolásával, az átvételt igazoltatva (ajánlott postai küldemény, személyes benyújtás stb.)
lehet.
A pályázat elbírálásának rendje: a Pályázatokat Baracska
Község Önkormányzat Képviselô-testülete bírálja el.
A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtását követô képvi
selô-testületi ülésen történik.
A pályázat eredményérôl történô értesítés idôpontja, módja: A képviselô-testület döntését követô 3 munkanapon belül, írásban.
A támogatásban részesített szervezettel az önkormányzat Támogatási szerzôdést köt.

A Támogatási Szerzôdés megkötésének idôpontja: a támogatásban részesített szervezet írásbeli tájékoztatását követô
8 napon belül.
A támogatás folyósítása: a Támogatási Szerzôdés aláírását
követôen, a támogatási kérelemben megjelölt ütemezésben
történik.
A támogatás felhasználásának és a beszámolás, elszámolás
rendjének alapvetô szabályai: a támogatásban részesített a
Támogatási megállapodásban rögzített határidôn belül a támogatás felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót készít, melyek elfogadásáról a Pénzügyi,- Informatikai és Településfejlesztési Bizottság a tárgyévre benyújtott pályázatok elbírálásakor dönt.
Egyéb elôírások: Nem részesülhet 2 éven keresztül támogatásban, illetve a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezett – a tudomásszerzéstôl számított két éven belül – az a
civil szervezet, amely
a) az Alaphoz benyújtott korábbi pályázati dokumentációjában megtévesztô vagy valótlan adatot szolgáltatott,
b) az Alapból kapott támogatást a vonatkozó Támogatási szerzôdésben megjelölt céltól részben vagy egészben
eltérôen használta fel,
c) szerzôdésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határ
idôben teljesítette.
Bármilyen sport tevékenység céljára megállapított támogatás
csak a Baracskai Sport Egyesületen keresztül folyósítható.
Baracska, 2016. február 23.
Boriszov Zoltán s.k.
polgármester

Közérdekû

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: 2016. április 2. (szombat), 8–11 óráig
Az e-hulladékgyûjtés telepített gyûjtôhelye: Baracska, Kossuth u. 29.
(Polgármesteri Hivatal udvari bejárata elôtt.)
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 újra-

hasznosítható 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, illegális 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 „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-
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tó az összekészített eszközök elszállítása
Baracska területén, amennyiben legalább
100 kg e-hulladék gyûlt össze. Ez a men�nyiség kb. 3–4 db nagyméretû mûszaki
tárgy (pl. hûtô, mosógép, tv). Kérjük,
hogy az elszállítandó eszközöket ne helyezzék ôrizetlenül az ingatlanon kívülre,
így elkerülhetô a berendezések fosztogatása, illetve a környezet szennyezése!
Az igények bejelentését 2016. március

2016. március

31-ig, munkanapokon 08:00-16:00-ig
lehet megtenni a 06-1 269-02-34-es telefonszámon. 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-Sziget

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
06-1269-0234-es telefonszámon lehet!

mint 1600 könyvet gyûjtöttem ki a teljes
állomány átvizsgálása folytán, amit már
nem tudunk tovább megtartani. Szerencsére a megyei könyvtártól rendszeresen
igényelhetünk könyveket, így legalább
azon példányokat, amik tartalmilag értékesek, de rossz állapotuk miatt kell tôlük
megválnunk, pótolhatjuk a megyétôl.
Egyetlen régi könyvet sem szeretnék „kidobni”. A megfelelô selejtezési
jegyzôkönyvek megléte után szándékaim
szerint a most levett könyveket is ki fogjuk árusítani.
Sok a teendô, az adminisztráció, de el
kell végezni a munkát, hogy az állományt rendszerezzük, rendbetegyük.

idôn keresztül elmaradt,ezért most egyszerre kell elvégezni a feladatot. Szerencsére a munkálatokban sok segítséget is
kapok. Állandó munkatársaim (Lôrinc és
Andrea) mellett, olyan fiatalok is jelentkeztek segítôknek, akik rendszeresen bejárnak a faluházba, könyvtárba. Ezúton
is köszönöm, hogy segítenek. A könyvtárrendezés alatt is természetesen a továbbra is nyitva vagyunk és szeretettel
várjuk az olvasni vágyókat.
Kupi Gábor
mûvelôdésszervezô

Együttmûködô munkájukat köszönjük!

Könyvtári hírek
Elôzmények
Baracska Község könyvtárosi teendôit
2014 januárja óta látom el. A meglévô
állományt akkor vettem át. Az akkor
még méltatlan körülmények között tárolt
könyveket, polcokat az iskolaudvarban
lévô – volt szolgálati lakás helyiségeibôl
– a faluházon belül kialakított könyvtárhelyiségbe mentettük át, mely korábban
teleházként mûködött.
Egy olyan integrált közösségi és szolgáltató teret hoztunk létre ezzel, amely
magában foglalja az információszerzés lehetôségét , hiszen maradtak számítógépek internetezési lehetôséggel,
van könyvállomány, kis olvasósarokkal
és természetesen a faluház adta egyéb
lehetôségek, mely egyéb könyvtári rendezvényekre adhat lehetôséget.
A községi könyvtár idôközben a Fejér Megyei Vörösmarty Könyvtárral kötött együttmûködést és ezzel számtalan
elônyhöz jutottunk, amelyet maradéktalanul kihasználunk a fejlesztés érdekében.
Miután a megyei könyvtártól segítséget
kértem az állomány felmérésére, kiderült
hogy a könyvállomány egy jelentôs része
rossz állapotban van, elavult tartalmilag,
vagy bizonyos könyvekbôl indokolatlanul sok példány található meg. Így a segítségükkel elvégeztük az elsô selejtezési
akciót és mintegy 700 példányt vettünk
le a polcokról. Az adminisztrációs kötelezettséget követôen a könyvek kiárusításra kerültek.
Aktuális
Most kezdtük el a második selejtezési eljárást, amely fôként a történelmi és a régi
ifjúsági kategóriát érinti, itt azt tapasztaltam, hogy ennél nagyobb arányban kell
elvégezni a könyvek selejtezését. Több

Modern könyvtárra van szükség
A XXI. században egy modern könyvtárra van olvasói igény. Több funkciónak
kell egyszerre megfelelnie és rendkívül
friss és népszerû állománnyal kell rendelkeznie a mi könyvtárunknak is. A szükséges rendszerezést, rendezést követôen
egy szûk, de minôségi állományunk marad, amit néhány év alatt tudatosan fejlesztve kell építeni, hogy az megfeleljen a legkülönbözôbb ízlésû olvasóközönség számára. Én azt látom és azt tapasztalom, hogy hiába az internet, az olvasás továbbra sem ment ki a divatból.
Sôt, bizonyos értelemben reneszánszát
éli. Sokan vannak Baracskán idôsek, fiatalok, akik szeretnek olvasni és van igény
a könyvtárra. De ennek a könyvtárnak alkalmazkodni kell a megváltozott olvasási igényekhez és sok új könyvvel kell szép
lassan rendelkeznie.
Egy mûködô könyvtár esetében egy állandó folyamat, hogy fokozatosan évrôl
évre néhány könyv lekerül egy állományból, néhány új pedig érkezik. Ez hosszú

Régi, selejtezésre váró könyvek

Új könyveink
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A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
„Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.”
Mt 9,13 (részlet Ferenc pápa nagyböjti üzenetébôl)
„Isten irgalma átalakítja az ember szívét, megmutatva neki a hûséges szeretetet, ezzel alkalmassá téve ôt az irgalmasságra. Ez a mindig megújuló csoda, hogy az isteni irgalmasság be tudja ragyogni bármelyikünk életét,
felebarátaink iránti szeretetre ösztönözve bennünket és arra indítva, amit az egyházi hagyomány az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek nevez. Arra emlékeztetnek minket, hogy
hitünk mindennapos és kézzelfogható cselekedetekben mutatkozzék meg, melyek arra irányulnak, hogy felebarátunkat testileg és lelkileg is segítsük. Ezek alapján leszünk megítélve:
enni kell adnunk nekik, látogatnunk, vigasztalnunk, tanítanunk kell ôket.
Ne vesztegessük el a nagyböjt alkalmas
idôszakát, amely a megtérésünket szolgálhatja!
Szûz Mária anyai közbenjárásával kérjük ezt,
aki az ajándékba kapott isteni irgalom nagysá-

ga elôtt elsôként ismerte fel saját kicsinységét
és az Úr alázatos szolgálójává vált.”
Nagyböjt péntekjein 17.45-kor kezdôdôen
keresztúti elmélkedés van templomunkban,
melyre mindenkit szeretettel várunk!
A nagyheti szertartások rendje a késôbbiekben
lesz olvasható a hirdetôtáblán.
Tóth Béla atya készségesen áll az idôs, beteg
hívek rendelkezésére, szentségekben részesítve ôket. Kérjük a hozzátartozókat, hogy segítsék elô ezt a találkozást, mert a szentségekben
magával Jézussal találkoznak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Áldott húsvéti ünnepet kívánok az egyházközség nevében a Kidoboló kedves Olvasóinak!
Hasap Jánosné

A közelgo'' húsvét
alkalmából
minden helyi lakosnak
lelkes készülodést
és
''
kellemes ünnepeket kívánunk!

KIA

DÓ

Martonvásár központjában,
a Fehérvári út. 5. szám alatt,
üzlethelyiség kiadó.
Az építmény 72 m2 alapterületû,
összközmûves.
Jelenleg élelmiszer és dohányboltként
üzemel.

Érdeklôdni:
+36-20 233-7030
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Bóbita Krónika
„Farsang van, farsang van,
járjuk a táncot gyorsabban!
Fergeteges ez a bál,
Még a ház is muzsikál.”
Farsang a vízkereszttôl a hamvazószerdáig tartó hosszú, vidám, télbúcsúztató
idôszak.
Óvodánkban is igen mozgalmas napok
ezek. Nagy izgalommal készültünk az
idén is a farsangi mulatságunkra. Már napokkal elôtte elkezdtük a készülôdést.
Feldíszítettük az óvodát, a csoportokat és
érdekesebbnél érdekesebb dolgokat barkácsoltunk. Szabtunk, varrtunk, ragasztottunk és festettünk. Titkolóztunk, sugdolóztunk, hogy vajon ki milyen jelmezbe bújik majd.
A barkácsoló és az ábrázoló tevékenységek során sok vidám farsangi dalt, verset,
csúfolót tanultunk. Beszélgettünk a farsangi népszokásokról, hagyományokról,
a télûzô ünneprôl és természetesen elkészítettük a gyermekekkel közösen a kiszebábot (rongyos menyecskeruhába felöltöztetett szalmabáb).

Végre eljött a farsangi mulatság napja
(február 5.). Már reggel jelmezbe öltöztek a gyermekek, és úgy érkeztek a csoportszobába. Megcsodálták egymást, és
találgatták ki milyen maskarába bújt.
A pöttyös labda csoportba járó gyermekek meghívására mindenki a tornaszobába gyülekezett, mert egy meglepetés várta
a mulatságba érkezôket. Immár több éves
hagyománya van óvodánkban a nagycsoportos szülôk mesedramatizálásának. Az
elôkészületek nagyon jó hangulatban és
titokban zajlottak. A gyermekek körében közkedvelt: „ A kiskakas gyémánt fél
krajcárja” címû mesét adták elô a vállalkozó kedvû szülôk.
Ezúton szeretnénk megköszönni: Simon
Ágika, Molnár Botond, Orosz Ricsi és
Szabácsik Andris anyukájának részvételét.
A mese után kezdôdött a táncmulatság a
szülôk, gyermekek, óvó nénik, dajka nénik részvételével. A szülôk által felajánlott finomságokkal, gyümölcsökkel, gyü-

mölcslével kínáltuk meg a táncban elfáradt gyermekeket.
A hagyományoknak megfelelôen az idén
is megtartottuk a mulatság végeztével a
kiszebáb égését.
A bábu a tradicionális népi ünnepeken a
tél, a böjt, a betegségek megszemélyesítôje
volt. A babona szerint a kiszebáb elégetése megszabadítja az embereket minden
bútól és bajtól, és ezáltal helyt ad a jónak,
egészségnek, megújulásnak. A kiszebábot
körülállva hangosan kiabáltuk a télûzô és
a tavaszváró rigmusokat. Csak úgy zengett az udvaron a „Jöjjön a tavasz, ves�szen a tél!” mondóka, bízva abban, hogy
a tavasztündér is meghallja és minél hamarabb beköszönt a meleg, a napfényes
idôszak.
Végi Péterné
Kôszegi Szilvia
Óvodai rendezvényeinken készült képek megtalálhatók az ovoda.szlv.hu honlapon, a Navigációs oldalon a Fotóink
alatt.
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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
2016. február 1-jétôl az iskolavédônôi feladatokat is
Rehus Éva védônô látja el.
• 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.

Fogorvosi rendelô
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

Gyógyszertári ügyelet
Ercsi: március 19., 20., április 9., 10.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8................................ (25) 505-790
Martonvásár: március 5., 6., 26., 27., április 16., 17.
2462 Martonvásár, Budai út 11.......................... (22) 569-146
Ráckeresztúr: március 12., 13., április 2., 3.
2465 Ráckeresztúr, Hôsök tere 4/5..................... (25) 455-812

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

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

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

14.00-tól
9.00-tól
9.00-tól

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

Dr. Mayer AndrásDr. Mayerné Dömény Magdolna
Általános orvos
Körzeti ápolónô
Háziorvostan szakorvos
Lukácsné Kovács Andrea
Üzemorvostan szakorvos
Körzeti ápolónô
MAYERMED Kft., Telefon: (22) 580-017, (20) 9339-487
Baracska II. sz. körzet rendelési ideje
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Rendelés gyermekeknek Rendelés felnôtteknek
12–14
14–16
10–11
8–10
13–14
14–16
10–11
8–10
9–11
8–9

Kiegészítô vizsgálatok
(injekciók, labor, EKG, eredmények kiadása)
Hétfô
11–12
Kedd
7–8
Szerda
12–13
Csütörtök
7–8
Péntek
7–8
Dr. Kolumbán Ottilia
belgyógyász szakorvos, háziorvos
Illyés ÉvaTóth Erika
szakápoló
eü. asszisztens
Dr. Kolumbán Családorvosi Bt., (30) 395-4044

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
Szennyvíz szippantó, Transfekál Kft.................. (30) 900-9788

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

Baracskai polgárôrség

Baracskai Polgármesteri Hivatal

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

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

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

Falugazdász

Martonvásári Járási Hivatal

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

• 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
• 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

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

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

Faluház

Impresszum

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

Glaszhütter Anett............................................ (70) 436-2449

Községi Könyvtár

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 06-20-598-3799-es 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.

ôstermelôi igazolvány
Tisztelt Gazdálkodók!
Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy az ôstermelôi igazolvány meghosszabbítása elkezdôdött. A jogfolytonosság
miatt március 20-ig, de legkésôbb az értékesítés elôtt szíveskedjenek befáradni, meghosszabbítani igazolványukat.
Ügyfélfogadási idô
Hétfô

RÁCKERESZTÚR,
Hôsök tere 20.,
Polgármesteri Hivatal
ERCSI Szent István út 12-14.,
Mûvelôdési Ház
Kedd MARTONVÁSÁR, Budai út 13.,
Városháza, Gerots terem
VELENCE, Tópart u. 52.,
Kastély
Szerda KAJÁSZÓ, Rákóczi út 79.,
Polgármesteri Hivatal
GYÚRÓ, Rákóczi út 49.,
Polgármesteri Hivatal
TORDAS, Szabadság út 55.,
Mûvelôdési Ház
Péntek SZÉKESFEHÉRVÁR,
Budai út 9-11.
Baracskán továbbra sincs ügyfélfogadás.

08.00-12.00
13.00-16.00
08.00-12.30
13.00-16.00
08.00-12.00
12.30-16.00
(páratlan
héten)
12.30-16.00
(páros héten)
07.30-14.00

Glaszhütter Anett � falugazdász, 06-70 436-2449

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: április 15. | Várható megjelenés: április 28.

