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Fôbb fellépôink:

16 óra:
Szûcs Judith

18 óra:
Kökény Attila

20 óra:
zilvia
Péter Szabó S

21 óra:
Roberto

Részletes falunapi program az 5. oldalon.

Július 1.
A köztisztviselôk és kormánytisztviselôk napja,
valamint a magyar egészségügyben dolgozók napja

Június 13.
A magyar védônôk napja

A tartalomból

E jeles napok alkalmából tisztelettel köszönti községünk köztisztviselôit,
az egészségügyben dolgozókat és a védônôket
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete
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POLGÁRMESTERI SOROK
Tisztelt Baracskaiak!
Mint láthatták, az utóbbi idôben több helyi utcát sikerült leaszfaltoztatnunk, ezáltal beváltottuk közel három éves ígéreteink egy részét.
Bizonyára Önök is emlékeznek arra, hogy közel két éven keresztül azt mondogattuk és írtuk a helyi újságban, hogy a saját költségvetésünkbôl nem tudjuk a nagy számú és már-már
járhatatlan utcáinkat megfelelô minôségûvé, aszfaltossá tenni. Ezt nehezítette az a helyzet, hogy közel 6–7 esztendeje
megszûntek azok az útépítési pályázatok, amelyek lehetôséget
nyújtottak volna részünkre, hogy pályázatot nyújtsunk be útépítésre.
Többszöri nekifutás után 2015. végén kaptuk meg azt a kormányzati hozzájárulást, amely engedélyezte a képviselôtestületnek a hitel felvételét. Ebbôl a hitelbôl képviselôtestületünk 39 749 505 Ft-ot használt fel és további
31 209 632 Ft önrésszel, valamint 10 millió forint állami támogatással összességében 80 959 137 Ft értékben épített utakat.
Az útépítéssel kapcsolatban négy fontosabb dolgot szeretnék
kiemelni. Az egyik, hogy ezt a hitel ugyanúgy, mint valamennyi
hitelünket tisztességgel vissza fogjuk fizetni az elkövetkezendô
hat esztendô alatt. A másik, általam fontosnak tartott dolog,
hogy kérem azoknak az utcáknak a lakóit, akik jelenleg új utat
kaptak (de természetesen azokat is, akik már régebb óta jó
utat használnak), hogy legyenek figyelemmel utcájuk mindenkori állapotára. Az út melletti gödröket, kátyúkat temessék
be (lehetôleg diónyinál kisebb kôzúzalékkal, murvával, esetleg mart aszfalttal) a vizeket vezessék le, hiszen elsôszámú károkozója az utaknak a víz és a jég, a nem megfelelô használat
mellett. Várhatóan a képviselô-testület is lépéseket fog tenni,

hogy a kisebb teherbírású utcák forgalmát csökkentsük és egyáltalán a kis és alacsony teherbírású utcáinkba a nyakló nélküli teherforgalmat korlátozzuk.
A másik, hogy szeretném megköszönni az Aradi, a Csillag a
Petôfi, a Pozsonyi, és a Tompa utca lakóinak az útépítés során
tanúsított megértésüket, magatartásukat.
Ezen kívül, mint láthatták a Kossuth és Petôfi utca keresztezô
désében lévô buszmegállót áthelyeztük és annak buszöblöt építettünk ki.
A harmadik, nagyon fontos kiemelendô, hogy az útépítés hitel
és önerô részéhez 2015. év végén Tessely Zoltán országgyûlési
képviselônk, miniszterelnöki biztos úr hathatós segítségével
10 millió forint állami támogatást kaptunk, amelybôl a község és az egész Vál-völgye által használt M7-es autópálya felhajtó baracskai oldalának aszfaltozását és csapadékvíz elvezetését oldottuk meg. Ilyen nehéz helyzetben lévô településnek
mint Baracska, nagyon jól jönnek az ilyen segítségek, így hát
köszönet jár érte a Képviselô úrnak.
Fontosnak tartom a most következô negyedik pont nyilvánosság elé tárását is. Tény és való, hogy a 2016. évi szilárd burkolatú útépítés befejezôdött, de ez nem jelenti azt, hogy az
idei esztendôre végleg befejezôdött mindennemû útjavítás.
Amikor a féléves költségvetést lezárja a testület, akkor látja
tisztán maradt-e még pénze és mennyi, hogy azokat a kisebb
utcákat, amelyek javíthatók mart aszfalttal, azt megtegye. A
késôbbiekre tekintve viszont el kell érnünk azt, hogy minden
évben legalább egy utcát felújítsunk, hogy még egyszer ne kerüljünk ilyen helyzetbe az útépítés terén mint a fent említett
idôszakokban.
Boriszov Zoltán
polgármester

K É P V I S E L Ô -T E S T Ü L E T I H Í R E K
A május 26-án megtartott ülésrôl távol
maradt Boriszov Zoltán polgármester. A
Martonvásári Járási Hivatal részérôl Dr.
Varga Márta hivatalvezetô helyettes volt
jelen.
Tárgyalt napirendek és a meghozott
döntések:
– Módosításra került az önkormányzat valamint a Baracska-Kajászó-Vál
Viziközmû Beruházást Lebonyolító és
Üzemeltetô Intézményi Társulás 2015.
évi költségvetése.
– Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal összevont 2015. évi költségvetésének végrehajtása 380 233 ezer forint
bevételi fôösszeggel és 264 458 ezer forint kiadási fôösszeggel került megállapításra.
– A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmû
Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô
Intézményi Társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtása 15 614 ezer forint
bevételi fôösszeggel és 15 495 ezer fo-

rint kiadási fôösszeggel került megállapításra.
– Azz önkormányzat tulajdonában lévô
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletérôl és elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet felülvizsgálata a júniusi soros ülésre került elnapolásra.
– A 2015. évi összesített belsô ellenôrzési
jelentés elfogadásra került azzal, hogy a
benne lévô hiányosságok a szeptemberi
ülésig legyenek pótolva.
– Az Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft felé fennálló – általuk kimutatott – tartozást továbbra sem ismeri el testületünk és 2016. évben ennek
megfizetésére addig forrást nem biztosít, amíg részletes írásbeli - számszakilag alátámasztott - kimutatás nem érkezik a veszteség okairól. A tulajdonosi jogokat érvényesítve testületünk azt
kéri a Kft. vezetésétôl, írásban adjon tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az
OEP finanszírozás igénylésekor milyen
lehetôségeket vettek figyelembe a bevé-

telek maximalizálására illetve milyen
konkrét intézkedéseket tettek az egyéb
bevételek növelése érdekében.
– Újból kérelemmel fordultunk a Szent
László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsához, hogy a több éve fennálló 2 117 000 Ft, azaz kettômilliószáztizenhétezer
forint
tartozását
– figyelmen kívül hagyva a Tanács és
Ráckeresztúr Ónkormányzata pénzügyi elszámolási vitáját – mielôbb, de
legkésôbb 2016. június 30-áig utalja át
önkormányzatunknak.
– Elfogadásra került a VHG Kft. 2015.
évi gazdálkodásáról szóló beszámolója
és döntés született a kommunális hulladék gyûjtésére vonatkozó szerzôdés felülvizsgálatáról.
– Testületünk elfogadta a Szent László
Völgye Segítô Szolgálat Baracska településen végzett munkájáról szóló gyermekvédelmi és szakmai beszámolóját valamint az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját.
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– Elfogadásra került a 2015. évi adóigazgatási tevékenységrôl szóló jegyzôi beszámoló és továbbra is kéri testületünk,
hogy az adóellenôrzési és végrehajtási
tevékenységet a jegyzô erôsítse meg, ehhez minden jogi lehetôséget és eszközt
vegyen igénybe.
– A vagyongazdálkodási terv elfogadása
napirendi pont tárgyalása a júniusi soros
ülésre került elnapolásra.
– Az „Ajánlattételi felhívás” és a „Közbeszerzési dokumentumok” elfogadásával döntés született a „közétkeztetési feladatok ellátása Baracska Község Önkormányzata oktatási-nevelési intézményeiben” tárgyú közbeszerzés megindításáról. A közbeszerzési eljárás teljes körû lebonyolítására – árajánlata alapján - a budapesti székhelyû Borsa Blanka Kft kapott megbízást.
– Jóváhagyásra került, hogy a BaracskaKajászó-Vál Viziközmû Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô Társulás a
Fejérvíz Zrt-vel kössön fôvállalkozói
szerzôdést a szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmû rendszer – 2016-2030.
évi GFT-ben szereplô – 2016. évben
elvégzendô fejlesztési munkálatainak elvégzésére.
– A 2016. évi Falunapi programokról
szóló tájékoztató azzal került elfogadásra, hogy a júniusi testületi ülésre készüljön el a részletesen kidolgozott végleges
program.
– Elfogadásra került a mûvelôdésszervezô
beszámolója a Faluház 2015. évi
mûködésérôl.
– Határozat született arról, hogy a Környezetvédelmi Alapban 2015. december
31. napján rendelkezésre álló 343 429 Ft
oxifa vásárlásra és környezetvédelmi tanulmányra kerüljön felhasználásra. A
Környezetvédelmi Alap számlán lévô
1,5 millió forint pedig továbbra is kerüljön pénzintézetnél lekötésre. A környezetvédelmi tanulmánnyal kapcsolatosan
a PIT Bizottság elnöke a júniusi ülésre
készíti el az elôterjesztést.
– Az óvodai épület energetikai korsze
rûsítésére vonatkozó támogatási igény
benyújtásához szükséges elôzetes felmérés és tanulmányterv elkészítésével – az ajánlati felhívás feltételeinek
megfelelôen a legalacsonyabb összegû
ajánlatot tevô – budapesti székhelyû
triple E Kft. került megbízásra.
– Ismertetésre került az Emberi Erôfor
rások Minisztériuma Sportért Felelôs
Államtitkárának levele, melyet a Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola tornaterem beruházása megvalósítási támogathatóságának vizsgálata érdekében
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intézett a polgármester úrhoz. A levél
nem tartalmaz konkrét ígéretet, de testületünk bíztatóan vette tudomásul Dr.
Szabó Tünde államtitkár sorait, miszerint „A Kormány sportágazatot segítô,
az elmúlt közel 6 évben hozott kiemelt
jelentôségû intézkedéseivel összhangban
az Államtitkárság sportszakmai szempontból a hatáskörében kezelt 2016. évi
sportcélú elôirányzatok adta lehetôségek
keretében támogat minden olyan sportcélú, komplex módon átgondolt fejlesztési elképzelést, amely egyszerre tartja szem elôtt a mindennapos testnevelés
megvalósításának lehetôségeit, valamint
az egészséges életmódra nevelés fontosságát.”
– Mivel Emlékérem adományozására javaslat nem érkezett, a testület 2016. évben nem ad ki Baracska Közéletéért Emlékérmet.
– Tudomásul vette testületünk a jegyzô
tájékoztatóját, miszerint 2016. évben
nem nyújtottak be kérelmet lakástámogatásra.
– Árajánlat bekérésérôl született döntés
a Petôfi utca árkolási munkálataira.
– A 680/3 hrsz-ú önkormányzati út lezárására vonatkozó kérelmet elutasította testületünk.
– Az Ady E. utca egy szakaszának és a
„Rózsadombi” rész egyik utcájának felújítására vonatkozó kérelemre az a döntés született, hogy arra, lehetôsége sze-
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rint a 2017. évi költségvetés összeállításakor tér vissza testületünk.
– A 749 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatára
született döntés.
– Az iskola igazgatójának kérelmére
az a határozat született, hogy bankett
megtartására csak térítési díj ellenében
vehetô igénybe a Faluház, illetve a célra a 8. osztályosoknak az önkormányzat
tuljdonát képezô Templom u. 19. szám
alatti étkezô térítésmentes használata
került felajánlásra.
– Úgy döntött testületünk, hogy a hátrányos helyzetû és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülô, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
számára a nyári szünidôben 43 munkanapon, napi egyszeri, déli meleg étkezést
biztosít, az étkeztetést végzô vállalkozó
székhelyérôl történô elvitellel.
– Egyebek napirendben óvodai tetô
beázásról, sportegyesület internet elôfi
zetésérôl,
a pedagógusnapi köszön
tésrôl, hôsöknek emlékkoszorúról, Kossuth u. 82. szám alatti ingatlan értékbecslésének ismertetésérôl, kistraktor
mûszaki állapotáról, túlmunkára forráshely biztosításáról, Agárdi Popstranddal kötendô szerzôdésrôl, az iskolaigazgató képviselôkhöz intézett levelérôl,
és az Árpádnemzetség Hagyományôrzô
Egyesület területhasználati kérelmérôl
tárgyalt a képviselô-testület.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Köztisztasági információk
• A z   idei évben szeptember 24-én
lesz a lomtalanítás.
• A házhoz menô szelektív hulladék
gyûjtés (PET palack, papír) a szállítási naptár szerint történik. Legközelebb július 18-án, majd augusztus
15-én lesz.
• Szelektív üveggyûjtô konténer a
polgármesteri hivatal udvarában
található (2 db zöld színû). Kérjük,
hogy egyéb hulladékot ne helyezzenek az üveggyûjtôbe!
• Elektronikai hulladékgyûjtésre elô
reláthatólag szeptember végén vagy
október elején kerül sor. A pontos
idôpontot késôbb közöljük.
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HÔSEINKRE EMLÉKEZTÜNK

Magyar Hôsök
emlékünnepe
A Magyar Hôsök emlékünnepét május
utolsó vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve,
akik az életüket áldozták Magyarországért. Az ünnepen általában katonai tiszteletadással egybekötött koszorúzási megemlékezést tartanak a rákoskeresztúri új
köztemetôben a magyar katonahôsök
emlékmûvénél, valamint a Hôsök terén,
a hôsök emlékkövénél.
Idén elôször mi is megtettük ezt Baracskán.
A helyi kezdeményezô dr. Antal Ida, aki
az ünnepi beszéd szövegkönyvét is írta,
személyes érintettség okán is a szívén viseli ennek az ünnepnek a megtartását községünkben. Az ünnepi beszédet, amit Ida
megírt, Berdó Gábor Károly ny. katonaszázados olvasta fel. A beszéd kitért a II.
nagy világégés szörnyû emberáldozataira, végigvette a XX. századi magyar történelem háborús okait és következményeit és levonta a tanulságot a ma élô ember
számára. Ünnepi mûsort adott a Baracskai Dalkör asszonykórusa, szólót énekelt
Szûcs Zoltán, verset szavalt Sándor Zoltán és Kupi Gábor. Az ünnepség koszorúzással zárult, koszorúkat helyeztek el
a Hôsi emlékmûveknél. Végül harsonán
megszólalt a „Szilencio” és ezzel zárult
le a Hôsök Emlékünnepe. Az emlékezôk
egy-egy szál virágot helyeztek el a szobroknál, hogy ezzel is leróhassák kegyeletüket a hôsök elôtt.
A civil kezdeményezés minden bizonnyal
ezentúl minden évben megrendezésre kerül majd. Én, mint aki az ünnepi mûsor
szerkesztésében tevékenykedtem, illetve
a rendezvény napján az elôkészületeknél
segítettem, a következô évben is támogatom a rendezvény megvalósulását. Az idei
esztendôben azonban a legtöbbet Ida tett
azért hogy megvalósuljon az ünnepség, és
ezért ezúton is köszönet illeti a sok fáradozásáért. Rajta keresztül pedig szintén
köszönjük azt a sok lakossági adományt,
amely lehetôvé tette a rendezvény létrejöttét.
Kupi Gábor
mûvelôdésszervezô
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Iskolai ügyelet
Intézményünkben a nyári zárva tartás idejében a következô
idôpontokban tartunk ügyeletet:
1. 2016. július 6., szerda
9-12 óra
Gráczer László igazgatóhelyettes
2. 2016. július 13., szerda
telefonos ügyelet: 9-12 óráig
Mészáros Györgyné iskolatitkár (06-30 678-5724)
Kárpáthegyi Józsefné igazgató (06-30 825-4294)
3. 2016. július 20., szerda
9-12 óra
Kárpáthegyi Józsefné igazgató
		
Mészáros Györgyné iskolatitkár
4. 2016. július 27. telefonos ügyelet: 9-12 óráig
Mészáros Györgyné iskolatitkár (06-30 678-5724)
Kárpáthegyi Józsefné igazgató (06-30 825-4294)
5. 2016. augusztus 3., szerda 9-12 óra
Mészáros Györgyné iskolatitkár
6. 2016. augusztus 10., szerda 9-12 óra
Kárpáthegyi Józsefné igazgató
		
Mészáros Györgyné iskolatitkár
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató

KÖZÉRDEKÛ
Tisztelt ingatlanhasználók, gazdálkodó szervezetek!
Az idei évben folytatódik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átszervezése. Legfontosabb lépésként meghatározásra került az állami közfeladat és
ennek következtében elkezdôdött az állam szerepvállalása a tevékenységek megszervezésében. Megalapításra került a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelô Zrt.
(NHKV Zrt.) melynek feladata az állami szerepkör gyakorlati végrehajtása, így a közszolgáltatási díjak beszedése, kintlévôségek kezelése is.
A 2016. április 1-jét követô teljesítések esetén a jogszabály elôírása alapján a közszolgáltatók nem számlázhatnak közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználók, gazdálkodó
szervezetek és intézmények felé. A díj számlázására kizárólag az NHKV Zrt. jogosult.
Azon partnereink – intézmények, gazdálkodó szervezetek, társasházak, lakásszövetkezetek –, akik eddig havonta fizették a díjat, már eddig is tapasztalhatták, hogy a márciust követô idôszakokra nem kaptak számlát, hasonlóan a II. negyedév esetén a negyedéves elszámolásban lévô ingatlanhasználók is. Sajnos a számlázásra jogosult szervezet informatikai fejlesztése csúszásban van, ezért bizonytalan ideig a számlák nem
kerülnek kiküldésre.
Társaságunk az NHKV Zrt-vel együttmûködve azon dolgozik, hogy a számlázás folyamatossága a megszokott rendben mielôbb folytatódhasson. Igyekszünk átmeneti megoldást találni arra, hogy a havi és negyedéves számlák továbbiakban ne késsenek, megelôzve ezzel azok torlódását és a közszolgáltatási díjak jelentôsebb összegûre
növekedését.
Kérjük Önöket, hogy számítsanak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák eddig elmaradt részének várhatóan július-augusztus hónapokban való megérkezésére. A számlával együtt az NHKV Zrt. megadja a kellô tájékoztatást is a további teendôkkel kapcsolatban. Reményeink szerint ezt követôen a számlázás a szokott
rendben és idôszakok szerint történik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a közszolgáltatáshoz nem kapcsolódó egyéb szolgáltatások (pl. bérleti, mozgatási, edényjavítási díjak) jogosultja továbbra is a Depónia Nonprofit Kft., mely szolgáltatások az informatikai átállást követôen – az elmaradt hónapokkal egy összegben – kerülnek kiszámlázásra.
Kérjük tájékoztatásunk elfogadását, megértését és köszönjük türelmüket!
Tisztelettel:
Depónia Nonprofit Kft.

2016. július
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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, iskolavédônô.................. (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.

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: július 2., 3., 23., 24., augusztus 13., 14.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8................................ (25) 505-790
Martonvásár: július 9., 10., 30., 31., augusztus 20., 21.
2462 Martonvásár, Budai út 11.......................... (22) 569-146
Ráckeresztúr: július 16., 17., augusztus 6., 7.
2465 Ráckeresztúr, Hôsök tere 4/5..................... (25) 455-812

Háziorvosok
BARACSKA – KAJÁSZÓ I. SZ. KÖRZET RENDELÉSI IDEJE
Baracska
Hétfô
7 óra 30-tól
Kedd
14 órától
Szerda
7 óra 30-tól
Csütörtök
14 órától
Péntek
7 óra 30-tól
Kajászó
Hétfô
14 órától
Szerda
9 órától
Péntek
9 órától
Dr. Mayer András
Általános orvos
Háziorvostan szakorvos
Üzemorvostan szakorvos

9 órától elôjegyzettek
15 óra 30-tól elôjegyzettek
8 órától elôjegyzettek
15 óra 30-tól elôjegyzettek
8 órától elôjegyzettek
15 óra 30-tól elõjegyzettek
10 óra 30-tól elôjegyzettek
10 óra 30-tól elôjegyzettek
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 Rendelés felnôtteknek
12–14 óra
14–16 óra
10–11 óra
8–10 óra
13–14 óra
14–16 óra
10–11 óra
8–10 óra
9–11 óra
8–9 óra

Kiegészítô vizsgálatok
(injekciók, labor, EKG, eredmények kiadása)
Hétfô
11–12 óra
Kedd
7–8 óra
Szerda
12–13 óra
Csütörtök
7–8 óra
Péntek
7–8 óra
Dr. Kolumbán Ottilia
belgyógyász szakorvos, háziorvos
Illyés Éva
Tóth 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
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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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Faluház
Mûvelôdésszervezô: Kupi Gábor...................... (20) 462-7674
Nyitva tartás: kedd: 9–20 óráig, szerda: 10:30–19:30-ig,
csütörtök:13–21 óráig, péntek: 13–20 óráig,
tartás
Új nyitva
szombat: 14–19 óráig

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

Községi Könyvtár
Községi Könyvtár a Faluházban. Könyvtáros: Kupi Gábor
Nyitva tartás: Kedd: 9–13 óráig, Szerda:
tartás
Új nyitva
14–18 óráig, Szombat: 14–18 óráig

KONCERT FÉLÁRON!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Baracska Község Önkormányzata ebben az évben is szerzôdést kötött az Agárdi Popstrand fôrendezôjével. A mellékelt plakát szerinti koncerteken
minden baracskai lakos 50%-os kedvezménnyel vehet részt. A
kedvezményre való jogosultságot a helyszíni jegyváltáskor személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával kell igazolni. Jó szórakozást kívánunk a résztvevôknek!

• 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

Impresszum

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

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: augusztus 1. | Várható megjelenés: augusztus 15.
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