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Meghívó

Tisztelettel és szeretettel meghívunk
minden kedves baracskai lakost

a községi karácsonyi ünnepségre,
melyet 2016. december 21-én,
szerdán tartunk.
A Római Katolikus Templomban
17 órakor kezdôdik
a Kozma Ferenc Általános Iskola
tanulóinak és pedagógusainak mûsora,
utána a Faluházban kaláccsal, forralt
borral és forró teával várjuk Önöket.
Az ünnepi vendégfogadás alatt
karácsonyi dalokat énekel a Dalkör.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket
és sikeres új esztendöt kíván
Baracska Község Önkormányzat Képviselö-testülete
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K é p v i s e l ô -t e s t ü l e t i h í r e k
Az október 27-én megtartott ülésen
nem vett részt Boriszov Zoltán polgármester, a Martonvásári Járási Hivatal
részérôl Dr. Koltai Gábor hivatalvezetô
volt jelen.
– A képiselô-testület elfogadta a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról
és a két ülés közötti eseményekrôl szóló
alpolgármesteri tájékoztatót.
– Megalkotásra került az önkormányzat
tulajdonában lévô lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletérôl és
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati rendelet. /15/2016.(X.28.) ör./
– Megalkotásra került a közösségi együttélés alapvetô szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeirôl szóló önkormányzati rendelet is. /16/2016.(X.28.)
ör./ (A rendelet e lapszámban olvasható.)
– Felülvizsgálatra került Baracska Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervérôl szóló 15/2005. (IX.28.) sz.
rendelet. Megtörtént a magasabb szintû
jogszabállyal ellentétes helyi önkormányzati elôírások hatályon kívül helyezése. A módosítást követôen elfogadásra került az egységes szerekezetbe
foglalt HÉSZ. /17/2016.(X.28.) Ör./
– Megalkotásra került a szociális tüzifa
támogatás helyi szabályairól szóló rendelet. /18/2016. (X.28.) ör./
– Egyhangú igen szavazatokkal került
elfogadásra a Baracskai Polgármesteri
Hivatal 2015. évi tevékenységérôl szóló jegyzôi beszámoló.
– A képviselô-testület tudomásul vette a
Baracskai Polgármesteri Hivatal 2016.
évi költségvetésében és az önkormányzat egyéb területén keletkezett bérmegtakarítás összegérôl adott, valamint a
Polgármesteri Hivatal bérmegtakarításának jutalomkénti felosztásáról szóló
jegyzôi tájékoztatót.
– A képviselô-testület az önkormányzati igazgatásnál keletkezett bérmaradvány terhére bruttó 200 ezer forint keretösszeget biztosított a jegyzô jutalmazására, és bruttó 200 ezer forint jutalmat állapított meg az alpolgármester részére.
– Az adózás rendjérôl szóló 2003. évi
XCII. törvény 164. § (6) bekezdése
alapján – a végrehajtáshoz való jog elévülése miatt – 444 160 Ft összegû adó
és késedelmi pótlék tartozás törléséhez
járult hozzá a testület.

– A köztéri kamerarendszer biztonságos és jogszerû üzemeltetése érdekében a rögzítôközpont áthelyezésére és a
szükséges átalakítások elvégzésére a testület elfogadta a VIDIKON Kft. bruttó
174 000 Ft-os árajánlatát és felhatalmazta az alpolgármestert, hogy a munkálatok elvégzésére kösse meg a vállalkozási szerzôdést, valamint készítsen
megállapodás tervezetet az üzemeltetésre vonatkozóan a Rendôrséggel. A testület felkérte a jegyzôt, hogy a térfigyelô
kamerarendszer mûködtetésével kapcsolatos szabályzatokat készítse el.
– A képviselô-testület tudomásul vette azt a jegyzôi tájékoztatást, hogy az
Mötv. 113. §-ában foglalt feladat ellátásra került
– A testület tudomásul vette az Ercsi
Járóbeteg Szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2016. III. negyedévi pénzügyi beszámolóját és szöveges
kiegészítését.
– Határozat született, mivel a Baracska,
Kossuth u. 18. szám alatti önkormányzati épület fûtésrendszerének felújítására az önkormányzat 2016. évi költségvetésben nem tud fedezetet biztosítani
a testület, így azt a 2017. évi költségvetésébe tervezi be, és az önkormányzat
2016. évi költségvetési tartalékkerete
terhére egy darab fûtôpanel beszerzésére fedezetet biztosít.
– Elfogadásra került az önkormányzat
vagyongazdálkodási koncepciója, közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve.
– Módosításra került a Gárdonyi
Rendôrk apitányság támogatására vonatkozó 250/2016. (IX.27.) határozat. A képviselô-testület felhatalmazta az alpolgármestert, hogy a Fejér Megyei Rendôrfôkapitányság Gazdasági
Igazgatóságával kösse meg a támogatói
szerzôdést.
– A képviselô-testület elfogadta a közterület-felügyelet felállításáról szóló szakmai anyagot és úgy határozott, hogy a
közterület-felügyeleti faldatokat a Baracskai Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott 1 fô közterület-felügyelô útján kívánja ellátni 2017. január 1. napjától. Felkérést kapott az alpolgármester,
hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésében teremtse meg a közterület
felügyelô alkalmazásának feltételeit és a
2012. évi CXX. törvény 24. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelôen kezdeményezze a megyei rendôri szervnél
az együttmûködési megállapodás meg-

kötését. A testület felkérte a jegyzôt,
hogy a közterület-felügyelôi feladatellátás végett a soros képviselô-testületi
ülésre terjessze elô a Baracskai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának, valamint a Hivatal Alapító okiratának módosítását.
– Elutasításra került egy balaeset miatti
kártérítési igény.
– Elfogadásra került a Kozma Ferenc
Általános Iskola körüli kerítés építésére érkezett árajánlat. A munkálatokkal
Kapornyai Béla vállalkozót bízta meg a
testület bruttó 215 700 Ft-ért.
– Megállapítást nyert, hogy az Ady E. u.
8. szám alatti ingatlan panaszosai problémájának megoldása nem tartozik az
önkormányzati feladatellátás körébe.
– Döntés született arról, hogy a Petôfi
utcai árok kibélelésének munkálatai
2017. tavaszán kerülnek elvégeztetésre.
– A képviselô-testület elfogadta a 2201
hrsz-ú, szántó mûvelési ágú ingatlan
8/32 tulajdonrészének önkormányzat
részére történô térítésmentes felajánlását.
– Helyi adómérték csökkentésére irányuló egyedi kérelemre a képviselôtestület hatáskör hiánya miatt nem hozott döntést. A testület kinyilvánította
azon szándékát, hogy a jelenleg hatályban lévô telelekadó mértékén nem kíván
változtatni és a jogszabályokban foglalt
kedvezményeken, mentességen kívül
nem kíván újabbakat bevezetni.
– A képviselô-testület utasította az alpolgármestert, hogy hóeltakarítási
munkálatok elvégzésére kérjen be árajánlatokat, és a beérkezett ajánlatok
közül a kedvezôbb ajánlatot tevôvel kösse meg a vállalkozási szerzôdést.
– A képviselô-testület megtárgyalta a
Szent László Völgye – Bóbita Óvoda
vezetôjének 2016. évi bérmegtakarítás felhasználására vonatkozó kérelmét
és javaslatot tett a Szent László Völgye
Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsnak – mint fenntartónak – a felújításra
és a dolgozók részére Erzsébet utalványra fordítandó összegre.
– A testület kéri a Szent László Völgye
Többcélú Kistérségi Tanácsot, mint a
Szent László Völgye Bóbita Óvoda fenntartóját, hogy az Óvoda nyitva tartási
ideje 2017. január 1. napjától 17.30 óráig kerüljön módosításra.
– A képviselô-testület nyilatkozott,
hogy a Magyar Állam tulajdonában
álló, a Baracska belterület 194 hrsz-ú
ingatlanrész tulajdonjogának megszer-
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zése érdekében a vásárlás lehetôségével
nem kíván élni.
– A gyomnövény-mentesítési felszólításra érkezett kérelmeket elutasította a
képviselô-testület és kéri az ingatlantulajdonosokat, hogy a 11/2016.(VII.29.)
önkormányzati rendeletben foglaltak-

nak maradéktalanul tegyenek eleget és
a jegyzô által megküldött felszólításban
foglaltak szerinti kötelezettségüket teljesítsék.
– A képviselô-testület tudomásul vette
a Keve-Sertés Kft-vel kapcsolatos peres
eljárásról adott ügyvédi tájékoztatást.
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– A képviselô-testület tudomásul vette
Tessely Zoltán országgyûlési képviselô
úr válaszlevelét, amit a kötelezô betelepítési kvótával szembeni kiállásról hozott képviselô-testületi határozattal
kapcsolatosan írt.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Kvóta-ügy
Tisztelt Lakosság! Egy nagyon komoly témában rágalmazták
meg a képviselô-testületet az ôsz folyamán. Mindenki számára egy fontos téma volt – s az a mai napig – a migránsok
betelepítési ügye. Ezzel kapcsolatban 2016. januárjában kapott egy levelet a képviselô-testület, melyben állásfoglalást
kért Tessely Zoltán országgyûlési képviselô úr a kötelezô betelepítés ügyében. A képviselô-testület a január 28-ai ülésén egyértelmûen elutasította a kötelezô betelepítési kvóta
rendszerét. Az errôl szóló határozat kivonatot február 3-án
megküldtük képviselô úrnak. Mindezek ellenére a népszavazás elôtt – mintegy rémhírként – néhányan elterjesztették
Baracskán, hogy a testület nem utasította el a betelepítést,
nem írt válaszlevelet. Mindezek következtében községünkbe
is fognak majd migránsokat hozni. Mindezt tették úgy a "jól
értesült" emberek, hogy Tessely Zoltán képviselô úrtól származó hírként tüntették ezt fel.
Tisztelt „aktív” Polgárok! Még nem kezdôdött el a választás
éve. Még nem kell elkezdeni lejáratni a jelenlegi testületet!
Nem szabad rémhírekkel pillanatnyi népszerûséget szerezni!
S fôleg, nem szabad ebbe olyan embereket is belekeverni, mint
egy országgyûlési képviselô!
Természetesen testületünk írásban megkereste Tessely Zoltán
képviselô urat is, hiszen mi tudjuk, hogy mikor mirôl döntünk, s tudtuk, hogy ez valótlan állítás. Képviselô úr válaszlevelében többek között az alábbiakat írta:

„…Tisztelettel tájékoztatom, hogy munkatársaim az Önök
által, 2016. február 3-án küldött levelet azonnal a rendelkezésemre bocsájtották, így biztosíthatom, hogy sem én, sem a
munkatársaim más irányú információt ez ügyben nem adtunk
ki. Engedje meg, hogy ezúton is hálámat fejezzem ki, hogy Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete fontosnak
tartotta, hogy a fent említett határozatot meghozza, ezzel is
erôsítve Magyarország egységességét és a haza védelmét…”
Tisztelt Lakosság! Én, aki már 1992-tôl vagyok képviselô
Baracskán, megszoktam, hogy a legtöbben nem a közösségért végzett munkával szeretnének elöljárók (polgármester,
képviselô) lenni, hanem a pletykák, rágalmak terjesztésével.
Arra azonban még nem volt példa, hogy ebbe országgyûlési
képviselôt is belekeverjenek. Valószínû, nem ez lesz az utolsó
ilyen jellegû lejárató kampány. Mi, helyi képviselôk, ezt már
tudjuk kezelni, nem veszünk róla tudomást, végezzük munkánkat, mellyel Önök megbíztak. Kérem, hogy Önök is így
kezeljék eme "jól értesült" híreket, s a Kidobolóban megjelent képviselô-testületi híreket olvassák folyamatosan. Ott
minden döntésünk megjelenik. Baracska község honlapján
visszamenôleg is megtalálhatóak. Csak így tudjuk megállítani a pillanatnyi „aktív”, „okos” embereket. Bízom benne, ôk
pedig a közösségért, lakóhelyükért végzett munkával fognak
a jövôben kitûnni - s nemcsak a választás elôtti hónapokban.
Pintérné Bernyó Piroska
Pénzügyi-, Informatikai- és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Jegyzôi hírek

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
16/2016.(X.28.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvetô szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirôl
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. § (1a) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a következôket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Baracska község közigazgatási területén megvalósuló, a rendelet II. részében meghatározott, közösségi együttélés alapvetô szabályait sértô cselekményt megvalósító természetes és jogi személyre, valamint a

jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezetekre.
(2) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvetô
szabályait sértô az a magatartás, amely sérti vagy veszélyezteti a közösségi együttélés e rendeletben meghatározott alapvetô
szabályait és azt a képviselô-testület a közösségi együttélés
alapvetô szabályait sértô magatartásnak minôsítette.
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(3) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvetô szabályait sértô magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bûncselekményt valósít meg. Úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet
közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.
2. Eljárási szabályok
2.§ (1) A közösségi együttélés alapvetô szabályait sértô magatartással kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására és közigazgatási bírság kiszabására a jegyzô átruházott
hatáskörben jogosult.
(2) A közösségi együttélés alapvetô szabályait sértô magatartás
miatt a közigazgatási hatósági eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minôsül kérelemre indult eljárásnak,
ha a közösségi együttélés alapvetô szabályait sértô magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezô szervezet jelenti be.
(3) A közösségi együttélés alapvetô szabályait sértô magatartások elkövetése miatt lefolytatott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e
rendeletben meghatározott eltérésekkel.
(4) A közösségi együttélés alapvetô szabályait megszegô
elkövetôvel szemben ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedô
helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedô közigazgatási bírság szabható ki.
3. § (1) A pénzbírság összegének megállapításakor figyelemmel
kell lenni a közösségi együttélés alapvetô szabályait sértô magatartás súlyára, a jogsértés jellegére.
(2) Ha az elkövetett közösségi együttélés alapvetô szabályait
sértô magatartás csekély súlyú és a jogsértés a jogellenes magatartás megszûnésével vagy a jogszerû állapot helyreállításával orvosolható, a jegyzô a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94 § (1 a) pontjában foglaltak alapján eljárva figyelmezteti a közösségi együttélés alapvetô szabályait sértô magatartást elkövetôt a jogszabálysértésre, és a jogkövetkezményekre
történô utalással legalább 21 napos határidô megadásával végzésben kötelezi annak megszüntetésére.
(3) A jegyzô a (2) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott
határidô eredménytelen elteltét követôen a 2. § (4) bekezdésében foglaltak alapján közigazgatási bírságot szab ki a közösségi együttélés alapvetô szabályait megsértôvel szemben.

Egyes közösségi együttélés alapvetô
szabályait sértô magatartások
3. A közterületek tisztántartásával kapcsolatos szabályok
megsértése
4.§ (1) A közösségi együttélés alapvetô szabályait megsérti, aki
a) a tevékenysége következtében közterületen keletkezett
szennyezôdést nem szünteti meg,
b) az ingatlana elôtti járda tisztántartásáról nem gondoskodik,
c) amennyiben az érintett ingatlan mellett vízelvezetô árok
és gyalogos átjáró is található, ott mindkét oldalról az ingatlan felöli gyalogos átjáróig a közterületet nem tartja tisztán,
gyomtól, gaztól nem mentesíti,
(2) A közösségi együttélés alapvetô szabályait megsérti az az
intézmény, kereskedelmi és vendéglátó-egység és más elárusító hely üzemeltetôje, aki az elôtte lévô járdaszakaszt – függetlenül attól, hogy a szennyezôdés nem az üzleti tevékenységébôl
származik – nem tartja tisztán.
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(3) A közösségi együttélés szabályait megsérti az az ingatlantulajdonos, aki elôtt kerékpárút került kiépítésre és a kerékpárút – telekhatár felöli – belsô széléig terjedô területet nem gondozza, nem teljesíti a hóeltakarítással, síkosság mentesítéssel
kapcsolatos feladatait.
(4) A közösségi együttélés szabályait megsérti az a bel- és külterületi ingatlan tulajdonos, tényleges használó, aki az ingatlant nem mûveli meg, nem tartja rendben, gaztól, szeméttôl,
vadonélô bokortól – és kiemelt figyelemmel a parlagfûtôl –
nem tisztítja meg.
(5) A közösségi együttélés szabályait megsérti az ingatlan tulajdonos, tényleges használó, aki
a) az ingatlan elôtti járdát az ónos esôtôl, jégtôl, hótól naponként többször nem tisztítja meg,
b) az ingatlan elôtti járda ónos esôtôl, jégtôl, hótól történô
megtisztításához nem bomló, szerves anyagot tartalmazó szóróanyagot (kivéve: homok, hamu, fûrészpor, kôporliszt) használ,
c) az ingatlan elôtti járda ónos esôtôl, jégtôl, hótól történô
megtisztításához tüzelés után visszamaradt, darabos, sérülést,
balesetet okozó anyagot használ.
(6) A közösségi együttélés szabályait megsérti az az ingatlantulajdonos, tényleges használó, aki az ingatlana elôtti közterületen lévô árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartásáról nem gondoskodik, a csapadékvíz akadálymentes elfolyását nem biztosítja.
5. § (1) A közösségi együttélés szabályait megsérti az, aki
a) az ingatlanához tartozó jármûbehajtó átereszét nem építi
meg, nem tartja karban és tisztán,
b) az ingatlanon keletkezô csapadékvíz saját területen történô
elhelyezésérôl, illetôleg kiépített csapadékcsatorna esetén az
abba történô bevezetésérôl nem gondoskodik,
c) a járdára csapadékvíz kifolyót nem legfeljebb a föld felszínével egy vonalban helyez el,
d) csapadékvíz árokba szennyezett (olajos, vegyszeres víz, trágyalé stb.) vizet vezet be,
e) eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tûz- és robbanásveszélyes
anyagot növényi hulladékot, avart) a csapadékvíz elvezetô
árokba szór, beletöm, belesepri vagy bevezeti,
f) építési területen az építkezés közvetlen környékén (az építkezés elôtti területen) a tisztaságot nem biztosítja,
g) beruházás esetén nem biztosítja a közterület tisztaságát,
h) építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat nem
úgy végzi, az építési bontási anyagokat, a kiásott földet nem
úgy tárolja, hogy por és egyéb szennyezôdés ne keletkezhessen,
i) közterületen építési, bontási anyagot nem a polgármester által kiadott közterület-használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben meghatározott módon és
idôtartamig tárolja,
j) magánterületen közegészségügyi szempontból veszélyes
anyagot tárol,
k) építési, bontási munkálatok végzése során az építési hulladékot, törmeléket folyamatosan, legkésôbb a munka
befejezésétôl számított 48 órán belül nem szállítja el, a közterületet nem állítja helyre, a közterületet nem tisztítja meg,
l) közútra, nem burkolt közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetôleg szemetet szállít és helyez el,
m) közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket 24
órán belül a saját költségén nem takarítja össze, illetve nem
szállítja el,
n) a közterületen szennyezô anyagot (szemetet, rongyot, egyéb
hulladékot) oly módon szállít, hogy a szállítás során az kihul-
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lott, port, szennyezôdést, csepegést idézett elô és azt nem távolította el,
o) gazdálkodáshoz kapcsolódó szállítmányból a kihullott állati ürüléket, trágyát, szalmát, szénát, és a felhordott sarat, valamint egyéb hulladékot a közterületrôl nem takarítja el,
p) bármilyen szállítmány fel- és lerakásánál okozott
szennyezôdést a közterületrôl nem takarítja el.
(2) A közösségi együttélés alapvetô szabályait megsérti, aki
a) közterületen jármûvet mos, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végez, amely szennyezôdést okoz,
b) magánterületen olyan munkákat végez, amelybôl származó szennyezôdés közterületre jutását nem akadályozza meg, illetve a közterületen okozott szennyezôdést nem takarítja el,
c) gondozott zöldterületre jármûvel ráhajt, azon parkol, azt
bármi módon károsítja,
d) aki hulladékot hagy el, a gyûjtés, lerakás szabályaitól eltérô
módon felhalmoz, ellenôrizhetetlen körülmények között helyez el, illetve kezel,
e) állati tetemet, valamint olyan anyagot, amely a levegôt
szennyezi, az egészséget veszélyezteti vagy élôsködôk részére
táptalajt nyújthat, közterületen, magánterületen helyez el vagy
elhagy,
f) köz- vagy magánterületet fekáliával (emberi és állati ürülék) beszennyez,
g) közterületen a sportolás céljára szolgáló területeket, kiránduló-, pihenô helyeket, parkokat beszennyez és a szennyezést
nem szünteti meg,
h) közterületen szemetet, hulladékot (üveg, papír stb.),
szennyezô vagy egészségre ártalmas anyagot kiönt, elszór vagy
eldob,
i) szemetet, hulladékot nem az arra a célra rendszeresített és
felállított szeméttárolóba helyez el,
j) a közterületre felállított szeméttárolót megrongálja, annak
tartalmát kiönti,
k) járdák, kerékpárutak mellé kihelyezett szemétgyûjtô edénybe háztartásból származó hulladékot helyez el,
l) közterületen, kiránduló-, pihenô helyen, valamint az ott elhelyezett felszerelési , berendezési tárgyat beszennyezi, megrongálja és az általa okozott szennyezést megszüntetésérôl a
saját költségére nem gondoskodik,
m) vállalkozói tevékenységéhez, magángazdálkodásához szükséges gépeket, jármûveket közterületen tárolja,
n) közterületre fát, cserjét, bokrot a közterület tulajdonosa engedélye nélkül ültet és ezáltal a biztonságos közlekedést akadályozza,
o) közterületen hírdetményt nem a megengedett helyen és módon rak ki
(3) A közösségi együttélés alapvetô szabályait megsérti, aki
a) az alkalmi jelleggel, engedély alapján igénybe vett közterületet és az azt körülvevô 10 méteres területsáv tisztántartásáról nem gondoskodik,
b) az árusításból származó hulladék gyûjtésére szolgáló zárható edényt nem helyez ki és azt a saját költségén nem szállítja el,
(4) A közösségi együttélés alapvetô szabályait megsérti, aki
a) a település területén lévô tóba, élô vízfolyásba, belvízvezetô
árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalét vezet be, azok partjain szemetet, vagy egyéb hulladékot helyez el,
b) a járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között
úgy helyezi el, hogy az a gyalogos, illetve a gépjármû forgalmat akadályozza,
c) az összerakott havat:
ca) a gyalogos közlekedési útvonalon, kerékpárúton,
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cb) az útkeresztezôdésben,
cd) az úrburkolaton,
ce) a kapubejáró elé, annak szélességében,
cf) a tömegközlekedésre szolgáló jármû megállóhelyén,
cg) a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyakon és annak
közérdekû létesítményein helyezi el,
e) a járdáról a havat – ha szükséges naponta többször – azonnal nem távolítja el.
3. A magánterületek tisztántartása kapcsán elôírt szabályok
megsértése
6. § A közösségi együttélés alapvetô szabályait megsérti, aki
a) az ingatlana tisztaságáról és rendezettségérôl nem gondoskodik, azt nem gyommentesíti
b) a lakásnak és lakás céljára szolgáló helyiségeknek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint az ezekhez tartozó területen a rovar- és rágcsáló mentesítésérôl nem
gondoskodik,
c) aki a szennyvíz elhelyezô aknából a szennyvizet a kertbe szivattyúzza.
4. A növények ültetési szabályainak megsértése
7. § (1) A közösségi együttélés alapvetô szabályait megsérti, aki
a) a legkisebb ültetési, telepítési távolságot az ingatlan határától számított:
aa) szôlô, valamint 3 méternél magasabbra nem növô gyümölcs- és egyéb bokor, élô sövény esetében 0,50 méter,
ab) 3 méternél magasabbra nem növô gyümölcs- és egyéb fa
esetében 1,50 méter,
ac) 3 méternél magasabbra növô gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor, élô sövény esetében 3 méter
távolságot nem tartja be.
b) a legkisebb ültetési, telepítési távolságot az ingatlan határától számított:
ba) gyümölcsfa-iskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szôlô,
gyümölcs-termôbokor esetében 1.00 méter,
bb) minden egyéb gyümölcsbokor esetében 2.00 méter,
bc) birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter,
bd) törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva és mandulafa esetében 3.00 méter,
be) vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszi esetében 3.00 méter,
bf) cseresznyefa esetében 4.00 méter távolságot nem tartja be,
c) egyéb bokor vagy fa esetében, illetve amennyiben a szomszédos földterületen szôlô, gyümölcsös található, az alábbi ültetési távolságokat nem tartja be:
ca) 1 méternél magasabbra nem növô bokor, élô sövény esetében 0,80 méter,
cb) 2 méternél magasabbra nem növô bokor, élô sövény esetében 1,20 méter,
cc) 2 méternél magasabbra növô bokor, élô sövény esetében
2.00 méter,
cd) fa esetében 8.00 méter.
(2) A közösségi együttélés alapvetô szabályait megsérti, aki
a) közterületre engedély nélkül fát, bokrot, cserjét ültet
b) az ingatlanán lévô növényzetet nem ápolja, gondozza, valamint a szomszédos ingatlanra átnyúló ágakat nem vágja le.
5. Az avar és növényi hulladék nyílttéri égetése kapcsán elôírt
szabályok megsértése
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8. § (1) A közösségi együttélés alapvetô szabályait megsérti, aki
a) az avar és kerti hulladék kezelésérôl, ártalmatlanításáról
nem gondoskodik,
b) égetéssel nem a helyben keletkezett (telken belül, illetve az
azt határoló közterületen) keletkezett, nem komposztálható
(nem lebomló), illetve komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, gombás vagy egyéb fertôzött) hulladékot ártalmatlanít,
c) a napi égetést nem szerdán és vasárnap 15-19 óra közötti
idôszakban (kivéve pünkösd és húsvét vasárnap) végzi,
d) avar és kerti hulladék égetését nem szélcsendes idôben és
nem olyan helyen végzi, ahol az égetés a személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyezteti és környezeti kárt nem okoz,
e) az avar és kerti hulladék égetését nem személyes felügyelet
mellett, a tûzvédelmi szabályok betartásával végzi,
f) az égetéssel, az égetés hôsugárzásával környezeti, vagyoni
kárt okoz, és az égetés az emberi egészséget veszélyezteti,
g) az égetésnél olyan tüzelôanyagot használ, mely az emberi egészségre ártalmas égésterméket bocsát ki, az avar és kerti
hulladék meggyújtásához olajat, benzint vagy más vegyi adalékanyagot használ,
h) az égetés elôtt az avar és kerti hulladék elôzetes szikkasztásáról, szárításáról nem gondoskodik, a tüzelést nem folyamatosan, kis adagokban végzi,
i) az avar és kerti hulladék égetését párás, tartósan ködös, esôs
idôben és erôs szélben végzi,
j) az égetés nem úgy végzi, hogy a keletkezô hó és füst a környékében lévô zöld növényeket (fát, bokrot) ne károsítsa,
k) az égetéssel járó füst, bûz, pernye és hôtermelési hatásokat
felerôsítô körülmény kialakulását nem akadályozta meg, illetve
annak kialakulását követôen az égetés azonnal nem fejezte be,
l) az avar és kerti hulladék égetése során más kommunális,
illetve ipari eredetû hulladékot (különösen: mûanyag, gumi,
vegyszer, festék, gyógyszermaradvány, egyéb veszélyes hulladék) is éget,
m) avar és kerti hulladék égetési szándékáról elôzetesen a
szomszédokat nem tájékoztatta,
n) avar és kerti hulladékot egy alkalommal 4 óránál több
idôtartamban égette.
(2) A közösségi együttélés alapvetô szabályait megsérti, aki
a) egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények,
nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény mûködési ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésû ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt avar és kerti hulladék
égetését végzi,
b) vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés) mentén a létesítmény tengelyétôl számított 100 méteren belül avar és kerti
hulladékot éget,
c) avar és kerti hulladék égetését közterületen végzi,
d) nem töltötte be a 18. életévét és avar és kerti hulladékot éget,
e) a tûz ôrzésérôl és veszély esetén annak eloltásáról nem gondoskodik,
f) az égetés helyszínén olyan eszközöket, felszereléseket nem
tart készenlétben, amelyekkel a tûz terjedését biztonsággal
megakadályozhatja, a tüzet el tudja oltani,
g) az égetés befejezésével a tüzet nem oltja el, a parázslást –
vízzel vagy földtakarással – nem szünteti meg, a tûz kihunyásáról a tûzgyújtás helyének végleges elhagyása elôtt nem
gyôzôdött meg,
h) a nyílttéri égetést a hatóság által elrendelt általános
tûzgyújtási tilalom idején, illetve a füstköd riadó alkalmával
elrendelt korlátozás idôtartamában végzi.
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6. A települési szilárd hulladék gyûjtése és elszállítása kapcsán elôírt szabályok megsértése
9. § A közösségi együttélés alapvetô szabályait megsérti, aki:
a) a hulladékot legkorábban nem a szállítást megelôzô nap
18.00 órától legkésôbb a szállítási nap 7.00 órájáig helyezi ki,
b) a hulladékot nem a saját tulajdonában lévô, a Közszolgáltató szállítóeszközéhez igazodó szabvány méretû hulladékgyûjtô
edényben helyezi ki,
c) a megengedett súlynál nagyobb súlyú hulladékot helyez ki a
hulladékgyûjtô edényben,
d) az elkülönített hulladékot nem az általa biztosított zsákban
vagy szállításra alkalmas állapotba kötegelve helyezi ki az ingatlana elôtti közterületre,
e) az önként elkülönítetten gyûjtött üveghulladékot nem a
Baracska, Kossuth u. 29. (Községháza udvara) alatt létesített
gyûjtôponton elhelyezett edényzetbe teszi.
f) lomhulladékként több mint 3 m3 hulladékot helyez ki,
g) a beépített ingatlana esetében a hulladékgazdálkodási szolgáltatást nem veszi igénybe,
h) az ingatlan használatában keletkezett változást 15 napon
belül a Közszolgáltatónak nem jelenti be,
i) a gyûjtôedényzetet nem tisztítja és annak fertôtlenítésérôl
nem gondoskodik,
j) nem gondoskodik arról, hogy a vegyes hulladék gyûjtô
edénybe csak a vegyes hulladék kerüljön elhelyezésre, a hulladék szilárd halmazállapotú legyen, az ürítést végzôk egészségét, testi épségét veszélyezteti, a gépi ürítést akadályozza és a
berendezésben kárt okoz.
7. A köztemetôkkel kapcsolatos szabályok megsértése
10. § A közösségi együttélés alapvetô szabályait megsérti, aki:
a) a köztemetô nyitva tartási idejét nem tartja be,
b) a köztemetôbôl a nyitva tartási idô leteltekor külön felszólítás ellenére sem távozik,
c) sírhelybirtokosként a sírhelyet és annak környékét nem gondozza, gyomtalanításáról nem gondoskodik,
d) a köztemetôben munkavégzés közben tevékenysége gyakorlása során a köztemetô látogatók kegyeleti érzéseit sérti, a szomszédos sírban, a köztemetô infrastrukturális létesítményeiben kárt okoz, zajkeltéssel a szertartásokat zavarja, a
köztemetôben a kegyeleti érzést sértô magatartást tanúsít, sérti a szertartások rendjét, valamint a látogatókat megbotránkoztatja,
e) a köztemetô területérôl – az elbontott síremléket kivéve –
sírkövet, síremléket és fejfát a temetô fenntartójához történt
elôzetes bejelentés nélkül kiszállít,
f) a köztemetôben gyertya, mécses gyújtása során nem ügyel
arra, hogy tûz ne keletkezhessen.
g) a fertôzô betegségben elhunyt koporsóját a ravatalozóban
felnyitja,
h) a köztemetôben szemetel, a kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítô anyagokat bepiszkít, rongál, eltávolít,
avart, elszáradt koszorút, virágmaradványt és egyéb anyagokat éget.
i) a keletkezett hulladékot nem a temetô fenntartója által kijelölt helyen rakja le,
j) a temetô területére kutyát visz be.
8. A nem közmûvel összegyûjtött háztartási hulladék begyûj
tésével kapcsolatos szabályok megsértése
11. § A közösségi együttélés alapvetô szabályait megsérti, aki
a) az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától
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függôen, de legalább évente egy alkalommal a közszolgáltatást nem veszi igénybe,
b) a szolgáltatás igénybevétele során a közszolgáltatás díját a
közszolgáltatónak nem fizeti meg,
c) az önkormányzat által megkötött közszolgáltatási szerzô
désben megjelölt közszolgáltatón kívüli szolgáltatóval szállíttatja el a nem közmûvel összegyûjtött háztartási hulladékot,
d) a közszolgáltatónál az adataiban történt változást annak
megtörténtét követô 5 munkanapon belül nem jelenti be.
9. A kedvtelésbôl tartott állatok tartásával kapcsolatos szabályok megsértése
12. § (1) A közösségi együttélés alapvetô szabályait megsérti
az az állattartó, aki
a) az állattartás során nem gondoskodik az állatok kedvezô
életfeltételei biztosításáról, a létesítmények tisztántartásáról és
folyamatos fertôtlenítésérôl, a káros rovarok, az élôsködôk és
a rágcsálók rendszeres irtásáról,
b) amennyiben az állatot nem kívánja tovább tartani, annak
megfelelô elhelyezésérôl nem gondoskodik,
(2) A közösségi együttélés alapvetô szabályait megsérti, aki
a) közterületen gazdátlan állatot környezetet szennyezô és másokat zavaró módon etet,
b) az ebet a községi parkokba beviszi, sétáltatja, játszóterekre beengedi.
(3) A közösségi együttélés alapvetô szabályait megsérti, aki
a) a kedvtelésbôl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a transzponderrel megjelölt ebnek az állatok védelmérôl és kíméletérôl szóló 1998. évi XXVIII. törvény
42. § (4) bekezdésében meghatározott adatait a transzponder
behelyezését követô 30 napon belül a Baracskai Polgármesteri
Hivatalhoz nem jelenti be,
b) az ingatlanon elszaporodott kóbor macskák eltávolításáról,
illetve az eltávolítás utáni ingatlanrész fertôtlenítésérôl nem
gondoskodik.
10. Az üzletek éjszakai nyitva tartásával kapcsolatos szabályok megsértése
13.§ A közösségi együttélés alapvetô szabályait megsérti az a
vendéglátó üzletet mûködtetô, aki Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének 23/2015.(IX.4.) önkormányzati rendeletének 3. §-ában meghatározott éjszakai nyitvatartási idôszakokon kívül tart nyitva.
11. Az ebrendészeti hozzájárulással kapcsolatos szabályok
megsértése
14. § A közösségi együttélés alapvetô szabályait megsérti az az
ebtulajdonos, aki az eb tulajdonában bekövetkezett változást:
a) az eb eladása esetén az eladó,
b) az eb vásárlása esetén a vevô,
c) az eb elhullását az ebtulajdonos a változást követô 15 napon belül a Baracskai Polgármesteri Hivatalban nem jelenti be.
12 A község jelképeinek használatával kapcsolatos szabályok
megsértése
15. § A közösségi együttélés alapvetô szabályait megsérti az,
aki
a) Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
23/2014.(XI.28.) önkormányzat rendeletének 4. §-ában foglaltaktól eltérôen használja a község jelképeit,
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b) az a) pontban említett önkormányzat rendelet 5. §-ában foglalt engedélyt nem szerzi be,
c) a község zászlajának használata során nem tartja be az a)
pontban foglaltakat.
13. A névtáblák és házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos
szabályok megsértése
16. § A közösségi együttélés alapvetô szabályait megsérti az az
ingatlantulajdonos, aki
a) a házszámot jelzô táblát az inatlan utcafronti kerítésére vagy
házfalára, az utcáról jól látható módon nem helyezi el,
b) a házszámtábla beszerzésérôl, kihelyezésérôl, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerinti cseréjérôl, pótlásáról nem
gondoskodik.
14. A közterületek filmforgatás célú hasznosításával kapcsolatos szabályok megsértése
17. § A közösségi együttélés alapvetô szabályait megsérti az,
aki
a) Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
14/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésében foglalt díjat nem fizeti meg,
b) az a) pontban említett önkormányzat rendelet 3. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltakat nem tartja be,
c) az a) pontban említett önkormányzati rendelet 4. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltakat nem tartja be.
Záró rendelkezés
18.. § Ez a rendelet 2016. december 31. napján lép hatályba.
Becsei Andrásné
Szeleczkyné Szabó Katalin
alpolgármester
jegyzô

Alpolgármesteri sorok

Kedves baracskaiak, tisztelt lakosság!
Rövidesen elérkezünk az év végéhez. Közeleg az ideje,
hogy értékeljük a hátunk mögött hagyott idôszakot, emlékezzünk a sikereinkre és kudarcainkra, a betartott vagy
esetleg megszegett ígéreteinkre. Mint általában minden
évben, most is elmondható, kinek könnyebb, kinek nehezebb volt, ezt minden család maga tudja.
De mielôtt lezárnánk az évet, ünnepeljünk! Mégpedig
az egyik legszebb, legmélyebb érzésekkel teli ünnepet, a
karácsonyt. A karácsonyi ünnepkör annyi üzenetet, jelentést hordoz magában, hogy mindet felsorolni sem lehet. Ha a lényegét akarnánk megfogalmazni, azt mondhatnánk, hogy karácsonykor azt ünnepeljük, ami az ember számára a fontos: a szeretetet, az összetartozást, a
családot, az otthont, a nyugalmat. Ilyenkor elôjönnek
a várakozás örömteli pillanatai, egy-egy gyermekkori
emlék, a kicsiket és a felnôtteket egyaránt megérinti az
ünnep varázsa. Karácsonykor együtt ül az asztalhoz a
család, a rokonság, kicsit megállunk, magunkba szállunk
és átengedjük magunkat a meghitt, családi hangulatnak.
Minden kedves olvasónak áldott, örömteli karácsonyi
ünnepeket és békés, sikeres újesztendôt kívánok!
Becsei Andrásné
alpolgármester

Kidoboló
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I s ko l a i h í r e k
Tisztelt Olvasók!
Mire soraimat olvassák, a naptári év utolsó hónapjában járunk, készülve a karácsonyra. Összegezve az elmúlt idôszakot,
a 2016–2017-es tanév elsô félévérôl,
örömteli versenyekrôl, programokról, iskolánkban történt eseményekbôl néhányat kiemelnék.
2016. szeptember 19-én kezdôdô és 23ig tartó témahetet tartottunk névadónk,
Kozma Ferenc születésének 190. évfordulója alkalmából a felsô tagozatos osztályok és ott tanító kollégák bevonásával.
Október 3-án Benedek Elek házi meseés mondamondó versenyt szervezett
Nyárainé Boromisza Klára iskolai könyvtáros tanulóink számára.
Október 8-án volt a szüreti mulatság a
Faluházban a Diákönkormányzat és a
Szülôi Szervezet rendezésével, mely igen
családias, meghitt környezetben remekül sikerült ismét. Közel sem írhatnám
ezt, ha a rengeteg felajánlást, segítséget,
támogatást nem kaptuk volna meg. Köszönet Mindenkinek, aki bármi módon
is segítette hagyományörzô programunk
megvalósulását.
Nemzeti ünnepünk megemlékezésére a
Faluházban 2016. október 21-én került
sor. Mûsorral a 8. osztályunk készült,
Witmanné Ángyás Eszter osztályfônök
vezetésével és Geosits Krisztina énektanár és Gráczer László igazgatóhelyettes
közremûködésével. Péteri Lôrinc és Szántó Andrea ezúttal is a segítôink voltak a
helyszínen.

Igen jó sikerült Galgóczy Lajos és
Witmanné Ángyás Eszter kollégáim irányításával az ôszi papírgyûjtés, hatalmas
mennyiséget gyûjtöttek megint a szülôk
és a gyerekek.
November 22-én népdaléneklési verseny volt az iskolánkban Geosits Krisztina szervezésével.
November 25-én kezdôdött a három hetet meghaladó karácsonyi projekt, mely
december 21-én zárul a katolikus templomban a hagyományos karácsonyi
mûsorunkkal. Többek között a 2. osztályos tanulóink Betlehemes játékot adnak majd elô Szôlôsyné Nagy Melinda
osztályfônök vezetésével. A témahét zárása lesz a betlehemes játék lesz, melyet
igen sok elôkészület, szervezés elôz meg
minden évben. Dombiné Borbély Réka
gondoskodik az adventi gyertyagyújtásokról, Nyárainé Boromisza Klára ezúttal
is gyönyörû faliújságokat készít. Geosits
Krisztina énektanár szép énekeket tanít
az énekkarnak, az ünnepségen pedagógusaink ismét szerepelni fognak.
December 1-jén rendkívüli irodalmi órát
tartott Vranekné Járányi Csilla magyar
szakos tanár a 7. osztályosokkal Vörösmarty Mihály emlékére.
Ugyanezen a napon, délután költôi délután volt 1-8. osztályosok számára
Nyárainé Boromisza Klára szervezésével.
December 6-án a Diákönkormányzat
szervezésében Moharosné Benkô Ágnes
vezetésével a Mikulás is megérkezett iskolánkba.
December 19-án Kézmûves foglalkozá-

„Karácsonyi rege, ha valóra válna, igazi boldogság, szállna a világra.”

Ady Endre

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját

2016. december 21-én (szerdán) 17 órakor

a Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola

karácsonyi ünnepi műsorára.
Helye: Katolikus templom,
Baracska, Kossuth u.
Kárpáthelyi Józsefné
igazgató

sok lesznek. Hagyományunkhoz híven a
martonvásári Pápay Ágoston Általános
Iskola Készségfejlesztô Speciális Szakiskola és Diákotthon diákjait látjuk vendégül, akiket nagy szeretettel vártunk. Több
okból is. Számunkra a diákok és tanáraik régi jó barátok. Több éve hagyományként minden év adventjében meghívjuk
ôket kézmûves foglalkozásainkra. Fontos nevelési céllal is tervezzük ezt a találkozót. Diákjaink ezen a délutánon alkothatnak azokkal az iskoláskorú társaikkal együtt, akik fogyatékosságuk ellenére nagy igyekezettel képesek létrehozni egy-egy kis remekmûvet. Csodálatos
minden ilyen alkalom élménye, mert jó
látni, hogy képesek az örömteli életre,
tele vannak szeretettel. Erre az alkalomra vendégfogadást is rendezünk, majd a
tanulókkal beszélgetünk. Szülôi segítséggel finomabbnál, finomabb süteményekkel kedveskedhetünk nekik erre az alkalomra.
Köszönet a Baracskai Önkormányzatnak!
Baracska
Község
Önkormányzat
Képviselôtestülete a Környezetvédelmi
alapból iskolánknak 127 875 Ft-ot biztosított, melyet ezúton tisztelettel megköszönök tanulóink és a nevelôtestület
nevében. Az összeg felhasználását tudatosan megterveztük, azzal a céllal, hogy
az iskola udvarának tisztaságát megtartsuk, az eldobott tejes poharak, szalvéták
felszedését rendszeressé, továbbá amen�nyiben szükséges szemétszedést az iskola környéki utcák árkaiból, útszélérôl,
esetenként valósítjuk meg. Bevont tanulók: 1-8-ig osztályig 185 fô. A szemétszedéshez használt higiéniai eszközöket
(szemetes zsákokat, egyszer használatos
kesztyûket, szemetes kukákat, valamint
a kertrendezéshez szükséges eszközöket,
kapákat, gereblyéket, öntözéshez slagot,
lombsöprûket, hólapátotokat, seprûket
vásároltunk a további udvari rend és tisztaság fenntartásához, melyet a tanulók is
fognak használni. Ezeket a tevékenységeket tanítási idôben osztályfônöki, környezetismeret és technika órákon valósítjuk meg. Ki kell alakítanunk azt az igényt
is, hogy nem kell eldobni a szemetet, így
nem kell azt felszedni.
Nagy öröm számunkra, hogy megoldásra került az Önkormányzat jóvoltából
régi problémánk, hogy az iskola területére korlátlan bejárást kerítés készítésével
megakadályozzuk. Szép kivitelben, a célnak megfelelô kerítés épült az iskola udvarának hátsó területére.

2016. december

Továbbá intézkedéseket is tettünk a rend
és a balesetveszély elhárítása érdekében,
hogy megkértük a szülôket, hogy gyermekeiket az iskola utcájában tegyék ki a
gépkocsijukból, ne hajtsanak be az iskola
területére és a dolgozók részére fenntartott parkolóba sem. Ezzel kapcsolatban
tájékoztató táblákat helyeztünk el.
Minden pedagógus minden héten meghatározott órában fogadóórát tart, szeretettel várunk minden Kedves gyermeke iránt érdeklôdô Szülôt!
Az Integrált Településfejlesztési Stratégiai
koordinációs csoportjának találkozója
már két alkalommal volt a Polgármesteri
Hivatalban, melynek tagja vagyok. Iskolánk tanulói rajzokat készítettek „Az én
falum 20 év múlva” címmel, melyet értékeltünk. Eredményhirdetés ünnepélyes
keretek között december 21-én lesz a Karácsonyi mûsor után.
Szíves figyelmükbe ajánlom a honlapunkat: www.iskola.baracska.hu és a hivatalos facebook oldalunkat, ahol további in-
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formációt kaphatnak az iskolában történt
eseményekrôl.
Tájékoztatásul:
A téli szünet elôtti utolsó tanítási nap:
2016. december 21. szerda
A téli szünet utáni elsô tanítási nap:
2017. január 3. kedd

Minden kedves Olvasónak áldott és boldog karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag boldog újévet kívánok!
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató

Köszönet
A SZÜRETI MULATSÁG sikeres megvalósításáért köszönetet mondok
segítôinknek, támogatóinknak:
Járányi Józsefnek, Katona Mihálynak, Kiss Gergelynek és Csepregi Gabriellának, Galántai Gábornak, Galántai Katának, Galántai Gabriellának és az Árpád
Nemzetség Hagyományôrzô és Kézmûves Egyesület tagjainak, Kovács Zoltánnak, Kupi Gábornak, Szánthó Andreának, Péteri Lôrincnek, Gyócsi Józsefnek,
Orosz Istvánnak, Molnár Attilának és Baross Henriettnek, Végi Péternének és a
Baracskai Néptánccsoport tagjainak, Vassné Horváth Szilviának, Takács Zsuzsinak (100-as bolt), Hajdu Józsefnének (COOP bolt), Antunovits Anitának, Becsei Andrásnénak, Szûcs Sándornak, Csapóné Magyar Szilvia SZMK elnöknek
és az összes lelkes szülônek, nagymamának, az iskolavezetésnek és pedagógus
kollégáimnak.
Moharosné Benkô Ágnes
DÖK vezetô

Óvoda

Bóbita Krónika
Töklámpás
Október hónapban óvodánkba hagyományainkhoz híven Töklámpás készítésére invitáltuk a gyerekeket, szülôket és
nagyszülôket. Örömünkre szolgál, hogy
évrôl-évre egyre többen vesznek részt
ezen az óvodai programon. Az elkészült,
ötletes töklámpákat az óvoda udvarán kivilágítottuk, közben énekeltünk, mondókáztunk, jó hangulatban beszélgettünk. A
délután lezárásaként a vendégeinket teával és zsíros kenyérrel kínáltuk.
Kôszegi Szilvia
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Novemberben, Márton napján…

Évek óta hagyomány óvodánkban a novemberi 11-ei jeles napról való megemlékezés. Közeledünk az adventi idôszakhoz, ez idô tájt befejezôdnek
a mezôgazdasági munkák a földeken,
beterelik az állatokat a legelôkrôl. A
Márton nap a 40 napos adventi böjtöt
megelôzô utolsó nap, amikor a jóízû és
gazdag falatozás, vigasság megengedett.
Ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. Ma is sok helyen
táncos mulatságot csapnak, ahol az asztalról nem hiányozhat egy libafogás és
az újbort. A hagyomány szerint a fiatal
libát megtisztítják, kibelezik, besózzák
és meghintik friss majoránnával, kívülbelül. Befûtik a kemencét, és lehetôleg
nagy cserép- vagy öntöttvas tepsiben
szép pirosra, ropogósra sütik, majd feldarabolják. A mellcsontjáról óvatosan lefejtik a húst, és szemügyre veszik a csontot, hogy megjósolják belôle, milyen lesz
a tél. Ha barna volt, esôs, ha fehér, akkor havas telet vártak.Egyes területeken
úgy hiszik a Márton-napi jeges esô korai
tavaszt jelent. A néphit szerint a Márton-

napi esô nem jelent jót, mert utána rendszerint fagy, majd szárazság következik.
Néhol tartják a szokást, miszerint Márton hetében sem mosni, sem szárogatni nem szabad, mert különben marhavész lesz. A liba húsából szokás volt küldeni a papnak is, mégpedig az állat hátsó részébôl. Innen ered „püspökfalat”
szavunk is. Magyar hiedelem, hogy aki
Márton éjszakáján álmodik, boldog lesz.
Viszont aki spicces lesz a bortól Mártonnapján, az a következô évben megmenekül a gyomorfájástól és a fejfájástól.
A pásztorok ilyenkor egy csomó vesszôt
adtak ajándékba azoknak a gazdáknak,
akiknek a barmai kijárnak a legelôre, a
csordába. Ez a nyaláb vesszô volt a Szent
Márton vesszeje.A köztudatban azonban ezzel a nappal kapcsolatban a Márton-napi lakomák alegismertebbek. A hiedelem szerint ludat illik enni ezen a napon, mert, aki Márton-napján nem eszik
libát, az majd egész évben éhezik. Úgy
hitték minél többet isznak, annál egészségesebbek lesznek. Tipikus ételek ezen
a napon a libaleves és libasült párolt ká-

További képeket az óvoda honlapján, az ovoda.szlv.hu oldalon találnak.

posztával és zsemle- vagy burgonyagombóccal. Márton az újbor bírája is, ilyenkor ugyanis már iható az újbor. A Márton-napi lúdpecsenyés vacsora végén
már kiforrott újborral szokás koccintani, ezt hívják Márton poharának.
Idén nekünk, Alma csoportosoknak
jutottaz a tisztség, hogy az óvodánk gyermekeinek egy kis játék keretében eljátsszuk a libák kihajtását, legeltetését,
ôrzését, beterelését az ólba.Azt megelôzô
napokban meséltünk nekik arról, hogy ki
is volt Márton, milyen nemes cselekedeteket hajtott végre, hogyan segített a szegény kolduson, miért bújt el a liba ólba és
hogyan választották akarata ellen püspökké. A történetre visszaemlékezve a gyerekek kiszínezték, majd idôrendi sorrendbe helyeztük el a képeket. Kiszámolókkal, verssel, rövid párbeszédekkel, énekes
játékokkal jelenítettük meg a történetet.
A hét közepén a martonvásári Mûvészeti
Iskola tanárai örvendeztettek meg bennünket egy kis élôzenével, közös énekléssel, tánccal, amely a ráhangolódást még
jobban segítette. A hozott és kapott ku-
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koricát lemorzsolva az óvodai csoportok ellátogattak a faluban fellelhetô, libákat tartó családokhoz, hogy közvetlen
közelbôl is megismerkedhessenek az állatokkal. Megszemlélhették, megetethették
ôket, viszonzásul az állatok hangos gágogással viszonozták a gyermekek szívességét. A látogatás végén a kedves gazdas�szonyoktól, nagymamáktól finom szörpöt és édességet kaptunk, melyet utólag
is köszönünk szépen nekik!

November 11-én, pénteken aztán daliás pásztorlegények, csinos libapásztorlányok invitálták a tornaszobába az ovisokat egy kis Márton napi mulatságra.
A libákat a legelôre kihajtva még ragadozó madarakkal, éhes farkassal is megküzdöttek a bátor pásztorfiúk, s a libapásztor lányok kis kosarukból degeszre
etették a sovány szárnyasokat. Így aztán
vidáman, együtt töltötték el a hátralévô
idôt tánccal, mulatsággal a réten a kis
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szereplôk egészen addig, míg le nem
ment a nap. Ezután hazamenve, megpihenve ehettek finom liba sütit, megkóstolhatták Márton püspök kenyerét is.
Még a rákövetkezendô napokban is vidáman dúdolgatták, énekelgették a dallamos, fülbemászó nótákat, s nem egyszer
maguktól táncra perdültek a délelôtti játék idô alatt.
		
Kupiné Böcsödi Ildikó

Bölcsôde-indítással kapcsolatos felhívás
kisgyermekes szülôk részére
A gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. Törvény módosítása értelmében új szabályozás lép életbe a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozóan. 2017. január 1-jétôl minden olyan településen kötelezô
lesz a bölcsôdei ellátás megszervezése, ahol:
• Arra legalább 5 gyermek napközbeni felügyeletére igény jelentkezik, vagy
•A
 településen élô 3 év alatti lakosoknak a száma meghaladja a 40 fôt
A lakossági szükségletek figyelembe vételével a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás azt a döntést hozta,
hogy 2017 január1 napjától, a meglévô családi bölcsôdei csoport mellett még két új bölcsôdei csoportot indít. Ennek értelmében Martonvásáron 2017 januárjától 1. napjától a Szent
László Völgye Segítô Szolgálat mûködtetésében lévô, „Apró
Talpak” Családi Bölcsôdei Hálózaton belül 3 bölcsôdei csoport kezdi meg mûködését 21 fô bölcsôdés korú gyermek ellátásával, gondozásával.
A férôhelyek igénybevételére – korlátozott számban – Baracska településen élô, kisgyermeket nevelô családok is jogosultak lesznek.
A Szent László Völgye Segítô Szolgálat „Apró Talpak” Családi Bölcsôdei Hálózatának bölcsôdei csoportjaiban biztosítjuk
a nevelés-gondozás családias, derûs, nyugodt légkörét. A kisgyermekek az óvodába lépés idôszakáig járhatnak majd a családi bölcsôdébe. Bölcsôdei csoportjaink a gyermekek egyéni
igényeihez igazodva fogják biztosítani a fejlôdésükhöz szükséges tárgyi, és személyi feltételeket.
A bölcsôdei nevelô munka a családnevelésre épül, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlôdését. A gyermek harmonikus
fejlôdése, fejlesztése szempontjából fontos, hogy a két közeg

együttmûködjön, nevelô, szocializáló tevékenységét összehangolva.
A bölcsôde az elsô intézmény, amellyel a család kapcsolatba kerül, megalapoz egy nyílt demokratikus elveken alapuló együttmûködést.
A családi bölcsôdéink rugalmas, napi tíz órás nyitva tartással
fognak segítséget nyújtani a szülôknek, hogy gyermekeik ellátása munkaidejükhöz, elfoglaltságaikhoz, elvárásaikhoz igazodjon.
A családi bölcsôdei ellátásért havi díjat kell fizetni. A családi
bölcsôdét érintô költségek havonkénti alakulása az elôzetes
kalkulációt követôen 30–35.000 Ft körüli összegben került
meghatározásra. Ez az összeg a kalkulált teljes önköltség kb.
10%-a. Az önköltség fennmaradó részét a bölcsôde fenntartója – Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás fedezi.
Az étkezés díja ezen összegen felül mindig a jelenlét függvényében alakul.
A beiratkozás feltétele, hogy a kisgyermek életkora ne haladja meg a 3. életévét, valamint a gondviselô szülô részérôl
szükséges munkába állásáról, vagy alkalmazásáról munkáltatói igazolást bemutatni.
Várjuk jelentkezésüket az alábbi elérhetôségeken:
Telefonon:
06-22 460-023, 06-20 5121-421.
Személyesen:
– 2462 Martonvásár, Szent László út 24.
– Baracska település Polgármesteri Hivatalában, 2471 Baracska, Kossuth u. 29. /Titkárság/
Szabóné Pályi Judit
SZLVSSZ igazgató
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Elismerés a Mesternek
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ebben az
esztendôben alapította az Iparos Mester Vállalkozói Díjat.
A díjat azok az egyéni vállalkozók kapják, akik a több évtizedes kimagasló és példaértékû szakmai tevékenységükkel
elismerést vívtak ki környezetükben.
A FMKIK elnöksége értesítette önkormányzatunkat, hogy
Baracskáról Nagy Lajos Dénes gépjármûjavító és szerelô
mester, egyéni vállalkozó részesült a díjban, melynek átadására ünnepélyes keretek között november 9-én a Fejér Megyei Kormányhivatal Dísztermében került sor.
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete nevében gratulálok NAGY LAJOS MESTER ÚRNAK (közismerten az autószerelô Lajos bácsinak) ahhoz, hogy az elsôk között részesült az Iparos Mester Vállalkozói Díjazásban.
Köszönöm, hogy eddigi tevékenységével jelentôs részt vállalt a település gazdasági életében, munkájával több évtizeden keresztül szolgálta a lakosságot.
További sikeres éveket és jó egészséget kívánok, tisztelettel:
Becsei Andrásné
alpolgármester

Baracskai érem
a KODOMO
kupán
Karate foglalkozások beindítására tettünk kísérletet Baracskán
a Faluházban. Sajnos megfelelô érdeklôdô hiányában a foglalkozásokat szüneteltetni kell.
Pedig vannak Baracskán ügyes gyerekek, ezt bizonyítja Winkler
Gergô eredménye is, aki a Budapesten megrendezésre került
KODOMO KUPA karate versenyen kata (formagyakorlat) versenyszámban bronzérmet, kumite (küzdelem) versenyszámban
pedig aranyérmet nyert.
A karate a tisztelet, önuralom, szorgalom, jellem és az akarat
erô növelésének egyik legfontosabb része. Nincs titok, csak
munka van, amely megszabadítja a sportolókat a lustaságtól
és kishitûségtôl. Segít abban, hogy kitartóbb és egészségesebb
nemzedék nôjön föl, ehhez kérjük azon szülôk segítségét, akiknek gyermeke szívesen jönnének közénk.
Ujvári József
Ercsi Harcmûvészeti Egyesület elnöke
2451 Ercsi Bem u. 2-4.; telefon: 06-25 490384; mobil: 06-70 373-4699;
Honlap: www.ercsike.hu; www.eske.ingyenweb.hu;
Email: sotobi@freemail.hu; ercsi.he@upcmail.hu

Nekrológ egy képzômûvészért
Már nem is emlékezem, hogy mikor találkoztunk a baracskai temetôben. Talán kettô éve? Én a „Becsey Károly ezredes” néven ismert kriptához mentem,
hogy egy kicsit rendbe tegyem. Bár óva
intett a váli síköves, hogy ne menjek alá,
mert bármikor leszakadhatnak a men�nyezeti kôlapok. Bizony az idô vasfoga
alaposan kikezdte és pusztulásra ítélte a
kriptát. Sajnáltam, hogy nincs már senki,
aki megmentené „mementónak” az utókor számára.
És ekkor következett be egy csoda. Újra
látogatásom során felállványozva az eleje és valaki, mintha kezdené javítgatni a kriptát. Az Önkormányzattól tudtam meg, hogy egy képzômûvész kereste
elôdeit és fellelve a kriptában mint egy távolról visszatért fecske, mely korábbi fészkét ugyan romosan találta, de szép lassan
javította, ahogy azt kell. Személyesen itt
találkoztunk. Bemutatkozott, elmondta,
hogy melyek azok a fontos teendôk, melyek javításra szorulnak külsôleg és közben érdeklôdött, hogy a letûnt korból ismerem-e a Szüts családot. Örömmel válaszoltam, hogy igen, mi több az 1800-as

évek elején már ide temetett családok sírhalmaihoz is elvezettem.
Többször találkoztunk és sok értékes dolgot megtudtam róla. Szinte a világ nagy
részét bejárta: pl. Algéria, Egyesült Államok, Tunézia, Franciaország csak egy
néhányat említsek, mind azzal a céllal,
hogy az ottani mûvészetet megismerje,
hisz errôl szólt az élete. Talán legnagyobb
szenvedélye a festészet volt, de ezen felül
szobrokat készített, restaurált, grafikával
foglalkozott, ha épp lelke kívánta könyvekbe illusztrációt jelenített meg. Meghívott, hogy látogassam meg a Budakeszin lévô mûvészeti telepen és megtekinthetem alkotásait. Sajnos elmulasztottam!
A kriptáról már csak a külsô festés hiányzik, de ezt már a szinte a semmibôl az élet
által idesodort képzômûvész nem tudta
befejezni. Mert a sors könyvében így volt
ez megírva: Nehéz tölgyet derékba törte
az élet vihara. 2016. október 27-én Budakeszin az ott lévô temetôben helyezték
örök nyugalomra.
Ki is volt e képzômûvész? Két neve volt.
Egy hivatalos 1998-tól alias Domokos
Zoltán. Mûvészneve, melyet alkotásai

örök idôkre jelzik: Varga Vilmos. Váratlan és végleges távozása sebet ütött három gyermeke lelkén. A legidôsebb, Varga Roland, majd Renáta és Rita.
A megemlékezés az elhuny családjának
jogos kérése volt.
Baracskán nagyon kevesen ismerték, az ô
nevükben is búcsúzom Varga Vilmostól,
az alábbi verssel:
AZ ÉLETEM TÁGULÓ KÖRÖKBEN
Az életem táguló körökben éltem,
a dolgokon túlra törôn,		
A legvégsôt talán soha el nem érem,
de ráadom minden erôm.
Isten az ôstorony, körötte folyton
kerengek századok százaival.
S még nem tudom, mi vagyok: szélvihar,
sólyom,
vagy egy hatalmas dal.
(Rainer Marie Rilke verse)
Tisztelettel:
Dr. Antal Ida
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Ismét sütöttünk…
lódó, de megemlítem, hogy klubtagjaink minden héten kedden délután 3 órától gyalogolnak, aki kedvet érez hozzá az
óvoda elôtt találkozhat velünk.
Végezetül felhívom mindazok figyelmét,
akikét most elkerülte, hogy jövôre veletek ugyanitt, megint „Süssünk, Süssünk”…. Várunk mindenkit szeretettel.
A nyugdíjas klub nevében:
dr. Herczeg Józsefné - Magdi

A Nyugdíjas Klub már harmadszor hirdeti meg a „Süssünk, süssünk” napot.
Úgy tûnik nem kopott meg a rendezvény
népszerûsége. Az idei, hasonlóan az elsô
alkalomhoz, igen sok falubelit mozdított
meg. A tavalyi évi rendezvényünk kicsit
kisebb volt, nem sikerült jó idôpontot találni, sokan a halottak napi teendôkkel
voltak elfoglalva – október 24-én – bár
akkor sem volt üres a faluház.
De most talán az ez évi szombat délután
nagyon kellemes, jó hangulatú elfoglaltsága volt annak a 60 embernek, akik vették a fáradságot, hogy hozzátartozóikkal
és barátaikkal együtt eltöltsék azt a pár
órát egymás társaságában.
Pontosan 28 süteményt – édeset és sósat – kellett a zsûrinek bírálni. Ezek a bátor emberek Pálesz Róbert, Badics Csaba amatôr édességet szeretôk, míg Simon Gábor a harmadik tag szakács és
cukrász végzettséggel rendelkezik. Természetesen a résztvevôk is szavaztak és
nagy fölénnyel ki is választották az egyik
igen mutatós és finom édességet. Nagyon jó érzéssel töltött el bennünket,
hogy egészen fiatal gyermekek is tevékeny résztvevôk voltak. Harmadik, negyedik, nyolcadik osztályos tanulók maguk által – gondolom volt egy kis felnôtt
segítség is, de akkor is dicsérendô a szándék – készített „mûremekeket” hoztak el.
Voltak természeten díjak is, elsô, második mindegyikbôl 2-2, senki nem ment
haza üres kézzel. A közönség díjat Zsuzsa – százas bolt – ajánlotta fel. A többi
díjra az önkormányzattól pályázaton elnyert pénzbôl futotta. Minden résztvevô,
illetve sütögetô egy cserép virágot kapott
Pálesz Róbert virágüzlet tulajdonostól.
A végére hagytam, hogy a kellemes hangulatot csak fokozta Turóczi Lajos és párja, Ibolya zenéje.
Nem egészen a szombati naphoz kapcso-
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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.

Fogorvosi rendelô
Fogorvosi rendelô címe: Baracska, Kossuth u. 17.
Fogszakorvosok: Dr. Megyeri Renáta, Dr. Óvári Péter,   
Dr. Naszáli Viktória
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: december 17., 18., 2017. január 7., 8.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8................................ (25) 505-790
Martonvásár: december 3., 4., 24., 25.,
2462 Martonvásár, Budai út 11.......................... (22) 569-146
Ráckeresztúr: december 10., 11., 31., 2017. január 1.
2465 Ráckeresztúr, Hôsök tere 4/5..................... (25) 455-812

Háziorvosok
Baracska – Kajászó I. sz. körzet rendelési ideje
Baracska
7 óra 30-tól
Hétfô
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
12–13 óra
Szerda
Csütörtök
7–8 óra
Péntek
7–8 óra
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
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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
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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,
szombat: 14–19 óráig

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

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szeretett halottunk Becsei Lászlóné temetésén részt
vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban
együttérzésükrôl biztosítottak bennünket.
Gyászoló család

• 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

Falugazdász

Impresszum

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

A Kidoboló
szerkesztôsége
meghitt
karácsonyt
és boldog új
évet kíván!

Megjelenik: havonta | Felelôs kiadó: Baracska Község Képviselô-testülete | Szerkesztôség: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.; telefon: (22) 454-050;
e-mail: kidobolo@baracska.hu | Szerkesztésért felelôs személy: Kupi Gábor mûvelôdésszervezô | 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: 2017. január 13. | Várható megjelenés: 2017. január 24.
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