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Ropog a tûz, messze süt
a vidékre,
Pirosan száll füstje fel
a nagy égre;
Körülállja egynehány fa,
Tovanyúlik rémes árnya;
S körül ûli a tanyáknak
Szép legénye, szép leánya.
Arany János
/Tengeri Hántás/
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POLGÁRMESTERI SOROK
Köszöntöm a település lakosságát, és kívánok mindenkinek eredményes, sikeres
boldog újesztendôt. Elkezdôdött egy új
esztendô, és mindenki belevágott kisebbnagyobb terveinek megvalósításába.
Így vagyunk ezzel mi is önkormányzati szinten, hiszen a Polgármesteri Hivatal
munkatársai már lázasan készítik a költségvetést, ami alapján a képviselô-testület
dönt a megvalósítandó feladatokról, és
azok sorrendjérôl. Mi is tele vagyunk álmokkal, vágyakkal, és az állampolgároknak tett ígéretekkel. Az álmaink és vágyaink megvalósításában jelentôs befolyásoló tényezô a rendelkezésünkre álló pénzügyi forrás. A mondás szerint az „ígéret
szép szó”, ezért nagyon bízom benne,
hogy az idei esztendôre vállalt ígéreteinket valóra tudjuk váltani, mert az úgy jó.
Mivel a költségvetést még nem tárgyalta – és így el sem fogadta – a képviselôtestület, ezért a 2017. évi terveinkrôl
még korai lenne bármit is mondani, és
írni. Ami viszont biztos 2016. év végén
270 millió forint kormányzati támogatást
kaptunk a Kozma Ferenc Általános Iskola tornatermének megépítéséhez. Ebbôl
az összegbôl kell megoldanunk az építkezéssel összefüggô valamennyi feladatot,

a tervezéstôl a berendezésig. Ezúton is
szeretném kifejezni köszönetemet Tessely
Zoltán országgyûlési képviselônknek, aki
támogatta ügyünket, és segített, hogy a
támogatást megkapjuk. Úgy érzem ezzel
a kormányzati segítséggel újabb lépést teszünk afelé, hogy tovább növeljük az általános iskolánk tanuló-megtartó erejét.
A képviselô-testület a napokban dönt a
tornaterem tervezôjérôl, majd az engedélyek megszerzése után megkezdôdik
a közbeszerzési eljárás. Figyelembe véve
a tervezési, engedélyezési, közbeszerzési határidôket optimális esetben 2017.
július havában kerülhet sor a kivitelezôi
szerzôdés aláírására. Amennyiben ezen
határidôben nem történik jelentôsebb
csúszás, úgy 2018. márciusában, áprilisában átadható lehet az épület. Ez a beruházás annyiban kapcsolódik Baracska község költségvetéséhez, hogy a
képviselô-testületnek arra is számítania
kell, hogy ha nem elég a kormányzati
támogatás, úgy saját erôt kell a beruházáshoz biztosítani. Mire e sorokat olvassák, már lassan az is ki fog derülni, hogy
két újabb pályázatot benyújt-e a testületünk. Az egyik pályázat szintén az iskola
bôvítésével kapcsolatos, míg a másik pá-

lyázat a Faluház mûködtetésében jelenthet segítséget. Természetesen a pályázatok sorsáról tájékoztatást fogok adni.
Mint ahogy tájékoztatom Önöket arról
is, hogy a korábban benyújtott vízrendezési és óvodafejlesztési pályázataink még
nem kerültek elbírálásra, tehát még mindig van esély a vízrendezésre és az óvoda bôvítésére.
Röviden ennyit szerettem volna írni az év
elején, hiszen a költségvetés elfogadása
után tudok csak pontos és fontos információkkal szolgálni.
Sajnos bizonyos tekintetben ugyanott vagyunk, ahol voltunk. Hogy mire is gondolok? Leesett néhány centiméter hó,
esett három csepp ónos esô, és a település egy része megint „elfelejtette”, hogy
az ingatlana elôtti járdaszakaszt neki kell
takarítania. Tisztelettel kérem ezen állampolgárokat, hogy ne a település közútjaival foglalkozzanak, meg a közmunkásokkal, mert akár hiszik, akár nem, ôk
teszik a dolgukat, most már legyenek szívesek, és Önök is tegyék a dolgukat.
Tisztelettel:
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 november 24-én megtartott ülésen
nem vett részt Boriszov Zoltán polgármester, és Dr. Herczeg József képviselô.
A Martonvásári Járási Hivatal részérôl
Dr. Varga Márta hivatalvezetô helyettes
volt jelen.
Az ülésen tárgyalt napirendek és hozott
döntések:
– Elfogadásra került a lejárt határidejû
határozatokról és a két ülés közötti
eseményekrôl szóló alpolgármesteri tájékoztató.
– Elfogadásra került az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2016.
évi költségvetésének I-III. negyedévi idôarányos felhasználásáról szóló tájékoztató. A bevételi fôösszeg
369.012.195 Ft-ra a kiadási fôösszeg
261.223.893 Ft-ra teljesült.
– a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmû
Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô
Intézményi Társulás 2016. évi költségvetése I-III. negyedévi teljesítése
21.903.147 forint bevételi fôösszeggel és
20.344.462 forint kiadási fôösszeggel
került jóváhagyásra.
– Elnapolásra került a helyi adókról szó-

ló önkormányzati rendelet felülvizsgálata és felkérést kapott a jegyzô, hogy
a 2016. november 25-én tartandó közmeghallgatásra készítse el a települési
adóról szóló rendelet-tervezetet.
– Felülvizsgálatra és pontosításra került
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet valamint a Képviselôtestület Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló rendelet helyi népszavazásra vonatkozó fejezete.
– Adatszolgáltatási
kötelezettségének
eleget téve hozott határozatot a testület,
mely tájékoztatás nyújt a Fejér Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízottjának, hogy Baracska településen a Kozma Ferenc Általános Iskola mûködik,
ahol a tanulók közül 2 fô a településen
élô hátrányos helyzetû gyermek. A testület nem javasolta a kötelezô felvételt
biztosító körzethatár módosítását.
– Döntés született a „Baracska község
közigazgatási határain belüli menetrend
szerinti autóbusz közlekedési hálózat
mûködtetése 2017„ tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról. A közbeszerzé-

si eljárás lefolytatásával – ajánlatuk alapján - a budapesti székhelyû Borsa Blanka Kft-t bízta meg a testület. Mivel az
önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tevében még nem szerepelt a helyi autóbusz közlekedési szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárás, ezért az éves
közbeszerzési terv is módosításra került.
Felhatalmazást kapott az alpolgármester, hogy a közbeszerzési eljárás során
szükséges jognyilatkozatokat megtegye,
illetve a megbízási szerzôdést aláírja.
– Módosításra, illetve kiegészítésre került az Önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójának, közép- és hos�szú távú vagyongazdálkodási tervének
1. számú függeléke.
– Úgy határozott a testület, hogy nem
kívánja megvásárolni a megvételre felajánlott Baracska 8/1, 8/2, 12/1, 12/2,
12/3 hrsz-ú ingatlanokat.
– Az önkormányzat tulajdonát képezô
0108/2 hrsz-ú 2391 m2 területû szántó
mûvelési ingatlanra érkezett vételi szándékra az ingatlan értékbecslését rendelte el a testület.
– A képviselô-testület javasolta az Er-
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csi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi
Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Taggyûlésének, hogy – pályázata alapján – Fekete Nikoletta Krisztinát bízza
meg a Kft. ügyvezetô igazgatói munkakörének betöltésével.
– Elfogadásra került a PIT Bizottság elnökének tájékoztatója, melyben ismertette, hogy a Bursa Hungarica pályázati kiírásra 7 db pályázat érkezett, mindegyik pályázat érvényes volt, és a PIT
Bizottság minden pályázó részére havi
4.000 forint támogatást állapított meg.
– A képviselô-testület tudomásul vette
az alpolgármester tájékoztatóját, hogy a
Megyei Jogú Városok Szövetség elnökének felhívására aláírta azt a csatlakozó
nyilatkozatot, amelyben kérik az Európai Bizottságot, hogy hallja meg a magyar és európai polgárok hangját, vonja
vissza a kötelezô betelepítési kvótákról
szóló terveket, és tegyen meg mindent a
schengeni határok és az európai polgárok védelme érdekében.
– Elnapolásra került a köztisztviselôi
bérrendezés elôkészítésének megtárgyalása napirendi pont.
– Elfogadásra került a 2017. évi belsô
ellenôrzési terv.
– Felhatalmazást adott a testület az alpolgármesternek, hogy a Temesvári utcai árok 7 sz. fôút melletti árokba történô csatlakozásának betonozási munkálatait – 48.300 Ft + Áfa
összegû árajánlata alapján – a baracskai
székhelyû Kiss és Társa Ipari és Szolgáltató Bt.-vel végeztesse el.
– Utasítást
kapott
az
alpolgármestert, hogy a fogorvosi rendelô
tetôjavítását – 123.660 Ft összegû árajánlata alapjá – a kalocsai székhelyû
Sifter-Bau Szolgáltató és Kereskedelmi
Bt.-vel végeztesse el.
– A Kozma Ferenc Általános Iskolába járó tanulók és a helyi óvodába járó
gyermekek karácsonyi ajándékozására 1.000 Ft/gyermek összegû támogatást szavazott meg a testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének Civil Alap terhére.
– Egyebekben a tanyabusz meghibásodásának problémájáról, ezáltal az
óvodás és iskolás gyermekek szállításának nehézségeirôl és a busz javítási
költségérôl adott tájékoztatást az alpolgármester.
A november 25-én megtartott közmeghallgatással egybekötött képviselôtestületi ülésen nem vett részt Boriszov
Zoltán polgármester és Dr. Herczeg József képviselô.
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– Felülvizsgálatra került a helyi adókról
szóló önkormányzati rendelet és a Támogatásokat Vizsgáló Irodai vélemény
alapján kiegészítésre került a rendelet
helyi iparûzési adóra vonatkozó része.
(A helyi adókról szóló rendelet e lapszámban olvasható.)
– Felkérést kapott a jegyzô, hogy a decemberi soros képviselô-testületi ülésre
készítse el a települési adóra vonatkozó
rendelettervezetet.
A közmeghallgatáson az alpolgármester elmondta, hogy az év során 15 alkalommal ülésezett a képviselô-testület,
312 határozatot hozott és 19 rendeletet alkotott. Szinte minden testületi ülés
elôtt sor került a Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság ülésére is, melyen általában a képviselôk is
részt vettek.
Fontosnak tartják, hogy folyamatos legyen a lakosság tájékoztatása, ezért
a Kidobolóban minden döntésrôl, és
rendeletrôl tájékoztatást adnak.
Elmondta, hogy a jegyzô és a polgármesteri hivatal köztisztviselôi komoly szakmai munkát végeznek egy-egy testületi
döntés elôkészítésében. Elvégzik a szükséges információk begyûjtését, feldolgozását, illetve tevôlegesen részt vesznek a
testület által hozott döntések végrehajtásában. Megköszönte munkájukat.
A 2016. évi gazdálkodással kapcsolatosan ismertette, hogy január hónapban elfogadásra került az önkormányzat költségvetése, mely tartalmazza a
Baracskai Polgármesteri Hivatal költségvetését is. Az elfogadott költségvetést év közben szükség szerint kellett módosítani. A jelenlegi állapot szerint a 2016. évi költségvetés bevételi fôösszege 389.666.000 Ft, és a bevételekhez igazodva a kiadási fôösszeg
is 389.666.000 Ft. Ebbôl az önkormányzat bevételi és kiadási fôösszege
349.647.000 Ft, a polgármesteri hivatalé pedig 40.019.000 Ft.
Az összes bevételbôl 104.000.000 Ft az
állami támogatás, amit a meghatározott
feladatokra lehet felhasználni, mint pl.
közvilágítás, köztemetô fenntartás, közutak fenntartása, szociális feladatokra,
gyermekétkeztetésre, kulturális feladatokra, közfoglalkoztatottak alkalmazására, védônôi feladatok ellátására. A
104.000.000 Ft-ból a polgármesteri hivatal mûködtetésére 34.442 e Ft a támogatás.
A tervezett bevételek között szerepel 50
millió hitelfelvétel és az a 10 millió fo-
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rint, amit az M7-es és a 8111-es számú
út közötti feljáró felújítására célzottan
kapott az önkormányzat az államtól.
A bevételek többi része saját bevételbôl,
úgymint építményadó, telekadó, magánszemélyek
kommunális
adója,
iparûzési adó, kisebb hányada talajterhelési díjból, ebrendészeti hozzájárulásból, lakbérekbôl, terembérleti díjakból, pótlékokból, bírságokból valamint
az étkeztetésnél a szülôk által fizetett térítési díjakból származik. Bevétel még a
gépjármûadóból beszedett összeg 40%a, ami az önkormányzatnál marad. Pályázat útján 293 ezer forintot nyert az
önkormányzat a helyi buszjárat közlekedtetéséhez.
Az elôbb már felsoroltakon kívül a kiadások között szerepelnek a bérek, tiszteletdíjak és ezek járulékai. A dologi kiadásoknál a különbözô készletbeszerzések, karbantartások, kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, gyermekétkeztetés költségei, közüzemi költségek, kiküldetési, reklám, propaganda
költségek, az elôzetesen felszámított és
a NAV-hoz befizetendô áfa, a felvett hitel miatti kamatköltségek (19.512 ezer
Ft.), a helyi autóbusz-közlekedtetés kiadásai, hogy csak a lényegesebbek kerüljenek említésre. A Kidoboló nyomtatása évi 700 ezer forintba derül.. A közvilágítási hálózat bôvítése miatt lényegesen emelkedett a közvilágítási költség. Az idei évben eddig 3,7 millió Ft került kifizetésre.
Segélyekre 27.072 ezer Ft került betervezésre, ebbôl a szociális feladatokra
8.685 eFt-ot kap az önkormányzat és a
gyermekétkeztetés üzemeltetése támogatásaként 10.960 ezer Ft-ot.
Az idôsek napján a 70 éven felülieknek
ebben az évben is tudtak egy kis pénzbeli támogatást nyújtani.
Csatlakoztak a Bursa Hungarica
Felsôoktatási
Önkormányzati
ösztöndíj pályázati rendszerhez. Az idei
évben 7 érettségi elôtt álló, illetve
felsôoktatásban tanulónak tudnak havi
4 ezer Ft támogatást biztosítani. Van
olyan középiskolai tanuló aki az Arany
János tehetséggondozó program keretében kapja a havi támogatást.
27.438.000 Ft az ún. mûködésre átadott
hozzájárulások évi összege, pl. Ercsi járó-beteg ellátónak, Kistérségi társulásnak, Pénzügyi Keretnek, TÖOSZ-nak,
Leader csoportnak, KDV. hulladékgazdálkodási társulásnak fizetnek tagsági díjat, egyháznak 100 e Ft támoga-
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tást nyújtanak, a civil szervezetek támogatására létrehozott Civil Alap ös�szege pedig 2,5 millió Ft. Ebbôl tudják
támogatni a polgárôrséget, és azokat a
civil szervezeteket, akik jelentôs szerepet töltenek be a falu közösségi életében. (Nyugdíjas Klub, Keresztény Családok Köre, Dalkör, Kézimunka Szakkör, Néptánc Csoport, Árpádnemzetség
Hagyományôrzô Kézmûves Egyesület,
Óvodai Alapítvány)
A tervezett hitelkeretbôl összesen
44.247.954 Ft lett igénybe véve. Ebbôl a
Templom utcai közvilágítás bôvítéséhez,
a Kossuth utcai járda és vízelvezetô felújításához (Kossuth u. 22-24. sz. ingatlan elôtt, ezzel az út is szélesedett). Helyi buszvárók felújításához, valamint az
Aradi, Tompa, Pozsonyi és Petôfi utcák
felújításához használták fel az összeget.
Felújításra került a Csillag utca és a
Községháza melletti buszöböl is aszfaltozásra került. Így útfelújításra tervezéssel, kivitelezéssel együtt összesen
80.959.137 Ft-ot fordítottak, ami tartalmazza az M7-es feljárót is. A Petôfi
utcában megtörtént a vízelvezetô árok
mélyítése.
Egész évben figyelték a pályázati
lehetôségeket. Pályázatot nyújtottak be
beltéri csapadékvíz elvezetésre. A pályázat tartalmazza a Széchenyi utca, a
Templom utca és Kolozsvári utca vízelvezetésének megoldását.
Pályázatot nyújtottak be az óvoda épületének energetikai korszerûsítésére.
A pályázat keretében nyílászáró csere,
külsô szigetelés, napelemek elhelyezése, gázkazánok cseréje valósítható meg.
Júliusban a Nemzeti Szabadidôs Egészség Sportpark Programra nyújtottak
be pályázatot. Ez egy 150 m 2-es, 15
db sporteszköz telepítésére vonatkozó
lehetôség.
A pályázatok eredményhirdetését szeptember végére ígérték, de a mai napig
nem kaptak információt az elbírálásukról.
A sportpálya és a vasútállomás útvonalon közlekedô helyi autóbuszjáratok
számán az idei évben sem változtattak.
A vasútvonal korszerûsítésének következtében számtalan járat áll meg Baracska állomáson, az utaslétszámra
való tekintettel azonban nem indokolt
az autóbuszjáratok sûrítése. A gyakori ellenôrzéseknek köszönhetôen javult
a jegyvételi morál, kicsit csökkent a helyi autóbusz-közlekedésre fordítandó ki-
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adás, így járatszámot sem kellett csökkenteni.
Az idei évben volt a legmagasabb a közfoglalkoztatási létszám. Igaz, hogy közülük sokan képzésben vettek részt, s
csak rövid ideig végeztek munkát, de
volt, akit 6-8 hónapon keresztül is tudtak foglalkoztatni.
A közfoglalkoztatottak elsôsorban a
közterületek gondozását, fûvágást,
gaztalanítást, fák, bokrok nyesését, gyérítését végezték. Utakat, árkokat tartottak karban. A játszótér, Emlékpark,
iskola mögötti szabadidôpark, Faluház udvarának, óvoda udvarának és
kreszparkjának rendben tartása folyamatos munkát adott. A kerékpárutak és
környékének tisztántartása, a fásítás, virágosítás, a folyamatos szemétszedés következtében kialakult a gondozott, tiszta települési kép, sokszor kaptak erre vonatkozó elismerést a hivatalt felkeresô,
vagy egyéb ok miatt Baracskára érkezô
személyektôl. A helyi kertészetek ingyenes felajánlásának köszönhetôen nagyon sok fát ültettek el a közfoglalkoztatottak, és az elültetés után is gondozták ôket, így remélhetôleg nagyra nônek
és oxigénkibocsátásukkal segítik a tisztább, jobb levegô biztosítását.
Az alpolgármester ismertette, hogy az
egész lakosságot érintô kellemetlen
bûzhatás miatt az önkormányzat birtokvédelmi eljárást indított a Keve-Sertés
Kft. ellen. Folyik a bírósági eljárás.
Az alpolgármester elmondta, hogy az
év során nagy figyelmet fordítottak
a környezetvédelemre, köztisztaságra. Többször szerveztek elektronikai
hulladékgyûjtést, próbálták segíteni a
zöldhulladék gyûjtést. Sajnos még mindig kevesen ismerték fel a komposztálás
elônyét. Pedig ezzel saját ingatlanon belül meg lehetne oldani a zöldhulladék
elhelyezését, ami 1-2 év alatt kitûnô talajjavítóvá válna.
Rendszeres kapcsolatot tartottak a
hulladékszállítást végzô szolgáltatóval (VHG Kft-vel). A testület határozott kiállásával sikerült elérni, hogy a
lakott külterületi rész is be legyen vonva a szolgáltatási területbe. 2016. áprilisától átalakult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer. Az átalakulással a begyûjtéssel és kezeléssel kapcsolatos feladatellátás nem változott,
viszont ettôl az idôponttól a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelô Zrt. szedi be a közszolgáltatási díjat. Ami a lakosságot érinti,
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az sajnos az, hogy a Zrt. a számlázással
óriási csúszásban van, s ebbôl adódóan
év végére torlódik össze több negyedév
díjának a befizetése.
Ettôl az évtôl új szolgáltató, a tárnoki székhelyû Transfekál Kft. végzi a nem közmûvel elvezetett szennyvíz
összegyûjtését (a szippantást). A szolgáltató közbeszerzési eljárás útján került
kiválasztásra.
Ebben az évben járt le a gyermekétkeztetés ellátására 5 évvel ezelôtt megkötött szerzôdés, amit egy helyi vállalkozás végzett és a jogszabályok szerint közbeszerzési eljárást kellett kiírni a képviselô-testületnek. A kiírásnak
megfelelôen a legkedvezôbb ajánlatot
tevô pályázóval, a HPM Plus Kft-vel kötöttek szerzôdést. Martonvásáron történik a fôzés, onnan szállítják az iskolába és az óvodába az ételt. Az étrend változatos, minôségileg és mennyiségileg is
elégedettek az étkeztetést igénybevevôk.
Az iskolások étkeztetését szolgáló épület konyhájában felújítást kellett végezni. A felújításra, meszelésre, az épület
vízvezetékrendszerének és villamoshálózatának biztonságos üzemelésére, új
étkezô edények beszerzésére közel másfél millió forintot fordítottak.
Folyamatosan üzemeltették a Faluházat.
A technikai ellátottság javítására néhány mûszaki, technikai felszerelés beszerzését tudták biztosítani. A könyvtár
mûködtetése továbbra is a Megyei Vörösmarty könyvtárral kötött szerzôdés
alapján történik. A könyvtári állomány
frissítése folyamatos.
A képviselô-testület Szervezeti és
Mûködési Szabályzata szerint a települési képviselô évente egy alkalommal
írásban tájékoztatást nyújt képviselôi
tevékenységérôl. Erre a tájékoztatásra a
december havi soros ülésen kerül sor. A
tájékoztató közzétételre kerül a község
honlapján, és a januári Kidobolóban is
meg fog jelenni.
A 2017. évi feladatokról, tervekrôl szólva az alpolgármester elmondta, bíznak benne, hogy eredményesek lesznek
az idei évben benyújtott pályázatok és
2017-ben megkezdôdhet a megvalósításuk. Az óvoda energetikai korszerûsítése
rövidebb idôt vesz igénybe, a vízelvezetés megoldása egy hosszabb folyamat
lesz.
Az iskolások számára nagyon szükséges
lenne egy tornaterem megépítése. Mivel a mindennapos testnevelés megoldá-
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sa az iskola fenntartójának feladata, így
bíznakk benne, hogy állami támogatással megépülhet a tornaterem.
A képviselô-testület októberben fogadta el az Önkormányzat vagyongazdálkodási koncepcióját, közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervét.
A felújított utak védelme és a közlekedôk
biztonsága érdekében 2017. évben szeretnék elkészíteni a helyi forgalomszabályozást. A Vasút és Széchenyi utca
között a 7-es úton történô biztonságos átjárás érdekében szorgalmazzák a
gyalogosátkelô létesítését.
A tervek között szerepel néhány utcában
a közvilágítás bôvítése, az utcanév változtatás és házszámozás folytatása, befejezése. Tervezik a Petôfi utcai árok kiburkolását, a Kossuth u. 18. szám alatti
épület fûtésrendszerének javítását.
Kötelezô feladat és szükséges is a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatának
megkezdése. Mivel több milliós tételrôl
van szó, ezt 2 évre tervezik.
Az iskolai diákétkeztetést szolgáló épület további felújításra szorul. Aktuális
lenne a tetôfedél cseréje, szennyvízvezeték rendszer felújítása.
A lakosság tájékoztatása érdekében továbbra is tervezik a Kidoboló megjelentetését, és a már hagyománnyá vált, kulturális elemeket és szórakoztató programokat tartalmazó Falunap megtartását. A Faluház udvarára egy megfelelô
méretû, stabil színpad építését határozta el a testület.
A november 24-i ülésen határoztak a helyi autóbuszjáratok közlekedtetésére vonatkozó közbeszerzésrôl. A decemberi
ülésen dôl el, hogy ki végzi 2017-ben a
szolgáltatást.
2017. januártól lép életbe a közösségi együttélés alapvetô szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeirôl szóló, nemrégiben megalkotott önkormányzati rendelet. A szabályokat megsértôkre közigazgatási bírság lesz kiszabható. Reménykednek, hogy ezzel sokakat tudnak az
állampolgári feladatok elvégzésére rábírni és számtalan, a településen élôket
kedvezôtlenül érintô tevékenységet tudnak megfékezni. A rendelet megtalálható az önkormányzat honlapján, illetve
olvasható lesz a Kidobolóban.
A képviselô-testület közterület felügyelet létrehozásáról döntött. Folyamatban van a közterület felügyelôi álláshelyre történô pályáztatás, valamint a
rendôrséggel az együttmûködési megállapodás megkötése.
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Mivel a 2017. évi költségvetés még most
készül, a számok ismeretében derül ki,
hogy mire és mekkora összeget tudnak
majd fordítani.
Lakossági hozzászólás a nyílt téri égetéssel, a Hunyadi és József utcák útpadkájának állapotával, gyommentesítési teendôkkel, közvilágítással, vízelvezetéssel, a temetôi út rossz állapotával
kapcsolatosan történt.
Az észrevételekre, javaslatokra az alpolgármester és a képviselôk válaszoltak.
A december 15-én megtartott ülésen
nem volt jelen Boriszov Zoltán polgármester és Pintérné Bernyó Piroska
képviselô, PIT Bizottsági elnök.
Az ülésen tárgyalt napirendek és hozott
döntések:
– Elfogadásra került a lejárt határidejû
határozatokról és a két ülés közötti
eseményekrôl szóló alpolgármesteri tájékoztató.
– Megalkotásra került a települési adóról szóló rendelet. (A rendelet e lapszámban olvasható.)
– Módosításra került a közterületek
filmforgatás célú hasznosításáról szóló
14/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelet.
– Megtárgyalásra került a Fejér Megyei
Kormányhivatal
FE/02/1227-1/2016.
ügyszámú, az egészségügyi alapellátási körzetekrôl szóló 33/2015.(XI.27.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó javaslata, melyre rendelet tervezet készítésére, illetve egyeztetô
tárgyalások megkezdésére történt felkérés.
– Elfogadásra került a képviselô-testület
2017. I. félévi ülésterve. (Az ülésterv e
lapszámban olvasható.)
– A „Baracska község közigazgatási határain belül menetrend szerinti autóbusz közlekedési hálózat mûködtetése
2017” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevôjének a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörûen mûködô Részvénytársaságot hirdette ki a képviselô-testület
és felhatalmazást adott az alpolgármesternek a vállalkozási szerzôdés aláírására.
– A Szent László Völgye Bóbita Óvoda
nyitvatartási ideje módosításának döntéséhez a szülôk kérdôíveken történô
megkérdezésére született döntés.
– Jóváhagyásra került a a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosítá-
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sa és a módosítás egységes szerkezetbe
foglalása.
– Jóváhagyásra került Martonvásár
Város
Önkormányzata
Képviselôtestületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és
a bölcsödei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjérôl szóló rendelet tervezete. (Erre azért került sor,
mert Baracska Község Önkormányzata tagja a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulásnak és a Társulás
által fentartott intézmény tevékenységi
körébe tartoznak a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások
és a bölcsôdei ellátás. A törvény alapján a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint a szolgáltatások igénybevétele és a fizetendô térítési díjaknak önkormányzati rendeletben történô szabályozására Martonvásár Város Önkormányzata Képviselô-testülete jogosult. A rendelet-tervezetben foglaltakról a társult
önkormányzatok véleményt nyilvánítanak.)
– Az Integrált Településfejlesztési Stratégia és aTelepülésfejlesztési Koncepció
tárgyalása elnapolásra került a januári
ülésre annak okán, hogy a megalapozó
vizsgálat anyagát az ülésen kapták meg
a képviselôk és annak áttanulmányozása szükséges ahhoz, hogy az anyagokkal
kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat megtegyék.
– Nem került elfogadásra az Ercsi
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
2017. évi 2.0 jelû pénzügyi terve. A
testület határozatba foglalta a támogatási igénnyel és a bevételek növelési
lehetôségével kapcsolatos álláspontját.
– Megalkotásra került az illetményalapról szóló helyi rendelet. A Baracskai Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselôk illetményalapja
2017. január 1-i hatállyal 52.177 Ft-ban
került megállapításra. (Igennel szavazott: Csapó András, Dr. Herczeg József, Dr. Mayer András, Tóthné Dr.
Kolumbán Ottilia, tartózkodott: Becsei
Andrásné.)
– Egyebekben a Temesvári utca elején
felmerült vízelvezetési problémáról, forgalomszabályozás megterveztetésérôl,
az ASP rendszerhez történô csatlakozással kapcsolatos dokumentumok aláírásáról, a védônôi tanácsadó bejárata feletti féltetô javításának árajánlatáról, illetve a munka megrendelésérôl tárgyalt
a testület.
Becsei Andrásné
alpolgármester
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Képviselôi beszámolók
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény 32. § (1) k) pontja szerint a képviselô köteles kapcsolatot
tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy
alkalommal tájékoztatást nyújt képviselôi tevékenységérôl.
Baracska Község Önkormányzata képviselô-testülete Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 3/2015. (III.13.) rendeletének 46. §-a alapján a települési képviselô e tájékoztatá-

si kötelezettségének írásbeli beszámolás útján tesz eleget, melyet közölni kell az önkormányzat honlapján, valamint a Kidoboló c. önkormányzati helyi lapban. A képviselô az írásbeli beszámolóját a december havi soros ülésre terjeszti be.
A 2016. december 15-i képviselô-testületi ülésre minden
képviselô beterjesztette beszámolóját. A beszámolókat az
alábbiakban közöljük:

Beszámoló a 2016. évben végzett
képviselôi–alpolgármesteri
tevékenységrôl

víz elvezetésre, az óvoda épületének energetikai korszerûsítésére és a
Nemzeti Szabadidôs Egészség Sportpark Programra benyújtott pályázatok
elôkészítését.
– A Kozma Ferenc Általános Iskola és
a Bóbita Óvoda fenntartója ugyan nem
a baracskai önkormányzat, azért figyelemmel kísértem, hogy miben tudok támogatást, segítséget nyújtani
mûködésükhöz. Az iskolaigazgatóval
és óvodavezetôvelegyeztetve végeztettem az intézmények területén munkálatokat. (Fásítás, tereprendezés, kerítéskészítés stb.)
– A felelôs gazdálkodásnak köszön
hetôen az idei évben önkormányzatunk
megkapta a kormány engedélyét a hitelfelvételhez, így sor kerülhetett a Petôfi,
Aradi, Pozsonyi, Csillag és Tompa utca
felújítására. Folyamatosan ellenôriztem
amunkálatokat, a kivitelezôvel egyeztettem a felmerült problémák megoldási lehetôségét.
– A Kidoboló címû önkormányzati lapban rendszeresen tájékoztattam a lakosságot a képviselô-testületi ülésekrôl,
a
tárgyalt
napirendi
pontokról,
döntésekrôl, a fontos információkról.
– Részt vettem az önkormányzati rendezvények, ünnepségek szervezésében és
jelen voltam azokon.
– A civil szervezetek jelentôs szerepet
töltenek be a település közösségi életében. Meghívásukra gyakran látogattam
kulturális és szabadidôs programjaikat.
– Szeptembertôl változás történt a diákétkeztetés ellátásában, új szolgáltató
látja el a feladatot. A nyár végén az ét-

keztetést szolgáló Templom utcai épület felújítási, karbantartási feladatait szerveztemannak érdekében, hogy
az iskolások étkeztetése biztonságos
és higiénikus körülmények között történjen.
– Alpolgármesteri feladatom a közfoglalkoztatottak felügyelete. Felmértem a feladatokat, szerveztem,
ellenôriztem az alkalmazottak munkáját.
– Kiemelt figyelmet fordítottam a
köztisztaságra,
környezetvédelemre. Az év során 2 alkalommal szerveztem elektronikai hulladékgyûjtést,
beneveztem az országos „TeSzedd!”
hulladékgyûjtési akcióba és elláttam
a helyi koordinátori feladatokat. Gondoskodtam a közterületek és közintézmények környékének fásításáról, virágosításáról.
Természetesen az éves képviselôi munka hatékonyságát nem a néhány sorba
tömörített íráson, hanem a településen
történt változásokon, a fejlôdésén keresztül lehet lemérni, amit a pénzügyi
lehetôségek nagyban befolyásolnak.
Úgy érzem, hogy Baracska Község
Önkormányzata Képviselô-testülete a
közös célok, az élhetôbb település érdekében eredményesen tudott együtt
dolgozni.
Köszönetemet fejezem ki azon választópolgároknak, akik segítô szándékú
véleményükkel, javaslatukkal támogattak képviselôi munkámban.
Baracska, 2016. december 8.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Képviselôi beszámoló

ben sem. 2016-ban a vezetésem alatt
mûködô PIT Bizottság decemberig 17
alkalommal ülésezett, melyrôl csak 2
alkalommal hiányoztam. A bizottsági ülések jegyzôkönyvei az önkormányzat honlapján (www.baracska.hu) megtalálhatóak, ennek alapján képviselôi
munkámról is részletes képet kaphat a lakosság. A 17 bizottsági ülésen
306 határozatot hoztunk. Köszönöm

a két bizottsági tag (dr. Mayer András és Csapó András képviselôk) aktív, felelôsségteljes munkáját, melynek köszönhetôen 1–2-ôt leszámítva,
valamennyi javaslatunkat támogatta a
képviselô-testület. Ez azonban annak
is köszönhetô, hogy a PIT Bizottsági
üléseket azok a képviselôk is megtisztelik jelenlétükkel, akik nem bizottsági tagok. Ötleteikkel, véleményükkel,

Tisztelt Választópolgárok!
Az Önök választásával a második ciklusban végzem azokat a képviselôi feladatokat, melyeket egyrészt a jogszabályi elôírások, másrészt a település,
az itt élôk érdekei határoznak meg. Alpolgármesterként is a második ciklusomat töltöm, mely megbízatással külön feladatokat kaptam.
– Ebben az évben is minden képviselôtestületi és PIT Bizottsági ülésen részt
vettem. Érveléssel, véleménynyilvánítással, javaslattal segítettem a bizottságot és a testületet a döntéshozatalban. Heti rendszerességgel fogadóórát
tartottam. Sokszor szólítottak meg az
utcán egy-egy kérdéssel, vagy problémával, amit soha nem hárítottam el,
szükség esetén az illetékes szolgáltatóhoz, szervezethez vagy ügyintézôhöz
irányítottam a kérdezôt.
– Tartós távolléte miatt az idei évben
7 hónapot meghaladó idôtartamban
láttam el a polgármester teljeskörû
helyettesítését. Képviseltem önkormányzatunkat a Szent László Völgye
Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsban, az Ercsi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft. taggyûlésein, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban valamint az egyéb fórumokon, tanácskozásokon. A település közbiztonságának érdekében tartottam a kapcsolatot
a rendôrség illetékeseivel.
– Szerveztem a beltéri csapadék-

1992. januárjáról vagyok Baracska község képviselô-testületének tagja. Ezen idô alatt 16 évig alpolgármesterként, majd 6. éve a PIT (Pénzügyi-, Informatikai és Településfejlesztési) Bizottság elnökeként szolgálom
szülôfalumat. Képviselôi munkámra mindig az aktivitás volt jellemzô,
nem történt ez másképp az elmúlt év-
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javaslataikkal nagyban segítik munkánkat. Mint már említettem, az elnöki tevékenységem a PIT Bizottsági jegyzôkönyvekbôl megismerhetô,
csakúgy mint a képviselôi munkám
is a fenti honlapon található testületi ülések jegyzôkönyveibôl. Azonban szeretném kiemelni ebbôl a Falunap lebonyolításában, a Kidoboló
újság mûködésében való részvéte
lemet. Ezeknek több, mint két évtizede egyik „szülôanyja” voltam, s
továbbra is figyelemmel kísérem, segítem létüket. Eredménynek tartom
többek között, hogy elôsegíthettem
az utcanevek rendbetételének megkezdését községünkben, a buszmegállók közül kettônek a kulturált elkészítését, utcák aszfaltozását, közvilágítás bôvítését. Pedagógus lévén természetesen szívügyem továbbra is az óvoda-iskola, függetlenül attól, hogy óvodánk fenntartója, üzemeltetôje a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás,
iskolánké pedig a KLIK. Az odajáró gyermekek azonban baracskaiak, s ezt én fontos szempontnak
tartom. Nagyon sok lakossági panaszt kaptam már a település – vasút felôli – határában lévô sertéstelep bûze miatt. Bátran mondhatom
képviselôségem kezdete óta. Ebben
az évben bíróságra került az ügy, s
bízom a probléma megszûnésében.
Nagyon sajnálom, de érzésem szerint nem bûnhôdhet egy közel 3000
lelkes település olyan miatt, amirôl
nem tehet, nem választotta, s volna
megoldás a problémára.
Sikernek könyvelem el, hogy ebben
az évben is sikerült – a fejlesztések
mellett – olyan gazdálkodást folytatnunk, hogy megtakarításunk is
keletkezhet, s amennyiben a benyújtott pályázataink közül nyer valamelyik, nem okoz gondot az önerô
biztosítása. A pályázati kiírásokat
továbbra is figyelemmel kísérjük, s
próbáljuk településünket állami segítséggel is fejleszteni. Beszámolóm
végén szeretném megköszönni mind
a képviselôtársak, mind az Önkormányzat dolgozóinak a munkáját,
mellyel segítségemre voltak ebben
az évben is.
Baracska, 2016. december 8.
Pintémé Bernyó Piroska
önkormányzati képviselô
Pénzügyi-, Informatikai és
Településfejlesztési Bizottság elnöke

IDOBOLÓ
KÖnkormányzat
Tisztelt Választópolgár!

Ismét eltelt egy év az Önkormányzat
tevékenysége során. Egy-egy idôszak
elmúltával fontos számvetést készíteni
az elvégzett munkáról.
A képviselôi munka túlnyomó hányadát az teszi ki, hogy a képviselô a
különbözô döntések elôtt alaposan tájékozódjon, minél jobban ismerje meg
a meghatározó körülményeket, befolyásoló tényezôket, és ezek alapján
hozza meg felelôsen a döntését.
Képviselô-testület munkájában az eltelt
évben is folyamatosan részt vettem. A
Pénzügyi-, Informatikai-, és Településfejlesztési Bizottság ülésein rendszeresen megjelentem.
A testületi folyamatos munkán túl a
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képviselôi feladatmegosztásból fakadóan a helyi újság, a Kidoboló szerkesztôbizottsága tagjaként tevékenykedtem.
Több esetben az önkormányzati rendelet tervezetek elôkészítésében, véleményezésében közremûködtem.
Polgármesterünk tartós távollétére tekintettel – felkérésre – több alkalommal segítettem az alpolgármester as�szony munkáját. Részt vettem a községi rendezvényeken, ünnepségeken.
Az Önök bizalmát a továbbiakban is
igyekszem megszolgálni, Baracska község és a településünkön élôk, vállalkozók érdekeit mindenben képviselni.
Baracska, 2016. december 7.
dr. Herczeg József
képviselô

Képviselôi beszámoló

Rendszeresen és aktívan vettem részt a képviselô-testület és a Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság munkájában. A Bizottság elnökének távollétében vezettem az üléseket. Az elôterjesztések elkészítéséhez többször egyeztettem
polgármesterrel, alpolgármesterrel, jegyzôvel, képviselôtársaimmal, velük többször helyszíni bejárásokat végeztem (útjelzô táblák elhelyezése, gyalogátkelôhely,
csapadék vízelvezetés, árkolás, utak-járdák közterületek állapota, illegális szemétlerakók megszüntetése.)
Mindenkinek eredményekben gazdag, boldog új esztendôt kívánok, hozzá sok
jó egészséget!
Dr. Mayer András

Képviselôi beszámoló

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény részletesen szabályozza a helyi
önkormányzatok mûködését, felsorolva a helyi önkormányzati képviselô jogait és kötelességeit. Képviselôi munkámat a hivatkozott jogszabály alapján
végeztem.
2016-ban rendszeresen részt vettem a
Pénzügyi Bizottság ülésein, valamint a
képviselô-testületi üléseken, szavazataimmal a közösség érdekeit szem elôtt
tartva járultam hozzá a döntésekhez.
Többször szót emeltem az óvodai nyitva tartással kapcsolatban, jelezve, hogy
több szülôt érint a délután fél 5-ig tartó nyitva tartás. Úgyszintén az augusztusi egy hónapos zárva tartás is megne-

Beszámoló

hezíti a szülôk helyzetét, fôleg az olyan
családokét, ahol nincsen nyugdíjas
nagymama, aki a gyermekfelügyeletbe
besegít. A munkahely manapság is nagy
kincs, meg kell becsülni.
Figyelmet fordítottam az iskolai nevelô
és oktató munkára is. Különösen az
újonnan beköltözött családok észrevételeire, kritikáira.
A községben szervezett programokon
részt vettem.
Mivel munkám Baracskához köt, a választópolgárokkal találkozom, igyekszem meghallgatni ôket, gondjaikat, bajaikat ismerem, ahol tudok,
képviselôként is megpróbálok segíteni.
Baracska, 2016. 12. 09.
Tóthné dr. Kolumbán Ottilia
képviselô

2016. évben részt vettem az óvoda, iskola által szervezett programokon. A nyár
folyamán megjavítottam az óvoda tetejét, ami már nagyon régóta problémát okozott. Az intézményvezetô kérésére eltávolítottam a letört gallyakat, megmetszettem a fákat a baleset elkerülése végett. Részt vettem testületi üléseken, közmeghallgatáson, a megrendezett közösségi ünnepségeken, programokon. Eltávolítottam a fogorvosi rendelô udvarán található fenyôfákat. Nagy Zoltán vállalkozóval
felállítottuk a község fenyôfáját a Faluház elôtti területen. Meghallgattam a hozzám kéréssel, panasszal forduló lakosokat, és megpróbáltam segítségükre lenni.
Csapó András
képviselô
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KÖnkormányzat

2017. január

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
2017. I. félévi munkaterve
Ülés napja: 2017. január 26. (csütörtök), 17.00 óra
Napirendi pont:
1. Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének
megtárgyalása
2. A helyi adórendelet felülvizsgálata
3. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot
keletkeztetô ügyleteibôl eredô fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követô 3 évre várható összegének megállapítása
4. A civil szervezetek részére pályázati felhívás aktualizálása, új
pályázat esetleges kiírása
5. A 2017. évi községi és Faluházi programok jóváhagyása
6. A polgármester elôzô évi, igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása
7. Utcanevek felülvizsgálata
8. A Baracskai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és
SZMSZ-ének felülvizsgálata
9. A fogorvosi feladatellátási szerzôdés felülvizsgálata
10. Az óvodai nyitvatartási idô felülvizsgálata
11. Egyebek
Ülés napja: 2017. február 23. (csütörtök), 17.00 óra
Napirendi pont:
1. A Civil Szervezetek beszámolóinak tárgyalása (2016-ban aláírt Támogatási szerzôdések alapján)
2. A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
3. Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról
4. A fogorvosi ügyelet megszervezése
5. A Kidoboló Szabályzat felülvizsgálata
6. Az egészségügyi körzethatárokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
7. Az Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos dokumentumok jóváhagyása
8. Egyebek
Ülés napja: 2017. március 30. (csütörtök), 17.00 óra
Napirendi pont:
1. A helyi közbeszerzési szabályzat szükség szerinti felülvizsgálata és az éves közbeszerzési terv jóváhagyása
2. Falunap megszervezésének elôkészítése
3. A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûj
tésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadása
4. Egyebek
Ülés napja: 2017. április 27. (csütörtök), 17.00 óra
Napirendi pont:
1. A Szent László Völgye Segítô Szolgálat településünkön 2016.
évben végzett munkájának értékelése
2. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
3. Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadása
4. Az önkormányzati vagyonállapotról szóló tájékoztató megvitatása
5. Az önkormányzati bérlakások bérleti díjainak szükség szerinti felülvizsgálata
6. Beszámoló a rendôrkapitányság 2016. évben végzett munkájáról

7. A település tûzvédelmi helyzetérôl, a tûzvédelem érdekében
tett intézkedésekrôl és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tûzoltósági beszámoló elfogadása
8. Az önkormányzati társulásokról szóló beszámoló elfogadása
9. Egyebek
Ülés napja: 2017. május 25. (csütörtök), 17.00 óra
Napirendi pont:
1. Baracska Közéletéért Emlékérem adományozása
2. Lakástámogatási kérelmek elbírálása
3. Éves összesített belsô ellenôrzési jelentés jóváhagyása
4. Beszámoló az adóztatási tevékenységrôl
5. Beszámoló a védônôi szolgálat munkájáról
6. Beszámoló a háziorvosi szolgálatok munkájáról
7. Beszámoló a fogorvosi szolgálat munkájáról
8. Egyebek
Ülés napja: 2017. június 30. (csütörtök), 17.00 óra
Napirendi pont:
1. A képviselô-testület II. félévi munkatervének elfogadása
2. Beszámoló a Baracskai Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
3. A helyi csendrendelet megalkotása
4. Egyebek

Hulladékszállítás
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét néhány év eleji hulladékszállítási idôpontra.
A házhozmenô szelektív hulladékgyûjtés idôpontja:
2017. január 16.
2017. február 20.
2017. március 20.
2017. április 24.
Salak, hamu elszállítás:
2017. január 19.
2017. február 16.
2017. március 16.
A kommunális (háztartási) hulladék szállítása továbbra is
szerdai napokon történik.
Üveg hulladékok a Baracskai Polgármesteri Hivatal udvarában lévô (zöld színû) gyûjtôbe helyezhetôk el. A gyûjtô
mellé semmilyen hulladék nem rakható le!
A karácsonyfák elszállítása a január 19-i és február 16-i
szelektív hulladék szállításakor történik. A fákat ezeken a
napokon lehet kirakni az ingatlanok elé.
A további szállítási idôpontok és tudnivalók a hulladékszállítást végzô Kft. által megküldött 2017. évi szállítási naptárban találhatók meg.
A többlethulladék elszállításához szükséges matrica
beszerezhetô Baracskán Gyenei Mónika vállalkozónál, a
Kossuth u. 20. szám alatti zöldség-gyümölcs boltban.
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Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
21/2016.(XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 39/C. § (1) bekezdésében, 39/C. § (4) bekezdésében, 42/C. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következôket rendeli el:
1. Általános rendelkezések

2. § Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete Baracska község illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók
közül határozatlan idôre
a) vagyoni típusú adók közül:
aa) az építményadót,
ab) a telekadót,
b) kommunális jellegû adók közül:
a magánszemély kommunális adóját,
c) a helyi iparûzési adót vezeti be.

2. Az építményadó

3.§ (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévô
építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület,
épületrész ( a továbbiakban: építmény).
(2) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétôl, hasznosításától függetlenül.
(3) A Htv. 13. §-ában foglaltakon felül mentes az adó alól a lakás céljára szolgáló épület.
(4) A mentességre való jogosultság iránti kérelmet a jogosultnak
írásban kell az önkormányzati adóhatóságnál kérnie, valamint
igazolni a mentességre való jogosultságát.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat az önkormányzati adóhatóság ellenôrzi.
(6) A mentesség nem terjed ki a vállalkozó üzleti célt szolgáló
épületére, épületrészére.
3. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
4. § Az adó évi mértéke 400 Ft/m2.

3. A telekadó

5. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévô telek.
6. § Baracska Község Önkormányzata képviselô-testülete a Htv.
19. §-ában foglaltakon felül nem nyújt további mentességet, így
annak igénylésére vonatkozóan nem állapít meg eljárási szabályokat.
7. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.
8. § Az adó évi mértéke:
a) 800 m2 területnagyságig: 20 Ft/m2, ezen felül
b) a 800 m2 területnagyságot meghaladó telekrész után: 5 Ft/m2.

4. Magánszemély kommunális adója

9. § Kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 12. §-ában, valamint a Htv. 18. §-ában meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

10. § Az adó mértéke adótárgyanként, illetôleg lakásbérleti jogonként: 8.000 Ft/év.
11. § (1) Mentes az önkormányzat illetékességi területén lévô
építmények közül a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, valamint a telek.
(2) Mentes az adó megfizetése alól az olyan építmény,
a) ahol olyan, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés e) pontjában megjelölt egyedül élô lakik, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott nyugellátásban részesül, feltéve, hogy más jövedelemmel nem rendelkezik,
b) ahol olyan házaspár lakik, akik közül csak az egyikôjük rendelkezik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott nyugellátással, mely
jövedelmen kívül egyéb jövedelemmel nem rendelkeznek.
12. § (1) A mentességre való jogosultság iránti kérelmet a jogosultnak írásban kell az önkormányzati adóhatóságnál kérnie,
valamint igazolni a mentességre való jogosultságát.
(2) A mentességre való jogosultságot a feltételek fennállása esetén a kérelem benyújtását követô év január 1. napjától kell megállapítani.
13. § A 11. §-ban foglaltakat az önkormányzati adóhatóság
ellenôrzi.

5. A helyi iparûzési adó

14. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a
továbbiakban: iparûzési tevékenység)
15. § (1) Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén
az adó évi mértéke az adólap 1,8 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az
adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft.
16. § (1) Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek a
Htv. 39. § (1) bekezdés, vagy a Htv. 39/A. §, vagy a Htv. 39/B.
§-a alapján számított vállalkozási szintû adóalapja nem haladja
meg a 2,5 millió Ft-ot.
(2) A Htv. 42/C.§ (1)-(2) bekezdésében említett nyomtatványt
elektronikus úton nem lehet benyújtani.
17. § (1) A 16. § (1) bekezdésében meghatározott adómentesség
formájában nyújtott támogatás csekély összegû támogatásnak
minôsül, amelyet kizárólag az Európai Unió mûködésérôl szóló
szerzôdés 107. és 108. cikkének a csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/
EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24. 1. o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján
lehet nyújtani.
(2) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett elônyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke
(2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2015/
EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelôen – közúti árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történô végzése céljából teherszállító jármû vásárlására.
(3) A kedvezményezettnek az 1403/2013/EU bizottsági rendelet
5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével az ott meghatá-
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rozott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon
nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és
az azt megelôzô két pénzügyi évben nyújtott csekély összegû támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet
1. mellékletét képezi.
(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás
részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelôzô két
pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján
odaítélt csekély összegû támogatások bruttó támogatás tartalma
tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végzô
vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelô forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrôl szóló 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegû támogatás az Európai Unió mûködésérôl szóló szerzôdés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekû szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012.
április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114.,
2012.4.26., 8. o.) megfelelôen nyújtott csekély összegû támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott
felsô határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegû támogatás más csekély összegû támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelôen nyújtott csekély
összegû támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.
cikkének (2) bekezdésében meghatározott felsô határig halmozható.
(6) A csekély összegû támogatás nem halmozható azonos támo-
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gatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
(7) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követô 10 évi meg kell ôriznie, és a támogatást
nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegû támogatás jogcímen nyújtott
támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon
belül információt kell szolgáltatni.
(8) A támogatást nyújtó írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegérôl és arról, hogy az csekély összegû támogatásnak
minôsül. Az igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi.

6. Értelmezô rendelkezések

18. § (1) Állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképrôl szóló 37/2011.(III.22.) Korm.
rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás.
(2) Egy és ugyanazon vállalkozás: az 1047/2013/EU bizottsági
rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.

7. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Baracska Község Önkormányzata Képviselôtestületének a helyi adókról szóló 9/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete.
Becsei Andrásné
Szeleczkyné Szabó Katalin
alpolgármester 
jegyzô
A rendelet kihirdetése megtörtént: 2016. november 28-án.

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
22/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete

a települési adóról

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1 § (1) bekezdésében, 1/A. § (1) bekezdésében, a 43. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörben
eljárva a következôket rendeli el:
1. A földadó tárgya és a rendelet hatálya

1. § (1) Baracska község közigazgatási területének külterületén települési adóként földadó adófizetési kötelezettség terheli a termôföld azon földrészletét, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szôlô, gyümölcsös, kert, rét, legelô (gyep), nádas, vagy fásított terület mûvelési ágban nyilvántartott (továbbiakban: földterület), kivéve ha a földrészlet az erdôrôl, az erdô
védelmérôl és az erdôgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvényben meghatározott erdônek minôsül.
(2) A földadó határozatlan idôre kerül bevezetésre.
2. § A földadó alanya - a hely adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1/A § (1) bekezdésében rögzített korlátozással - az a magánszemély aki a naptári év elsô napján a
külterületi földterület tulajdonosa, vagy amennyiben a külte-

rületi földterületet az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett haszonélvezeti jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó
alanya (továbbiakban: tulajdonos). Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.

2. Adókötelezettség keletkezése, változása és megszûnése

3. § (1) Az adókötelezettség a tulajdonjog, vagyoni értékû jog
megszerzését követô év elsô napján keletkezik.
(2) Az adókötelezettséget érintô változást a következô év elsô
napjától kell figyelembe venni.
4. § (1) Az adókötelezettség a földterület elidegenítése évének
utolsó napján szûnik meg.
(2) Az adóalany adókötelezettségét érintô változásokat minden esetben bejelentési kötelezettség terheli a változást követô
15 napon belül, melyet az e célra rendszeresített, az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell bejelenteni.
5. § (1) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és adóhatósághoz benyújtott megállapodásban (szerzôdésben) a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

3. Az adó alapja és mértéke, adómentesség
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6. § (1) A földadó alapja az adóalany tulajdonában lévô külterületi földterületek nagysága egész hektárra lefelé kerekítve.
(2) A földadó mértéke egységesen 7.000,- Ft/hektár/év.
(3) Mentes a földadó alól az az adóalany, akinek a tulajdonában lévô összes külterületi földterület nagysága az 1 (egy) hektárt nem haladja meg.
(4) Mentes a földadó alól az az adóalany, aki Baracskán a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVVI. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti lakcímmel rendelkezik.

let fizetési határideje – beleértve a bevezetés évét is - minden év
szeptember 15. napja.
8. § (1) A földadó bevezetésének évében az adóalany az év március 15. napjáig köteles az adó megállapításához szükséges valamennyi adatot szolgáltatni az adott év január 01-jei állapotának megfelelôen. Az adatszolgáltatásnak az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell eleget tenni.
(2) Az adóalanynak nem kell újabb bevallást tennie mindaddig,
ameddig a földadót (adókötelezettséget) érintô változás nem
következett be.

4. Eljárási rendelkezések

5. Átmeneti és záró rendelkezések

7. § (1) Az adóalanyok bevallás útján történô adókivetéssel tesznek eleget adókötelezettségüknek.
(2) A földadót évente két egyenlô részletben kell megfizetni.
(3) Az elsô részlet fizetési határideje a földadó bevezetésének
évében április 30. majd minden év március 15., a második rész-

10. § (1) Ez a rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba.
(2) A földadó bevezetésének évében a földadó mértéke:
6.417 Ft/ha/év.
Becsei Andrásné s.k. 
Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.
alpolgármester
jegyzô

FA LU H Á Z

A szépség és a szörnyeteg bemutató
– avagy egy bôvebb beszámoló a baracskai fiatalok munkájáról

Elôzmények

A Baracskai Dráma Klub fiataljai ezúttal a
Szépség és a szörnyeteg musical elôadását
mutatták be elôzô év decemberében. Az
elôzetes várakozásoknak megfelelôen sokan jelezték érdeklôdésüket az elôadás
iránt, így úgy döntöttünk, hogy kétszer is
bemutatjuk a darabot Baracskán.
Még szeptemberben kezdtük a felkészülést azt követôen, hogy az Abigél címû
mûsorunkat láthatták a falunapon. 20 fôs
szereplôgárdával és nagy tervekkel vágtunk neki a készülôdésnek, hogy karácsonykor egy újabb premierrel kedveskedjünk lelkes közönségünknek.
A történet átdolgozását, vagyis a szövegkönyv megírását és csapatunkra illesztését én végeztem. Ez rengeteg elônyt jelentett, hisz így a mûsoridôt be tudtam
szabályozni, illetve úgy tudtam kiosztani
a szerepeket, hogy azok igazán illeszkedjenek az adott karakterekre. Fontosnak

tartottam továbbá, hogy aki énekre is jár,
annak lehetôsége legyen a dalokat élôben
elôadni. Természetesen olvasópróbákkal
indítottunk, miközben már a fôbb dalok
gyakorlása elkezdôdött a faluházban péntekenként. Majd miután a szövegtudása
mindenkinek megfelelô volt, következtek
a színpadi próbák és szépen fokozatosan
a színjátszó próbák is.

Hogyan készülünk fel egy elôadásra
mint csapat?

A színjátszás, a szereplés, a kiállás, szerep megformálása, rengeteg gyakorlás
különbözô módszereken keresztül zajlik próbáról próbára. Gyakran eltelik 1
óra csak azzal hogy valakinek egy jelenet
elején hogyan kell bejönnie a színpadra. Fontos a koncentráció és megfelelôen
mûvelt, szép tiszta beszéd. Ehhez végzünk
valamennyi próba elején fejlesztô gyakorlatokat. Minden szereplôtôl elvárom,
hogy a szövegét már az olvasó próbák vé-

gére maximálisan tudja kívülrôl. Addig
a jelenetek gyakorlása nem kezdôdhet
el. Így válik aztán lehetségessé késôbb,
a szövetgtudás „beérjen” mindenkinél a
premier napjára.
Mielôtt elvégeztem a mûvelôdésszervezôi
szakot, színésznek készültem és rengeteg
mindent megtanultam ahhoz, hogy fel
tudjam készíteni a gyerekeket ezekre az
elôadásokra. Korábban nem gondoltam,
hogy a megszerzett ilyen irányú tudásomat még használhatom, de hálás vagyok
ezért a lehetôségért. Sok visszajelzést és
gratulációt kapok, és örülök annak, hogy
a csapat magja már 4 éve együtt van, és
rengeteget fejlôdtek. Ehhez évrôl évre
többen és többen csatlakoznak, majd egy
kis idô elteltével mindenki megtalálja a
maga helyét csapatunkban. Senki nem
születik színésznek, ehhez rengeteg tanulásra és szorgalomra van szükség, és bizony mint felkészítô számára a felelôsség
nagy, hiszen bármilyen baki vagy esetleges sikertelenség könnyen a visszályára
fordulhat, ami nem szolgálja senkinek
az érdekét. Ezért fontos számomra a
megfelelô felkészülés, és ezt minden drámástól elvárom akik bár önkéntesen iskola idôn kívül, szabad idejükben járnak be színjátszó órákra, mégis komoly
tréningekben van részük addig, még egy
ilyen darab elkészül.

A darab mögötti szervezési, felkészülési folyamatról
Természetesen a szervezôi feladat sokkalta több munkával jár, mint a színjátszó
képzés. Szükség van díszletekre , jelme-
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csupán az elôadások megalkotása a célja – bár fontos az is – hanem az együttesen eltöltött idô, és a munkafolyamatok
által elsajátított szociális fejlôdés is.

Segítôink

zekre, kellékekre a hiteles elôadásokhoz,
emellett mindig minden próbán aktív
részvételre kell motiválni, nem is beszélve a reklámról, a különbözô adminisztrációkról, valamint a megfelelô segítôk felkutatásáról. Szervezünk fellépést , fogadunk felkérést, írunk az újságba, színpadot építünk, vagy éppen technikai feladatot végzünk. Rengetek tehát a szervezôi
feladat, de minden megéri hiszen a cél végül az aktív közösség megteremtése és a
közösen megélt siker.
Az elôkészületekben való részvétel nagyon fontos számomra. A fiatalok bevonása egy színpad összeszerelésébe, technikai eszközök felszerelésébe, vagy éppen
egy pakolásba ugyan olyan fontos, mint
a szerepre való felkészülés. Sôt még talán fontosabb. Egy Baracska szintû település jövôbeli boldogulását ma az határozza meg, hány fiatalt tud bevonni a saját közéletébe, megtartani a maga közösségében, hogy ott helyben végezzen majd
hasznos és értékes munkát. Az erre való
irányultságot nem örököljük, hanem a
helyi kezdeményezésekben való részvétel alapján alakul ki. Sajnos ma nem ez
a jellemzô, a lokálpatrióta gondolkodásmód nem divat a fiatalok között, és nehezen alakul ki. Azonban egy biztos: ha
valaki ifjú korában ebbôl nem szerez tapasztalatot, akkor az már aligha lesz a
késôbbiekben érzékeny a saját településén zajló eseményekre.
Minden esetre ha a Faluházba bejáró fiatalok önkéntesen vállat feladataira gondolok, akkor ennek végsô soron nem

A szépség és a szörnyeteg darabunk hátterét Mátrai Ágnes festômûvész készítette felkérésemre. Ágnes lelkes és pozitív hozzáállása nagy segítség volt, és szinte az elejétôl végéig együtt tudtunk gondolkodni. Handa Levente jelmeztervezô
volt az, aki a fôbb szereplôk ruháit megalkotta, valamint a meglévô ruhákon átalakítást végzett, hogy az illeszkedjen a
meséhez. Levente baracskai és rendszeresen vállal varrást, tervezést, szabást. Péteri Lôrinc az állandó technikai segítônk
akire ezúton is számíthattunk hangosításban, a fénytechnika megtervezésében, il-

letve a hangkeverésben. Lôrinc a felkészülésünk alatt önkéntes alapon segítette
mindannyiunk munkáját. Lelkes segítôje
Molnár Krisztián volt, aki azóta ismételten a színjátszó kör tagjává vált.
Mint minden egy ilyen darab elkészítése megalkotása is pénzbe kerül. Ezt jórészt a Dráma klub korábbi elôadásaiból
(támogatói jegyek) befolyt pénz fedezte, fontos azonban kiemelnem, hogy a
felkészülésünk végén támogatott minket a SZEVASZ Alapítvány is. A Baracskai Önkormányzat is végig ott áll a csapat mögött, rendszeresen segítik munkánkat, és támogatják anyagilag is a Dráma Klubbal kapcsolatos elképzeléseimet, melyre a jövôben is számítunk. Az
elôadásainkat bárki ingyen megtekintheti, és ez a jövôben is így lesz Baracskán. A
támogatói jegyeinket ennek ellenére sokan megveszik, ezzel is elismerve törekvéseinket! Ezúton is KÖSZÖNJÜK SZÉPEN mindenkinek a támogatását!
A jegyeket Nyitli Anita és Mátyás Melinda árulja az elôadásaink alatt, akiknek a munkáját ezúton is köszönöm! Az
elôadás plakátjait Berghammer Beáta
grafikus tervezi meg, készíti el.
Az énekek betanításánál és elôadásánál
segítségemre ezúton is Geosits Kriszti-
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na ének tanárnô volt, aki a helyi általános iskola tanára. A darabunk „kocsmatánc” jeleneténél, mint tánckoreográfus,
Kupi Gerda mûködött közre. Gratulálok
neki ezúton is.

Az elôdások

Nehéz volt elôre látni hogy mennyien jönnek el megnézni minket, csak az
volt érezhetô, hogy sok pozitív visszajelzés érkezik közösségi oldalunkon. https://
www.facebook.com/Baracskai-DrámaKlub-786092858095587/ . Ezért döntöttem úgy, megpróbálunk két elôadást szervezni. A végeredmény az lett, hogy összesen 360-70 en nézték meg, ezt az adatot
pedig a kihelyezett székek száma alapján, az eladott jegyek, valamint a rendezvényeken készült fényképekbôl számoltuk ki.
A bemutatót követôen a Fejér megyei
Hírlap is beszámolt a darabról és a csoportról is, ami külön öröm volt számomra, hisz pozitív hírrel kerülhettünk bele
egy megyei újság kulturális rovatába.
Az elôadásainknak igyekszünk megadni a módját, így teremtve egyfajta valódi színházi hangulatot. Ezért készült egy
felvezetô videó, amit kivetítettünk. A támogatásoknak hála pedig sikerült beszereznünk egy „fejgépet” amellyel az jelenetek színvonalát a jövôben még tovább
emelhetjük.

A sikereink kulcsa

Egy mûvelôdésszervezô tanul a hibákból, levonja a következtetéseket, de megvizsgálja a sikerek mögötti okokat is.
Elemzi, értékeli annak lényegét és ke-

resi hogyan tud még további eredményeket elérni.. Valóban átütô sikere van
Baracskán a Dráma Klub elôadásainak.
A népszerûségnek a fent említett okokon
kívül álláspontom szerint van egy elôre
mutató jövôbe irányuló tanulsága is. Ha
szétnézek a környezô településeken és
megvizsgálom, hogy milyen események
és programok vannak akkor két nagyon
különbözô kategóriát tudok felállítani: az
egyik az amikor éppen aktuális celebeket
vagy pop sztárokat hívnak meg millió-
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kért melyeknek a költségei egy részét a
jegyeken kereszül a helyi lakossággal fizettetik meg, amelybôl nyilván valóban
sokan élbôl kiesnek. A másik, ettôl teljesen külön álló kezdeményezések, amelyek helyben születnek a lakosok bevonásával, önkéntes alapon. Ezek helyben
élô, valódi értéket elôállítani képes, alulról szervezôdô formában alkotnak.
Én azt tapasztalom, hogy minden baracskai hálás és érdeklôdô amikor egy alúlról
szervezôdô helyi társulat lép fel, mutatkozik meg, vagy próbál valamit alkotni. Ez a legfontosabb tapasztalás, amit itt
dolgozva Önök között szereztem. Egyik

kategóriát tekintve sem eshetünk át a ló
valamelyik oldalára: szükség van erre is,
arra is a maga idejében.

A jövôrôl

Tervek vannak, méghozzá bôven, az idei
évre is. Minden téren tovább szeretnénk
fejlôdni. Tervezek tánctanárt alkalmazni, aki színpadi táncot, mozgást, klasszikus és társas táncokat egyaránt tanítana
vállakozó kedvû fiataloknak, akiket esetleg annyira nem köt le a színjátszás, de
szeretnek mozogni, táncolni. Fontos célt
kitûzni a tánckar számára, hisz a jövôbeli
darabok mögé mindig lehet készülni, to-

Makettezô szakkör
Faluházunkban elindult – és több
gyermek, illetve felnôtt részvételével – egy igazán kuriózumnak számító szakkör is. Ez pedig nem más
mint a Makettezô Klub. Nem gondoltam volna laikusként, aki még korábban közelrôl sem láttam makettet,
hogy ilyen összetett dolog elkészíteni, ennyire kreatív és érdekes tud lenni az elkészítési folyamat. Karácsony András jó
kedélyû, vidám hangulatú szakkörén minden megtanulható a
makettezésrôl. Várunk minden érdeklôdôt, aki szeretne ezzel
a szakkörrel megismerkedni vagy csak egyszerüen beülne egyet
beszélgetni egy hasonlóan zord péntek estén. Szakkörök: péntekenként 18:00-tól a Baracskai Faluházban!
Kupi Gábor
mûvelôdésszervezô

Néptánc
Tisztelt Baracskaiak! A Faluház állandó programjai között szerepel évek óta a néptánc. Péntekenként 18 órai kezdettel jönnek össze a csoport tagjai, és mintegy két órában jókedvûen,
felszabadultan táncolnak. Egy évben legalább kétszer táncházat szerveznek. Talán nem divat manapság, sem a népzene, sem
a néptánc, sajnos, ettôl függetlenül óriási jelentôséggel bír egy
település életében. A hihetetlenül gazdag népzenei kultúra, a
különbözô táncok lépésanyaga a hagyományaink ismerete mellett ezek olyan néptáncórák, amelyeknek különleges hangulata, van és kiváló kikapcsolódás is lehet azoknak, akik eljárnak.
Az idei évben elôször január 13-án jönnek össze a táncosok és
várnak minden új érdeklôdôt, aki már betöltötte a 14. életévét. Én is bíztatok mindenkit, hogy ha nem is rögtön beállni,
de legalább megismerni, megnézni jöjjön el
bátran, és ha Önöket
is megfogja ez a sajátos hangulat, akkor a
csoport tagjai örömmel
fogadják a jelentkezésüket.
Kupi Gábor
mûvelôdésszervezô

13

vább emelve az elôadások színvonalát.
Ezekben a hetekben az alábbi környezô
településeken öregbítjük Baracska hírnevét ahol az Abigél musicallel lépünk fel
(Ráckeresztúron, Tordason) valamint korábban Székesfehérváron a Szépség és a
Szörnyeteg elôadással.
Mindenkinek hálásan köszönjük, aki eljött megnézni minket Baracskán, és
ôszintén reméljük, hogy egy kellemes
elménnyel távoztak. Szeretettel várjük
Önöket a jövôben is elôadásainkon.
Tisztelettel:
Kupi Gábor
Baracska, mûvelôdésszervezô
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Bóbita Krónika
Adventi készülôdés az óvodánkban

„Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás,
Gyere már, gyere már minden gyerek
vár!”
December 6-án nincsen olyan gyerek,
aki nem tudná megbánni egész éves
rosszaságát, és ígéretet tenni arra, hogy
ezentúl egyedülálló jóságával villanyozza fel a környezetében élô felnôtteket, és
gyerektársait.
Így történt ez idén is óvodánkban Mikulás napján. A gyerekek nagy izgalommal várták érkezését. A nagyobbak
már tanakodtak, hogy valóban az „igazi” jön-e? – Lapp-földrôl vagy Nagyka-

rácsonyból érkezik-e? hát persze, hogy
az igazi! Amilyen lassan ért ide, csakis Finnországból jöhetett. Az útját az is
akadályozta, hogy hó hiányában sajnos
a szánkót sem vehette igénybe a közlekedéshez.
Amíg az óvodánkat megtalálta a Mikulás, addig az aznapi várakozás idejét a tornateremben összegyûlve töltötte
mind a négy csoport, ahol mi, óvónénik
bábjátékkal kedveskedtünk a gyerekeknek. A mesejátékban kiderült, hogy nem
csak a gyerekek, hanem az erdei állatok
is lelkesedéssel várták a Mikulást, akinek már az elindulását akadályozta egy
váratlan fogfájás. Ezért útközben még
egy mesebeli fogorvosi kezelésre is be
kellett ugrania a nagyszakállúnak. De
végül is több bonyodalom után jól megrakott puttonyával megérkezett hozzánk a Mikulás.
A kicsik, akik elôször találkoztak vele
megilletôdve álltak elôtte, a nagyok
már ismerôsként, bátrabban fogadták. A

zsákból aztán az édesség csomag és gyümölcs mellett elôkerültek a legnagyobb
örömöt okozó új játékok is, amit a gyerekek rögtön birtokba vettek.
A gyerekek örömében osztozva köszönjük támogatóinknak a bôséges felajánlásokat: a mikulás csomag összeállítását az alapítványi alapból; Pálesz Attila
vállalkozónak az alma és mogyoró hozzájárulást. A baracskai önkormányzat
képviselôtestületének a gyermekenkénti 1.000 Ft-os támogatást, amibôl további gyümölcscsomagot és személyre
szóló játékeszközt vihettek haza a gyerekek. Az idén is kaptunk tekintélyes
mennyiségû alma felajánlást egy kedves baracskai bácsitól, Németh Lászlótól. Köszönjük a több kg gyümölcsöt,
amit szinte az egész adventi idôszakban
fogyasztottak a gyerekek az óvodában.
Valamint köszönjük Turóczi Norbert
közremûködését, aki nélkül a Mikulás
ünnepség nem jöhetett volna létre.
Steinné Godó Ágnes

lácsból (együtt sütöttük az óvodában a
gyerekekkel), és a sok féle gyümölcsbôl.
A szomjukat finom gyümölcsteával csillapíthatták.
Köszönjük mindenkinek a részvételt! Re-

méljük, hogy mindenki jó érezte magát!
Végi Péterné Piroska néni

Karácsonyi
kézmûveskedés
Hagyományainkhoz híven az idén is karácsonyi kézmûveskedésre hívtuk ovis
gyermekeinket, szüleikkel együtt.
Érdekes kézmûves technikákat próbálhattak ki az érdeklôdôk. Készíthettek
üvegbôl mécsest, karácsonyi képeslapot,
fonalból kis sapkát, szalvétából fenyôfát,
és angyalkát bölcsôben.
A legtöbb gyermek mindent kipróbált.
Természetesen most is volt „terülj, terülj asztalkám”. Nem is kellett biztatni a
gyermekeket, hogy egyenek a mézes ka-

További képeket az óvoda
honlapján találnak: ovoda.szlv.hu
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Túl vagyunk a karácsonyi ünnepkör zárónapján, vízkereszttel elérkezett a farsang kezdete. Néhányan ugyan még ôrzik a
különbözô színekbe öltöztetett fenyôket, de a legtöbb helyen
már dobozba raktár a díszeket és eltávolították az ünnepek alatti helyérôl a tûlevelûket hullató, szépségüket vesztett fákat. Ennek ellenére sokunkban frissen élnek még a karácsony körüli egyéni és közösségi események, szívesen gondolunk azokra.
Karácsony elôtt településünkön is számos olyan program
volt, amelyek jó lehetôségek voltak a mindennapi feladatokból történô kikapcsolódásra, kellemesen befolyásolták közérzetünket, a karácsonyra várakozás hangulatát. A Nyugdíjas
Klub által november végére szervezett „Süssünk, süssünk” napon közszemlére és kóstolásra bocsátott 28 mutatós és finom
süteménybôl ötletet lehetet meríteni a karácsonyi sütéshez. A
december 10-i Faluházi karácsonyi vásáron a látványosságon
kívül az ajándékozáshoz is lehetett kézmûves termékeket, apróságokat vásárolni. A Baracskai Dráma Klub elôadásában a
Szépség és Szörnyeteg címû musicalt két alkalommal, december
17-én és 22-én tekinthették meg az érdeklôdôk. Mindkét alkalommal megtelt a Faluházban a nézôtér. Lelkes, tehetséges baracskai fiataloknak tapsolhattunk a bemutató közben és végén.

A jól megtervezett díszletek és jelmezek növelték az elôadás sikerét. Mint mindig, ezúttal is a Kozma Ferenc Általános Iskola
tanulóinak mûsorával vette kezdetét a községi karácsonyi ünnepség. A katolikus templomban elôadott betlehemes, a Papp
László tanuló által megszólaltatott hegedû hangja, a katolikus
és református közösség valamint a pedagógusok és tanulók kórusának csodálatos dalai meghatották a közönséget.
Miközben a Faluház udvarán jólesett a hûvös idôjárást ellensúlyozó forró tea és forralt bor, no meg a karácsony egyik legjellegzetesebb étke, a diós és mákos bejgli fogyasztása, a Dalkör
gitár kísérettel elôadott kellemes hangzású karácsonyi dalokkal
kedveskedett a jelenlévôknek.
Köszönet a Kézimunka Szakkör szorgos asszonyainak: Huszárné
Rózsikának, Radványiné Margitkának és Csôgörné Ilonkának,
akik gondoskodtak a forró italok elkészítésérôl és a vendégek
kiszolgálásáról, melyben Keresztes Ildikó is részt vett. Köszönet
a fenyôfa szállítását és Faluház elôtti elhelyezését végzô Nagy
Zoltán vállalkozónak és Csapó István képviselônek, valamint
segítôiknek, az önkormányzat karbantartójának és a közfoglalkoztatottaknak, továbbá a díszítést végzô hölgyeknek.
Becsei Andrásné, alpolgármester

Hasznos információk
Fontosabb telefonszámok

Martonvásári Járási Hivatal

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

• 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

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

Rendôrség
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 Polgármesteri Hivatal
Székhely: Baracska, Kossuth u. 29.
Az ügyfélfogadás ideje: hétfô: 8–12 óráig; szerda: 8–12 óráig,
13–16.30 óráig; péntek: 8–12 óráig
Központi szám..............................(22) 454-050; (22) 580-180
Pénzügyi Iroda.................................................... (22) 580-019
Adóiroda............................................................ (22) 580-010
Martonvásári Járási Hivatali ügysegéd ügyfélfogadási ideje
Baracskán minden héten, csütörtökön 13–16 óráig van a tanácsteremben.

• Okmányirodai Osztály
2451 Ercsi, Fô u. 20........................................... (25) 515−639
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 8–12 óráig, 13–16 óráig;
kedd: 8–12; szerda: 8–12 óráig, 13–17 óráig;
csütörtök: nincs ügyfélfogadás; péntek: 8–12 óráig
• Hatósági és Gyámügyi Osztály
2462 Martonvásár, Budai út 1.
Szociális ügyek..............................(22) 569−285, (22) 569−286
Egyéb hatósági ügyek....................(22) 569−283, (22) 569−284
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 8–12 óráig, 13–16 óráig;
kedd: 8–12; szerda: 8–12 óráig, 13–17 óráig;
csütörtök: nincs ügyfélfogadás; péntek: 8–12 óráig
• Gyámügyek
2462 Martonvásár, Budai út 1............................ (22) 569−288
2451 Ercsi, Fô u. 27.....................(25) 515−610, (25) 515−641
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 8–12 óráig, 13–16 óráig; kedd:
nincs ügyfélfogadás; szerda: 8–12 óráig, 13–17 óráig;
csütörtök: nincs ügyfélfogadás; Péntek: 8–12 óráig
• Foglalkoztatási Osztály
2451 Ercsi, Fô u. 34........................................... (25) 520−750
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 8−14 óráig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8−14 óráig; Csütörtök: 8−14 óráig;
Péntek: 8−12 óráig
2462 Martonvásár, Budai út 1.
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 8-12 óráig; Csütörtök: 8-12 óráig

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

Falugazdász

Ügyfélfogadási helye: Baracska, Kossuth u. 31. szám alatti
önkormányzati épületben
• Családsegítés: minden hétfôn 9–9.30 óráig
• Gyermekjóléti szolgálat: minden szerdán 9–9.30 óráig
•K
 özponti szám/pszichológus............................ (22) 460-023
igazgató......................................................... (20) 512-1421
• Családsegítô és gyermekjóléti Szolgálat.......... (30) 825-4295
• Idôsek nappali ellátása................................... (30) 467-9722
• Házi segítségnyújtás....................................... (30) 486-6498
• Támogató szolgáltatás................................... (30) 486-6801
• Családi napközi............................................. (30) 467-9722
• Tanyagondnoki Szolgálat................................. (22) 569-119

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

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

Egészségügy
Orvosi ügyelet

Háziorvosok

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: D
 r. Megyeri Renáta, Dr. Óvári Péter   
Bejelentkezés rendelési idôben:......................... (30) 2381-002
Hétfô: 9–13 óráig, kedd: 14–19 óráig, csütörtök: 9–13 óráig
Fogfájás esetén a délelôtti rendelésen 9.00-11.00 óráig,
a délutáni rendelésen 14.00-17.00 óráig lehet idôpontkérés nélkül megjelenni.

Gyógyszertári ügyelet

Impresszum

Ercsi: január 28., 29., február 18., 19.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8................................ (25) 505-790
Martonvásár: február 4., 5., 25., 26.
2462 Martonvásár, Budai út 11.......................... (22) 569-146
Ráckeresztúr: február 11., 12., március 4., 5.
2465 Ráckeresztúr, Hôsök tere 4/5..................... (25) 455-812

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
Ilyés Éva
Tóth Erika
szakápoló
eü. asszisztens
Dr. Kolumbán Családorvosi Bt., (30) 395-4044

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 adathordo
zón a fenti idôpontig juttassák el a szerkesztôségbe. Lapzárta után a szerkesztôségbe eljuttatott írásokat nem áll módunkban megjelentetni.
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