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Polgármesteri sorok
Tisztelt Baracskaiak!
2017. január 26-án Baracska Község Önkormányzatának Képviselô-testülete elfogadta 2017. évi költségvetését. A Kidoboló elôzô számában azt írtam, hogy mivel még a testület nem fogadta el a költségvetést, ezért annak elfogadása után fogok bôvebb tájékoztatást adni. Most tehát tájékoztatom Önöket azon fôbb kiadásokról amelyek úgy érzem, legjobban
foglalkoztatják, foglalkoztathatják a közvéleményt.
Mindenek elôtt szeretném azt leszögezni,
hogy a képviselô-testület által elfogadott
idei évi költségvetés nem szentírás azon a
testület bármikor változtathat. Ezt azért
mondom ilyen sarkosan, mert az iskolai tornaterem építése rendkívüli feladatokat és ezáltal rendkívüli kiadásokat is
vonhat maga után. A költségvetésünk elfogadásakor a testület egyetértett abban,
hogy 2017. I. félévében, illetve a tornaterem várható bekerülési összegének meghatározásáig takarékosan kell gazdálkodnunk. Ezen azt értettük, hogy azon kiadásokat, amelyek – bár szerepelnek a költségvetésben, de elhalaszthatók – azokat a
II. félévre ütemezzük. Tesszük ezt azért,
hogyha nem lenne elég a tornaterem építésére kapott támogatás, úgy oda a hiányzó összeget pótolni tudjuk. Amennyiben
a támogatás elegendô, úgy az alábbi fejlesztési kiadásokkal lehet számolni:
3.000.000 Ft-ot fordítunk utcanévtáblák
beszerzésére. 2.200.000 Ft-ért közvilágítást fogunk bôvíteni a Tompa Mihály ut-

cában, a Toldi utcában (Rákóczi u. és Fehérvári u. összekötô utca), Móra Ferenc
utcában. Felújítjuk az iskolában a közétkeztetést szolgáló épület tetejét mintegy 2.200.000 Ft-ért. Várhatóan kazánt
cserélünk és javítjuk a fûtésrendszert a
Kossuth u. 18. szám alatti ingatlanunkban 1.200.000 Ft-ért. Ezen kívül árkolásra tervezünk 2.400.000 Ft-ot, útfelújításra 5.500.000 Ft-ot, pályázatok
elôkészítéséhez 2.200.000 Ft-ot. Elkezdjük a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatát és a digitális alaptérképeink elkészítését, amelyek várhatóan 3 évet fognak
igénybe venni és összességében mintegy
18-19 millió forintba fognak kerülni.
Az idén megkezdôdik a Faluház szabadtéri színpadának építése, amelyre a
költségvetésünkbôl 5 millió forint körüli összeget fordítunk. Reményeink szerint
a színpad a 25. Falunapi rendezvényünkön már használható lesz. Apropó Falunap: mint említettem a 25. Falunapunkat
fogjuk tartani, ezért a képviselô-testület
külön figyelmet fordít a rendezvény megszervezésére, amelyre a szükséges pénzügyi forrást biztosítja. Ezeken a kiadásokon kívül természetesen teljesítjük vállalt
kötelezettségeinket és az útfelújításokra
felvett hitel törlesztését. Rendkívüli kiadásokra 2017. évben közel 3 millió forint összeget tartalékolunk. Az ingatlantulajdonosok által a Fejérvíz Zrt. felé fizetett és a közüzemi számlába beépített
bérleti díjat – mint eddig is – maradéktalanul az ivóvíz- és szennyvíz hálózatunk

karbantartására és fejlesztésére fordítjuk.
Engedjék meg nekem, hogy néhány gondolatot megosszak Önökkel a február 1-jén hatályba lépett települési adóról. A tavalyi esztendô végén fogadta el
és az idei év február 1-jétôl vezette be
képviselô-testületünk a földadóról szóló rendeletét. Az adó bevezetésének mozgató rugója nem más, mint a költségvetés bevételi oldalának a növelése, vagyis
pénz szerzése azért, hogy a kötelezô és az
önként vállalt feladatainkat meg tudjuk
valósítani. Az adó bevezetése során arra
törekedtünk, hogy a helyi állandó lakosok és egyben külterületi földtulajdonosok terhei ne nôjenek. Az adó alanyai
elsôsorban a baracskai külterületen földdel rendelkezô nem baracskai lakosok,
akiket jogszabály nem mentesít. Természetesen az adó bevezetése nem népszerû
dolog, de a népszerûséget felülírja a költségvetés szorossága, illetve a település elvárásai.
Kérem a földtulajdonosokat, hogy a részükre kiküldött tájékoztató levelet figyelmesen olvassák el és a mellékelt Bevallási nyomtatványt kitöltve juttassák vissza a Polgármesteri Hivatal Adóügyi irodájába. Bármilyen kérdésük lenne, bizalommal forduljanak bármelyik
elérhetôségén adóügyes kolléganômhöz,
aki megadja a kért tájékoztatást.
Tisztelettel:
Boriszov Zoltán
polgármester

K é p v i s e l ô i -t e s t ü l e t i h í r e k
A január 26-án megtartott idei évi
elsô képviselô-testületi ülésen minden
képviselô jelen volt.
Tárgyalt napirendi pontok és meghozott
döntések:
– Elsô napirendként a 2017. évi önkormányzati költségvetéshez szükséges döntések meghozatalára került sor.
– A jogszabályi változásnak megfelelôen
a polgármester illetménye havi bruttó 548.400 Ft-ban, költségtérítése havi
bruttó 82.600 Ft-ban került meghatározásra.
– A polgármester 2017. évi cafetériakeretösszege bruttó 200.000 Ft-ban került megállapításra. A keret igénybevételének részletes szabályaira, az elszámolás
rendjére és a visszatérítés szabályaira vo-

natkozóan a polgármestert illetôen is Baracskai Polgármesteri Hivatal 2017. évi
Cafetéria szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni. (A polgármester az ôt
érintô döntéseknél nem szavazott.)
– A testület tudomásul vette a jegyzô
teljesítményértékelésérôl szóló polgármesteri tájékoztatót és a jegyzô illetményének 20 %-kal történô eltérítéséhez
2017. január 1. napjától 2017. december
31. napjáig terjedô idôszakra forrást biztosított a költségvetésben.
– 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal
1.012.401 Ft összegû fedezet került biztosításra a 2017. évi költségvetésben a
Baracskai Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak bérei közötti bérfeszültség
feloldására. (Igennel szavazott: Boriszov
Zoltán, Csapó András, Dr. Herczeg József, Dr. Mayer András, Pintérné Bernyó

Piroska, Tóthé Dr. Kolumbán Ottilia, tartózkodott: Becsei Andrásné)
– A képviselô-testület úgy határozott,
hogy a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erô- és munkagépek beszerzése” tárgyú VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
kódszámú pályázati felhívásra "Eszközbeszerzés önkormányzati utak karbantartásához Kápolnásnyék, Baracska, Vereb
községek esetében" címû pályázati projekt megvalósítása, illetve az ahhoz kapcsolódó pályázaton történô részvétel érdekében konzorciumi megállapodást köt
Kápolnásnyék község és Vereb község önkormányzataival. A projekt megvalósításához bruttó 1.000.000 Ft. önrész biztosításáról született döntés. Elfogadásra került a konzorciumi megállapodás és fel-
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hatalmazást kapott a polgármester annak
aláírására.
– Jóváhagyásra került az önkormányzat bevételeinek valamint az adósságot keletkeztetô ügyleteibôl eredô fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet
követô három évre (2018-2020. évekre)
várható összege. (Fizetési kötelezettsége
az útfelújításokra felvett hitel és kamatai
miatt van önkormányzatunknak.)
– A civil szervezetek pályázati keretös�szegére 2.200 ezer forint került jóváhagyásra.
– Döntés született az érintésvédelmi felülvizsgálatra, a HÉSZ felülvizsgálatra,
digitális alaptérkép készítésére, valamint
útfelújításra tervezendô összegekrôl.
– A költségvetést érintô elôzôkben felsorolt döntések figyelembe vételével az
önkormányzat és a polgármesteri hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi
fôösszege 609.564.131 Ft-ban és a kiadási fôösszege is 609.564.131 Ft-ban került
megállapításra. Ebbôl az önkormányzat
kiadási fôösszege a bevételi fôösszeggel
megegyezôen 569.073.855 Ft, a Polgármesteri Hivatal kiadási fôösszege
a bevételi fôösszeggel megegyezôen
40.490.276 Ft. A költségvetés tartalmazza az iskola tormatermének építésére kapott 270.000.000 Ft-os kormányzati támogatást. (A költségvetési rendelet mellékleteivel együtt megtekinthetô a Nemzeti Jogszabálytárban – njt.hu – illletve a
Baracskai Polgármesteri Hivatalban.)
– Elfogadásra került a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti fontosabb eseményekrôl szóló
polgármesteri és alpolgármesteri tájékoztató.
– A jegyzô tájékoztatta a testületet, hogy
a polgármester nem rendelkezik elôzô
évben ki nem vett szabadsággal és elfogadásra került a polgármester 2017. évi
szabadság felhasználásának ütemterve.
– A testület utasította a polgármestert,
hogy a szülôk körében végzett igényfelmérés alapján a Szent László Völgye Bóbita Óvoda nyitva tartási idejének 6.3017.00 óráig történô módosítását kezdeményezze az óvodát fenntartó Szent
László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsánál.
– Jóváhagyásra került a mûvelôdés
szervezô által készített 2017. évi községi
és faluházi programtervezet.
– A jogszabályi elôírásoknak megfelelôen
véglegesítésre kerültek a közterület elnevezések. (Az utcanévváltozások szóló tájékoztató e lapszámban megtalálható.)
– Felülvizsgálatra került a civil szervezetek támogatásáról szóló szabályzat és ki-
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írásra került a civil szervezetek 2007. évi
támogatására vonatkozó pályázat. (A szabályzat megtalálható az önkormányzat
honlapján a letöltések menüpontban.)
– Néhány pontjában módosításra került
KNYKK Zrt. és az önkormányzat között
fennálló Közszolgáltatási szerzôdés.
– Megtörtént a helyi buszközlekedés
jegy- és bérletárainak felülvizsgálata.
Úgy határozott a képviselô-testület, hogy
2017. évben nem emeli meg a helyi buszközlekedés jegy-és bérletárait.
– Módosításra került a fogorvosi
Feladatellátási szerzôdés. A módosítás a
rendelési idôt és a helyben rendelô fogszakorvosok létszámát érinti.
– Döntés született az EFOP-4.1.7-16
kódszámú „A közösségi mûvelôdési intézmény- és szervezetrendszer tanulást
segítô infrastrukturális fejlesztése” címû
valamint a EFOP-3.7.3-16 kódszámú „Az
egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” címû pályázatokon való
részvételrôl. A pályázatok elkészítésére a
budapesti székhelyû EASY LEARNING
HUNGARY Készségfejlesztô Kft. kapott
megbízást.
– A testület utasította a polgármestert,
hogy kérjen be 3 árajánlatot Baracska Község Településszerkezeti Tervének,
Helyi Építési Szabályzatának, és Szabályozási Tervének munkaközi anyaga elkészítésére.
– Úgy határozott a testület, hogy a 0108/2
hrsz-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni,
mivel azon az önkormányzati zöldhulladék elhelyezését kívánja megoldani.
– A Temesvári utca 2. és 2/A. sz. ingatlan közötti vízelvezetési problémáról szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul
vette a testület és a vízelvezetési problémára 2017. áprilisában tér vissza.
– Elfogadásra került a polgármester írásos tájékoztatója, amit a fogorvosi ügyelet és a fôépítészi munkakör ellátásával
kapcsolatban terjesztett elô.
– Úgy határozott a testület, hogy a Kozma
Ferenc Általános Iskola tornatermének és
hozzá tartozó kiszolgáló egységeinek engedélyes és kiviteli tervei elkészítésével a
felcsúti székhelyû Fejér-B.Á.L.Zrt.-t bízza meg 9.750.000 Ft + Áfa összegért. A
beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításával a sárszentmihályi
Batári Anett pályázati és közbeszerzési tanácsadó kerül megbízásra bruttó
1.000.000 Ft-ért.
– Módosításra került az egyes önkormányzati ingatlanok helyiségeinek, felszerelésének bérleti díjáról és a költségtérítésének megállapításáról szóló határozat.
(A határozat e lapszámban olvasható.)
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– Megállapítást nyert, hogy a 311-es
hrsz-ú ingatlanra érvényes haszonbérleti
szerzôdés van, így a kérelmezôvel nem lehet új szerzôdést kötni.
– Elfogadásra került a VHG Nonprofit
Kft-t javaslata a „házhoz menô” lomtalanítás bevezetéséhez. (A lomtalanítással
kapcsolatos tudnivalókról a Kft. fogja tájékoztatni a lakosságot.)
– A PIT Bizottság elnöke tájékoztatására, miszerint a polgármester és minden képviselô jogszabályi határidôn belül leadta vagyonnyilatkozatát, a testület
a polgármester és képviselôk vonatkozásában személyenként, név szerint döntött
annak tudomásul vételérôl.
– A Szent László Völgye Segítô Szolgálat igazgatójának megkeresésére a
képviselô-testület úgy nyilatkozott, hogy
az „Apró Talpak” Családi Bölcsôdei Hálózat felvételi szabályzatának értelmében
1 férôhelyet Martonvásár város számára – helyi igény hiánya miatt - fél éves
idôtartamra átad.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Baracska Község
Önkormányzata
Képviselô-testületének
férfi tagjai
tisztelettel köszöntik
a településen élô és
dolgozó lányokat,
asszonyokat!
Kéri János: Nônapi köszöntô
Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nôkrôl, kiknek
Életünk köszönhetjük.
Ki mindent
Megtesz értünk, a nô,
Dajkál, ápol,
És felnevel ô.
Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.
Szépséges nôk,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nônapot.
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Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének 34/2017. (I.26.) határozata

az egyes önkormányzati ingatlanok
helyiségeinek, felszerelésének bérleti díjáról
és a költségtérítésének megállapításáról

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete az
egyes önkormányzati ingatlanok helyiségeinek, felszerelésének bérleti díját és a költségtérítéseket az alábbiak szerint állapítja meg:

A Faluház és termei bérleti díjának mértéke:
1. A Faluház épülete és a hozzá tartozó udvari rész egésze bérleti díja mértéke:
– 12 órás bérlet esetén: 15.500 Ft, fûtési idényben 19.000 Ft
– 24 órás bérlet esetén: 33.000 Ft/alkalom, fûtési idényben
40.000 Ft
– 36 órás bérlet esetén: 44.000 Ft/alkalom, fûtési idényben55.000 Ft
– 72 órás bérlet esetén: 55.000 Ft/alkalom, fûtési idényben
73.000 Ft
b) A Faluház földszinti nagyterme bérleti díjának mértéke minden megkezdett óra után: 2.500 Ft, fûtési idényben
2.700 Ft.
c) A Faluház emeleti helyiségei (galériaterem, vetítôterem) bérleti díjának mértéke minden megkezdett óra után: 1.700,- Ft,
fûtési idényben 1.900 Ft.
d) A Faluház földszinten lévô klubszobája bérleti díjának mértéke minden megkezdett óra után 1.200,- Ft, fûtési idényben 1.300 Ft.
e) A Faluház térkövezett udvari részének kereskedelmi célú tevékenység (árusítás) miatti igénybevétele (szaletli igénybevétele
nélkül) minden megkezdett óra után 2.700 Ft
f) A Faluház nem térkövezett udvari részének kereskedelmi célú
tevékenység (árusítás) miatti igénybevétele minden megkezdett óra után 2.200 Ft
g) A Faluház szaletlijének kereskedelmi célú tevékenység (árusítás) miatti igénybevétele (az udvar használata nélkül) minden
megkezdett óra után 2.200 Ft.
h) A Faluház térkövezett udvari része és szaletlije (nem kereskedelmi célú) igénybevétele bérleti díjának mértéke 12 fôig
3.200 Ft/alkalom, legkésôbb 22.00 óráig bezárólag (beleértve
a Faluház mosdóhelyiségeinek használatát is).
i) A Faluház térkövezett udvari része és szaletlije (nem kereskedelmi célú) igénybevétele bérleti díjának mértéke 13-40 fôig
7.500 Ft/alkalom, legkésôbb 22.00 óráig bezárólag (beleértve
a Faluház mosdóhelyiségeinek használatát is.
j) A Faluház udvarán lévô kemence használati díja 16.500 Ft/alkalom (a kemence bérlésével igénybe vehetô a szaletli és a Faluház mosdóhelyisége), mely tartalmazza a használati díjat, a
fûtôanyagot, és a kemence kezelôjének díjazását.
k) Falunap alkalmával a Faluház udvarán engedélyezett büfészolgáltatás díja 70.000 Ft (amennyiben több vállalkozás kap
lehetôséget a szolgáltatásra, a díjat együttesen kötelesek megfizetni.) Egyéb esetekben a közterület használati díjak alkalmazandók.
2. A Faluház helyiségeinek (udvarának, szaletlijének, kemencének) használatba vételére az 1. sz melléklet szerinti bérleti
szerzôdés megkötése, és a helyiségbérleti díj, megfizetése után
kerülhet sor.
3. A Faluház, illetve bármely helyiségének (udvar, szaletli, kemence) használatba adása és vétele csak a mûvelôdésszervezôvel

történô elôzetes idôpont egyeztetéssel lehetséges az idôpont ütközések elkerülése érdekében.
4. A határozatban foglalt bérleti díjat a használatba vétel elôtt
Baracska Község Önkormányzata házipénztárába, készpénzben
kell megfizetni.
5. Amennyiben a bérleti idôszak alatt keletkezett hulladék
mennyisége elér vagy meghalad egy 110 literes ûrtartalmú
gyûjtôzsáknyit vagy 15 kg súlyhatárt, azt megfelelô teherbírású, hulladék elszállítására szóló matricával ellátott zsákban köteles a bérlô elhelyezni, melynek elszállíttatásáról a bérbeadó gondoskodik. A Civil Alapból nyújtott természetbeni helyiségbérleti támogatás esetén a támogatott is köteles matricával ellátott
zsákban elhelyezni a keletkezett hulladékot, amennyiben az eléri a fenti mennyiséget. A bérleti idôszak alatt sütés, fôzés során
keletkezett ételmaradék, használt zsiradék/olaj elszállításáról a
bérlô mielôbb, de legkésôbb a bérlet idôpontjának lejáratáig köteles gondoskodni.
6. A Kozma Ferenc Általános Iskola (vagy szervezeti keretein belül mûködô SZMK., DÖK. stb.) és a Szent László Völgye - Bóbita Óvoda (vagy a szervezeti keretein belül mûködô SZMK.) a
saját rendezvényei megtartására évente egy alkalommal térítésmentesen veheti igénybe a Faluház nagytermét, illetve a szükséges helyiségeket. (Az ôszi Szüreti mulatság nem tekintendô az iskola saját rendezvényének.)
A térítésmentes használatra vonatkozó bérleti szerzôdés megkötésére kizárólag az intézményvezetô jogosult.
7. A Civil Alapból, természetbeni támogatásként megítélt faluházi teremhasználatra a Támogatási Szerzôdésben foglaltak az
irányadók.
8. A Faluház igénybevétele esetén a helyiségeken és azok alapberendezésein kívül más eszközt nem bocsát a bérbeadó rendelkezésre (vetítôgép, cd lejátszó, magnó, számítógép, nyomtató, világosító berendezés stb.)
9. A Faluház termét (a tagok létszámától függôen a nagytermet,
klubszobát, ill. emeleti termet) taggyûlés céljára évi két alkalommal térítésmentesen veheti igénybe a helyi
– Polgárôrség
– Sportegyesület
– Vöröskereszt Szervezet
– „SZEVASZ”a Baracskai Faluházért Közhasznú Alapítvány
– Vál-Völgye Vadásztársaság
10. A Baracska, Templom u. 19. szám alatti étkezôhelyiség bérleti díjának mértéke minden megkezdett óra után 1.200 Ft,
fûtési idényben 1.400 Ft. Az étkezôhelyiség kizárólag osztálytalálkozó céljára vehetô igénybe.
Amennyiben a bérleti idôszak alatt keletkezett hulladék mennyisége elér vagy meghalad egy 110 literes ûrtartalmú gyûjtôzsáknyit
vagy 15 kg súlyhatárt, azt megfelelô teherbírású, hulladék elszállítására szóló matricával ellátott zsákban köteles a bérlô elhelyezni, melynek elszállíttatásáról a bérbeadó gondoskodik.
11. A Faluház berendezései és felszerelései bérleti díjának mértéke:
a) Nem a Faluházban történô használat (elszállítás) esetén az éttermi asztalok bérleti díjának mértéke: 180 Ft/db,
b) Nem a Faluházban történô használat (elszállítás) esetén a székek bérleti díjának mértéke: 120 Ft/db.
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c) A tálalóedények és abroszok bérleti díja helyben történô
használat esetén: 180 Ft/fô, abroszok mosási díjának mértéke: 240 Ft/db.
d) Nem helyben történô használat (elszállítás) esetén:
– a tányér használat bérleti díja: 60 Ft/db,
– pohár használat bérleti díja: 36 Ft/db,
– az evôeszköz használat bérleti díja: 18 Ft/db,
– étel felszolgálására alkalmas tálalóedény (levesestál, pecsenyéstál) használat bérleti díja: 120 Ft/db.
– az asztalterítôk bérleti díjának mértéke: 180 Ft/db, mosási
díja: 240 Ft/db)
e) A berendezések és felszerelések használatba vételére a 2. sz.
melléklet szerinti bérleti szerzôdés megkötése, valamint a bérleti díj megfizetése után kerülhet sor.
f) A Civil Alapból nyújtott természetbeni támogatásként történô
használatba adás esetén is alkalmazni kell a 2. számú melléklet
szerinti bérleti szerzôdést.
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12. A határozatban foglalt bérleti díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.
13. A bérbeadás lejártával történô visszavételezéskor hiányzó,
sérült berendezéseket, felszereléseket, textíliákat a bérlô a legutolsó beszerzési áron köteles megtéríteni.
14. A kemencében való sütés, fôzés kivételével, fôzési, sütési tevékenység üstben, gázzsámolyon, egyéb fôzôalkalmatosságon
csak a Faluház udvarán, az épület folytatásában, a betonozott
részen engedélyezett, a térkövezett részen tilos.
15. A Faluház udvarára gépjármûvel csak áru (berendezés, felszerelés) szállítása végett lehet behajtani. A le- és felrakodás idejét követôen az udvaron gépjármûvel várakozni, parkolni tilos!
16. Baracska Község Önkormányzata Képviselôt-testülete a jelen határozat hatálybalépésével egyidejûleg a 158/2015. (VI.25.)
határozatát visszavonja.
Boriszov Zoltán s.k.
Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.
polgármester
jegyzô

Alpolgármesteri hírek

Tájékoztató az egyes utcanevek változásáról
Képviselô-testületünk még 2014. decemberében határozott a
Tompa Mihály utca környékének utcanév rendezésérôl. Az akkori átnevezések során lett Baracskán Határ utca, Pipacs utca,
Kalász utca és Toldi utca.
Az egységes címképzés és címkezelés megteremtésérôl szóló
2014. évi XCIII. törvény alapján a központi címregiszterrôl és a
címkezelésrôl szóló 345/2014. kormányrendelet szabályozza az
egységes címképzés szabályait és kijelöli a törvényben megnevezett feladatok ellátásáért felelôs szerveket.
A jogszabályoknak megfelelôen megtörtént településünk közterületeinek és címhelyeinek felülvizsgálata, melynek alapján megkezdôdtek az utcanév változtatásokkal kapcsolatos elôkészületek. A közterületek elnevezése önkormányzati hatáskör. A képviselô-testület által javasolt új utcanevekrôl
kérdôíveken kértük meg az érintett utcák lakosainak véleményét. A megadott határidôig visszaérkezett vélemények alapján
az idei elsô testületi ülésen lettek véglegesítve az utcanevek.
Mivel elég sok közterület átnevezése vált szükségessé, a Kidobolóban – annak terjedelmére való tekintettel – térképet nem
áll módunkban közzétenni, de a Baracskai Polgármesteri Hivatal
folyosójának falára kihelyeztünk egy térképet, melyen jól láthatóak az átnevezett utcák. A térképet ügyfélfogadási idôben bárki megtekintheti. Némi beazonosítási információval kiegészítve
a következôkben ismertetem az átnevezett utcákat, közterületeket és az új utcaneveket:
– A Kossuth utca és Kiskanális közötti szakasz (Emlékpark és
Játszótér mellett) a Fô tér nevet kapta.
– A Templom utca zsákutcai része a Rózsa utca nevet kapta.
– A Rákóczi köz (Kossuth utcától a lépcsôkön fel a Rákóczi utcáig) a Kozma Ferenc utca nevet kapta.
– A Petôfi köz (A Kossuth utca irányából a Petôfi utca páratlan házszámozású oldalán balra nyíló elsô utca, amelyik egy kanyar után ismét a Petôfi utcára ér vissza) a Móra Ferenc utca nevet kapta.
– A Kassai utcától a Petôfi utcáig tartó utca (jelenleg egy része
Kassai, egy része Petôfi utca) a Jókai Mór utca nevet kapta.
– A Pozsonyi utca (Kossuth utcától kezdôdôen az elsô
útkeresztezôdésig – Jókai Mór utcáig – tartó szakasza) a Vörösmarty Mihály utca nevet kapta.
– Két utca is Molnár utcaként szerepelt, most egy része az in-

gatlan-nyilvántartásban leválasztásra került és a Körte utca nevet kapta. (A több lakóházat érintô Molnár utca neve nem változott.)
– Az Aradi utca (Kossuth utcától Vásár térig) neve nem változik.
– Az Aradi utca páros házszámozású oldaláról nyíló zsákutca a
Kertalja utca nevet kapta.
– Az Aradi utca páratlan házszámozású oldalán balra nyíló elsô
utca (Aradi utcától a Kossuth utcába kivezetô szakasz) a Kertész
utca nevet kapta.
– Az Aradi utca páratlan házszámozású oldalán balra nyíló második utca (Aradi utca és Orgona utca közötti szakasza) a Kiskút
utca nevet kapta.
– A Kossuth utcától a „Bruck gödörként” ismert területig tartó
(ez ideig Aradi utca) szakasz az Orgona utca nevet kapta.
– A „Gábánként” vagy „Búcsútérként” ismert terület (Aradi utcától az Orgona utcáig) a Vásár tér nevet kapta.
– A Vásár tértôl a mezôgazdasági területek (szôlôk) felé vezetô
földút (lakóingatlant nem érint) a Kadarka utca nevet kapta.
– A régi Országút 7-es úttól Vasút utcáig tartó szakasza a Nap
utca nevet kapta.
– A régi Országút Templom utcától Kossuth utcáig tartó szakasza (gyógyszertár elôtti út) a Deák Ferenc utca nevet kapta.
– A Csillag utca kezdete elôtti nádashoz vezetô szakasz a Nádas
köz nevet kapta.
– A Vasút utca a 7-es fôközlekedési úttól az M7-es útra történô
feljáró kezdetéig tart.
– A Vasút utcából a vasúti aluljáró után közvetlenül jobbra nyíló
utca a Domb utca nevet kapta.
– Székesfehérvár irányába haladva a dombtetôn a 7-es
fôközlekedési útról balra nyíló utca (kertészeti árudánál) az Arató utca nevet kapta.
– A Rákóczi utca és Fehérvári utca közötti gyalogos forgalomra alkalmas átjáró az Átjáró köz nevet kapta. (Mivel Kalász utca
van, így nem maradhatott meg a korábbi Kalász köz elnevezése.)
– Az Annamajor településrész neve Annamajor utca lett.
– A Robozi terület a Roboz tanya nevet kapta.
Az utcaelnevezéseket követôen a Baracskai Polgármesteri Hivatal Hatósági Csoportjának ügyintézôi elvégzik a házszámozást és
ezt követôen – elôreláthatólag az év végéig – folyamatosan megtörténnek a címváltozások. A jegyzô az érintetteket írásban ér-
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tesíti a címváltozásról és minden tájékoztatást megad a lakóknak az alapirataik (régi típusú személyigazolvány, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, gépjármû forgalmi engedély, vállalkozói igazolvány, diákigazolvány, Magyar
Államkincstár által kiállított utazási igazolvány) cseréjéhez és a
különbözô közmûszolgáltatóknál történô változásjelentések el-
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végzésének feladatairól. A címváltozással kapcsolatos adminisztrációs feladatokat követôen önkormányzatunk folyamatosan
végzi az utcanévtáblák kihelyezését.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Helyreigazítás
A Kidoboló januári számában a Közösségi Hírek utolsó mondatában névelírás történt, melyért ezúton kérek elnézést. A községi fenyôfa Faluház elôtti elhelyezésében való közremûködésért természetesen Csapó András képviselô úrnak szól a köszönet.
				
Becsei Andrásné, alpolgármester

Jegyzôi sorok
Tisztelt Lakosság!
Már elég régen írtam a helyi lapban, de
most ismét tollat kellett ragadnom néhány gondolat erejéig.
Elôször is meg kell köszönnöm egyik „embertársunk” jócselekedetét, aki a Kossuth
utcai (a Községháza melletti) buszmegálló
térkô szegélyén végezte el a nagydolgát,
és mint aki nagyon örül annak, hogy az
sikerült, a hátsó fertáját WC papírral kitörölve a cuccot otthagyta. Hol tartunk?
Még az eb sétáltatásakor keletkezett ürüléket is fel kell szedni a közterületrôl, akkor nem evidens, hogy az emberi ürülékkel is ezt kell tenni? Nem tudok az
ilyen emberi cselekedet mellett elmenni
szó nélkül. Bármi megeshet az emberrel,
a természet néha csalfa játékot ûzhet velünk, de annak nyomát akkor sem hagyjuk el egy nyilvános, sok ember által használt buszmegállóban! És akkor nem beszélek arról, hogy nem +40 fokot mértünk! Mit várunk el a gyermekeinktôl,
más emberektôl, ha a minimális elvárásokat magunk sem tartjuk be!
Kérem, szíveskedjenek sûrûn olvasgatni Baracska Község Önkormányzata
Képviselô-testületének 16/2016.(X.28.)
önkormányzati rendeletét, mely 2016.
december 31. napján lépett hatályba!
A rendelet a közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeirôl rendelkezik, melyek esetén a hatóság közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el. A bírság ös�szege elérheti a 150.000 Ft-ot. A közösségi együttélés szabályait megsértô állampolgárok elsô intézkedésként – ez a
mi részünkrôl nem kötelezô – az elkövetett jogsértés esetén az általam „szerelmes levélnek” titulált felszólítást kapnak.
Amennyiben a megadott határidôn belül
a jogsértést nem szüntetik meg, nincs további felszólítás, jön a bírság. Mindenkit
szeretnék arra kérni, ne várják már meg a
„szerelmes levelet” se, tartsák be a jogszabályi elôírásokat!

A rendelet többek között kitér a közterületek tisztántartásával, a magánterületek tisztántartásával, a növények ültetési
szabályaival, az avar és növényi hulladék
nyílttéri égetése, a települési szilárd hulladék gyûjtése és elszállítása kapcsán elôírt,
a köztemetôkkel, a kedvtelésébôl tartott
állatok tartásával, az üzletek éjszakai nyitva tartásával, az ebrendészeti hozzájárulással, a község jelképeinek használatával,
a névtáblák és házszámtáblák elhelyezésével, a közterületek filmforgatás célú hasznosításával kapcsolatos azon szabályokra,
melyek be nem tartása esetén a hivatalnak
el kell járnia.
A Kidoboló korábbi számai egyikében kaptak arról is tájékoztatást, hogy
a képviselô-testület – együttmûködve a
Fejér Megyei Rendôrfô-kapitánysággal –
közterület felügyeletet alakított, melynek 1 fô közterület felügyelôje lesz. A
pályáztatás folyamatban van, eddig sajnos eredménytelen volt az eljárás, nem
találtam az állásra megfelelô végzettséggel rendelkezô személyt. Nem adom fel,
mivel vallom, hogy Baracska településen
igen is szükség van egy olyan személyre,
aki elôsegíti a központi és helyi jogszabályok betartását, folyamatosan a település területén mozog és amennyiben szükséges a számára biztosított jogkörében az
adott helyszínen konkrét intézkedéseket
tesz, illetve helyszíni bírságot alkalmaz (a
helyszíni bírság összege 50.000 Ft-ig terjedhet).
Több évtizedes tapasztalatom szerint
többször elôfordul, hogy az állampolgárok a Baracskai Polgármesteri Hivataltól
vagy más hatóságtól kapott levelet (határozatot, végzést, tájékoztatást, felhívást
stb.) nem olvassák végig, vagy csak igen
felületesen pillantanak rá. Ez többek között abból is látszik, hogy sokszor hívnak minket fel telefonon, vagy keresnek
meg személyesen olyan kérdéssel, melyre
a konkrét válasz az általuk kapott dokumentumban benne van, csak végig kelle-

ne olvasniuk. Természetesen minden ügyfélnek segítünk, amiben tudunk és hatáskörrel, illetékességgel rendelkezünk, de
idôt és energiát (telefonköltséget, utazási
költséget stb.) spórolhatna meg mindenki, ha elôször is végigolvasná azt, majd ha
nem érti, akkor még egyszer végigolvasná
és értelmezné is a szöveget.
A másik tapasztalat, hogy a dokumentumokban kapott határidôkre nem figyelnek (természetesen itt sem mindenki érintett), és ha valamilyen jogot nem tudnak
gyakorolni, – saját figyelmetlenségükbôl
eredôen – a levelet kiküldôket hibáztatják. Ne felejtsük el, hogy nemcsak jogaink, hanem kötelezettségink is vannak!
Szintén tapasztalat, hogy az állampolgárok bármely adatuk (szig.szám változás, lakcímváltozás, cégmegszüntetés, tulajdonváltozás, öröklés, (ingatlan,
gépjármû) stb.) megváltozása esetén nem
jelentik be a változást a változást követô
15 napon belül az illetékes hatóságokhoz
(Magyar Államkincstár, helyi adóhatóság,
NAV, Társadalombiztosítás stb.), mert úgy
gondolják, hogy majd az adás-vétel másik érintettje, majd az új tulajdonos azt
megteszi. Egyrészt ebben nem lehet bízni,
másrészt pedig mindenkinek kötelessége,
hogy az adataiban történt változást az illetékes hatósághoz 15 napon belül bejelentse. Felhívom a figyelmet arra is, amennyiben egy közeli hozzátartozó elhalálozik és
az elhunytnak volt bármilyen ingatlan vagyon a nevén, az örökösöknek be kell jelentkezniük a helyi adó hatálya alá is. Fontos tudni azt is, hogy elhalálozás esetén az
örökösök kötelezettsége az egyes szolgáltatóknál is bejelenteni a változást (nálunk
is többször elôfordul, hogy elhunyt személyt tartunk nyilván adóalanyként, mivel az örökösök elfelejtették változás bejelentési kötelezettségüket teljesíteni).
Sokan még mindig nem tudják, hogy
amennyiben gépjármû tulajdonuk esetében tulajdonosváltozás történik, az abban
történt változást az okmányirodához kell
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bejelenteni az átruházás évének utolsó
napjától számított 15 napon belül (a helyi adóhatóságnál nyilvántartott gépjármû
adó hatálya alá tartozó adóalanyok az általunk, az év elején kiküldött tájékoztatóból egyébként errôl a tényrôl is értesülhetnek).
Kérem Önöket, hogy saját érdekükben, a
további kényelmetlenségek és felesleges
költségek elkerülése érdekében ezekre a
dolgokra jobban figyeljen oda!

Egek, ebek!

Nem tudok már semmi újdonságot leírni!
A Kidobolón keresztül is felszólítom azon
ebtulajdonosokat, akik hagyják ebüket
kóborolni, akik nem biztosítják a kutyatartás alapvetô feltételét, miszerint az ebet
zárt helyen kell tartani és gondoskodni kell arról, hogy az eb ne tudja elhagyni az ebtulajdonos saját ingatlanát, tehát
szökését meg kell akadályozni. A feltételeket az ebtartónak kell megteremteni azzal, hogy a kerítésén nem hagy olyan lyukat, ahol a kutya kiszökhet, nem hagyja
nyitva a kaput, ha nincs kerítés, a kutyát
kennelben (szintén zárt helyen) tartja stb.
Vannak olyan ebtulajdonosok, akik játékot ûznek ezen szabályokból és mint akiknek nincs eszük, nem hajlandóak felfog-

ni, hogy az ebtartás kötelezettséggel jár,
amely kötelezettség elmulasztóival szemben el kell járni! Folyamatosan kapom a
panaszbejelentéseket a kézbesítôktôl, a
postásoktól, az állampolgároktól, hogy
néhány embertársunk minden felszólítás
ellenére – csúfot ûzve minden jogszabályból és etikai szabályból – egyszerûen nem
fogja fel, hogy az eb nem juthat ki a közterületre! Milyen érdekes azonban, ha a
közterületre kiengedett eb balesetet okoz,
akkor már minden érintett tisztában van
azzal, hogy milyen jogai és kötelezettségei
vannak! Kerüljük el a bajt! Felhívom az
érintettek figyelmét arra, hogy sajnos nem
tehetünk a jövôben egyebet, mint a közterületen lévô összes ebet azonnal elszállíttatjuk és szabálysértési feljelentést teszünk
a tulajdonos ellen. Ígérem, hogy ebben a
tekintetben a jövôben sokkal szigorúbban járunk el, mint eddig! Tájékoztatom
a Tisztelt Lakosságot, hogy folyamatosan
tart a lakosságot is érintô közterületnév,
házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata, azok helyszíni felmérése és a címkezelési eljárások elôkészítése, végrehajtása. Ezt a feladatot többek között a központi címregiszterrôl és a címkezelésrôl
szóló 345/2014.(XII.23.) Korm. rendelet alapján végezzük, mely jogszabály ha-
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tározza meg azon ingatlanok körét, amelyeknek címmel kell rendelkezniük, másrészt meghatározza a címképzés folyamatát, valamint a már bejegyzett címek módosításának és törlésének szabályait.
Amennyiben szükséges a cím/házszám
megváltoztatása, arról az érintett ingatlanon bejelentett lakcímmel (állandó
vagy ideiglenes címmel) rendelkezôket
levélben továbbra is tájékoztatjuk a
teendôkrôl. A jövôben is kérjük az érintettek együttmûködését, szíves türelmét
és megértését!
Egy utolsó kérés: Ismételten kérem a
Tisztelt Lakosságot, hogy hivatalos ügyeiket ne egymás között intézzék el, ne egymástól kérjenek tanácsot bizonyos jogok
és kötelezettségek vonatkozásában, hanem keressék fel a Baracskai Polgármesteri Hivatalt vagy a Baracskai képviselôtestületet (természetesen a feladatkörük szerint) és bátran kérdezzenek! Hig�gyék el, mindenki jobban jár, ha olyan
szervezettôl kapunk a kérdéseinkre választ, aki arra illetékes és elsô kézbôl tud
naprakész információkat – figyelembe
véve a központi és helyi szabályokat –
nyújtani Önöknek!
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô

Kö z é r d e k û

Elektronikai hulladékgyûjtés
A ROLFIM Szövetkezet és Baracska Község Önkormányzata elektromos és
elektronikai hulladék berendezés (e-hulladék) gyûjtést szervez, amely során
mindenki ingyen leadhatja összegyûlt e-hulladékát.
Az e-hulladékgyûjtés ideje: 2017. május 6. (szombat) 08:00-11:00 óráig
Az e-hulladékgyûjtés telepített gyûjtôhelye: Baracska, Kossuth u. 42.
(Községházai buszmegállóval szembeni önkormányzati ingatlan.)
Mi az e-hulladék gyûjtési
akció célja?

A gyûjtés szervezôi elkötelezett hívei a
környezet védelmének, ezért szeretnék elérni, hogy Baracskán szélesedjen az újrahasznosítható hulladékok begyûjtésének
köre. Az e-hulladék különleges gyûjtést
és kezelést igényel - azaz nem gyûjthetô
a háztartási vegyes hulladékkal. Sajnos az
e-hulladék a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett számos mérgezô
anyagot – nehézfémet (ólom, kadmium, higany, króm) is tartalmazhat, amelyek a környezet számára nagy veszélyt
jelenthetnek. Az e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt, amelynek jelentôs része újrahasznosítható. Ennek ellenére
nagy részük ma mégis hulladéklerakókba,
erdôszélekre, illegális lerakókba, vagy il-

letéktelen kezekbe kerül.
Cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található környezetre, emberre veszélyt jelentô mérgezô anyagok
ellenôrzött körülmények között kerüljenek ki környezetünkbôl. Védjük együtt
környezetünket! Kérjük, vegyen részt felhívásunkban! A gyûjtés során leadható
minden, ami valaha árammal, elemmel,
akkumulátorral mûködött.
Azok számára, akik nem tudják megoldani
az e-hulladék elszállítását, de szeretnének
megszabadulni nagyméretû, nagytömegû
e-hulladékuktól, térítésmentesen igénybe
vehetô a ROLFIM Szövetkezet „Házhoz
megyünk érte akció” szolgáltatása. Ennek keretében megoldható az összekészített eszközök elszállítása Baracska terüle-

tén, amennyiben legalább 100 kg e-hulladék gyûlt össze. Ez a mennyiség kb. 3-4
db nagyméretû mûszaki tárgy (pl.: hûtô,
mosógép, tv). Kérjük, hogy az elszállítandó eszközöket ne helyezzék ôrizetlenül az
ingatlanon kívülre, így elkerülhetô a berendezések fosztogatása, illetve a környezet szennyezése!
Az igények bejelentését a 06-1-26902-34-es telefonszámon 2017. május
4-ig munkanapokon 08:00-12:00 óráig lehet megtenni. A bejelentésben telefonos elérhetôséget is meg kell adni,
mivel a begyûjtô járat megtervezését
követôen szükségessé válhat az elszállítás
idôpontjának pontosítása céljából!
A ROLFIM Szövetkezet lehetôséget
biztosít, hogy egész évben a 2310
Szigetszentmiklós-Gyártelep ÁTI-Sziget
Ipari Park alatti telephelyén használt, illetve hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezéseket térítésmentesen
átveszi H-P-ig 8-13 óra között. Elektronikai hulladékgyûjtéssel kapcsolatosan
érdeklôdni szintén a 06-1269-0234-es telefonszámon lehet!
Együttmûködésüket köszönjük!
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Fa lu h á z

A Magyar Kultúra Napja
A magyar kultúra napját január 28-án tartottuk meg Baracska Faluházában. Ebbôl az
alkalomból a Baracskai Dráma Klub Ráckeresztúr és Tordas után, Baracskán is újra
bemutatta Szabó Magda regényébôl „készített” Abigél színdarabot.
Az ünnepséget Pintérné Bernyó Piroska, önkormányzati képviselô, a PIT bizottság elnöke nyitotta meg. A rendezvényen mintegy 110 érdeklôdô jelent meg.
Pintérné Bernyó Piroska ünnepi beszéde:
„Tisztelt Jelenlévôk, Kedves Ünneplôk!
Himnuszunk születése napját, január
22-ét, legújabb kori történelmünk avatta a Magyar Kultúra Napjává. Ez az a
nap, amikor fôhajtással emlékezhetünk
meg legfontosabb közös kincsünkrôl, arról, amely jelzôjét és minôsítését adhatja
létünknek, amely megkülönböztet bennünket más népektôl. Ez a magyar kultúra. Nem különb és nem több, mint
más nemzetek kultúrája, de földrajzi és
történelmi helyzete miatt mégis más: a
velünk együtt élô népek felelôsséggel
gondozott kultúrájának megôrzésében
betöltött szerepe miatt.
A cultura latin szó, mûvelést, meg
mûvelést, szántást-vetést jelent. Magában foglalja a nyelvet, az eszméket, hiedelmeket és szokásokat, tabukat és szabályokat, kódokat, intézményeket, eszközöket, technikákat, mûvészeti alkotásokat, rituálékat, szertartásokat, illetve
az ezekhez kapcsolódó elemeket. A kultúra alapvetô tulajdonsága a fejlôdés,
ami abból fakad, hogy az ember tanulni tud, át akarja adni az ismereteit a
következô nemzedékeknek, a kultúra fogalmába tehát alapvetôen beletartozik a
tanulás, illetve az ismeretek közvetítése,
a tanítás.
A Magyar Kultúra Napján arra emlékezünk, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban, január 22-én tisztázta le Szatmárcsekén a
Himnusz kéziratát. Nem véletlen, hogy
értékeink, kincseink közül éppen nemzeti himnuszunk születése vált a magyar
kultúra ünnepévé. Nem csak a magyar
sors, magasztos történelmünk viharos
évszázadai sejlenek föl gyönyörû himnuszunkban, hanem a nép által átörökített,
megôrzött – tudatunkban folytonosan
jelenlévô és belôle építkezô – kultúra is.
A kultúra napja akkor válik igazi ünneppé, ha feladataink jegyében számvetést
készítünk, vagy legalábbis kijelöljük önmagunkban – ki ki önmagában –, hogy
milyen módon kell a ránk hagyott kulturális örökségünkkel felelôsséggel bánnunk. S ezt, tovább kell adnunk az utánunk következô nemzedéknek, annak a

nemzedéknek, amelynek nevelésében a
szerepünk felbecsülhetetlen! Hiszen nekünk kell értékes mintát felmutatnunk:
a kultúra értékeit becsülnünk, törvényei
szerint élnünk, és tanulságait érvényesítenünk. Mert ez a kultúra nemcsak tudást, mûveltséget hordoz, hanem erkölcsöt is.
Kölcsey Ferenc mintát ad ma is.
Mintát emberségbôl, tisztességbôl,
mûveltségbôl, küzdésbôl. A legnagyobb
magyar költôk és írók, Balassi Bálint,
Zrínyi Miklós, Csokonai, Vörösmarty, Petôfi, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Illyés Gyula, József Attila, Radnóti, Dsida Jenô, Reményik Sándor, Nagy László, Csoóri Sándor, Nagy
Gáspár, illetve Eötvös József, Kemény
Zsigmond, Jókai, Mikszáth, Móricz,
Kodolányi, Tamási Áron, Márai, Sütô
András, Szabó Magda olyan életmûvet
hagytak hátra, amely kultúránk elidegeníthetetlen része. A legjelentôsebb magyar szellemek, miként Kölcsey is, minden idôben európai látókörrel rendelkeztek. A nevek hallatán azonnal rádöbbenünk, hogy ezek a mûvészek éppen
azért alkothattak örök emberi értékeket,
mert gyökereik a nemzeti televénybôl
táplálkoztak, mert valamennyien patrióták, hazájuk és népük rendíthetetlen hívei voltak.
A mûvészetnek – köztük elsô helyen a
Szép Szó mûvészetének – nemzetmegtartó ereje van. Ez tartott bennünket
meg a Himnusz emlegette „vérzivataros”
századokban, és ez tart meg ma is. Az
anyanyelv lélektôl lélekig hatva, erôsíti
a nemzet identitástudatát, az összetartozás érzését magyar és magyar között
itthon és a nagy világban mindenütt.
Ahogy Faludy György írja:
„Jöhetsz reám méreggel, tôrrel, ékkel,
De én itt állok az ikes igékkel”
És:
Nincs vasvértem, páncélom, mellvasom,
De Berzsenyivel zeng a mellkasom.”
Tisztelt Ünneplôk!
A Magyar Kultúra Napját sokféleképpen
ünnepelték 22-én az országban csakúgy,
mint külhonban. Mindennek, ami kul-

túránkhoz tartozik, itt a helye. Legyen
az vers, dal, tánc, néphagyomány, színdarab. Mi Baracskán abban a kivételezett helyzetben vagyunk, hogy egy lelkes fiatalokból álló dráma csoport egy
ide illô színdarabot adhat elô e jeles nap
alkalmából.
Az imént – egyáltalán nem teljes – felsorolásban említettem Szabó Magda Kossuth-díjas magyar
írónôt, mûfordítót is, aki ebben az évben, október 5-én lenne 100 éves. Óriási
szellemi kincsestárat hagyott ránk 2007.
november 19-ei halálát követôen. Ebbôl
a kincstárból választotta a baracskai dráma csoport az Abigél címû regény színpadi feldolgozását, melyet már több alkalommal mutattak be Baracskán, s a környék településein nagy sikerrel. Mi lenne méltóbb az ünnepre, mint a reformkori Kölcsey Ferenc mintáját követô 21.
századi írónô munkájának megjelenítése – baracskai elôadókkal! Szabó Magdát, aki szerénységgel, érzelmi gazdagsággal volt megáldva, ez igen meghatná,
s büszke lenne. Köszönjük, hogy ilyen
irodalmi élményben lehet részünk a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Szívbôl kívánom magunknak és mindazoknak, akik a magyar kultúráért
felelôsséggel tartoznak, akik nem kis
erôveszítések árán teszik a dolgukat,
hogy e nap igazi ünnep legyen, azzal a
tudással és szent meggyôzôdéssel, hogy
amit teszünk, azzal népünket, nemzetünket, jövônket szolgáljuk!”
Az ünnepi beszéd és a rendezvény képes
beszámolója:
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Figyelem!

Kérem azokat a könyvtártagokat, akik korábban vettek ki könyvtári könyvet és azokat még nem hozták
vissza, hogy haladéktalanul hozzák vissza a könyvtárba! A könyvtár szabályzat szigorú szankciókat helyez
kilátásba azokkal szemben, akik így visszaélnek a kölcsönzés alapvetô szabályaival! Ezeket alkalmazni fogjuk azon könyvtártagokkal szemben, akik március végéig továbbra sem rendezik a tartozásukat!
Tisztelettel: Kupi Gábor
mûvelôdésszervezô

I s ko l a

Köszönet!
Hálásan köszönjük a Baracskai Kozma
Ferenc Általános Iskola Diákönkormányzata nevében, hogy a farsangi mulatságunk sikeréhez valamennyien hozzájárultak! Köszönjük a rengeteg tombolatárgyat, a sok szép ötletes jelmezt (egyénit
és csoportost), a színvonalas elôadásokat,
az osztályfônökök és szülôk felkészítô
munkáját. A rengeteg felajánlást a szendvicsekhez, a finomabbnál finomabb süteményeket, tortákat. A sok-sok segítséget
a Pedagógusok, a Szülôi Munkaközösség
és a Faluház dolgozói részérôl!
Támogatóink: Gyócsi József, Orosz István, Kupi Gábor, Szánthó Andrea, Péteri Lôrinc, Molnár Attila és Baross Henriett, Vassné Horváth Szilvia, Takács Zsuzsi (100-as bolt), Hajdu Józsefné (COOP
bolt), Antunovits Anita, Pálesz Attila és Gyenei Mónika, Puskás Akadémia,
TerraPlaza (Kárpáthegyi Péter), Csapóné Magyar Szilvia SZMK elnöknek és
az összes lelkes szülônek, nagymamának.
Kárpáthegyi Józsefné, igazgató
Moharosné Benkô Ágnes, DÖK vezetô
További híreink: www.iskola.baracska.hu

A tanév következô programjai:
Március
6.
7.
14.
15.
22.
24.
27.
28.
29.
31.

Nap
Hétfô
Kedd
Kedd
Szerda
Szerda
Péntek
Hétfô
Kedd
Szerda
Péntek

Április
3.
6.
10.
11.
13.
14.
17.
18.
19.
20.

Nap
Hétfô
Csütörtök
Hétfô
Kedd
Csütörtök
Péntek
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök

24.

Hétfô

Esemény
Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás témahét kezdete 7. osztály
Helyesírási verseny
Ünnepi megemlékezés a Faluházban, 10 óra, 4. osztály
Nemzeti ünnep
Úszásoktatás kezdete az 5. osztály számára
III. kézmûves foglalkozás „Csalogató” (óvoda)
Szövegértés hete (OKM)
Papírgyûjtés
Papírgyûjtés
Szülôi értekezlet a leendô 1. osztályosoknak
ESEMÉNY
Digitális témahét kezdete 6. osztály, Matematika hete (OKM)
Olvasási verseny (alsós)
IV. kézmûves foglalkozás: húsvéti készülôdés, 14.00
Versmondó verseny (Költészet napja)
TAVASZI SZÜNET
3. tanítás nélküli munkanap
Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól
Alsós helyesírási verseny
Fenntarthatóság-környezettudatosság témahét kezdete
4. osztály

2., 3.,
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Óvoda

Bóbita Krónika
Farsang az óvodában
„Elegünk van már a télbôl,
Hóból, fagyból, hideg szélbôl!”
Bizony mondogattuk eleget a hosszan tartó, szûnni nem akaró fagyos januárban. Aztán gondoltunk egy nagyot februárban:
„Jöttünk vígan maskarában,
Télbosszantó maszkabálba!”
Rögtön így kezdtük az év második hónapját, hogy egy egész
hetet jelöltünk ki a jelmezkedésre, mulatozásra, hátha a közösség erejében rejlô hosszan tartó hangoskodással, bolondozással, tréfacsinálással, eszem-iszommal hatékonyabban kifejezhetjük
téltemetô – tavaszváró igényünket. Jöttek is a hercegnôk, tavasztündérek, pillangók, balerinák, virágárus lányok, - a fiúk körében
pedig legkedveltebb jelmez volt a
pókember, batman, kalóz, vadász,
szerelô, legóemberke – és különbféle állatbôrbe bújt „kedves- és fenevadak”.
Óvodánk
néphagyományokat
erôsítô programjának hódolva is
tettük ezt. Magyarországon már
Mátyás korában divatosak voltak a
bizonyos itáliai mintákat követô álarcos mulatságok, felvonulások. A
menetben haladó bizonyos figurák
(koldus, betyár, vándorkereskedô,
borbély) idônként megálltak és
rögtönzött tréfás jeleneteket adtak
elô. Így a színjátszás kialakulása is
a farsangi ünnepkörhöz kapcsolódik. Ezért is vált hagyománnyá intézményünkben, hogy az utolsó
óvodás évüket töltô nagycsoportos
gyerekek vállalkozó kedvû szülei
egy mesedramatizálással lepik meg
ilyenkor saját és az egész óvoda
gyermektársulatát. Így volt ez idén
is. Nagyrészt a katica csoportos szülôk (némi másik csoportos
besegítéssel) a „Hófehérke és a hét törpe” tanulságos történe-

tét adták elô nekünk nem csekély humorral, amit jó hangulatú
maratoni próbák elôztek meg, de úgy gondoljuk mindannyiunk
számára emlékezetes pillanatok voltak.
Ezúton szeretném megköszönni Lukács Eszter szüleinek, Miklósi – Kovács Márton, Vörös Vanessza, Reichenbach Klaudia,
Csapó Mátyás, Horváth Lorina, Horváth Lilla, Gyarmati András, Steigervald Nóra, Galántai Dóra anyukájának, és mint tiszteletbeli örökös óvodás anyukának Böbe néninek.
A farsangi hét utolsó napján a katica csoportos gyerekek meghívták a többi csoportot a tornaszobába egy fergeteges össznépi óvodai karneválra, ahol Piroska néni irányításával jártuk a farsangi ropogóst.
Ezután kellemesen elfáradva tértünk
vissza csoportunkba elfogyasztani az
ünnepség elmaradhatatlan kellékét,
a fánkot, amely között volt: szalagos, gurulós, lekváros, csokis, mindenféle változatban.
Köszönjük a szülôknek a sok finomságot, és minden olyan hozzájárulást: szörpöt, gyümölcsöt, süteményt, ropogtatni valót, amivel
emelték rendezvényünk színvonalát.
Úgy érezzük jelképesen elûzni minden erônkkel igyekeztünk a telet.
Talán akkor lesz mégis hatékony, ha
kiszehajtó népi szokásunknak is eleget teszünk.
Már készítjük a szalmabábot, amely
a babona szerint a betegségek, szenvedések megtestesítôje, és ha azt
megsemmisítjük, elégetjük, akkor megszabadulunk minden rossztól, bajtól, és nem áll semmi útjába
a szép kikelet eljövetelének. Ezt az
eseményt március 3-ra tervezzük, és
valóban beteljesül végsô vágyunk:
„Jöjjön a tavasz,
Vesszen a tél!”
			
Steinné Godó Ágnes
			
óvodapedagógus
További képeket a programokról az ovoda.szlv.hu oldalon találnak.
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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   
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
Ercsi: március 11., 12., április 1., 2., 22., 23.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8................................ (25) 505-790
Martonvásár: március 18., 19., április 8., 9., 29., 30.
2462 Martonvásár, Budai út 11.......................... (22) 569-146
Ráckeresztúr: március 25., 26., április 15., 16., május 6., 7.
2465 Ráckeresztúr, Hôsök tere 4/5..................... (25) 455-812

Háziorvosok
Baracska – Kajászó I. sz. körzet rendelési ideje
Baracska
Hétfô
7 óra 30-tól
Kedd
14 órától
Szerda
7 óra 30-tól
Csütörtök
14 órától
Péntek
7 óra 30-tól
Kajászó
Hétfô
14 órától
Szerda
9 órától
Péntek
9 órától

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. Mayer AndrásDr. Mayerné Dömény Magdolna
Általános orvos
Körzeti ápolónô
Háziorvostan szakorvos
Lukácsné Kovács Andrea
Üzemorvostan szakorvos
Körzeti ápolónô
MAYERMED Kft., Telefon: (22) 580-017, (20) 9339-487

Baracska II. sz. körzet rendelési ideje
	Rendelés gyermekeknek	Rendelés felnôtteknek
Hétfô
12–14 óra
14–16 óra
10–11 óra
8–10 óra
Kedd
Szerda
13–14 óra
14–16 óra
Csütörtök
10–11 óra
8–10 óra
Péntek
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 ÉvaTóth Erika
szakápoló
eü. asszisztens
Dr. Kolumbán Családorvosi Bt., (30) 395-4044

Hasznos információk
Fontosabb telefonszámok

Baracskai polgárôrség

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

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

idoboló
K
Hasznos
információk
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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.

Martonvásári Járási Hivatal
• Titkárság......................................................... (22) 569-280
• Kormányablak Osztály
Martonvásár, Budai út 1. ................................... (22) 460-081
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 7–17 óráig; kedd: 8–16 óráig;
szerda: 8–16 óráig; csütörtök: 8–18 óráig; péntek: 8–16 óráig
• Okmányirodai Osztály
2451 Ercsi, Fô u. 20........................................... (25) 515−639
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 8–12 óráig, 13–16 óráig;
kedd: 8–12; szerda: 8–12 óráig, 13–17 óráig;
csütörtök: nincs ügyfélfogadás; péntek: 8–12 óráig
• Hatósági és Gyámügyi Osztály
2462 Martonvásár, Budai út 1.
Szociális ügyek..............................(22) 569−285, (22) 569−286
Egyéb hatósági ügyek....................(22) 569−283, (22) 569−284
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 8–12 óráig, 13–16 óráig;
kedd: 8–12; szerda: 8–12 óráig, 13–17 óráig;
csütörtök: nincs ügyfélfogadás; péntek: 8–12 óráig
• Gyámügyek
2462 Martonvásár, Budai út 1............................ (22) 569−288
2451 Ercsi, Fô u. 27.....................(25) 515−610, (25) 515−641
Ügyfélfogadási rend: hétfô: 8–12 óráig, 13–16 óráig; kedd:
nincs ügyfélfogadás; szerda: 8–12 óráig, 13–17 óráig;
csütörtök: nincs ügyfélfogadás; Péntek: 8–12 óráig

2017. március

• 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
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

Köszönetnyilvánítás
Megtört szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága édesapánk id. Meleg Sándor temetésén
megjelentek, gyászunkban osztoztak,
sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Gyászoló család

VÉRADÁS BARACSKÁN
Helyszín:

Házasságkötô terem

Idôpont:

márius 22., 14–17 óra
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