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Baracska Község Önkormányzata
áldott, békés húsvéti ünnepeket
kíván mindenkinek!
Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár egy puszi.
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K é p v i s e l ô -t e s t ü l e t i h í r e k
A február 23-án megtartott képviselôtestületi ülésen nem volt jelen Tóthné Dr.
Kolumbán Ottilia képviselô. A Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatala részérôl Dr. Varga Márta
vezetô helyettes vett részt.
Tárgyalt napirendi pontok és meghozott
döntések:
– Elfogadásra került a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekrôl szóló polgármesteri tájékoztató.
– A testület tudomásul vette a PIT Bizottság elnökének tájékoztatóját, amelyet a
2016. évi Civil alapból nyújtott támogatások felhasználásának elszámolásáról adott.
(A támogatások felhasználásáról készített
kimutatás e lapszámban megtalálható.)
– A település digitális közmûtérképének
elkészítésére – benyújtott 11.790.000 Ft
+Áfa árajánlata, illetve a pénzügyi ütemezése alapján – a székesfehérvári székhelyû
Alba Geotrade Zrt. került kiválasztásra és
a testület felhatalmazást adott a polgármesternek a vállalkozási szerzôdés aláírására.
– Elfogadásra került a Váli Önkormányzati Tûzoltóság 2016. évi tevékenységérôl
szóló beszámolója. A Tûzoltó Egyesület
mûködéséhez szükséges forrás kiegészítésére Önkormányzatunk 100.000,- Ft támogatást biztosít 2017. évi költségvetési tartalékkeretébôl. Felhatalmazást kapott
a polgármester a támogatási szerzôdés aláírására.
– Mivel az önkormányzat nem rendelkezik a kullancsgyérítés teszteléséhez szükséges megfelelô területtel, így a képviselôtestület nem tudta támogatását adni a Magyarországi Természet-, Környezet-, Állalt-, és Árvízvédelmi Egyesület kísérletéhez. Amennyiben a polgármester úr talál
olyan baracskai ingatlantulajdonost, aki az
Egyesület kutatásaihoz a rendelkezésükre
bocsátja a tulajdonában lévô ingatlanát, a
képviselô-testület újra tárgyalja a támogatás lehetôségét.
– A budapesti székhelyû Peter Cerny Alapítvány részére – mely beteg koraszülöttek
gyógyításáért jött létre – 10.000 Ft adomány került felajánlásra a 2017. évi önkormányzati költségvetés tartalékkerete
terhére.
– A Tompa utca 19-31. sz. alatti lakók kérelmére az a döntés született, hogy az általuk kért közvilágítási hálózat megépítése
2017. második félévében fog megtörténni.
Az utca aszfaltozásának újratárgyalására az
önkormányzat 2017. évi I. félévi költségvetési zárásakor kerül sor.

– A Község Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálatával a székesfehérvári székhelyû Fehér Vártervezô Kft-t bízza
meg testületünk az árajánlatában szereplô
mûszaki tartalommal, és pénzügyi, mûszaki
tervezési ütemezéssel, 3.500.000 Ft+Áfa
összegért.
– Az írásban benyújtott, illetve az ülésen
elhangzott képviselôi kiegészítések figyelembevételével - a hozzá kapcsolódó dokumentumokkal együtt - elfogadásra került Baracska Község Integrált Településfejlesztési Stratégiája, így megindulhat a
véleményezési eljárás folyamata.
– Módosításra került az Önkormányzat és
a Magyar Telekom Nyrt. között fennálló,
Határ u. 21. szám alatti 480 hrsz.-ú ingatlan bérletére vonatkozó szerzôdés. (Antennatartó + antenna elhelyezés.)
– Jóváhagyásra került a Kozma Ferenc Általános Iskola tornatermének építési beruházására vonatkozó tervezési szerzôdés,
mely munkálatokkal a felcsúti székhelyû
Fejér-B.Á.L.Zrt-t bízza meg a testület.
A tornaterem építési beruházására vonatkozó építômesteri mûszaki ellenôrzéssel
– árajánlata tartalma szerinti 3.300.000 Ft
összegért – a székesfehérvári székhelyû
ÉDES SZILÁRD Mérnöki Iroda került
megbízásra.
A tornaterem építési beruházására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítási
feladataival a sárszentmihályi Batári Anett
pályázati és közbeszerzési tanácsadót bízza
meg a testület, jóváhagyásra került a megbízási szerzôdés tervezete.
– Nem került elfogadásra az ATM kihelyezésére érkezett ajánlat, mivel azt a lakosság
és az az önkormányzat szempontjából sem
találta kedvezônek a képviselô-testület.
– Felhatalmazást kapott a polgármester,
hogy amennyiben a 66. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett köztartozások összegei beérkeznek az önkormányzathoz, azonnal intézkedjen a jelzálogjog törlésének megindításáról.
– Felülvizsgálatra került a Kidoboló címû
önkormányzati lap Szabályzata. (Az új Szabályzat e lapszámban olvasható.)
– A képviselô-testület kinyilvánította azon
szándékát, hogy 2017. szeptember 1. napi
hatállyal új nevelési-oktatási intézményt
alapít „Baracskai Bóbita Óvoda” elnevezéssel. Felhatalmazta a polgármestert,
hogy írásban kezdeményezze a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Tanács Elnökénél a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, valamint a Szent
László Völgye Bóbita Óvoda átszervezé-

si eljárásának megindítását, továbbá felhatalmazta arra, hogy a döntésrôl tájékoztassa a jelenlegi közös óvodafenntartásban
együttmûködô önkormányzatok (Tordas,
Gyúró) polgármestereit, tekintettel a rájuk is vonatkozó rövid határidôre. A testület utasította a jegyzôt, hogy a jogszabályokban elôírt határidôk figyelembevételével
készítse elô az új intézmény alapító okiratát és a vezetôi állás pályáztatásához szükséges pályázati felhívást.
– A képviselô-testület a Szent László Völgye Bóbita Óvoda 16 dolgozója részére az
önkormányzat 2017. évi költségvetésébôl
a kistérségnek átadott mûködési hozzájárulásból bruttó 859.008 Ft plusz forrást
biztosít a cafetéria juttatás kiegészítésére.
– Ugyanacsak az önkormáyzat 2017. évi
költségvetése kistérségnek mûködési célból átadott pénzösszege terhére a baracskai óvoda 6 fô dolgozója esetében bruttó 967.909 Ft-ot, a Szent László Völgye
Bóbita Óvoda központi óvoda (volt alapítványi óvoda) 4 fô dolgozója esetében
a hozzájárulás mértékének megfelelôen
bruttó 247.533 Ft-ot biztosít a 326/2013.
(VIII.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében foglalt 107%-os emelés forrásául.
– Döntés született a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése címû
(VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) pályázat benyújtásáról. A pályázat elkészítésével
a székesfehérvári székhelyû Albensis Fejér
Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-t
bízza meg a testület 150.000 Ft + Áfa, sikeres pályázat esetén esetén a támogatási szerzôdés megkötésekor fizetendô plusz
50.000 Ft+Áfa összegért.
– Döntés született arról is, hogy a testület
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvényt 5. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében a települési önkormányzat számára elôírt, az egészségügyi alapellátás körében az alapellátáshoz
kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról
való gondoskodást a társulás keretében kívánja megoldani, továbbá a településkép
védelmérôl szóló 2016. évi LXXIV. törvény rendelkezéseivel összhangban, a településkép védelme érdekében fôépítészt kíván alkalmazni társulási formában. A döntés értelmében elfogadásra került a Szent
László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és egységes szerekezetbe foglalása.
– A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzataként a
képviselô-testület megismerte és megtár-
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gyalta Martonvásár Város Önkormányzata Képviselô-testületének az alapellátáshoz
kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás körzeteirôl
szóló rendelet tervezetét és az abban foglaltakkal egyetért.
– Megismerte, megtárgyalta és egyetért tes-

tületünk Martonvásár Város Önkormányzata Képviselô-testületének a személyes
gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsödei ellátás térítési díjáról,
valamint igénybevételük rendjérôl szóló
24/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetével.
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– Egyebekben a PIT Bizottság elnöke a soron következô képviselô-testületi ülésre tájékoztatást kért az önkormányzat tulajdonában lévô területek bérletérôl.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének 63/2017. (II.23.) határozata

a Kidoboló címû lap szabályzatáról

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete a Kidoboló
címû önkormányzati lap megjelenítésére a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény alapján az alábbi szabályzatot alkotja:
SZABÁLYZAT Baracska község Önkormányzata
Kidoboló címû hivatalos lapjának megjelenítéséhez
Bevezetô
Baracska Község Önkormányzata 1993. évben döntött arról,
hogy hivatalos lapot jelentet meg nyomtatott formában, Kidoboló
néven. A nyomtatott lap elsô száma1993. májusában jelent meg,
2013. évtôl a kiadvány interneten is elérhetô.
Impresszum
1. A sajtótermék elnevezése: KIDOBOLÓ
2. Nytsz.:B/PHF/1148/Fe.1993.
3. Kiadó: Baracska Község Önkormányzata.
4. Szerkesztôség címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
5. A szerkesztôség 3 tagú. A szerkesztôség tagja a mûvelôdés
szervezô és 2 fô képviselô, akiket a képviselô-testület választ meg.
Felelôs szerkesztô a mûvelôdésszervezô.
6. Megjelenés gyakorisága: Évi 10 alkalommal, maximum havonta. (A választási különszám nem számítandó hozzá.)
A sajtótermék megjelentetésére vonatkozó szabályok
1. A kiadással járó költségeket az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja, de törekedni kell arra, hogy a lap önfenntartó
legyen. A finanszírozás meghatározásánál figyelembe kell lenni az
önkormányzat saját közleményeire (terjedelem), illetve a várható
hirdetési bevételre, a nyomdai és szerkesztési költségek változására. A lap gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Baracskai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja végzi.
2. Magánszemélyek és vállalkozások hirdetései térítési díj ellenében jelentethetôk meg a lapban. A díjtételeket a Szabályzat 1. sz.
melléklete tartalmazza. Hirdetés megrendelése a Szabályzat 2. sz.
mellékletének kitöltésével lehetséges.
3. A nyomtatott hivatalos lap 1000 példányban jelenik meg. A
lapot Baracska község valamennyi belterületi, valamint a külterületen lévô (Annamajor utca, Roboz tanya, Széchenyi utca
vége, „Rózsadomb”) lakóingatlanához térítésmentesen, a Polgármesteri Hivatal erre kijelölt dolgozója – esetenként segítôk –
útján kell eljuttatni a lap nyomdából történô kiszállítását követô
3 munkanapon belül.
4. A kiadvány internetes elérhetôsége: www.kidobolo.baracska.
hu. Az internetes elérhetôségrôl a nyomtatott lap megjelenését
követô 3 munkanapon belül a felelôs szerkesztô gondoskodik.
5. A lap egy példányát, a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998.(III.27.) Kormányrendeletben foglaltakon kívül az alábbiaknak kell megküldeni:
a) Vörösmarty Megyei Könyvtár 8000 Székesfehérvár, Bartók
Béla tér 1.
b) ALBA Regia Ifjúsági és Szabadidôs Egyesület Székesfehér-

vár, Ady E. u. 19. Postafiók cím: ARISZ 8001 Székesfehérvár,
Pf. 196.
c) Fejér Megyei Hírlap Szerkesztôsége, 8000 Székesfehérvár, Ady
u. 15.
d) Martonvásári Rendôrôrs, 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 41.
e) Civil Szervezetek Regionális Szövetsége, Civil Szolgáltató Központ 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 8.
f) Területi országgyûlési képviselô, 2060 Bicske, Szent István út 1.
g) A település történetének tudományos kutathatósága végett a
Kidoboló egy-egy példányát a Baracskai Polgármesteri Hivatal titkárságán és a Községi Könyvtárban elérhetôvé kell tenni. A példányokat 5 évenként összefûzve be kell köttetni és megôrizni.
A sajtótermék tartalmára vonatkozó általános szabályok
1. Az újság kiadásának elsôdleges célja: az önkormányzat munkájával összefüggô tájékoztatási kötelezettség teljesítése, a helyi közélet híreinek széleskörû megismertetése. A lap objektív, pártatlan
és a különféle véleményeket egyenlô eséllyel, az arányosság elve
alapján jeleníti meg.
Rendszeresen tájékoztatást ad az önkormányzat mûködésérôl, a
testületi üléseken történt fontosabb döntésekrôl. A lap megjeleníti azokat az információkat, melyeket jogszabály elôír (pl. pályázatok, választási közlemények, stb.). A hozzáférés megjelenítésével ismerteti a helyi rendeletek lényegét. Tájékoztatást nyújt
egyéb önkormányzati döntésekrôl, azok hátterérôl, a döntések elôkészítése során felvetôdött fontosabb kérdésekrôl. Tájékozatja a lakosságot a Baracskai Polgármesteri Hivatal munkájával, az ügyintézéssel kapcsolatos információkról. Tájékoztatást ad a település helyi eseményeirôl, programjairól, bemutatja
a pozitív értékteremtô kezdeményezéseket, beszámol a település
sporteseményeirôl, az itt mûködô civil szervezetek életérôl, számot ad a közösség számára példaértékû kezdeményezésekrôl, kistérségi hírekrôl, a cikkek írásába lehetôség szerint bevonva az
érintetteket. Nemzeti és községi ünnepeinkrôl méltó módon emlékezik meg. A település életében fontos közszolgáltatásokat nyújtó szervezetek tevékenységérôl szóló információkkal segíti a lakosság eligazodását (nyitvatartási, ügyfélfogadási idôk, fontosabb
változások, stb.). E témakörben helyt ad a település intézményei,
hivatali, környezetvédelmi, egészségnevelési, bûnmegelôzési és
egyéb, a lakosság szélesebb körû informálását szolgáló cikkeknek.
Terjedelmi lehetôségeknek megfelelôen közöl helytörténeti, honismereti írásokat, a településhez kötôdô irodalmi, mûvészeti alkotásokat. Fenti feladata ellátása mellett helyt ad közéleti írásoknak,
olvasói leveleknek, egyéb, a lakosság érdeklôdésére számot tartó
közleményeknek, hirdetéseknek is.
2. Kiemelt területek, témák:
– rendszeres és hiteles tájékoztatás a képviselô-testület munkájáról, döntéseirôl,
– jegyzôi információk, felhívások,
– közoktatási intézmények értesítései, tájékoztatásai,
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– közmûvelôdési tevékenységek, lehetôségek ismertetése,
– községi ünnepségekre, rendezvényekre meghívók,
– orvosi és gyógyszertári ügyelet közzététele,
– sportolási lehetôségek ismertetése, sporteseményekrôl beszámoló,
– egyéb információk, társadalmi célú közérdekû közlemények.
3. További területek, témák:
– Az újságban lehetôséget kapnak a helyi civil szervezetek,
szervezôdések és egyesületek, hogy bemutathassák mûködési területüket, munkájukat, programjukat, és tájékoztatást adjanak
rendezvényeikrôl. (12-es betûmérettel, maximum 1 gépelt oldal
terjedelemben.)
– Teret kapnak a rendôrség közbiztonsági és vagyonvédelmi felhívásai, közérdekû tájékoztatói.
– A helyi egyházak beszámolhatnak egyházközségük jelentôsebb
helyi eseményeirôl és közzétehetik a rendezvényeikre szóló felhívásokat. (12-es betûmérettel, maximum 1 gépelt oldal terjedelemben.)
– Kegyeleti köszönetnyilvánítás megjelentetésére maximum 25
szó terjedelemig adott a lehetôség. (Az ezt meghaladó terjedelem
a hirdetési díjazás szerint.)
– Hirdetések, reklámok megjelentetésére az 1. sz. melléklet szerinti díjazás alapján kerülhet sor. (Ez vonatkozik az egyéb évfordulós megemlékezésekre, köszöntôkre is.)
– Az olvasói sorok rovatban lehetôséget kap a lakosság, hogy a
településsel, annak valamely közösségével kapcsolatosan olyan
idôszerû, tanulságos, érdekes, eseményrôl, rendezvényrôl, tapasztalatról tegyen közzé információt, véleményt, élménybeszámolót,
amely kuriózum, ezért közérdeklôdésre tarthat számot. (12-es
betûmérettel, maximum 1 gépelt oldal terjedelemben.)
– Amennyiben egy – az olvasói sorokban leközölt – véleménynyilvánítással az esetleges érintetteknek észrevétele van, a téma megválaszolására, reagálására, egy alkalommal van lehetôség ugyanabban a témában.
Szerkesztésre vonatkozó szabályok
1. Az újság megjelenési idôszakában aktuális jelentôsebb évfordulókról, eseményekrôl, jeles napokról emlékeztetôt kell közzétenni.
2. Az adott év december hónapjában megjelenô újságnak tartalmazni kell egy falinaptárt, kivehetô lapon, színes nyomással készítve, melyet a település új beruházásait, intézményeit, nevezetességeit bemutató, Baracskát érintô, vagy/és Baracskára jellemzô
képekkel kell illusztrálni.
3. Helyhatósági választás esetén különszám megjelenését biztosítja a kiadó, melyben lehetôséget ad a polgármester és képviselô jelöltek bemutatkozására.
A különszám megjelentetésének költségét a kiadó viseli.
A választási különszámban
– a polgármester jelöltek részére fényképpel (4x4-es méret) ellátott bemutatkozás esetén maximum 1.600, fénykép nélküli bemutatkozás esetén maximum 2.000 karakternyi helyet biztosít,
– a képviselô jelöltek részére fényképpel (4x4-es méret) ellátott
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bemutatkozás esetén maximum 1200, fénykép nélküli bemutatkozás esetén maximum 1600 karakternyi helyet biztosít,
– a bemutatkozó írásokon kívül semmilyen más bevezetô vagy
hirdetô szöveg nem jelenhet meg.
4. Az újság nem ad teret a személyiségi jogot sértô, trágár kifejezéseket tartalmazó, másokat lejárató megnyilatkozásoknak, valamint a pártpolitikai írásoknak.
5. A KIDOBOLÓ korlátozott terjedelme miatt az önkormányzat (szerkesztôség) fenntartja az írások szellemiségét és tartalmát
nem érintô rövidítések jogát. Az aláírt cikkekért (névtelen cikk
megjelentetésére ugyanis nincs lehetôség) a szerzôk vállalják a
felelôsséget.
6. A kiadó biztosítja a szerkesztôségnek a jogot, hogy a beérkezett anyag mennyiségétôl függôen az egyes lapszámok terjedelmét meghatározza.
7. Az újság A/4-es nagyságban, fehér alapon fekete nyomással készül. A borítólapon az újság elnevezése mellett a település címerével. (A 26/2004. (IV.30.) számú Ör. 6. § (3) bekezdése szerint a
nyomdai terméken a község címere fekete-fehér színben is használható.)
8. Lehetôség van a szöveges közlemények képekkel való kiegészítésére.
9. Amennyiben a költségvetésben biztosított rá a fedezet, színes
oldalakkal is megjelentethetô a lap.
10. A grafikai és nyomdai munka külön szerzôdés alapján készül,
melynek díja az önkormányzat éves költségvetésében szerepel.
11. Az aktuális lapszámban megjelentetni kívánt írásokat, képeket a lapzárta napján 16.00 óráig elektronikus úton a kidobolo@
baracska.hu címre kell eljuttatni.
Záró rendelkezés
1. A szabályzatban foglaltakat 2017. március 1-jétôl kell alkalmazni.
2. Hatályát veszti a Kidoboló Szabályzatról szóló 41/2013.
(II.28.) határozat valamint az azt módosító 176/2014. (VII.10.)
határozat.
Boriszov Zoltán, polgármester
Szeleczkyné Szabó Katalin, jegyzô
1. sz. melléklet
A KIDOBOLÓ-ban megjelenô hirdetések díjairól
1. Lakossági hirdetés: 10 szót mindenképpen meg kell fizetni, ami
800 Ft, a további szöveg szavankénti díja: 80 Ft.
2. Vállalkozási hirdetés: 10 szót mindenképpen meg kell fizetni,
ami 2.000 Ft, a további szöveg szavankénti díja: 200 Ft.
3. A/4-es nagyságú, egész oldalas hirdetés díja: 16.000 Ft.
4. A/4 1/2 oldalas hirdetés díja: 8.000 Ft.
(A díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.)
2. sz. melléklet
Megrendelôlap a Kidoboló c. önkormányzati lapban történô hirdetéshez
A megrendelôlap megtalálható a www.baracska.hu letöltések
menüpontban a vegyes szabályzatok között, ahonnan letölthetô.

Tájékoztató a 2016. évi Civil Alapból
nyújtott támogatások felhasználásáról
Baracska Község Önkormányzata elismeri a községben mûködô civil szervezetek
tevékenységét, melyek átláthatóbb és kiszámíthatóbb mûködéséhez pénzbeli és
természetbeni támogatást nyújt az éves

költségvetésben meghatározott Civil Alap
keretébôl.
A szervezetek a felhasznált támogatásokról szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kötelesek készíteni. Az elszá-

molások elfogadásáról a Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság
dönt, mely döntésérôl tájékoztatást nyújt
a képviselô-testületnek. A Bizottság 2017.
február 23-án megtartott ülésén tárgyalta

Kidoboló
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(Faluház és felszerelés használat) pénzben kifejezett értéke Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének az
egyes önkormányzati ingatlanok helyisé-

a 2016. évi elszámolásokat, a döntésekrôl
adott tájékoztatót 48/2017. (II.23.) határozatával fogadta el a képviselô-testület.
(A természetben nyújtott támogatások
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geinek, felszerelésének bérleti díjáról és
a költségtérítések megállapításáról szóló
158/2015. (VI.25.) határozata alapján kerültek megállapításra.)

A 2016. évi Civil Alapból nyújtott és felhasznált támogatások
Civil szervezet

Baracskai Óvodás Gyermekekért
Közhasznú Alapítvány
Baracskai Néptánc Csoport
Baracskai Kézimunka Szakkör
Baracskai Dalkör
Baracskai Erdélyi Közösség
Baracskai Keresztény Családok Köre
Baracskai Polgárôrség
Baracskai Vöröskereszt Alapszervezet
Árpádnemzetség Hagyományôrzô
és Kézmûves Közhasznú Egyesület
Nyugdíjas Klub
„SZEVASZ” a baracskai
Faluházért Kh. Alapítvány
Váli-víz Völgye Vadásztársaság

Pénzbeli
támogatás

Természetben nyújtott
támogatás pénzben
kifejezett értéke

405.000 Ft

6.000 Ft

200.000 Ft
80.000 Ft
–
–
180.000 Ft
500.000 Ft
–

187.000 Ft
12.000 Ft
50.000 Ft
35.000 Ft
–
–
2.000 Ft

250.000 Ft

–

30.000 Ft

70.000 Ft

300.000 Ft

75.000 Ft

–

51.620 Ft

Fentieken kívül:
– A Kozma Ferenc Általános Iskola a Szüreti Mulatságon kívül 3 alkalommal
használta térítésmentesen a Faluházat.
– Az Árpád Nemzetség Hagyományôrzô
és Kézmûves Közhasznú Egyesület a baracskai 17 és 18. hrsz-ú ingatlanokat
megállapodás alapján térítésmentesen
használta foglalkozásaihoz.
– A Baracskai Vöröskereszt Alapszervezet
3 alkalommal Véradás miatt használta
térítésmentesen a tanácstermet.
– A Baracskai Kézimunka Szakkör 20 alkalommal térítésmentesen használta a
Kossuth u. 18. szám alatti ingatlan egyik
részét.

Alpolgármesteri sorok

Gyermekek véleménye a közétkeztetésrôl
Az Emberi Erôforrások Minisztériuma,
valamint az Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet „Élj Kön�nyebben” elnevezésû egészségnevelô kampánya keretében az elmúlt évben pályázatot írt ki, miszerint „Keressük Magyarország legfinomabb TOP 50 menzaételét és ezzel párhuzamosan a 2016-os év
közétkeztetôjét is.”

A pályázat célja, hogy a menzán étkezô
diákok közremûködésével találják meg
„2016 közétkeztetôjét”, azaz azt a céget, amely a táplálkozás-egészségügyi
elôírásokat is betartva a legfinomabban
fôz az iskolásoknak. Ehhez a versenyben
résztvevô diákok értékelhették az ételeket és szavazhattak. Így lehetett felkerülni
arra a TOP50-es listára, ahonnan a pályázat gyôztese kikerült.

Önkormányzatunk örömmel értesült a
hírrôl, hogy a pályázat gyôztese, ezáltal
AZ ÉV KÖZÉTKEZTETôJE cím nyertese a martonvásári HPM PLUS KFT. lett.
Sikerükhöz gratulálunk és örömmel tölt el
bennünket, hogy a baracskai óvodás gyermekek és általános iskolás tanulók közétkeztetését az igénybevevôi által elismert
vállalkozás látja el!
Becsei Andrásné, alpolgármester

Óvodai hírek

„Aki nem lép egyszerre….”
Ebben az évben is megemlékeztünk az
óvodában az 1848-49-es forradalomról
és szabadságharcról.
Jól megalapozta az ünnepi hangulatot a
Kákics zenekar és a katonai toborzó játék
március 12-én, ahol Bula Miklós vezetésével a fiúk huszárnak álltak és elmentek
a csatába, a lányok pedig, itthon „siratták” ôket.
A csoportokban is már március 15-e elôtt
készültek az ünnepre a gyermekek és az
óvó nénik. A fiúk papír kardot, papírcsákót, dobot készítettek, a lányok pártát díszítettek. A falakra kikerültek a nemzeti színû zászlók, kokárdák, lepkék, tuli-

pánok, madárkák. A gyermekek fa várakat építettek és elôkerültek a fakardok, falovacskák is. Katonás játékokat játszottunk (Adj király katonát, Várostrom,
Kapitány a várban), katonás dalokat énekelgettünk, verseket, mondókákat mondogattunk.
Az ünnep elôtti napon, mindenki felvette
az ünneplô ruháját, kitûzte a kokárdáját

és a Maci csoportosok elôadásában, egy
katonás játékfûzéssel emlékeztünk meg
a bátor magyar huszárokról. A gyerekek
büszkén viselték a szép magyaros ruhákat, pártát, csákót. Végül az óvó nénik
katonadalokat énekeltek a gyerekekkel
közösen. A napot az emlékparkba vezetô
sétával zártuk, ahova minden csoport elvitte a saját készítésû, nemzeti színû zászlót, kokárda virágot, szélforgót, lepkét és
elhelyezte az emlékmûnél.

idoboló
KÓvoda  |  Közösség
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Felhívás óvodai beiratkozásra
Értesítjük a Tisztelt Szülôket, hogy a Szent László Völgye
Többcélú Kistérségi Társulás 5/2017. (II.16.) határozata
alapján a 2017/2018. nevelési évre történô óvodai beiratkozás idôpontja a Szent László Völgye – Bóbita Óvodába:
• 2017. április 19.	  8.00–16.00 óra között
• 2017. április 20.
13.00–16.00 óra között
• 2017. április 21.	  8.00–12.00 óra között
Helyszín: Szent László Völgye Bóbita Óvoda (Baracska, Kossuth út 32.)
A jelentkezés vonatkozik: 2011. évi CXC törvény a Köznevelési törvényrôl 8.§. (2) A gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdô napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvodai felvétel átvétel jelentkezés alapján történik . A szülô köteles beíratni a lakóhelye , ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott
óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét. A gyermeket
elsôsorban abban az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik vagy szülôje dolgozik. A jegyzô – a szülô kérelmére, az óvodavezetô valamint a védônô egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem elôtt tartva a kisgyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való
részvétel alól, de a beiratkozás számukra is kötelezô. A napi
négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülôje,
amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követô 15. napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
jegyzôt. Szabálysértést követ el az a szülô, aki szülôi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellô idôben nem íratja
be óvodába, ellene szabálysértési eljárás indítható. Az óvoda
felveheti azt a gyermeket is, aki 3. életévét a felvételtôl számí-

tott fél éven belül betölti, feltéve, ha a 3 éves és annál idôsebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetô.
• Jelentkezni: a gyermek lakóhelyéhez, vagy a szülô munkahelyéhez legközelebbi intézményben lehet a jelentkezési lap
kitöltésével. Jelentkezési lap letölthetô a www.ovoda.szlv
honlapról illetve az óvodától kérhetô.
• Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, (gyermek lakcímkártyája)
– a szülô személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági
igazolványát.(szülô lakcímkártyája)
Az óvodai felvételrôl az óvoda vezetôje dönt, melyrôl írásban
értesíti a szülôt legkésôbb az óvodai beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követô huszonegyedik munkanapig. A szülô az
óvodavezetô döntése ellen annak kézhezvételétôl számított 15
napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Martonvásár
Város Jegyzôjéhez.
• Felvételi körzet: Kistérség települései: Martonvásár, Baracska, Kajászó, Vál, Tordas, Gyúró, Ráckeresztúr, Ercsi közigazgatási területe, illetve szabad férôhely esetén más települések
közigazgatási területe.
•Sajátos nevelési igényû gyerekek ellátása: a szülô választja
ki sajátos nevelési igényû gyermeke számára a megfelelô ellátást nyújtó intézményt a szakértôi vélemény alapján, a szülô
és a gyermek igényeinek és lehetôségeinek figyelembe vételével. A Szent László Völgye többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában mûködô óvodák mindegyike gondoskodik a többi
gyerekkel együtt nevelhetô sajátos nevelési igényû gyermekek
óvodai nevelésérôl.
Szeretettel várjuk a leendô óvodásainkat és szüleiket!
Némethné Keszthelyi Andrea
Intézményvezetô

Közösségi hírek
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról, annak 169. évfordulója alkalmából községi ünnepség keretében emlékeztünk meg március 14-én délelôtt a Faluházban.
Boriszov Zoltán polgármester ünnepi
köszöntôje után Dr. Tanárki Gábor a Fejér
Megyei Kormányhivatal igazgatója mondott ünnepi beszédet, majd a ’48-as forradalmi események emléke elôtt tisztelegve a Kozma Ferenc Általános Iskola diákjai adtak színvonalas mûsort. Köszönet illeti Moharosné Benkô Ágnes, Geosits
Krisztina és Bodobán Enikô pedagógusokat, akik felkészítették szerepükre az alsós
és felsôs tanulókat. Az ünnepségen részt
vett Dr. Koltai Gábor, a Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatala vezetôje, jelen volt néhány civil szervezet képviselôje, a község kitüntetettjei,
köztisztviselôi, több szülô, nagyszülô valamint a helyi iskola pedagógusai és tanulói. Kiemelem azt az emlékmûsorhoz mél-

tó fegyelmezett magatartást, melyet tanúsítottak a jelenlévô diákok.
Március 11-én a Nyugdíjas Klub, a Dalkör
és a Néptánccsoport tartott közös találkozót a Faluházban, melyen meghívottként
vehettem részt.
A találkozó megnyitójaként Dr. Herczeg
Józsefné, a Nyugdíjas Klub vezetôje köszöntötte a jelenlévôket. Ezt követôen a
Dráma Klub fiataljai korábbi elôadásaik
betétdalaiból adtak ízelítôt. A Dalkör vidám dalok éneklésével, a Néptánccsoport tagjai különbözô tánclépések bemutatásával késztették a jelenlévôket dalolásra, táncolásra. A vidám hangulatot

Turóczi Lajos és párja Ibolya zenei kísérettel fokozták. A lányok, asszonyok gondoskodtak az éhcsillapító falatokról, finom süteményekrôl, a férfiak pedig biztosították a torokkiszáradás elleni védelmet. A civil szervezôdések közös programjai jó alkalmat adnak a mindennapi
gondokból való kikapcsolódásra, egy-egy
nap színesebbé tételére. Megfigyelhetô,
hogy az ilyen összetartó közösségek a település különbözô rendezvényein is aktívak,
segítôkészek, tudásukat bátran és szívesen
mutatják be a nagyközönség elôtt is.
Becsei Andrásné
alpolgármester
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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: 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
Ercsi: április 1., 2., 22., 23., május 13., 14.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8................................ (25) 505-790
Martonvásár: április 8., 9., 29., 30.; május 20., 21.
2462 Martonvásár, Budai út 11.......................... (22) 569-146
Ráckeresztúr: április 15., 16., május 6., 7., 27., 28.
2465 Ráckeresztúr, Hôsök tere 4/5..................... (25) 455-812

Háziorvosok
Baracska – Kajászó I. sz. körzet rendelési ideje
Baracska
Hétfô
7 óra 30-tól
9 órától elôjegyzettek
Kedd
14 órától
15 óra 30-tól elôjegyzettek
Szerda
7 óra 30-tól
8 órától elôjegyzettek
Csütörtök
14 órától
15 óra 30-tól elôjegyzettek
Péntek
7 óra 30-tól
8 órától elôjegyzettek
Kajászó
Hétfô
14 órától
15 óra 30-tól elõjegyzettek
Szerda
9 órától
10 óra 30-tól elôjegyzettek
Péntek
9 órától
10 óra 30-tól elôjegyzettek
Dr. Mayer András
Dr. 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
Kedd
10–11 óra
8–10 óra
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.
Telefon: (30) 395-4044, (22) 950-388

Hasznos információk
Fontosabb telefonszámok

Rendôrség

Általános segélyhívó.......................................................... 112
Mentôk............................................................................. 104
Tûzoltóság......................................................................... 105
Vízellátási problémák:...................................... (30) 451-0573
Szennyvízzel kapcsolatos problémák................. (30) 641-6935
Fejérvíz Bicskei Üzemmérnökség......................... (40) 200-341
elektronikus ügyintézés: www.fejerviz.hu
Szennyvíz szippantó, Transfekál Kft.................. (30) 900-9788

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

Baracskai polgárôrség

Baracskai Polgármesteri Hivatal

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

Székhely: Baracska, Kossuth u. 29.
Az ügyfélfogadás ideje: hétfô: 8–12 óráig; szerda: 8–12 óráig,
13–16.30 óráig; péntek: 8–12 óráig
Központi szám..............................(22) 454-050; (22) 580-180
Pénzügyi Iroda.................................................... (22) 580-019

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

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

2017. április

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

Jókívánság
Drága fiamnak, boldog szülinapot és jó egészséget
kívánunk! Szerető anyád, apád, húgod és családja.
Varjas Pálné

Sportolási célra bérbe vehetô
önkormányzatunktól a szabadidôparkban lévô

mûfüves pálya.
A bérleti díj óránként 4 000 Ft. Az esti órákban történô
megvilágítás igénybevétele óránként 1 000 Ft. A bérleti díjat a Baracskai Polgármesteri Hivatal házipénztárába
kell befizetni. Az igényeket Oláh Józsefnél lehet jelezni
a 06-20-598-3799-es telefonszámon. Engedély nélkül a
pálya nem használható!
Amennyiben a mûfüves pályára bizonyíthatóan, illetéktelenül magánszemély hatol be, ezen cselekedetével birtokháborítást követ el, melynek következményeként az
önkormányzat, mint a mûfüves pálya tulajdonosa, birtokvédelmi eljárást kezdeményez az engedély nélkül behatolóval szemben.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
MOHAROS GYULA temetésén részt vettek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban
együttérzésüket fejezték ki.
Gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik férjem,
édesapám, Nagy Géza Antal temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban
segíteni próbáltak.
Gyászoló család

Házszámtáblák kaphatók

azonnali elvitellel a Bendegúzban.

Falugazdász
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