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Polgármesteri sorok
Tisztelt Lakosság!
Az elôzô számban azt írtam, hogy a képviselô-testület által elfogadott költségvetés nem szentírás, azon a testület bármikor változtathat. A változtatások már meg is kezdôdtek, mivel az elmúlt másfél-két hónapban olyan pályázatok jelentek
meg, amelyek saját forrás biztosítását írják elô. Ez azt jelenti, hogy amíg a pályázatról nem kapunk értesítést, úgy a költségvetésünkben az adott beruházáshoz szükséges önerôt biztosítani kell. Négy pályázatunk fut jelenleg egy idôben. Már
benyújtásra került a Regionális Alkotóház létrehozása a Kozma Ferenc Általános Iskolában címû a Közkonyha fejlesztése
Baracskán címû, a Faluház fejlesztése Baracskán címû, valamint
az útfelújítás Baracskán címû pályázatunk. A pályázatok közül
van amelyik 100%-os támogatású, de van közöttük olyan is,
amely sikeresség esetén önerôt kíván. A korábban a Széchenyi
utca, Templom utca, Kolozsvári utca vízrendezésére, valamint
az Óvoda korszerûsítésére benyújtott pályázatainkról még nem
kaptunk értesítést. Az iskola tornatermének engedélyes tervei
elkészültek, a következô lépcsôben a kiviteli tervek elkészítése, és a közbeszerzési eljárás kiírása fog következni. Folyamatosan elkezdôdik a község belterületi utcáin az utcanév táblák
kihelyezése. Ezzel párhuzamosan reményeim szerint megérkeznek az igényelt házszámtáblák, és az igénylôk hamarosan megkapják. Szeretném megköszönni a község lakosságának, hogy
fegyelmezetten, és szolgálatkészen segítette az utca és házszámváltoztatásokkal kapcsolatos feladatokat. A kellemetlenségek
sajnos még nem értek véget, hiszen a település érintett utcáinak még csak fele van túl az adminisztrációs munkán. Az elmúlt idôszakban volt idôm más településekre elmenni, és olyan
szemmel nézelôdni, hogy ott milyen a közterületek és az ingatlanok állapota. Végül is nem voltam elégedetlen, ami nem jelenti azt, hogy nem kell a település külsô megítélésén javítani. Összességében az elmúlt években nagyon sokat javult az ingatlantulajdonosok hozzáállása, rendezettek a porták, és az ingatlanok elôtti részek. Néhány kivétel azért akad, akik igénytelenül élnek, és ehhez hozzátársul egy nagyfokú lustaság. Az a
tény, hogy valaki nehezebb körülmények között él, nem jogosítja ôt fel arra, hogy disznóólat csináljon a saját udvarából, az ingatlana elôtti közterületbôl. Szegényen is lehet az összegyûjtött
lim-lomot összerakni, az árkot kiásni, a füvet levágni. Mindent

el fogok annak érdekében követni, hogy ez a néhány ember rá
legyen kényszerítve arra, hogy rendet tegyen maga körül, mivel az ô rendetlenségük rombolja a többi szorgalmasan dolgozó
ember településének külsô megítélését. A napokban kaptam tájékoztatást arról, hogy várhatóan 2017 ôszétôl megkezdôdik a
Váli-víz rehabilitációja, ami emlékeim szerint valamikor 1980as évek végén volt utoljára. Ez a kb. két éves munka Ercsitôl
Bicskéig a Váli-víz növényzettôl történô megtisztítását, tározók
építését, a befolyó mûtárgyak felújítását, zsilipekkel történô ellátását fogja jelenteni.
Egyéb fontos dolog: TÜDôSZûRÉS
Képviselô-testületünket megkereste a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, hogy felajánlja segítségét a helyi tüdôszûrésre. Kapva kaptunk az alkalmon, és a képviselô-testület úgy döntött,
hogy az igényekhez alkalmazkodva a tüdôszûrés költségeit a
költségvetésünkbôl biztosítja. Ennek köszönhetôen az alábbi
feltételekkel jöhetnek a szûrésre az igénylést korábban benyújtók:
• személyi igazolvány, TAJ kártya
• s aját névre megcímzett, felbélyegzett boríték, melyen  szerepeljen a születési dátum ( az azonos nevûeket másképp nem
tudják beazonosítani) , egy címen lakó családtagoknak elég
egy boríték, de legyen rajta mindenkinek a neve, aki oda kéri
a leletet
• ha valakinek van tüdôbetegséggel kapcsolatos ambuláns lapja
vagy zárójelentése, az hozza magával
•h
 a valakit mûtöttek az elmúlt évben, és a mûtét elôtt készült
tüdôröntgen, az ne jöjjön szûrésre
• aki rendszeresen jár tüdôgondozóba, az se jöjjön a szûrésre
•E
 ü kiskönyvet ne hozzanak, mert abba nem tudnak pecsételni, a kb. két hét múlva megkapott szûrôvizsgálati lapot tudják
majd beletenni, vagy az orvos az alapján bepecsételi
A szûrés pontos idôpontjáról, és helyérôl várhatóan 2017. június elején kapnak értesítést az érintettek, mely a Baracskai Polgármesteri Hivatalból kerül kiküldésre. A tüdôszûrôvel kapcsolatban felmerülô kérdések esetén érdeklôdni lehet a Baracskai Polgármesteri Hivatal titkárságán, a 22/454-050 /1. melléken.
Boriszov Zoltán
				
polgármester

K é p v i s e l ô -t e s t ü l e t i h í r e k
A március 30-án megtartott ülésen minden képviselô részt vett. A Fejér Megyei
Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatala részérôl Dr. Varga Márta vezetô
helyettes volt jelen.
Tárgyalt napirendi pontok és meghozott
döntések: (A döntések meghozatala egyhangú szavazatokkal történt, az eltérô
szavazatok név szerint vannak jelölve.)
– Elfogadásra került a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti eseményekrôl szóló polgármesteri tájékoztató.
– A testület elfogadta a mûvelôdés
szervezô 2017. évi falunapi program ter-

vezetét azzal, hogy az elhangzott javaslatok alapján a soron következô ülésre készítse el a részletes programtervezetet.
– Döntés született arról, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton a belterületi utak és járdák fejlesztésére nyújt
be pályázatot a testület.
– Határozat született, hogy az önkormányzat részt kíván venni a Martonvásár
Város Önkormányzata által benyújtandó
az Emberi Erôforrás Fejlesztési Operatív
Programban kiírt „Humán Szolgáltatások
Fejlesztése térségi szemléletben„ címû
felhívásra konzorciumi formában (EFOP1.5.2-16) a konzorcium tagjaként. Felhatalmazást kapott a polgármestert, hogy a

konzorciumi szerzôdést és egyéb dokumentumokat aláírja, és a szükséges nyilatkozatokat megtegye.
– A képviselô-testület úgy határozott,
hogy az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés
fejlesztése- intézményi férôhely kiváltás”
EFOP-2.2-17 kódszámú projektben nem
kíván konzorciumi tagként részt venni.
A pályázó Szociális és Gyermekvédelmi Fôigazgatóság részére egy darab szolgáltató ház megépítésére értékesíti a 477
hrsz-ú 1834 m2 nagyságú ingatlant egy
szolgáltató épület megépítésére pedig a
473 hrsz-ú 1906 m2 nagyságú ingatlant.
Az ingatlanok értéke értékbecslô útján
kerül megállapításra.
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– Módosításra került az egészségügyi
alapellátási körzetekrôl szóló rendelet.
– A települési szilárd hulladék gyûjtésérôl
és elszállításáról szóló önkormányzati
rendelet módosítására tett javaslatot nem
támogatta a képviselô-testület.
– Felülvizsgálatra és elfogadásra került az
önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
és jóváhagyásra került a 2017. évi közbeszerzési terv.
– Úgy határozott a testület, hogy a költségvetésben maradványként szereplô
1.500.000 Ft Környezetvédelmi Alap
összegét a Faluház udvarán zöldfelület
fejlesztés és fásítás célra kívánja felhasználni.
– Elfogadásra került a Transfekál Kft. beszámolója, melyet a nem közmûvel össze
gyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtése
szolgáltatásról adott.
A képviselô-testület utasította a polgármestert, hogy az áprilisi testületi ülésre
kérjen be a Fejérvíz Zrt-tôl egy olyan beszámolót, amelyben szerepel, hogy 2016.
évben mennyi volt a szennyvíztelepre beszállított szennyvíz mennyisége és az a
mennyiség honnan került beszállításra.
A Fejérvíz Zrt. arra vonatkozóan is adjon tájékoztatást, mennyi olyan ingatlan
van, ahol nullás, vagy minimális a vízfogyasztás.
A testület kérte továbbá, hogy a Fejérvíz
Zrt. adjon tájékoztatást arra, milyen szagtalanító eszközöket használnak a Széchenyi utcai átemelôknél.
– A környezet védelmének általános
szabályairól szóló törvény elôírásának
megfelelôen elkészült és elfogadásra került a környezet állapotáról szóló tájékoztató. (A tájékoztató e lapszámban olvasható.)

– A képviselô-testület támogatja a térségi
fôépítész társulási formában történô alkalmazását, illetôleg a 2016. évi LXXIV.
törvény végrehajtásával összefüggô
egyéb feladatok, így az Arculati Kézikönyv társulási keretben történô elkészíttetését.
Elfogadásra került az önkormányzat közterületi térfigyelô rendszerének adatvédelmi, üzemeltetési és adatvédelmi szabályzata valamint a baracskai Faluházban
és annak udvarán mûködtetett elektronikus térfigyelô rendszer adatkezelési szabályzata.
Utasítást kapott a jegyzô, hogy nyilvántartásba vétel céljából a szabályzatot
küldje meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak
– Elbírálásra kerültek a Civil Alapra benyújtott pályázatok. (A megítélt pénzbeli
és természetbeni támogatásokról készült
kimutatás e lapszámban megtalálható.)
Tájékoztatást kapott a testület, hogy Huszár Lászlóné lemondott a Baracskai Kézimunka Szakkör vezetésérôl.
– Megtárgyalásra és elfogadásra került
a helyi autóbusz közlekedtetést végzô
KNYKK Zrt. 2016. évi beszámolója. A
417.000 Ft veszteségtérítés nem került
támogatásra, mivel a képviselô-testület
eddigi észrevételeire nem történt hatékony intézkedés. A képviselô-testület
szándéka, hogy a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására kiírt pályázaton részt vegyen,
az ott elnyert támogatás a KNYKK Zrt
részére átadásra kerül.
– A Medicopter Alapítványnak, mint
a Magyar Légimentôk Nonprofit Kft.
szerzôdéses támogatójának a 2017.
évi költségvetési tartalékkeret terhére

A közelgô GYERMEKNAP alkalmából
Baracska Község Önkormányzata képviselô-testülete szeretettel köszönti
és boldog gyermekkort kíván a településen nevelkedô ifjúságnak
„Szeresd a gyermeket! Ne legyen bús, komoly,
Szemének tükribôl játsszék örök mosoly.
Maradjon a gyermek: gyermek, míg csak lehet,
Majd érzi súlyosan ô is az életet.
Hintsen a kikelet tarka virágokat,
Daloljon a madár az árnyas lomb alatt.
Csörgesse a patak csillogva gyöngyeit –
Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!”
( Pósa Lajos )
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15.000 Ft támogatás került megállapításra.
– A testület tudomásul vette a lakbérhátralékok állásáról szóló jegyzôi tájékoztatását és azt a tényt, hogy a jövôben az
önkormányzat kintlévôségeire a Ptk. és
az Áht. szabályainak megfelelôen kamatot számol fel a Baracskai Polgármesteri
Hivatal.
– Elnapolásra került az önkormányzat
tulajdonában lévô beépítetlen ingatlanok
hasznosításáról szóló beszámoló, mivel a
tájékoztató hiányosan került kiküldésre.
– Pontosításra került a polgármester januárban meghatározott költségtérítése, mely illetményének 15%-a, azaz
82.260 Ft.
– A polgármesterek illetményének szabályozására vonatkozó törvény az alpolgármesterek tiszteletdíjának mértékét is érinti. A képviselô-testület a társadalmi megbizatású alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1-i hatállyal havi
bruttó 185.085 Ft-ban, költségtérítését
a törvényben meghatározott 15%-nak
megfelelôen 27.763 Ft-ban állapította
meg. (Becsei Andrásné személyes érintettsége miatt nem vett részt a szavazásban.)
– A Völgyvidék Vidékfejlesztési Közösség Kh. Egyesületnek, melynek Baracska Község Önkormányzata is tagja,
500.000 Ft visszatérítendô támogatás került megállapításra. Felhatalmazást kapott a polgármester a megállapodás aláírására.
– A Kozma Ferenc Általános Iskola
tornatemének gépészeti mûszaki ellenôri
feladatainak ellátására Huszár Gyula székesfehérvári egyéni vállalkozónak, a villamos mûszaki ellenôri feladatainak ellátására pedig a székesfehérvári székhelyû
Pawill 97 Bt-nek adott megbízást a testület.
– A tornaterem építéséhez területrendezésre volt szükség, ezért megosztási vázrajz alapján az 54/2 hrsz-ú 28078
m2 nagyságú szabadidôpark területébôl
2954 m2 nagyságú terület került biztosításra az 54/1 hrsz-ú általános iskola területéhez.
– A rendelési idô tekintetében módosításra került a GINGIVA Bt-vel kötött fogászati feladatellátási szerzôdés.
– A testület megerôsítette korábbi döntését, miszerint a baracskai 223 hrsz-ú ingatlan nem áll helyi védettség alatt.
– Zárt ülésen egyedi helyi adómentesség iránti kérelem elutasításáról született
döntés.
Az április 7-én megtartott rendkívüli ülé-
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sen nem volt jelen Tóthné Dr. Kolumbán
Ottilia képviselô.
– Döntés született a baracskai 782/2
hrsz-ú, 279 m2 területû, Kossuth u.
38. szám alatti ingatlan megvásárlásáról. Felhatalmazást kapott a polgármester, hogy az értékbecslést végeztesse el,
ezt követôen kösse meg az adásvételi
szerzôdést. A vételár meghatározott része az adásvételi szerzôdés megkötésekor,
a vételár második részlete pedig a 2018.
évi önkormányzati költségvetésbôl kerül kifizetésre. (Igennel szavazott: Becsei
Andrásné, Csapó András, Dr. Herczeg József, Dr. Mayer András, Pintérné Bernyó
Piroska, tartózkodott: Boriszov Zoltán.)
– A testület úgy határozott, hogy megrendeli a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mobil Tüdôgondozó és Szûrôállomás
Központ ajánlata alapján - a lakosságtól
visszaérkezett igények szerint - maximum
3 alkalommal a tüdôszûrô szolgáltatást.
Az alkalmankénti 75.000 Ft összegû szolgáltatás a költségvetési tartalékkeretbôl
kerül kiegyenlítésre.
Az április 27-én megtartott ülésen nem
vett részt Dr. Mayer András képviselô.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Marton
vásári Járási Hivatala részérôl  Dr. Varga
Márta vezetô helyettes volt jelen.
Tárgyalt napirendi pontok és meghozott
döntések:
– Elfogadásra került a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti eseményekrôl szóló polgármesteri tájékoztató.
– Módosításra került az avar és növényi hulladék nyílttéri égetésérôl szóló
15/2014. (VII.04.) önkormányzati rendelet. A május 3-án életbe lépô módosítás
szerint a napi égetést szerdán 9.00-19.00
óra, vasárnap 15.00-19.00 óra közötti idôszakban lehet végezni, kivéve pünkösd és húsvét vasárnap.
– Felülvizsgálatra került a lakások és helyiségek bérleti díja és úgy határozott a
testület, hogy a díjakat nem módosítja.
– Elfogadásra került a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi mûködésérôl, fel-

adatainak ellátásáról és megvalósulásukról szóló jelentés és a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016.
évi tevékenységérôl szóló beszámoló.
– Jóváhagyásra került az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2016. évi
mérlegbeszámolója és eredmény kimutatása azzal, hogy a testület kimutatást kér
a Kft. követelés kötelezettség állományának konkrét tartalmáról valamint tájékoztatást a bevételcsökkenés okáról.
– Döntés született, hogy a pályázati kiírásnak megfelelô 295 m hosszúságú, 107
hrsz-ú Rózsa utca és a 80 m hosszúságú,
393/3 hrsz-ú Kertész utca továbbá a Kossuth utca 44 házszámtól a 82 házszámig
tartó 570 méternyi járda felújítására kerül benyújtásra pályázat.
– A 488 hrsz-ú Kalász utca javítására érkezett lakossági kérelem tárgyalása a félévi költségvetés zárását követô idôszakra,
szeptember 30-áig került elnapolásra.
– A települési adó mérséklése iránti földtulajdonosi kérelemre úgy határozott a
testület, hogy a földtulajdonosok észrevételeit a 2018. évi költségvetés összeállítása során figyelembe kívánja venni, a napirendre a 2017. októberi soros testületi
ülésen visszatér.
– Megtárgyalásra került a beépítetlen önkormányzati ingatlanok hasznosításáról
szóló elôterjesztés. Megbízást kapott a
polgármester, hogy a mûvelést végzô személyekkel 3 Ft/m2 bérleti díjért kössön
haszonérleti szerzôdést.
– A testület tudomásul vette a Fejérvíz Zrt.
beszámolóját, melyet a szennyvíztelepre beszállított szennyvíz mennyiségérôl
és beszállítási helyérôl adott. Mivel az
alacsony vízfogyasztással rendelkezô ingatlanokról adott tájékoztató pontosítá-
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sa folyamatban van, így annak értékelése a soron következô ülésen kerül napirendre.
– Mivel az iskola tornatermének villamos
mûszaki ellenôri feladatainak ellátására kijelölt vállalkozással a szerzôdés nem
jött létre, a feladat ellátására újabb 3 árajánlat bekérésérôl született döntés.
– Az iskolai tornaterem kiviteli terveinek
elkészítéséhez szükséges talajmechanikai
vizsgálat elvégzésére a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezôbb ajánlatot tevô
tatabányai székhelyû Geoszféra Geológiai Kft. került kiválasztásra. Felhatalmazást kapott a polgármester a vállalkozási szerzôdés aláírására.
– A pályázati összeg változása miatt módosításra került a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
kódszámú pályázat elkészítésével kapcsolatos megbízási díj összege.
– Egy magánszemély kérésére hozzájárulását adta a képviselô-testület, hogy a
Kossuth u. 32. szám alatti orvosi rendelô
falára 2017. augusztus 26-án egy napra
ideiglenes jelleggel egy darab emléktábla
kerüljön elhelyezésre.
– Elutasításra került a márciusban alakult
Fürge Ujjak Kör térítésmentes helyiséghasználatra vonatkozó kérelme, mivel az
a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati határidôt követôen került benyújtásra.
– Zárt ülésen döntés született arról, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Fôigazgatóság által pályázat útján
építendô szolgáltató ház és szolgáltató épület megvalósításához használatba
adásra kerülnek a 477 és 473 számú ingatlanok.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Térképek az új utcanevekrôl
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az alábbi helyeken találhatók olyan térképek, amelyeken fel vannak tüntetve az új utcanevek:
– Kossuth utca községháza buszmegálló várójában
– Kossuth utcai sportpálya kerítésén
– Rákóczi utcai Átjáró köznél lévô hirdetôtábla hátoldalán

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
84/2017. (III.30.) határozatának melléklete

Tájékoztató a környezet állapotáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51.
§ (3) bekezdése szerint: „46. § (1) A települési önkormányzat (Budapesten a Fôvárosi Önkormányzat is) a környezet vé-

delme érdekében (…) e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább
évente egyszer tájékoztatja a lakosságot,
(…) 51. § (3) A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról
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a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente
tájékoztatja a lakosságot”.
Maga a hivatkozott törvény kiemelten jelentôséget tulajdonít az ember és környezete harmonikus kapcsolata kialakításának, valamint a fenntartható fejlôdés környezeti feltételei biztosításának.
Baracska Község Önkormányzatának feladata többek között,
hogy figyelemmel kísérje és értékelje a település környezeti állapotát, segítse az itt élôk és a vállalkozók környezetvédelmi, természetvédelmi tevékenységét, igény esetén kapcsolattartó szerepet vállaljon a különbözô szervezetek, intézmények között.

A környezeti elemek állapota
Táj és természetvédelem
Az elôzô évi tájékoztatáshoz képest lényeges változás nem
történt. Továbbra is cél – a helyi rendezési terv felülvizsgálatakor is –, hogy helyi védettség alá kerüljön a Váli-víz völgye
a hozzá kapcsolódó érintetlen legelôkkel, rétekkel. Továbbra
is fontos lenne a tájkép védelme érdekében az M7-es autópálya melletti táj védelme, beépítésének megtiltása.
Folyamatosan végezzük a közterületeken a fásítást, illetve a
meglévô növényzet ápolását, gondozását, szükség szerinti pótlását. Rendszeresen szervezünk különbözô hulladékgyûjtési
akciókat, hogy minél kevesebb legyen az illegális hulladék
elhelyezésébôl eredô természeti károsodás.
Támogatjuk a helyi óvodások és általános iskolások környezetvédelmi nevelését.
Infrastruktúra
A korábbi tájékoztatás óta nem történt változás, továbbra is
elmondható, hogy a vezetékes ivóvízzel, vezetékes telefonhálózattal, csatornahálózattal rendelkezik a település, mely
szolgáltatások lefedettsége szinte 100 %-kos. A 2016-os évben a terveknek megfelelôen javult az utak állapota. A régi
utak kerültek felújításra, illetve újak kerültek megépítésre.
Az útépítéshez az önkormányzat hitelt vett igénybe.
Levegô minôsége
Az önkormányzat folyamatosan gondozza a 2015-ben ültetett 100 db Oxifát, az ültetvény pótlására és bôvítésére 2016ban újabb 80 db Oxifa került beszerzésre és elültetésre.
A levegôtisztaság minôségének további javítása érdekében az
elmúlt évben több száz egyéb facsemete került elültetésre önkormányzati ingatlanon.
A Keve-Sertés Kft. sertéstelepérôl idôszakonként beáramló
bûz miatt birtokvédelmi eljárás van folyamatban.
Zaj- és rezgésvédelem
A településen a legjellemzôbb zaj- és rezgésterhelés továbbra is elsôsorban a 7. fôközlekedési út kb. 300 méteres körzetében mérhetô, romlás ezen a téren az eltelt idôszakban nem
tapasztalható. Elhanyagolható mértékben, de idôszakosan a
nagyméretû mezôgazdasági gépek okozta zaj miatt vannak
elégedetlenkedô bejelentések. Az ipari zajvédelmi követelmények betartásának ellenôrzése a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság feladata. A szabadidôs tevékenységek, vendéglátó egységek, háztartási tevékenységek zajvédelmi követelményeinek betartása évrôl évre javul. A szabadtéri rendezvények szervezôi mindent megtesznek annak érde-
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kében, hogy a rendezvények környezetében lakókat ne érje
káros zajhatás.
Víz- és talajvédelem
Felszíni és felszín alatti vizek állapotában jelentôs változás
szintén nem történt. Baracska község felszín alatti vízbázisa jó minôségû, a vízminôség folyamatos fenntartása érdekében a szükséges vízkezelési intézkedések és azok végrehajtása megtörtént. Továbbra is cél, hogy a szikkasztó jellegû
szennyvízelhelyezés megszûnjön, illetve az élôvízbe, közcsatorna hálózatba bocsátott szennyezôanyag-tartalomra vonatkozó elôírások, határértékek betartásra kerüljenek.
Felszíni vízelvezetés
A 2016. február elején tartott helyszíni ellenôrzés során a
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberei
megállapították, hogy több helyen nem a megfelelô irányba
lejt a vízelvezetô árok, ezért a csapadékvíz elfolyása nem biztosított. Az árkokban az átereszek néhol eltömôdöttek, a Széchenyi és a Kolozsvári utcában az ingatlanok elôtti csapadékvíz elvezetô árok nem szintezett, néhány helyen az ingatlan
elôtt nincs árok, máshol pedig túl mélyet készített az ingatlan tulajdonosa.
Az önkormányzat érdeke, hogy biztosítsa az árkok megfelelô
kialakítását, illetve a meglévôk megfelelô szintezését, hiszen
csak ezen feltételek megléte esetén tudnak az állampolgárok eleget tenni azon kötelezettségüknek – miszerint az árkok
tisztántartása, a víz szabad elfolyásának biztosítása az ingatlantulajdonos kötelezettsége –, mely kötelezettségük teljesítését számon tudjuk kérni.
Az elmúlt évben a Települési Operatív Program keretén belül pályázatot nyújtottunk be 200 millió forint értékben a település egy részét érintô felszíni csapadékvíz elvezetésére. Sikeres pályázat esetén megoldódna a Kolozsvári utca, a Templom utca és a Széchenyi utca vízelvezetése, valamint a Széchenyi utca felett egy külterületi övárok kerülne megépítésre.
A Rákóczi és a Petôfi utcából lezúduló csapadékvíz biztonságos elvezetése érdekében az elmúlt évben a Petôfi utcában árkolási munkálatokat végeztünk.
A Váli-víz medre belterületen, illetve külterületen is náddal
és sással benôtt és néhány helyen cserje található. A nyár folyamán a Váli-víz Baracska belterületén lévô szakaszán a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közfoglalkoztatottjai kézi
erôvel végeztek nád- és sásvágást, cserje eltávolítást. Értesülésünk szerint tervezés alatt áll a Váli-víz medrének kotrása,
tisztítása, melyre elôreláthatólag 2018. évben kerül sor.
Az önkormányzat tulajdonában álló baracskai 20 hrsz-ú
árokban a nyár folyamán szintén kézi erôvel - közfoglalkoztatás keretében - történt nád- és sásirtás. A meder eliszaposodását azonban csak gépi eszközzel lehet megszüntetni. A
szintezési gondok miatt erre a Váli-víz medrének kitisztítását
követôen kerülhet sor.
Február közepén a talaj lefagyása miatt az ónos és havas
esô következtében jelentkezô nagyobb csapadékmennyiség lefolyása okozott néhány utcában gondot. Több helyen
nagyteljesítményû szivattyúval végeztette el a vízátemelést
önkormányzatunk.
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2017. évi Civil Alapból nyújtott támogatások
Baracska Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésében
Civil Alapra 2.200.000 Ft került betervezésre.
A pénzbeli támogatásokra a költségvetésben tervezett keretös�szegig volt lehetôség, de minden pályázó – aki igényelt – részeCivil szervezet
Baracskai Erdélyi Közösség

sült pénzbeli támogatásban. A képviselô-testület a civil szervezeteket az általuk 2017. évre kért természetbeni támogatásban
részesíti. A természetbeni támogatások pénzbeli értéke a pályázati elszámolások alkalmával kerül meghatározásra.

Pénzbeli támogatás
—

Baracskai Keresztény
Családok Köre

180.000 Ft
– autóbuszköltségre 90.000 Ft
– étkezésre 70.000 Ft
– táborhelyre 20.000 Ft
Baracskai Dalkör
200.000 Ft
Dalos találkozó megrendezésére és
fellépésekre való utazási költségre
Nyugdíjas Klub
100.000 Ft
– Süssünk-süssünk versenyen könyv és
egyéb jutalmakra
– Nyugdíjas Klubok találkozóján való
részvételhez autóbuszköltségre
Baracskai Óvodás Gyermekekért 200.000 Ft
Közhasznú Alapítvány
családi nap megtartására
Árpád Nemzetség
320.000 Ft
Hagyományôrzô és Kézmûves
– ruházat és viselet készítésére, vásárlására
Közhasznú Egyesület
– családi és nyílt napok szervezésére, tartására

Természetbeni támogatás
1 alkalommalerdélyi találkozó megrendezésére
Faluház és tálaló edények, abroszok használata
—

– 1 alkalommal kemence használat
– heti 2 alkalommal Faluház használata
próbák megtartására
– 10 alkalommal Faluház használata
– 2018 év elején 3 alkalommal Faluház használata
– 1 alkalommal kemence használata

Családi nap megrendezéséhez 3 alkalom
mal Faluház és kemence használata
—

Pályázó

Igényelt pénzbeli támogatás

Igényelt természetbeni támogatás

Baracskai Vöröskereszt
Alapszervezet

—

Baracskai Polgárôrség

500.000 Ft
mûködési költségre
200.000 Ft
– Gyermeknapra 70.000 Ft
– Szüreti mulatságra 130.000 Ft

– Idôsek Napi rendezvény megtartására a Faluház
– 2 alkalommal taggyûlésre a Faluház
– Adománygyûjtésre 1 alkalommal a Faluház
– 3 alkalommal tanácsterem használata véradásra
—

Szülôk az iskoláért szervezôdés

„SZEVASZ” a Baracskai
Faluházért Közhasznú
Alapítvány

300.000 Ft
– gyermekek táboroztatásához

Baracskai Néptánc Csoport

200.000 Ft
– Családi Táncházra 110.000 Ft
– fellépô ruhák vásárlására 50.000 Ft
– Falunapi fellépésre zenekarral 40.000 Ft

– 2018. februárjában Faluház használata
farsangi vígasságra 10 óra.
– Egy osztály tanulóinak Anyák napi rendezvényre
Faluház használata 5 óra.
– Táboroztatáshoz a Faluház és környezetének használata 5 napra.
– Szilveszteri bálra Faluház használata 10 órára.
– Faluház használata 1x4 és 3x2 órára rendezvények és megbeszélések céljára.
– Heti 1 alkalommal Faluház használata táncórákra.
– Faluház 1 alkalommal családi táncház tartására.

Alpolgármesteri sorok

Tavaszi gondolatok a környezetünkrôl
Ahogyan éled a természet, úgy töltôdünk
fel mi emberek is energiával a hosszú hideg téli idôszak után. A zöldellô és virágzó növények, a csicsergô madarak mind
azt bizonyítják, hogy napi hangulatunkat
milyen jelentôs mértékben befolyásolja a
természet. Egyre gyakrabban tapasztalhatjuk azt is, hogy a szélsôséges idôjárás
milyen hatással van kedélyállapotunkra,

egészségünkre. A klímaváltozást mindannyian megérezzük.
A tavaszi hónapokban vannak a természettel kapcsolatos jeles napok: március
22-én a Víz napja, április 22-én a Föld
napja, május 10-én a Madarak és fák napja.
Csíkszentmihályi Mihály pszichológus
szerint: „Ha akadna elég ember, aki el-

hiszi, hogy a jövô legalább részben a saját
kezünkben van, nagymértékben nônének
túlélési esélyeink.” Ez a természethez
való viszonyunkra is igaz.
Az életvitelünk nyomot hagy a Földön,
épp ideje elgondolkodni azon, hogy a
mindennapi tevékenységek mennyire károsítják a levegôt, vizeket, élôvilágot,
élôlényeket. Életmódunk, döntéseink be-
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folyásolják, mennyit élünk fel a Föld javaiból. Sokkal nagyobb figyelmet kellene szentelnünk környezetünk védelmére, mert ha nem változtatunk a környezetünkhöz való hozzáállásunkon, veszélybe
sodorjuk az utánunk következô generációk létfenntartását, életminôségét.
A Föld édesvízkészlete nem kifogyhatatlan, körforgásának és tisztaságának
megôrzése érdekében nagyon tudatosan
kell gazdálkodni, hogy megôrizhetô legyen az a természet nyújtotta kincs, ami
az élet egyik alapvetô eleme. Ha nincs
víz, nincs élet.
A madarak ökológiai szerepe nagyon
sokféle. Élôhely, élelemszerzô táplálkozás
és számtalan egyéb vonatkozásban lehetnek fontosak, hasznosak. A színes, éneklô
madarak jó hatással vannak az emberre.
A fák oxigént termelnek, port szûrnek
meg, a zajvédelemben is szerepük van. A
fák zöldje nyugtatóan hat az emberiségre.
Egyre többen fedezik fel a természet
szépségét, az erdôkben tett gyalogtúrák,
a tiszta levegôjû területeken tett kerékpározások hozzájárulnak az egészség megóvásához.
Csak egy-két ötletet említek, hogy mindennapjainkban mit tehetünk Földünk és
az élhetôbb jövô érdekében:
– Az erôs vegyi anyagok helyett használjunk inkább természetbarát szereket
a mosogatáshoz, mosáshoz, takarításhoz
és a rovarok ellen. A kozmetikumoknál
is a természetes anyagúakat részesítsük
elônyben.

– Szabadtéri égetéssel csak azt az avart
és növényi hulladékot semmisítsük meg,
amit más módon nem tudunk hasznosítani. Inkább komposztáljunk, vagy a hulladékszállítást végzô közszolgáltató által
nyújtott lehetôséget, az ág- és zöldhulladék gyûjtést vegyük igénybe. Mûanyag
égetése tilos!
Felhívom a figyelmet néhány helyi problémára, melynek megoldásában kérem
a Tisztelt Lakosság segítségét annak érdekében, hogy tisztább, egészségesebb,
szebb környezetben élhessük napjainkat:
– A járdák és kerékpárutak melletti köztéri hulladékgyûjtôkbe csak az úti szemetet helyezzék el, a háztartásban összegyûlt
hulladékot ne abba vagy mellé rakják ki!
– Az üveg hulladékot (befôttes, italos) a
Baracskai Polgármesteri Hivatal udvari kapuja mellett elhelyezett 2 db zöld
színû szelektív üveggyûjtôbe lehet elhelyezni. A kapuk zárva találása esetén a
kerítésen keresztül átnyúlva könnyedén
behelyezhetô a gyûjtôedény nyílásába az
üveg. A kapu, kerítés és a gyûjtô elé vagy
mellé sem üveg, sem egyéb hulladék nem
helyezhetô el!
– Mûanyag palackot, csomagolóanyagot
zsákban a házhoz menô szelektív szállítási napon lehet és kell kihelyezni mindenkinek a saját ingatlana elé!
– A ruhagyûjtô konténerek mellett sem
zsákban, sem dobozban, sem szabadon nem lehet ruhanemût és egyéb tárgyat hagyni! Tilos és veszélyes! – de sajnos elôfordul, hogy néhány helyi személy
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még a gyûjtôedénybôl is kicincál holmikat, bekoszolva, esônek kitéve otthagyja
a nem tetszôt, ami használhatatlanná válik, szemetet képez.
A hulladékszállítást végzô szolgáltató
minden ingatlantulajdonosnak eljuttatta a szállítással kapcsolatos tudnivalókat, teendôket és azt a szállítási naptárt,
amely tartalmazza, hogy a különbözô
hulladékok elszállítását mikor végzik. A
kiküldött információ ugyan tartalmazza, azért felhívom a figyelmet, hogy ebben az évben a lomtalanítás a szolgáltatóval elôre egyeztetett napon évi egy alkalommal egyedi megrendelésre, házhoz
menô jelleggel történik, október 31-ig
bezárólag. A lomtalanítási igényt a várható idôpont elôtt 15 nappal elôre be kell
jelenteni a szolgáltatónak. Az egyeztetéskor szükséges megadni a lomtalanítás során elszállításra átadandó lom hulladék
várható mennyiségét.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
rövid idôn belül (lehet, hogy már a Kidoboló megjelenésének idején) minden feltételnek megfelelôen mûködni fog az a
térfigyelô kamerarendszer, amely rögzíti
a Faluházban és annak udvarán, az Emlékpark és játszótér környékén valamint
a hulladékgyûjtôk körüli területen történteket. Ezáltal tetten érhetôk és beazonosíthatók lesznek a közösségi együttélés
alapvetô szabályait megsértôk, akiknek
vállalniuk kell a jogkövetkezményeket.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Jegyzôi sorok

Eboltás
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az ebek veszettség elleni
kötelezô védôoltásának idôpontja: 2017. május 31. (szerda), 15.00 -18.00 óra
Helyszín:	a Községháza udvara
A pótoltás idôpontja:	2017. június 7. (szerda), 15.00-18.00 óra (helyszíne változatlan)

Baracska-Annamajorban az eboltás idôpontja: 2017. június 1. (csütörtök), 16.00 -17.00 óra
Helyszín:
Baracska-annamajor, mérlegház
Az oltás alapdíja: 4 000 Ft/eb (mely összeg magában foglalja a vakcinázás költségeit).
Ezen felül a kötelezô féreghajtás díja: a ) amennyiben az eb 30 kg testtömeg alatt van:
b) amennyiben az eb 30 kg testtömeg felett van:

250 Ft/eb
400 Ft/eb

A 3 hónapnál idôsebb ebek beoltása kötelezô!
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet értelmében az ebek veszettség elleni védôoltása az eb tulajdonosának kötelezô feladata. Fontos, hogy az eboltásra csak chippel ellátott
kutyát vezessenek fel, mert csak így vakcinázható!

Kérjük a kutyatulajdonosokat, hogy – az esetleges további problémákat, illetve bírság kiszabását megelôzendô –
a szolgáltatást vegyék igénybe!
Dr. Szeifert József hatósági állatorvos, Szeleczkyné Szabó Katalin jegyzô

Kidoboló
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Tisztelt
Lakosság!
Örömmel tájékoztatom
Önöket, hogy Barosné
Molnár Erika
kolleganôm részére – a
katasztrófavédelem
munkájának segítése,
támogatása érdekében
kifejtett kiemelkedô
tevékenysége elismeréseként
– a Polgári Védelem
Napja alkalmából
fôigazgatói ajándéktárgyat
adományozott
Dr. Góra Zoltán tûzoltó
vezérôrnagy úr.

Az elismeréshez szívbôl
gratulálunk és a
további munkájához jó
egészséget kívánunk!

Tisztelettel
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô

2017. május

Fa lu h á z

A Faluház majális képes beszámolója

Kidoboló
Faluház
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XXV. Baracskai Falunap
e s
e l ő z e t
Idén július 7–8 ra esik a Falunap.
Rengeteg programmal és sok zenével, meglepetésekkel és fôleg, de nem utolsó sorban
remek ételekkel várunk minden kedves baracskai érdeklôdôt!
Helyszín ezúttal is a Faluház környezete lesz.
Részletes program információval a lapunk következô számában jelentkezünk!

gy

lmiri
Irigy Hóna

si
Lagzi Lajc

Bereczki

Zoltán
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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: június 3., 4., június 24., 25.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8................................ (25) 505-790
Martonvásár: május 20., 21., június 10., 11.,
2462 Martonvásár, Budai út 11.......................... (22) 569-146
Ráckeresztúr: május 27., 28., június 17. 18.
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
Hasznos
információk
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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

Falugazdász
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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 kislányomnak, Jolikának
nagyon sok boldog szülinapot kívánunk!
Sok szeretettel, Zotyi, Kitti, Zoli, Apád, Anyád és Bátyád

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
KOMÁROMI JÁNOS temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban
együttérzésüket fejezték ki.
Gyászoló család

Impresszum

Glaszhütter Anett............................................ (70) 436-2449
Megjelenik: havonta | Felelôs kiadó: Baracska Község Képviselô-testülete | Szerkesztôség: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.; telefon: (22) 454-050;
e-mail: kidobolo@baracska.hu | Szerkesztô bizottsági tagok: Pintérné Bernyó Piroska, dr. Herczeg József, Kupi Gábor | Tördelés: hammergrafika.hu
| Hirdetésfelvétel: az Önkormányzat épületében. Kérjük, hogy az újságban megjelentetni kívánt írásokat gépelve, lehetôség szerint elektronikus adathordo
zón a fenti idôpontig juttassák el a szerkesztôségbe. Lapzárta után a szerkesztôségbe eljuttatott írásokat nem áll módunkban megjelentetni.
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