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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 május 29-én megtartott ülésen minden
képviselô-jelen volt. A Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatala részérôl Dr. Varga Márta hivatalvezetô
helyettes vett részt.
Tárgyalt napirendi pontok, döntések:
– Elfogadásra került a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti eseményekrôl szóló tájékoztató.
– Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 2016. évi költségvetésének
módosítását követôen az önkormányzat és a polgármesteri hivatal összevont
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet 714.816.324 Ft bevételi fôösszeggel és 346.928.730 Ft kiadási fôösszeggel került elfogadásra. A
záró pénzkészlet tartalmazza az iskolai tornaterem építéséhez kormányhatározat alapján kapott 270 millió Ft-ot
(ennek felhasználására 2017-ben kerül
sor), továbbá a 2017-es évre kapott állami normatíva elôleget, illetve a 2016.
évben fennmaradó egyéb kötelezettségeket, pl. béreket, szállítói számlákat, helyi
adó túlfizetés miatt visszautalandó ös�szegeket.
– A Baracska-Kajászó-Vál Viziközmû Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetô Intézményi Társulás 2016. évi költségvetésének módosítását követôen a Társulás 2016. évi költségvetésének teljesítése 27.527.938 Ft bevételi fôösszeggel és
27.527.938 Ft kiadási fôösszeggel került
elfogadásra. A költségvetési maradvány
0. Mivel a Társulás 2016. december 31ével megszûnt a továbbiakban a feladatellátással kapcsolatos gazdálkodást gesztor
önkormányzatként Baracska Község Önkormányzata látja el.
– Megalkotásra került a partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló helyi rendelet. (A rendelet megtalálható e lapszámban.)
– Módosításra került a közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirôl szóló
16/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet. (A rendelet megtalálható e lapszámban.)
– A magasabb szintû jogszabályokhoz, a
helyi tapasztalatokhoz és a helyi rendeletnek a gyakorlathoz való igazítása végett újjáalkotásra került a közterületek
elnevezésérôl, azok jelölésérôl és a házszámozás szabályairól szóló helyi rendelet. (A rendelet megtalálható e lapszámban.)
– Elfogadásra került a Gárdonyi Rendôr

kapitányság vezetôjének Baracska 2016.
évi bûnügyi és közbiztonsági helyzetérôl
adott írásos beszámolója, melyhez szóbeli
kiegészítést adott a PIT Bizottsági ülésen.
– Megtörtént a Falunapi programok
végsô egyeztetése és elfogadása. Kiválasztásra került a hangtechnikai szolgáltatást és a fedett színpadot biztosító vállalkozás.
– Megvitatásra és elfogadásra került a
2016. évi Könyvtárellátási Szolgáltatási
Rendszerrôl szóló beszámoló, amely részletesen tartalmazza a baracskai könyvtári,
információs és közösségi helyre vonatkozó adatokat.
– Elfogadásra került a Baracskai Bóbita Óvoda Alapító Okirata és az
óvodavezetôi munkakör betöltésére irányuló pályázati kiírás.
– Jóváhagyásra került a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és a
Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalása. (A módosítás az óvodai
ellátás és a fogászati ügyeleti rendszer területét érinti.)
– Elfogadásra került az önkormányzat
2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló valamint a Szent László Völgye Segítô Szolgálat 2016. évi szociális
és gyermekvédelmi tevékenységérôl szóló beszámolója.
– Módosításra, illetve kiegészítésre került a közösségi együttélés alapvetô szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeirôl szóló 16/2016.
(X.28.) önkormányzati rendelet. (A rendelet megtalálható e lapszámban.)
– Döntés született arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt helyi
közösségi közlekedés támogatására szóló
felhívásra ebben az évben is benyújtásra
kerül a pályázat.
– Elfogadásra került a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016.
évi gazdálkodásáról szóló beszámolója.
– Felülvizsgálatra került a Helyi Esély_
egyenlôségi Program és megállapítást
nyert, hogy a betervezett intézkedések idôarányosan megvalósultak, ezért a
HEP változatlan formában lett jóváhagyva.
– Egyhangú igen szavazatokkal kerültek elfogadásra az I. és II. számú körzet háziorvosainak, a fogorvosnak és a
védônônek a 2016. évben végzett munkáról szóló beszámolója.
– A testület tudomásul vette a jegyzô tájékoztatóját, miszerint a fiatalok elsô lakás-

hoz jutásának helyi támogatására a rendeletben meghatározott határidôig 2017.
évben nem érkezett kérelem.
– Elfogadásra került az adóztatási
tevékenységrôl szóló jegyzôi beszámoló.
– A Kozma Ferenc Általános Iskola tornatermének villamos mûszaki ellenôri feladatainak ellátására a legkedvezôbb árajánlatot adó székesfehérvári székhelyû
Alba-Trezor Villamos Biztonságtechnikai
Mûszaki és Mérnöki Szolgáltató Kft. került kiválasztásra és felhatalmazást kapott
a polgármester a vállalkozási szerzôdés
aláírására.
– A képviselô-testület egyetértését adta,
hogy a baracskai sportteleptôl délre esô
terület településrendezési eszközei módosuljanak. A módosítás a 032/5, 032/6,
032/8, 032/13, 032/48 és a 370 hrsz-ú
ingatlant érinti.
– A jelzôrendszeres házi segítségnyújtás
biztosítása feltételrendszerének részletes
ismeretében úgy döntött a testület, hogy
ezt a szolgáltatást nem kívánja megszervezni.
– Elfogadásra került a javaslat, hogy az
Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi
Központ Nonprofit Kft. fenntartásához
és mûködéséhez a tagönkormányzatok
támogatása 25%-ban lakosság arányosan, 75%-ban igénybevétel alapján kerüljön meghatározásra. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy döntését a
Kft. taggyûlésén szavazatával képviselje.
– A képviselô-testület támogatta, hogy
az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. pályázatot
nyújtson be az EFOP-2.2.19-17 kódszámú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások
fejlesztése” címû felhívásra.
– Elfogadásra került a belsô ellenôr jelentése, amely Baracska Község Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal
2016. évi ellenôrzésérôl készült.
– A rendelési idôt érintôen módosításra
került a fogorvosi feladatellátásra kötött
szerzôdés.
– Az energiahatékonysági intézkedési terv elkészítésére a gödi székhelyû
Wattmaneger Kft-t került kiválasztásra
és felhatalmazást kapott a polgármester a
vállalkozási szerzôdés aláírására.
– Döntés született az Agárdi Popstranddal történô 2017. évi Együttmûködési
megállapodás megkötésérôl.
– Zárt ülésen „Baracska Közéletéért”
emlékérem adományozásáról született
döntés.
Becsei Andrásné
alpolgármester
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Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
8/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésérôl, azok jelölésérôl
és a házszámozás szabályairól
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, a Mötv. 13. § (1) bekezdés 3. pontjában
és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következôket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1.§ (1) A rendelet hatálya Baracska község közigazgatási területére terjed ki.
(2) Baracska község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított
közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. Közterület: az épített környezet kialakításáról és védelmérôl
szóló törvény szerinti közterület
2. Közterületnév: a központi címregiszterrôl és a címkezelésrôl
szóló kormányrendelet szerinti közterületnév
3. Házszám: a központi címregiszterrôl és a címkezelésrôl szóló kormányrendelet szerinti házszám.

II. Fejezet
A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok
3. § (1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének hatáskörébe tartozik.
(2) Az újonnan létesített közterület nevét haladéktalanul meg
kell megállapítani.
(3) Az utcák, épületek közötti szerviz utakat, gyalogutakat,
mezôgazdasági célú utakat nem szükséges elnevezni.
4. § (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni és
elôtérbe kell helyezni Baracska község jellegére, történelmére,
hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, sajátosságaira, vagy a közterületnek a
településen belüli elhelyezkedésére utaló névadást.
(2) A személyrôl történô elnevezés során törekedni kell arra,
hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki
a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket
szerzett, tevékenysége a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását
szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy
b) élete, munkássága Baracska községhez vagy a térséghez
kötôdik, hozzájárult Baracska, vagy a térség fejlôdéséhez,
vagy példa értékû lehet Baracska község lakói számára.
(3) A közterületek elnevezésének megválasztásánál figyelemmel kell lenni a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm.
rendeletben foglaltakra azzal, hogy a különbözô helyrajzi számon lévô, de természetben egymás folytatásában elhelyezkedô
azonos típusú közterületek viselhetnek azonos nevet, azonban
ez esetben a házszámozást is ennek megfelelôen, folytatólagosan kell kialakítani.

5. § A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
a) polgármester,
b) önkormányzati képviselô,
c) képviselô-testület bizottsága,
d) Baracska községben bejelentett lakcímmel rendelkezô állampolgár,
e) Baracska községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel
rendelkezô jogi személy.
6.§ A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést közzé kell
tenni, és a döntésrôl értesíteni kell az illetékes járási hivatalt, az illetékes ingatlan-nyilvántartási szervet, az illetékes
rendôrkapitányságot, a Magyar Posta baracskai hivatalát, az
illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságot, a martonvásári
mentôállomást és a közmû szolgáltatókat.

III. Fejezet
A házszám megállapítására vonatkozó szabályok
7. § (1) Az ingatlanokat 1-tôl kezdôdôen növekvô arab számozással kell házszámmal ellátni úgy, hogy az utca bal oldalán
lévô ingatlanok páratlan, a jobb oldalon lévô ingatlanok páros
számozást kapnak.
(2) Terek esetén – kialakításuktól függôen – a házszámozás
lehet 1-tôl kezdôdôen folyamatos, az óramutató járásával
megegyezô irányú, vagy számozható az (1) bekezdésben foglaltak szerint.
(3) A földrajzi okból csak az egyik oldalán beépíthetô utcák
házszámozása arab számozással 1-tôl kezdôdôen folyamatos.
(4) A közterületrôl közvetlenül meg nem közelíthetô ingatlanok házszámát a központi címregiszterrôl és a címkezelésrôl
szóló kormányrendelet rendelkezéseinek figyelembevételével úgy kell megállapítani, hogy a közterületrôl közvetlenül
megközelíthetô ingatlanok számozásának folytonosságát a
lehetô legkisebb mértékben zavarja.
(5) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel, utcával is
érintkezik, a házszámot arról a közterületrôl kell megállapítani, amely felôl az ingatlan megközelíthetô, amely közterületre
az ingatlan bejárata esik. Amennyiben ez több közterület esetében is igaz, akkor az ingatlannak a szélesebb közterület soron következô házszámát kell kapnia.
8. § (1) Új közterület kialakítása esetén a házszámokat a településközponttól a külterület irányába növekvô számozással
kell megállapítani.
(2) Kialakult számozás esetén a házszámokat a hagyományos
számozáshoz igazodva kell megállapítani úgy, hogy
a) telekmegosztás esetén az újonnan kialakult ingatlanok
esetén a telekmegosztással érintett ingatlan házszámához
egy / jelet és a magyar ábécé szerinti egyjegyû, ékezet nélküli, nagybetûs azonosítót kell kapcsolni (a továbbiakban:
alátörés) úgy, hogy az alátörést az alátörés nélküli házszám
megelôzze,
b) telekegyesítés esetén a házszámokat össze kell vonni.
(3) Alátörés alátörése nem engedélyezhetô.
(4) A (2) bekezdés a) alpontja esetén legfeljebb 4 alátörés alkal-
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mazható. Ha így a házszámok folytonossága nem biztosítható,
a közterületet újra kell számozni.
(5) Közterület újraszámozása esetén törekedni kell arra, hogy
a lehetô legkevesebb ingatlant érintse az újraszámozás. Ha a
házszámok folytonossága máshogy nem állítható helyre, alátörést kell alkalmazni, mely során figyelemmel kell lenni a (4)
bekezdésben foglaltakra.

IV. Fejezet
Névtáblák és házszámtáblák elhelyezése
9. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell
feltüntetni.
(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.
(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa
vagy használója a névtábla kihelyezését tûrni köteles.
(4) A névtáblák kihelyezésérôl, karbantartásáról, szükség esetén cseréjérôl, pótlásáról az önkormányzat gondoskodik.
10. § A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi
elnevezést feltüntetô névtáblákat, a változásról szóló döntést
követôen egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni, és az új elnevezést feltüntetô névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.
11. § (1) A házszámot jelzô táblát (továbbiakban: házszámtáb-
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la) az ingatlan utcafronti kerítésére vagy házfalára, az utcáról
jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelôjének,
ennek hiányában a tulajdonosának elhelyezni.
(2) A házszámtábla beszerzésérôl, kihelyezésérôl, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerinti cseréjérôl, pótlásáról az
(1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.

V. Fejezet
Záró rendelkezés
12. § (1) Ez a rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Baracska Község Önkormányzata Kép
viselô-testületének a közterületek elnevezésérôl, azok jelölé
sérôl és a házszámozás szabályairól szóló 20/2014. (IX. 26.)
önkormányzati rendelete.
(3) A rendeletet a folyamatban lévô ügyekben alkalmazni kell.
(4) A rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévô, a központi
címregiszterrôl és a címkezelésrôl szóló kormányrendelet szerinti felülvizsgálat következtében házszámváltozással érintett
ingatlanok esetében a 11. § (2) bekezdésétôl eltérôen a házszámtáblák beszerzésérôl az önkormányzat gondoskodik.
Boriszov Zoltán
polgármester 

Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvetô szabályairól, valamint
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirôl szóló
16/2016.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d)
pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. § (1a)
bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a következôket
rendeli el:
1.§ Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
a közösségi együttélés alapvetô szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeirôl szóló 16/2016.(X.28.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (1) bekezdés
c) pontja helyébe a következô rendelkezés lép:
„c) a napi égetést nem szerdán 9-19 óra, valamint vasárnap 15-19 óra közötti idôszakban (kivéve pünkösd és húsvét vasárnap) végzi,”
2.§ A R. 8. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következô rendelkezés lép:
„j) az égetést nem úgy végzi, hogy a keletkezô hô és füst a
környékében lévô zöld növényeket (fát, bokrot) ne károsítsa,”

3.§ A R. 16. § a) pontja helyébe a következô rendelkezés lép:
„16.§ A közösségi együttélés alapvetô szabályait megsérti
az az ingatlanhasználó, kezelô, ezek hiányában az ingatlan
tulajdonos, aki
a) a házszámot jelzô táblát az ingatlan utcafronti kerítésére vagy házfalára, az utcáról jól látható módon nem helyezi el,”
4.§ A R. 5. § (2) bekezdését a következô p) ponttal egészíti ki:
„p) a közterületbôl területet madzaggal, karó/cölöp, kô, autógumi és más tárgyak kirakásával – balesetveszélyt idézve
elô – lehatárol, elkerít”.
5.§ A R. 5. § (4) bekezdését a következô f) ponttal egészíti ki:
„ f) az engedély nélküli, valamint az engedélytôl eltérô közterület-használat esetén az ellenôrzést végzô által kitûzött
határidôn belül az engedély nélküli használatot, vagy az
engedélytôl eltérô használatot nem szünteti meg”.
6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követô napon lép hatályba és
az azt követô napon hatályát veszti.
Boriszov Zoltán
polgármester 

Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyzô

A rendelet kihirdetése megtörtént 2017. május 30-án.
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Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól
Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következôket rendeli el:
1.§ (1) Baracska Község településfejlesztési koncepciójának,
integrált településfejlesztési stratégiájának, települési arculati kézikönyvének, településképi rendeletének, valamint a településrendezési eszközöknek a lakossággal, továbbá érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal
történô véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrôl, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekrôl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kormányrendelet) és e rendelet szerint történik.
(2) E rendelet alkalmazásában:
a) állandó partnerek: a település lakossága, a településen ingatlannal rendelkezô magánszemélyek, az érdekképviseleti
szervek, érintett helyi önkormányzati szervek.
b) eseti partnerek: érintettség esetén a Kormányrendelet
elôírásainak megfelelôen a területi önkormányzat, a szomszédos települési önkormányzatok, továbbá a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek,
vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek.
(3) Az érdekképviseleti, a civil és gazdálkodó szervezet a véleményezési eljárásba a polgármesterhez a megadott határidôben
benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhet be, melyben meg
kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét,
képviselôjét, postacímét és email címét.
2. § (1) Az állandó partnerekkel történô véleményezési eljárás
során az állandó partnerek minimális tájékoztatási formáját az
1. melléklet tartalmazza.
(2) Az elôzetes tájékoztatás során a Kormányrendelet partnerségi egyeztetésre vonatkozó szabályai szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról,
az elôzetes tájékoztató elérhetôségérôl, az eljárás módjáról, a
véleményezés módjáról és annak határidejérôl.
(3) A véleményezési eljárás során a Kormányrendelet partnerségi egyeztetésre vonatkozó szabályai szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült
tervezet elérhetôségérôl, a véleményezési módjáról és annak
határidejérôl.
(4) Lakossági fórum esetén annak tárgyáról, helyérôl és
idôpontjáról elôtte legalább nyolc nappal a helyben szokásos
módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a
partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív, továbbá írásbeli jegyzôkönyv készül, melyben rögzíteni kell az elhangzott javaslatot, észrevételt, valamint a javaslattevô, észrevételezô nevét és címét.
(5) Amennyiben nincs lakossági fórum, a lakosság az észrevételeit, javaslatait a hirdetmény közzétételétôl számított
nyolc napon belül teheti meg a polgármesterhez címzett és a
jegyzôhöz írásban benyújtott szövegszerû, indoklással ellátott
véleményben.

(6) Az érdekképviseleti szervek írásban tehetik meg észrevételeiket, javaslataikat.
(7) A helyi önkormányzati szervek a képviselô-testület szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott módon tehetik meg észrevételeiket, javaslataikat.
3.§ (1) Az eseti partnerek körérôl az egyeztetési eljárást
megelôzôen a képviselô-testület dönt.
(2) Az eseti partnerek az egyeztetési eljárásról a Kormányrendelet partnerségi egyeztetésre vonatkozó szabályai szerinti az
elôzetes tájékoztatási, illetve a véleményezési szakasz tervezetének (dokumentációjának) megküldése útján értesülnek.
(3) Az eseti partnerek az egyeztetési eljárásban a polgármesterhez a megadott határidôben benyújtott szövegszerû, indoklással ellátott véleménnyel, észrevétellel, javaslattal élhetnek,
melyen meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselôjét, postacímét és email címét.
4.§ (1) A beérkezett vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indokolása, azok
dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási véleményekre vonatkozó, a Kormányrendeletben meghatározott szabályok szerint történik.
(2) A beérkezett véleményekrôl, javaslatokról készülô összefoglaló és az annak elfogadásáról szóló határozat az önkormányzat honlapján (www.baracska.hu) kerül közzétételre.
(3) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat, valamint az egyes településrendezési sajátos
jogintézményekrôl szóló önkormányzati döntéseket elfogadásukat követôen az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követô napon lép hatályba.
Boriszov Zoltán
Szeleczkyné Szabó Katalin
polgármester 
jegyzô
A rendelet kihirdetése megtörtént 2017. május 30-án.

Június elsô vasárnapja
Pedagógusnap

Június 13.
A magyar védônôk napja.

Július 1.
A köztisztviselôk és kormánytisztviselôk napja,
valamint a magyar egészségügyben dolgozók napja

E jeles napok alkalmából
Baracska Község Önkormányzata
Képviselô-testülete
tisztelettel köszönti a községben dolgozó
pedagógusokat, köztisztviselôket,
egészségügyi dolgozókat és védônôt.
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ALPOLGÁRMESTERI SOROK

Jubileumi köszöntô
Értesüléseim szerint a baracskai katolikus templomban július 2-án egy nem
mindennapi eseményre, aranymisére kerül sor. Az ünneplés oka pedig az, hogy a
falu szinte minden lakója által Béla Atyaként ismert Tóth Béla plébános urat 50
éve szentelték pappá. A plébános úr egy
jelentôs mérföldkôhöz érkezett, fél évszázada teljesít küldetést a Katolikus Egyházban. Igehirdetésébôl, áldásából sokan merítenek hitet és reményt, kapnak
támaszt életútjukon. Élete ezzel a küldetéssel és a szeretetszolgálattal teljesedett
ki. Fáradhatatlanul, jelenleg is több településen lát el papi szolgálatot. 1998 óta
tartó itteni jelenléte alatt a baracskai egyházközségben példamutatóan összetartó

közösség alakult ki, ez meglátszik a gyermekekkel való foglalkozásokon, táboroztatásokon, kirándulásokon keresztül a
segítôkészségen, a templom és környezetének felújításán, gondozásán is.
A plébános úr Baracska Község Önkormányzata képviselô-testületével is
együttmûködô, jó kapcsolatot tart fenn.
Annak ellenére, hogy lakóhelye nem
Baracskán van, amikor nem akadályozza egyéb hivatalos elfoglaltság, minden
meghívásunknak eleget tesz, jelenlétével megtiszteli a község vezetôit és lakosságát. Részt vesz a községi ünnepségeken, idôsek napján, az iskola tanévnyitó és tanévzáró rendezvényein. Az utóbbi években a Szent István napi községi

ünnepségeken ô szentelte meg az új kenyeret. Évrôl-évre készségesen ad helyet
templomukban, hogy a karácsonyi ünnepi mûsorok méltó körülmények között
kerülhessenek megtartásra.
Tisztelt Plébános Úr!
Baracska Község Önkormányzata Kép
viselô-testülete
nevében
tisztelettel gratulálok 50 éves papi szolgálatához. Köszönöm eddigi tevékenységét,
együttmûködô készségét. Kívánom, hogy
még hosszú éveken át jó egészségben tudja szolgálni a Katolikus Egyházat, híveit,
és nyújthasson hitet, reményt embertársainak.
Becsei Andrásné
alpolgármester

I S KO L A I H Í R E K

Megemlékezés névadónkról, Kozma Ferencrôl
A 2016-2017-es tanév elsô témahete Kozma Ferenc 190. születésének alkalmából megrendezett témahét volt, mely 2016.
szeptember 19-én kezdôdött és 23-án ért véget. A megvalósítás minden pedagógus és diák bevonásával történt Nyárainé
Boromisza Klára irányításával.
2017. július 7-én 18-kor emlékezünk meg a 25 éves Jubileumi
Falunap elôestéjén, a baracskai Temetôkertben Kozma Ferenc sírjánál, halálának 125. évfordulója alkalmából tartan-

dó koszorúzáson és az azt követô fáklyás felvonuláson 2017.
július 7-én 20.30 órától.
A Kidoboló hasábjain is külön kérem a Tisztelt Szülôket, támogassák gyermeküket abban, hogy az értesítô levélben leírtak szerint minél többen tegyék tiszteletüket e kiemelkedô, fontos eseményen!
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató

Kozma Ferenc (1826–1892) élete
1826. szeptember 19-én született a Somogy megyei Sôrnye pusztán. Apja, Kozma Ferenc, földbirtokos és ügyvéd volt
Kaposváron. Testvérbátyja Kozma Sándor, késôbbi fôügyész volt. Középiskolásként – Petôfihez és Jókaihoz hasonlóan – Pápán, a református gimnáziumban
tanult.
A gimnázium elvégzése után a belovai
katonai intézet hallgatója lett. 1843ban tiszti növendékként lépett be a 6.
(varasd-szentgyörgyi) határôr gyalogezredbe. 1845-ben felvették a bécsi nemesi testôrség állományába, mint hadnagy. Mivel hazafias érzelme mindennél erôsebb volt, 1848-ban a szabadságharc hírére – lovával együtt – hazaszökött és szeptember 27-én már a XVI.
honvéd zászlóaljban találjuk, mint honvéd fôhadnagyot. 1849. április 19-én a
nagysallói csatában megsebesült. Felgyógyulása után tovább harcolt a Kmetty
hadosztályban. A világosi fegyverletétel

után bujdosni kényszerült, majd a Fejér
megyei Baracskán telepedett le. Megházasodva, felesége – Domokos Judit – birtokán gazdálkodott tovább.
1861-tôl részt vett a megyei közéletben,
fôszolgabíróvá választották, de az alkotmányos élet megszûntével ismét birtokára vonult vissza. A provizórium alatt
a Budai Helytartótanács titkára, majd
1867-tôl az Földmûvelésügyi Minisztérium lótenyésztési fôosztályának vezetôje
volt.
1868-ban magyar-osztrák vegyes bizottság szállt ki Mezôhegyesre az ingó és ingatlan vagyon számbavételére. A magyar
bizottság vezetôje Kozma Ferenc volt.
1869. január 1-jén történt Mezôhegyes
végleges átadása magyar vezetésbe. Kozma Ferenc azonnal megkezdte a méntelepek ujjászervezését, nevezetesen Bábolnán tiszta arab, Kisbéren telivér angol, Mezôhegyesen és Fogarason többféle
kitûnô fajtát hozott be, s e nemes fajokból

elárasztotta az országot elsôrendû ménlovakkal. Az eredményeit megtekintô király 1872. májusban, ott helyben kinevezte miniszteri tanácsossá, ezt követte a
szent István-rend és több külföldi rendjel.
Sikeres mûködése legfényesebb eredménye volt az 1885. országos kiállításon felmutatott lókiállítás, mely a maga nemében páratlan volt Európában. Kozma legjobb munkatársa Mezôhegyesen Gluzek
Gyula igazgató és gróf D'Orsay Olivér
ménesparancsnok volt. Minden nyár elején végig szokta járni a ménestelepeket és
birtokokat, hogy a méneseket osztályozza és selejtezze, a gazdaságokat elrendezze. Ilyen szemleúton halt meg 1892. július 6-án Mezôhegyesen, ahol az 1898. május 23-án leleplezett, Zala György készítette díszes emlékszobra áll. Emlékszobrot emeltek neki Kisbéren is, Baracskán
pedig sírját közadakozásból készült oszlop jelöli.
Forrás:http://hu.wikipedia.org
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Boldogan éltek, míg meg nem haltak…

Így ér véget a legtöbb mese – a Hófehérke is. A jó elnyeri jutalmát, a gonosz
megbûnhôdik.
De nem abban a verzióban, amit mi adtunk elô…
Szokatlan volt, furcsa, kicsit horrorisz
tikus és bizarr. Talán ezért is történhetett
meg, hogy Székesfehérváron a XXVI.
Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón elsôre – önmagunkat
is meglepve – a megye legjobbjai lettünk.
Minden más csak ráadás volt:
…hogy Dombóváron a területi fordulón
saját rajongótábort szereztünk (akik azóta is zaklatnak minket).
…hogy Baracskán a legjobb formánkat

hoztuk (mert fejlôdôképesek vagyunk).
…és hogy azóta a Fejér Megyei Hírlapban is írtak rólunk (csupa jót és szépet).
Köszönjük
– Galántai Gáboréknak, hogy rendszeresen „felfegyvereztek” minket az
elôadásokra;
– Gráczer Lászlónénak, aki a lányokat
gyönyörû jelmezeivel „ruházta fel”;
– a Faluháznak, amiért lehetôséget adott
a helyi bemutatóra (Szánthó Andreának
külön is a fotókat, és a színpad berendezéséhez nyújtott segítséget);
– mindazoknak, akik eljöttek megnézni
az arany minôsítést szerzett darabunkat;
– és mindenki másnak – szülôknek, ta-

nároknak, rokonoknak, barátoknak –,
akik hozzájárultak nem szokványos
elôadásunk létrejöttéhez és sikeréhez.
Folytatás következik (hogy mi lesz, még
nem tudjuk, de lesz, az biztos)!
A Kozma Ferenc Színkör tagjai

KÖZÖSSÉGI HÍREK

„Mindent, Isten nagyobb dicsôcségére”
Szeretettel köszöntjük Tóth Béla c. kanonok atyát, pappá szentelésének 50.
évfordulója alkalmából!
Béla atya, 1944. április 6-án született
Budapesten, Máriaremetén szentelték
pappá, 1967. június 15-én.
1998-ban, Tóth Béla atyát nevezte ki a
székesfehérvári püspök, a megüresedett
plébániára, a baracskai Mindenszentek római katolikus templomhoz tartozó hívek lelkipásztorává. Az elmúlt 19 év alatt a
templomi orgona felújítása, a gyóntatószék felállítása, a templomkert egy részének a feltöltése, a templomtetô cseréje, a plébánia teljes felújítása, valamint a falunk központi részének, a
templomkert kerítésének újjáépítése fûzôdik mûködéséhez.
Az ô engedélyével, már évek óta, a falunk karácsonyi ünnepsége is a mi templomunkban kezdôdik.
A Faluházban történô nemzeti ünnepeink megemlékezésein is megjelenik, amikor teheti, hiszen négy falu lelkipásztori
teendôit kell ellátnia. Kölcsönös tisztelettel a református testvérek felé, az ökumenikus közeledésnek is részese.
A külsô, látható, látványos tevékenységek mellett inkább a csendes szolgálatot szereti. A szentmisék bemutatása, a szentségek
kiszolgáltatása: újszülötteknek a keresztség, az elsôáldozók és
szüleik gyóntatása és bérmálkozók bemutatása, a jegyesek felkészítése a házasságkötésre, gyóntatások, beteglátogatások, temetési szertartások elvégzése is a papi szolgálata része.
Béla atya lelkigyakorlatokat szervezett, a hívek lelki megúju-

lásáért, s ezekre vendég atyákat hívott. Vezetésével buszos zarándoklatokon vehettünk részt. Szorgalmazta a lelki és tudásbeli gyarapodást, a szentek életének bemutatásával, lelki olvasmányok, könyvek és fôként a Biblia napi olvasását, valamint
az egyházzenei képzést. Vendéggyóntatóról gondoskodik minden év nagy ünnepeire, hogy felkészülve tudjuk az ünnepeket
megélni. Több fiatal tanul(t) egyházi iskolában az ô bíztatására, papi javaslatára. Ma is sokan ministrálnak mellette, a Szentmiseáldozat bemutatás alkalmával. Az ô szolgálata alatt végül,
de nem utolsósorban, most már baracskai hívô közösség is elmondhatja magáról, hogy adott az Egyháznak szolgáló szerzetest, és reményeink szerint, újabb hivatás(ok) is ébredeznek fiataljaink között.
Az elmúlt idôszakban papi jelmondatához és Jézus Krisztus tanításához híven tevékenykedett: „Mit használ az embernek, ha
az egész világot megnyeri, de a lelke kárt szenved” Mt. 16.26.
A Jóisten kegyelme, szeretete és áldása maradjon a további szolgálatán! Imával köszönjük meg öt évtizedes hûségét a Jóistenhez.
Székesfehérváron, 2017. június 14-én, a Papszentelés keretében a jubiláló atyákat – többek közt Tóth Béla c. kanonok atyát
is köszöntötte Spányi Antal püspök úr. Béla atya Aranymisét
mutat be Kápolnásnyéken, 2017. június 25-én vasárnap, 10.00
órai kezdettel. Baracskán, 2017. július 1-jén, szombaton 14.00
órakor kezdôdô szentmisében adunk hálát érte.
A baracskai, Mindenszentek római katolikus templom közössége nevében:
Ragó Ferencné
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Koncert féláron!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Baracska Község Önkormányzata ebben az évben is kötött szerzôdés az Agárdi Popstrand fôrendezôjével. A mellékelt plakát szerinti koncerteken
minden baracskai lakos 50%-os kedvezménnyel vehet részt. A
kedvezményre való jogosultságot a helyszíni jegyváltáskor személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával kell igazolni. Jó szórakozást kívánunk a résztvevôknek!

2017. június

KIDOBOLÓ
Falunap

2017. június

Július 7., péntek
18:00
19:00
20:15
20:30

Koszorúzás a temetőkertben
Áldás Együttes (magyar népzene, folk rock zenekar)
Koszorúzás a faluháznál
Fáklyás menet az iskolához

Július 8., szombat

8:00 Kispályás labdarúgó torna a műfüves pályán
10:00 Főzőverseny a központban, baráti társaságok és civil közösségek részvételével
13:00	„Jó ebédhez szól a nóta.” Bognár Gyula magyar nóta műsora
14:15 Az Árpád Nemzetség Hagyományőrző és Kézműves Közhasznú Egyesület bemutatója
15:00 Zoltán Erika tánciskola növendékei
15:30 Galambos Lajos koncertje
16:30 Baracskai Néptánc Együttes bemutatója
Százszorszép Néptáncegyüttes előadása
Bor ászok Dalárda férfikar előadása
Baracskai Dalkör előadása
17:30	Polgármesteri köszöntő és eredményhirdetések, Emlékplakett átadása
18:00 Irigy Hónaljmirigy előadása
19:00 Tombolahúzás
19:45	„Készen állj” zenés táncos bemutató (Baracskai Dráma Klub)
20:00 A Bereczki Zenekar koncert előkészületei
21:00 Bereczki Zoltán élő koncertje
22:30 Jubileumi tűzijáték
23:00 Utcabál
Gyerekprogramok: Levendula játszóház (népies, tanyasi és szórakoztató játékokkal), dodzsem,
kicsiknek körhinta, légvár, arcfestés és henna, kézműves foglakozások
A változtatás jogát fenntartjuk! • Tombolatárgy felajánlásokat elfogadunk!

Falunapi főzőverseny
Várjuk baráti társaságok,
munkahelyi közösségek,
civil szervezetek,
intézmények jelentkezését.

Nevezési határidő:
2017. július 5.
Információ és jelentkezés:
a faluházban, nyitva tartási időben
Jelentkezőket korlátozott
számban tudunk fogadni.

A zsűri elnöke:
Héger Rudolf foodstylist
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KIDOBOLÓ
Egészségügy
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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.

Abban az esetben, ha a munkaszüneti/pihenô/ünnepnapok három vagy több napon át tartanak, abban az esetben az utolsó munkaszüneti/pihenô/ünnepnap vasárnapnak tekintendô, az
azt megelôzô napok pedig szombatnak az ügyeleti rendelési idô
tekintetében.

Gyógyszertári ügyelet
Ercsi: június 24., 25., július 15., 16., augusztus 5., 6.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8................................ (25) 505-790
Martonvásár: július 1., 2., 22., 23., augusztus 12., 13.
2462 Martonvásár, Budai út 11.......................... (22) 569-146
Ráckeresztúr: július 8., 9., 29., 30., augusztus 19., 20.
2465 Ráckeresztúr, Hôsök tere 4/5..................... (25) 455-812

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.

Háziorvosok

Fogászat

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

Fogorvosi rendelô címe: Baracska, Kossuth u. 17.
Fogszakorvosok: Dr. Megyeri Renáta, Dr. Óvári Péter
Bejelentkezés rendelési idôben:......................... (30) 2381-002
Hétfô: 7.00-15.00 óráig, kedd: 11.30-19.00 óráig, csütörtök:
7.00-15.00 óráig 7.00-11.00 óráig iskolafogászat.

Dr. Mayer András
Általános orvos
Háziorvostan szakorvos
Üzemorvostan szakorvos

Fogászati ügyelet
A települési önkormányzatoknak az egészségügyi alapellátás
körében a fogorvosi ügyeleti ellátásról is gondoskodnia kell.
Baracska Község Önkormányzata a fogorvosi ügyeleti ellátást
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás keretében
oldja meg. A Társulás a fogászati ügyelet ellátására 2017. június 1-i hatállyal az üllôi székhelyû Szép és Ép Fog Kft-vel kötött megállapodást.
A fogászati ügyelet helye: Érd, Budai út 3., földszint 2. szám
alatti fogorvosi rendelô.
Ügyeleti mobilszám: (20) 250 8583
A baracskai lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkezôk
2017. június elsô hétvégéjétôl – szükség esetén – a
pihenônapokon, munkaszüneti napokon, ünnepnapokon a
fenti fogászati ügyeletet kereshetik fel.
Az ügyelet ideje:
– szombaton 08.00 órától 16.00 óráig a rendelôben, 16.00
órától 08.00 óráig készenlét, telefonhívásra 20 percen belül rendelôben;
– vasárnap 08.00 órától 16 óráig rendelôben, 16.00 órától 00.00 óráig készenlét, telefonhívásra 20 percen belül
rendelôben;
– munkaszüneti, pihenô- és ünnepnapokon (amennyiben 3
vagy több nap) az utolsó nap esetében 08.00 órától 16.00
óráig rendelôben, 16.00 órától 00.00 óráig készenlétben, telefonhívásra 20 percen belül rendelôben;

Dr. Mayerné Dömény Magdolna
Körzeti ápolónô
Lukácsné Kovács Andrea
Körzeti ápolónô

MAYERMED Kft.
Telefon: (22) 580-017, (20) 9339-487

BARACSKA II. SZ. KÖRZET RENDELÉSI IDEJE
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 Éva
Tóth Erika
szakápoló
eü. asszisztens
Dr. Kolumbán Családorvosi Bt.
Telefon: (30) 395-4044, (22) 950-388

IDOBOLÓ
K
Hasznos
információk

2017. június

11

Hasznos információk
Fontosabb telefonszámok
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

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

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

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

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

Impresszum

• 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.

Velencei-tavi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.
2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38....................(22) 579-185;
.......................................................................(30) 74-34-903
Ügyfélfogadási idô: hétfô: 8-12 óráig, szerda: 7-19 óráig,
péntek: 8-12 óráig
Többlet-hulladékszállítási matrica a Baracska, Kossuth utcai
zöldségboltban Gyenei Mónika egyéni vállalkozónál vásárolható.

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

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

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.

Lapzárta: 2017. július 31. | Várható megjelenés: 2017. augusztus 15.
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