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POLGÁRMESTERI SOROK

Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt időszakban a meglévő nyertes és nem nyertes pályázatainkkal kapcsolatban sok éves információ lebeg a településen,
ezért szeretném Önöket újból tájékoztatni a 2018. évben várható fejlesztésekről. Elöljáróban azonban szeretném azt is leszögezni, hogy Baracska község polgármestere nem időjós és nem
is mindenható. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok esetben az időpontok, az elkészülési határidők nem rajtam múlnak, hanem jelentősen befolyásolják egy-egy eljárás során az ügyintézési határidők és a finanszírozási lehetőségek. Higgyék el, hogy a polgármester és a képviselők mindent megtesznek azért, hogy minél sikeresebb legyen a 2018-as évünk.
Sajnos a tornaterem építkezése nem a várt ütemben halad,
amely elsősorban annak tudható be, hogy a közbeszerzési eljárással meghirdetett építkezés lényegesen magasabb költséget
mutatott, mint amit az önkormányzatunk finanszírozni tudna.
Ezért a terveket módosítani, illetve átütemezni kellett. Ezek a
munkafolyamatok hosszú időszakot vettek el tőlünk. A várható
bekerülési költségről még mindig nem tudok konkrét adatokkal szolgálni, mivel a közbeszerzési eljárás még folyamatban van.
Mindezek ellenére kimerem jelenteni, hogy a tornaterem az idei
esztendőben megépül.
A Bóbita Óvoda felújításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtom:
A képviselő-testület meghirdette a kiviteli tervek elkészítését és
a legkedvezőbb ajánlattévőt meg is bízta a munkálatokkal. A kiviteli terveknek február 28-áig kell elkészülnie, majd ezt követi
a közbeszerzési eljárás lefolytatása. A kivitelezés végző időpontja 2018. október vége. Az óvoda pályázatával kapcsolatban kell
megjegyeznem egy szomorú tényt. Ez a tény igaz az iskolai tornaterem építésére is. A pénzügyi támogatás megítélésétől a ki-

vitelezésig olyan jelentős időszak telik el, hogy igencsak megváltoznak a tervezett és a megvalósulási időszak végéig az építési költségek. Ekkora intézményeknél a sikeres pályázattól,a tervezés megrendelésétől, a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig valamint a kivitelezés közel fél, nagyobb intézmény esetében egyéves folyamat.
2017. év végi jó hír, hogy a tavalyi év elején benyújtott útépítési pályázatunk a pótelbíráláskor 15 millió forint támogatást kapott. Ezt az összeget közel 6,5 millió Ft-tal kell a képviselő-testületnek kiegészítenie. Tudom furcsa dolog, de a pályázat arról
szólt, hogy meglévő szilárd burkolatú utak, járdák, hidak felújítása. Nem tudtunk tehát a meglévő 2-3 köves és földes utcánk
építésére pályázni. A pályázat alapján aszfalt burkolatot kap a
Rózsa utca, a Kertész utca valamint a katolikus templomtól a
Kossuth u. 82-ig terjedő gyalogjárda.
Továbbra is várjuk az értesítést 3 benyújtott pályázatunkkal kapcsolatban. Ezek: az iskolai konyha felújítása, a Faluház technikai eszköztárának felújítása és az iskola területén térségi alkotóház létrehozása.
A 2018-as év költségvetése az utóbbi idők pénzügyileg legfeszítettebb évét fogja jelenteni. Ez bizonyára ki fog hatni az önkormányzat által nyújtott támogatásokra, mindenféle felújításra, javításra. Valószínűleg a feszített költségvetés népszerűtlen
intézkedések meghozatalára is kényszeríti, mind a polgármestert, mind a képviselőtársaimat, de mindenkinek tudomásul kell
vennie, hogy az idei esztendőben a tornaterem építés, az óvoda
felújítás és az útfelújítás megköveteli tőlünk a „valamit valamiért” elv betartását. Kérem megértésüket.
Tisztelettel
Boriszov Zoltán
polgármester

K É P V I S E L Ô -T E S T Ü L E T I H Í R E K

A november 30-án megtartott ülésen nem vett résztBoriszov Zoltán polgármester és Pintérné Bernyó Piroska képviselő, PIT Bizottsági elnök. A
FMK Martonvásári Járási Hivatal részéről Szabóné dr. Militár Ágnesvolt jelen.
Tárgyalt napirendi pontok, döntések:
– Elfogadásra került a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti eseményekről szóló tájékoztató.
– Módosításra került az önkormányzat
2017. évi költségvetése, melyet a szeptember hónapban önkormányzati fenntartásba vett óvoda költségvetésének arányosítása és a polgármesteri hivatal köztisztviselői álláshelyeinek betöltésével
kapcsolatos változások tettek szükségessé. A változásokból adódó bérmegtakarí-

tások terhére egy keret került meghatározásra a köztisztviselők és egyéb alkalmazottak jutalmazására.
– A testület elfogadta Baracska Község
Önkormányzata, a Baracskai Polgármesteri Hivatal és a Baracskai Bóbita Óvoda
2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi időarányos felhasználásáról szóló tájékoztatót.
– Felülvizsgálatra került a helyi adókról
szóló 21/2016. (XI.28.) önkormányzati
rendelet.
– Felülvizsgálat alá esett a települési adóról szóló rendelet is, melynek módosítására nem került sor, mivel sem az aranykoronában történő sem a művelési ágak
szerinti megállapításra vonatkozó előterjesztés nem kapott minősített többségű
támogatást. (Az aranykorona alapú adó

megállapítására szavazott: Csapó András,
Dr. Herczeg József, Dr. Mayer András,
nemmel szavazott: Becsei Andrásné, tartózkodott: Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia.
A művelési ágak szerinti adó megállapítására szavazott: Becsei Andrásné, nemmel
szavazott: Csapó András, Dr. Herczeg József, Dr. Mayer András, tartózkodott:
Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia.)
– A testület kinyilvánította, hogy a
180/2005.(IX.27.) határozattal elfogadott Baracska Község településszerkezeti
tervét módosító – 219/2017.(IX.28.) határozatában foglaltakat továbbra is fenntartja és megerősíti az abban foglalt szándékát. A határozatban foglaltak alapján az
összhangba hozás végett módosításra került Baracska Építési Szabályzata (HÉSZ)
és Szabályozási Tervének megállapításról
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szóló 15/2005. (IX.28.) önkormányzati
rendelet.
– Elfogadásra került az önkormányzat
2018. évi belső ellenőrzési terve.
– Kihirdetésre került a „Baracska község
közigazgatási határain belül menetrend
szerinti autóbusz közlekedési hálózat működtetése 2018.” tárgyban lefolytatott
közbeszerzési eljárást eredménye, a nyertes a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adó KNYKK
Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-t. Felhatalmazást kapott
a polgármester, hogy a közszolgáltatási
szerződést kösse meg.
– Címváltozás miatt módosításra került
a Baracskai II. háziorvosi körzetre kötött
feladatellátási szerződés.
– Úgy határozott a képviselő-testület, hogy a Baracskai Bóbita Óvodába és a Kozma Ferenc Általános Iskolába járó gyermekeknek egyénenként
2.000 Ftösszeget biztosít karácsonyi ajándékozásra. Az ajándékok megvásárlására az intézményvezetők kaptak felkérést.
Az e célra fordítandó összeg mindösszesen 526.000,- Ft.
– Elfogadásra került a képviselő-testület
2018. I. félévi munkaterve. (Az ülésterv e
lapszámban megtalálható.)
– A testület tudomásul vette a Baracskai
Bóbita Óvoda Pedagógiai Programjáról,
Szervezeti és Működési Szabályzatáról,
a 2016. évben végzett munkájáról, valamint a 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó munkatervéről szóló tájékoztatást.
– A képviselő-testület megismerte a tulajdonában lévő épületek energetikai állapotáról szóló felmérést, valamint a
Wattmanager Kft. által megállapított
energia megtakarítási lehetőségeket és az
energia megtakarítási intézkedési tervet.
A testület vállalta, hogy az önkormányzat költségvetésébe lehetőségeihez mérten minden évben betervez egy összeget
az energiamegtakarítási beavatkozások
végrehajtására, továbbá javasolta, hogy az
öt éves intézkedési tervben a beruházást
nem igénylő rövidtávú beavatkozások
határideje 2017. december 31-ről 2018.
március 31-re kerüljön módosításra.
– Az érintett szülők írásbeli nyilatkozata alapján hozzájárult testületünk, hogy
2017. december 4-étől a 2017/2018-as
tanév végéig 4 fő kajászói lakóhelyű, a ba-
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racskai Kozma Ferenc Általános Iskolába járó tanuló felszállhasson a Kajászóról
reggel 7 óra 10 perckor induló tanyagondnoki buszra.
– A megjelölt indok alapján támogatta
testületünk, hogy a VHG. Kft. Felügyelő Bizottsági tagsági tisztségéből azonnali hatállyal visszahívásra kerüljön Kraszlán
György és helyette Kovács T. László kerüljön megválasztásra 2019. június 30.
napjáig szóló határozott időre.
–A
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00041
kódszámú „Épületenergetikai korszerűsítés a Baracskai Bóbita Óvoda épületén”
projekt kiviteli tervének 2018. február 28ig történő elkészítésével a legkedvezőbb
árajánlatot adó (bruttó 2.540.000 Ft) budapesti székhelyű Magyar Energia Centrum Kft. került kiválasztásra.
– A Prímás 2003. Bt. tulajdonosától érkezett, Kassai utcát érintő forgalomszabályozási tervvel kapcsolatos kifogást a képviselő-testület megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a korábban hozott 233/2017.
(IX.28.) határozatát változtatás nélkül fenntartja. (Igennel szavazott: Becsei
Andrásné, Csapó András, Dr. Herczeg
József, Dr. Mayer András, tartózkodott:
Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia.)
– Felkérést kapott a jegyző, járjon utána,
és adjon tájékoztatást a polgármesternek
arról, hogy a kereskedelmi egységeknél
parkolóhely biztosításra milyen jogszabály vonatkozik. Utasítást kapott a polgármester, hogy a hozzáférhető adatbázisból, és a jegyző által megadott jogszabályok alapján írásban tájékoztassa a kereskedelmi egységeket a parkolás szabályairól.
– Elutasításra került a polgárőrség kérelme, amely gépjárművükre történő fényhíd vásárlására irányult.
– A készenléti idő meghatározásával kiegészítésre került a hóeltakarítási szerződés tervezet. Felhatalmazást kapott a
polgármester a módosított szerződés aláírására.
– A közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó újabb ajánlatra úgy döntött a testület,
hogy továbbra is fenntartja a 255/2017.
(IX.28.) határozatában foglaltakat.A korszerűsítés lehetőségét a későbbiekben
még vizsgálja.
A december 28-án megtartott ülésen
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nem volt jelen Boriszov Zoltán polgármester.
Tárgyalt napirendi pontok, döntések:
– Az illetményalap megállapításáról szóló helyi rendeletben a Baracskai Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2018. január
1-jétől 52.177,- Ft-ban került megállapításra.(Igennel szavazott: Becsei Andrásné,
Csapó András, Pintérné Bernyó Piroska,
Tóthné dr. Kolumbán Ottilia, nemmel
szavazott: Dr. Herczeg József, Dr. Mayer
András a szavazás előtt távozott az ülésről.)
– Jóváhagyásra került a Települési Arculati Kézikönyv tervezete.
– Módosításra került a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása és
elfogadásra került az egységes szerkezetbe
foglalt Társulás Megállapodás.
– Tekintettel arra, hogy a GINGIVA Bt.
és Baracska Község Önkormányzata között fennálló fogorvosi feladatok ellátására irányuló feladatellátási szerződésmegkötése óta többször is módosításra került,
az a döntés született, hogy az hatálytalanításra kerül és 2018. január 1-i hatállyal új
szerződés kerül megkötésre.
– Elfogadásra került a tájékoztatás, miszerint a képviselő-testület minden tagja határidőre leadta a 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. (A beszámolók e
lapszámban és az önkormányzat honlapján olvashatóak.)
– Elfogadásra került a PIT Bizottság elnökének tájékoztatója, melyet a Bursa
Hungarica önkormányzati pályázatok
elbírálásáról adott. 7 fő főiskolán vagy
egyetemen tanuló baracskai fiatal számára
került megállapításra havi 4-5 ezer forint
közötti támogatás.
– Elfogadásra került az I/68 Baracska és térsége szennyvízelvezetés és –
tisztítás-SZV elnevezésű (azonosító: 2108581-1-003-00-12) víziközmű rendszer ellátásbiztonsági követelményeire vonatkozó megállapodás, mely Baracska,
Kajászó és Vál Községek Önkormányzatai között jött létre.
– A Kertész utca forgalmi rendjét érintő névtelen levélre az a döntés született,
hogy névtelen levéllel nem kíván foglalkozni a képviselő-testület.
– Sólya Istvánné és örököstársai megkere-
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sésére az a határozat született, hogy Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete a baracskai 464 hrsz-ú ingatlanban nem kíván tulajdonjogot szerezni.
– Képviselői kezdeményezésre az alpolgármester számára bruttó 200.000 Ft
jutalom került megállapításra. (Becsei
Andrásné nem vett részt a szavazásban.)
– A testület tudomásul vette azt a felhívást, miszerint Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő,
miniszterelnöki biztos adománygyűjtést
kezdeményezetta martonvásári Süle József és családja megsegítésére. Felkérést
kapott a polgármester, hogy a felhívásra a Kidoboló c. újságban, a község honlapján, illetve a hirdetőtáblákon jelentesse meg.
– Zárt ülésen kegyeleti támogatás megállapításáról született döntés.
(A döntések meghozatala egybehangzó
szavazatokkal történt, az eltérő szavazatok
név szerint kerültek közlésre.)

A december 1-jére meghirdetett közmeghallgatás határozatképtelenség miatt elmaradt. Jelen volt Becsei Andrásné
alpolgármester és Csapó András képviselő. A lakosság részéről 1 fő jelent meg.
Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia képviselő
az ülés berekesztését követően érkezett.
A Településképi Arculati Kézikönyvről
December elején elkészült Baracska Község Településképi Arculati Kézikönyvének
tervezete, melynek célja, hogy mindenki
számára érthető módon mutassa be településünk építészeti arculatának jellemzőit, épített és természeti értékeit, valamint
a lakókörnyezetünk minőségi alakításával
kapcsolatos elvárásait, javaslatait.
A tervezettel kapcsolatos vélemények, javaslatok megismerésére önkormányzatunk lakossági fórumot hirdetett2017.
december 4-ére a tanácsterembe, melyre a
kézikönyvet készítő Fehér Vártervező Kft.
településtervezője is megjelent. A lakosság részéről egyáltalán nem mutatkozott
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érdeklődés és a december 27-ig megjelölt határidőig sem érkezett észrevétel. Így
az a következtetés vonható le, hogy az itt
élők elfogadhatónak vélik, egyetértenek
a tervezettel. A Kézikönyv véleményezési dokumentációja megtekinthető volt a
Baracskai Polgármesteri Hivatalban és az
önkormányzat honlapján. A kézikönyvben számtalan képen és illusztráción kerülnek bemutatásra a község épített értékei, az eltérő karakterű településrészek, az
építészeti útmutató pedig a jó példákkal
nyújt segítséget az új épületek létrehozásához, hogy azok illeszkedjenek Baracska
településképéhez.
A Településképi Arculati Kézikönyv tervezetét képviselő-testületünk a 2017. december 28-án megtartott ülésén előzetesen jóváhagyta, végleges elfogadására a
további szakmai egyeztetéseket követően
kerül sor, előreláthatóan 2018. első testületi ülésén.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Képviselôi beszámolók
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény 32. § (1) k) pontja szerint a képviselő köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.
Baracska Község Önkormányzata képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (III.13.) rendeletének 46. §-a alapján a települési képviselő e tájékoztatási kötelezettségének írásbeli beszámolás útján tesz eleget, melyet
közölni kell az önkormányzat honlapján, valamint a Kidoboló című önkormányzati helyi lapban. A képviselő az írásbeli
beszámolóját a december havi soros ülésre terjeszti be. A 2017. december 28-i képviselő-testületi ülésre minden képviselő
beterjesztette beszámolóját, melyeket az alábbiakban olvashatnak:

Beszámoló a 2017. évben végzett képviselői - alpolgármesteri tevékenységről
Tisztelt Választópolgárok!
Immár 7 éve végzem aktívan és felelősségteljesen úgy a képviselői, mint alpolgármesteri megbízatásomból eredő feladataimat.
Télen-nyáron sok időt töltök a falu területén, ismerem minden
utcáját, látom és felmérem, hogy melyik részen, milyen teendők, megoldásra váró feladatok vannak. Már azt is természetesnek veszem, hogy a lakosság szívesebben mondja el észrevételét, gondját az utcán, minthogy a heti rendszerességgel tartott
fogadóórámon keressen meg. Az olyan horderejű panaszok, felvetések, kérelmek esetében, melyekben csak a képviselő-testület dönthet, előterjesztéseket készítettem. A lakosság jelentős részének nyugalmát, biztonságát zavaró problémákat rendszeresen
jeleztem az illetékes szerveknek, és kértem segítségüket a megoldásban. Szorgalmaztam a térfigyelő kamerarendszer kiépítését, melynek a falu központi részén történő megvalósulása által
elég nagy terület megfigyelésével van segítségünkre a károkozók
meggátolásában, a vagyonvédelemben.

Az idei évben ez ideig 10 nyilvános, 4 zárt képviselő-testületi, valamint 10 nyilvános és 4 zárt PIT Bizottsági ülésre került
sor, melyek mindegyikén részt vettem, véleményt nyilvánítottam, észrevételt vagy javaslatot tettem. Kifejtettem véleményemet a határozat és rendelettervezetek, Településfejlesztési Stratégia, a helyi Építési Szabályzat, valamint a szennyvízelvezetést és
vízellátást nyújtó víziközmű rendszerek Gördülő Fejlesztési Tervének készítésekor is, hogy csak néhány jelentősebbet említsek.
Távollétekor elláttam a polgármester helyettesítését, képviseltem az önkormányzatot, a helyi ügyeket, érdekeket.
Írásban kerestem meg a MÁV illetékeseit a vasútállomás akadálymentesítése végett, ugyanis hiába van akadálymentes feljáró a vágányokhoz, ha magát a feljárót nem lehet kerekesszékkel
megközelíteni.
Javaslatot tettem utcanevekre, gondoskodtam az új utcanévtáblák
beszerzéséről és részt vállaltam a kihelyezéssel kapcsolatos teen-
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dők szervezéséből, irányításából. Szorgalmaztam a forgalomszabályozás és az ehhez kapcsolódó parkolási lehetőség megoldását.
A községi ünnepségek rendszeres résztvevője voltam, közreműködtem azok megrendezésében. A civil szervezetek rendezvényeire szóló meghívásoknak is eleget tettem, nagyra értékelem
közösségkovácsoló, értékteremtő tevékenységüket.
A Kidoboló nevű önkormányzati lapban rendszeresen hírt adtam a testületi ülésekről és a döntésekről, a lakosságot érintő
fontosabb felhívásokat, információt közzétettem, továbbá tájékoztatást adtam a közösségi élet aktuális híreiről is. Mindezek
által folyamatosan követhette a lakosság képviselői és alpolgármesteri munkámat.
A közterületek gondozására és a környezetvédelemre 2017-ben
is nagy hangsúlyt fektettem. 2 alkalommal szerveztem e-hulladékgyűjtést, és az országos takarítási akció keretében szerveztem
a gyűjtését és gondoskodtam az illegálisan lerakott hulladékok
elszállíttatásáról. Az idén sem hagytam ki a fásítási programot.
Közreműködtem a benyújtott pályázatok előkészítésében,
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ugyanis pályázatok nélkül, csupán önerőből nem tudna önkormányzatunk nagyobb fejlesztésekbe kezdeni. Pályázat került benyújtásra az önkormányzati utak, járdák fejlesztésére vonatkozóan, sajnos ez a pályázat nem nyert támogatást, de eredményes lett az óvodai energetikai korszerűsítési pályázat, így a várható energia megtakarításon kívül az óvoda épülete külsőleg is
megújul.
Az iskola tornatermének megépítésére jelentős összegű állami
támogatást kapott önkormányzatunk, annak megvalósítását
azonban az időigényes előkészületek, a tervek és különböző engedélyek beszerzései kicsit elodázták. Az önkormányzati kiadásokat illetően azonban egész évben takarékosan gazdálkodott
képviselő-testületünk, hogy az előre nem ismert végleges építési költségekhez rendelkezzünk pénzügyi tartalékkal és elkészülhessen a tornaterem.
Baracska, 2017. december 7.
		
Becsei Andrásné
			
alpolgármester

Pintérné Bernyó Piroska
Képviselői munkámat a PIT (Pénzügyi-, Informatikai és Településfejlesztési) Bizottság elnökeként – immár 7.
éve – végzett tevékenységem tette ki
nagyrészt ebben az évben is. 2017-ben
– mint eddig mindig – az aktivitás jellemezte a lakosság által rám bízott képviselői munkámat.
A vezetésem alatt működő PIT Bizottság decemberig 14 alkalommal ülésezett, ebből 4 alkalommal a napirendi
pontok miatt zárt keretben. Mindebből csak 1 alkalommal hiányoztam, akkor is munkahelyi elfoglaltság miatt. A
nyilvános bizottsági ülések jegyzőkönyvei az önkormányzat honlapján (www.
baracska.hu) megtalálhatóak, ennek
alapján képviselői munkámról részletes
képet kaphat minden érdeklődő, így a
lakosság is.
A 14 bizottsági ülésen 279 határozatot hoztunk. Köszönöm a két bizottsági
tag (dr. Mayer András és Csapó András
képviselők) aktív, felelősségteljes munkáját, melynek köszönhetően többségében valamennyi javaslatunkat támogatta a képviselő-testület. Ebben az évben
is jellemző volt, hogy a PIT Bizottsági üléseket azok a képviselők is megtisztelték jelenlétükkel, akik nem bizottsági tagok. Ötleteikkel, véleményükkel, javaslataikkal továbbra is nagyban
segítették munkánkat. Minden ülés-

re mélyrehatóan felkészültem, a rendelkezésemre álló információk alapján alakítottam ki javaslatomat, s mint elnök, de
mint képviselő is a falu érdekében hoztam meg döntéseimet, mely előtt észérvekkel meggyőzhető voltam, s amennyiben szükséges volt, kompromisszumra törekedtem. Mint már említettem, az elnöki tevékenységem a PIT Bizottsági jegyzőkönyvekből megismerhető, csakúgy mint
a képviselői munkám is a fenti honlapon
található testületi ülések jegyzőkönyveiből. Azonban szeretném kiemelni, hogy
egész évben a felelősségteljes gazdálkodás
figyelemmel kísérése volt az elsődleges célom. Ismét sikerült egy ingatlannal bővíteni az önkormányzat vagyonát, sikeresen
pályáztunk az óvoda energetikai felújítására, s a legnagyobb sikernek az iskola
új tornatermére nyert pályázatot tartom.
Ennek közbeszerzési folyamata hosszadalmas lett, mint bizottsági elnök a folyamat
menetéről írásbeli tájékoztatásokat kaptam, benne részt csak szavazással vettem.
A következő időszakban kiemelt projektként kell kezelni mindkét pályázati menetet, hiszen összeségében közel ½ milliárd forintról van szó. Arról nem beszélve, hogy a baracskai gyermekekért készül
mindkettő, jó lenne, ha minél előbb élvezhetnék is az eredményeket.
Mint pedagógusnak továbbra is szívügyem az óvoda-iskola működésének se-

gítése, a szülők, gyermekek igényeinek
minél szélesebb körben való kielégítése. Nagy eredménynek tartom, hogy
2017. szeptember 1-től ismételten önkormányzatunk fenntartása alá tartozik
a Bóbita Óvoda, így letisztázottabbak
a hatáskörök is. A Kozma Ferenc Általános Iskola fenttartója a Klebersberg
Központ, ám az ide járó gyerekek baracskaiak, s amikor szükség volt rá támogattam kérésüket, s ezt kívánom
tenni a jövőben is.
Képviselőségem elejétől nagyon sok lakossági panaszt kaptam már a település
– vasút felőli – határában lévő sertéstelep bűze miatt. Erre úgy néz ki, hogy
sikerült (erőteljes ráhatásunkra) valamilyen megoldást találnia az üzemeltetőnek, s élhetőbb lett a település. (Remélem jövőre is ugyanezt írhatom le ebben
a témában.)
Az üléseken kívül, amikor tudtam, részt
vettem Baracska község rendezvényein
is, melyek igen színvonalasak.
Beszámolóm végén szeretném megköszönni mind a képviselőtársak, mind az
Önkormányzat dolgozóinak a munkáját, mellyel segítségemre voltak ebben
az évben is.
Pintérné Bernyó Piroska
önkormányzati képviselő
Pénzügyi-, Informatikai és
Településfejlesztési Bizottság elnöke
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Dr. Mayer András

Csapó András

Mint a Pénzügyi Informatikai és Településfejlesztési Bizottság tagja, rendszeren, és aktívan részt vettem a bizottság
ülésein, a Bizottság elnökének távolléteiben vezettem a Bizottság üléseit. Az előterjesztések alapos áttanulmányozása, esetenként személyes bejárás és informálódás után több
javaslatommal segítettem Képviselőtársaimat a döntéshozatalban. Ugyancsak rendszeresen, és aktívan részt vettem
a Képviselőtestület ülésein. Munkámból adódóan sok emberrel találkozom, ismerem a gondolataikat, a véleményüket, amit igyekeztem tolmácsolni a Testület felé, és fordítva: a Testület döntéseit is igyekeztem átadni lakosságnak.
Dr. Mayer András

2017. évben részt vettem testületi üléseken, köz meghallgatáson, melyen sajnálattal tapasztaltam, hogy nagyon érdektelenek a faluban lakó emberek.
Meghívást kaptam az óvoda és iskola által szervezett programokra, melyeken szívesen vettem részt. Közösségi ünnepségeken, melyek színvonalasan megrendezett programok voltak. Itt szeretném megköszönni azoknak az embereknek akik ezeknek a programoknak a szervezésében részt
vettek. Dicséret illeti őket, hogy időt nem sajnálva állították össze a műsorokat.
Idén megint felállításra került a Faluház előtti területen a
község fenyőfája, amiben szintén részt vettem. Szeretném
megköszönni a felajánlást.
Többször telefonon, és személyesen egyeztettem képviselő
társaimmal az aktuális, megoldásra váró feladatokat. Meghallgattam a hozzám kéréssel, panasszal forduló lakosokat,
és megpróbáltam segítségükre lenni.
Tisztelettel:
Csapó András
Képviselő

dr. Herczeg József

Tóthné dr. Kolumbán Ottilia

Tisztelt Választópolgár!
Ismét eltelt egy év az Önkormányzat tevékenysége során.
Egy-egy időszak elmúltával fontos számvetést készíteni az
elvégzett munkáról.
A képviselői munka túlnyomó hányadát az teszi ki, hogy a
képviselő a különböző döntések előtt alaposan tájékozódjon, minél jobban ismerje meg a meghatározó körülményeket, befolyásoló tényezőket, és ezek alapján hozza meg
felelősen a döntését.
A képviselő-testület munkájában az eltelt évben is folyamatosan részt vettem. A Pénzügyi-, Informatikai- és Településfejlesztési Bizottság ülésein rendszeresen megjelentem.
A testületi folyamatos munkán túl a képviselői feladatmegosztásból fakadóan a helyi újság, a Kidoboló szerkesztő bizottsága tagjaként tevékenykedtem.
Több önkormányzati rendelet tervezet előkészítésében,
véleményezésében, Baracska község hosszú távú fejlesztési terve elkészítésében, a települési adó rendelet kidolgozásában, a Keve setés telep környezethasználati engedélyével
kapcsolatos fellebbezés összeállításában közreműködtem.
Részt vettem a községi rendezvényeken, ünnepségeken.
Az Önök bizalmát a továbbiakban is igyekszem megszolgálni, Baracska község és a településünkön élők érdekeit
képviselni.
Baracska, 2017. december 05.
dr. Herczeg József
képviselő

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény részletesen szabályozza a helyi önkormányzatok működését, felsorolva a helyi önkormányzati
képviselő jogait és kötelességeit.
Képviselői munkámat a hivatkozott jogszabály alapján végeztem.
2016-ban rendszeresen részt vettem a Pénzügyi Bizottság
ülésein, valamint a Képviselő- testületi üléseken, szavazataimmal a közösség érdekeit szem előtt tartva járultam hozzá a döntésekhez.
Többször szót emeltem az óvodai nyitva tartással kapcsolatban. Az augusztusi egy hónapos zárva tartás is megnehezíti a szülők helyzetét, főleg az olyan családokét, ahol nincsen nyugdíjas nagymama, aki a gyermekfelügyeletbe besegít. A munkahely manapság is nagy kincs, meg kell becsülni.
Figyelmet fordítottam az iskolai nevelő és oktató munkára is. Különösen az újonnan beköltözött családok észrevételeire, kritikáira.
A községben szervezett programokon részt vettem.
Mivel munkám Baracskához köt, a választópolgárokkal
találkozom, igyekszem meghallgatni Őket, gondjaikat,
bajaikat ismerem, ahol tudok, képviselőként is megpróbálok segíteni.
Baracska, 2017. 12. 04.
Tóthné dr. Kolumbán Ottilia
képviselő
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Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
21/2016.(XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról egységes szerkezetben
(Hatályos: 2018. január 1-től)

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

1. Általános rendelkezések

b) a 3.§ (1) bekezdésének b) pontjában foglalt adótárgy esetén: a
reklámhordozó reklámközzétételre használható , m2-ben- két
tizedesjegy pontossággal – számított felülete.
4.§ Az adó évi mértéke:
a) a 3.§ (1) bekezdésének a) pontjában foglalt adótárgy esetén:
400 Ft/m2
5. a 3.§ (1) bekezdésének b) pontjában foglalt adótárgy esetén:
5.000 Ft/m2

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

3. A telekadó

2. Az építményadó

4. Magánszemély kommunális adója

3.§1 (1) Adóköteles
a) az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (
a továbbiakban: építmény),
b) az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.
(2) Adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, hasznosításától függetlenül.
(3) A Htv. 13. §-ában foglaltakon felül mentes az adó alól a lakás céljára szolgáló épület.
(4) A mentességre való jogosultság iránti kérelmet a jogosultnak
írásban kell az önkormányzati adóhatóságnál kérnie, valamint
igazolni a mentességre való jogosultságát.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat az önkormányzati adóhatóság ellenőrzi.
(6) A mentesség nem terjed ki a vállalkozó üzleti célt szolgáló
épületére, épületrészére.
3/A. § Az adó alapja:
a) a 3.§(1) bekezdésének a) pontjában foglalt adótárgy esetén:
az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete,

5. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.
6. § Baracska Község Önkormányzata képviselő-testülete a Htv.
19. §-ában foglaltakon felül nem nyújt további mentességet, így
annak igénylésére vonatkozóan nem állapít meg eljárási szabályokat.
7. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.
8. § Az adó évi mértéke:
a) 800 m2 területnagyságig: 20 Ft/m2, ezen felül
b) a 800 m2 területnagyságot meghaladó telekrész után: 5 Ft/m2.
9. § Kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 12. §-ában, valamint a Htv. 18. §-ában meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.
10. § Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként: 8.000 Ft/év.
11. § (1) Mentes az önkormányzat illetékességi területén lévő
építmények közül a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, valamint a telek.
(2) Mentes az adó megfizetése alól az olyan építmény,
a) ahol olyan, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés e) pontjában megjelölt egyedül élő lakik, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott nyugellátásban részesül, feltéve, hogy más jövedelemmel nem rendelkezik,
b) ahol olyan házaspár lakik, akik közül csak az egyikőjük rendelkezik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott nyugellátással, mely
jövedelmen kívül egyéb jövedelemmel nem rendelkeznek.

1 Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017.(XII.01.) önkormányzati rendeletének 3.§-a Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017.(XII.01.) önkormányzati rendeletének megfelelően módosított szöveg.
2 Hatályon kívül helyezte Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017.(XII.01.) önkormányzati rendeletének 6.§-a.
3 Hatályon kívül helyezte Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017.(XII.01.) önkormányzati rendeletének 6.§-a.
4 Hatályon kívül helyezte Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017.(XII.01.) önkormányzati rendeletének 6.§-a.
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12. § (1) A mentességre való jogosultság iránti kérelmet a jogosultnak írásban kell az önkormányzati adóhatóságnál kérnie, valamint igazolni a mentességre való jogosultságát.
(2) A mentességre való jogosultságot a feltételek fennállása esetén a kérelem benyújtását követő év január 1. napjától kell megállapítani.
13. § A 11. §-ban foglaltakat az önkormányzati adóhatóság ellenőrzi.

5. A helyi iparűzés adó

14. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a
továbbiakban: iparűzési tevékenység)
15. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén
az adó évi mértéke az adólap 1,8 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az
adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft.
16. § (1) Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek a
Htv. 39. § (1) bekezdés, vagy a Htv. 39/A. §, vagy a Htv. 39/B.
§-a alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja
meg a 2,5 millió Ft-ot.

2018. február

(2)2
17. §3

6. Értelmező rendelkezések
18. §4

7. Záró rendelkezések

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

Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyző

Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyző

Baracska Község Önkormányzat Képviselô-testületének
18/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete

Baracska Építési Szabályzata (HÉSZ) és Szabályozási
Tervének megállapításáról szóló 15/2005. (IX. 28.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Baracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. §-a, valamint a 62. § (6)
bekezdés 6. pontja alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1)
bekezdés 1. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a település közigazgatási területének felhasználásával és
beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített
értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelmények, jogok és kötelezettségek megállapítására a következőket rendeli el:
1. § Baracska Építési Szabályzata (HÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 15/2005. (IX. 28.) önkormányzati
rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A szabályozási terv, valamint a jelen szabályozási előírások I. és II. rendű, kötelező elemeket egyaránt tartalmaznak.
A szabályozási tervlapok az SZ-2, SZ-3/M jelű szabályozási
fedvénytervek normatartalma szerint módosulnak, melyek a helyi építési szabályzat mellékletét képezik.”
2. § A HÉSZ 8. §-a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Különleges Kutatás-fejlesztés és megújuló energiaforrások
hasznosításának céljára szolgáló terület (K-e) építési feltételei:
a) Az építési övezetben a kutatás-fejlesztés, megújuló energiaforrások hasznosítására szolgáló épületek helyezhetők el. Elhelyezhető kutató-, oktatási- és az ehhez kapcsolódó energiahasznosítással, fejlesztéssel és kutatással összefüggő rendeltetést tartalmazó épület.
b) Újonnan kialakított épületek a szabadon álló beépítési mód
szerinti építési helyen belül helyezhetők el.
c) Az építési övezetben elhelyezhető megújuló energiaforrások
névleges teljesítménye nem érheti el az 5 MW-ot.
d) Az előkert mérete legalább 5,0 m,
e) Az övezetben az újonnan kialakítható építési telek legkisebb
1. területe 5000 m2
2. szélessége 16 m,
f) a beépítettség legnagyobb értéke 30%,
g) a zöldfelületi fedettség legkisebb értéke 40%,
h) az építménymagasság legfeljebb 7,5 m lehet,
i) A helyi önkormányzati parkolási rendeletben előírt gépjármű-elhelyezési igény 100%-át saját építési telken belül kell kielégíteni.
(7) Különleges Sport (Ks) építési feltételei:
a) Az építési övezetben a sportolással és szabadidő eltöltésével
kapcsolatos, illetve azt kiszolgáló építmények helyezhetők el.
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b) Újonnan épületek a szabadon álló beépítési mód szerinti építési helyen belül helyezhetők el.
c) Az előkert mérete legalább 5,0 m,
d) Az övezetben az újonnan kialakítható építési telek legkisebb
1. területe 10000 m2,
2. szélessége 20 m,
e) a beépítettség legnagyobb értéke 10%,
f) a zöldfelületi fedettség legkisebb értéke 40%,
g) az építménymagasság legfeljebb 6,5 m lehet
h) A helyi önkormányzati parkolási rendeletben előírt gépjármű-elhelyezési igény 100%-át saját építési telken belül kell kielégíteni.”
3. § Az SZ-3 fedvényterv helyébe az 1. melléklet szerinti SZ3/M jelű fedvényterv lép.
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4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Rendelkezéseit a folyamatban levő, még el nem bírált építési engedély kérelmek esetében is alkalmazni kell, amennyiben az
építtető számára kedvezőbbek a jelen rendelettel elfogadott módosítások.
Boriszov Zoltán s.k.
Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.
polgármester
jegyző
A rendelet kihirdetése megtörtént:
Baracska, 2017. december 1-jén.
Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.
jegyző

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
2018. I. félévi ülésterve
2018. január 25. (csütörtök) 17.00 óra
Napirendi pont:
1. Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének
megtárgyalása
2. A civil szervezetek részére pályázati felhívás aktualizálása, új
pályázat esetleges kiírása
3. A 2018. évi községi és Faluházi programok jóváhagyása
4. A polgármester előző évi, igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása
5. Az óvodai nyitvatartási idő felülvizsgálata
6. Egyebek
2018. február 22. (csütörtök) 17.00 óra
Napirendi pont:
1. A Civil Szervezetek beszámolóinak tárgyalása (2017-ban aláírt Támogatási szerződések alapján)
2. A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
3. Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról
4. Egyebek
2018. március 29. (csütörtök) 17.00 óra
Napirendi pont:
1. A helyi közbeszerzési szabályzat szükség szerinti felülvizsgálata és az éves közbeszerzési terv jóváhagyása
2. Falunap megszervezésének előkészítése
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadása
4. A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet felülvizsgálata
5. Egyebek
2018. április 26. (csütörtök) 17.00 óra
Napirendi pont:
1. A Szent László Völgye Segítő Szolgálat településünkön 2017.
évben végzett munkájának értékelése

2. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
3. Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadása
4. Az önkormányzati vagyonállapotról szóló tájékoztató megvitatása
5. Az önkormányzati bérlakások bérleti díjainak szükség szerinti felülvizsgálata
6. Beszámoló a rendőrkapitányság 2017. évben végzett munkájáról
7. A település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
tűzoltósági beszámoló elfogadása
8. Az önkormányzati társulásokról szóló beszámoló elfogadása
9. Egyebek
2018. május 31. (csütörtök) 17.00 óra
Napirendi pont:
1. Baracska Közéletéért Emlékérem adományozásának megtárgyalása
2 Lakástámogatási kérelmek elbírálása
3. Éves összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
4. Beszámoló az adóztatási tevékenységről
5. Beszámoló a védőnői szolgálat munkájáról
6. Beszámoló a háziorvosi szolgálatok munkájáról
7. Beszámoló a fogorvosi szolgálat munkájáról
8. A szünidei gyermekétkeztetés (nyári szünet) biztosításának
megtárgyalása
9. Egyebek
2018. június 28.(csütörtök) 17.00 óra
Napirendi pont:
1. A képviselő-testület II. félévi munkatervének elfogadása
2. Beszámoló a Baracskai Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról
3. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
4. Egyebek
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JEGYZÔI SOROK

Tisztelt baracskai lakosok! Mindenekelőtt a Baracskai Polgármesteri Hivatal
és a magam nevében 2018. esztendőre az
alábbiakat kívánom Mindenkinek:
„Adjon az új év, amit a régi nem adott,
nevető örömet, édes bánatot,
adjon az is, aki még nem adott,
hidegben meleget, melegben árnyékot,
kálváriánkban könnyű keresztet,
szőlőtőkénkre nehéz gerezdet,
ha száraz a mezsgye, adjon az ég,
bőséges esőt, de ne legyen jég,
fagyosszentek ne hozzanak veszélyt,
gazdaszívekben ébresszenek reményt,
minden haragos béküljön jóra,
kaszálókon viruljon a pünkösdi rózsa,
adjon az Isten mindig jó napot,
templomainkban áldásos papot,
ültessenek a kertbe legalább egyet,
teremjenek fáink roskadva meggyet,
búzatáblákba kevesebb egeret,
adjon az Isten puha kenyeret,
adjon nekünk, ha nem is kérünk,
boldog szerelmet, ameddig élünk!”
Most pedig térjünk rá néhány fontos vis�szatérő és új témára:
1. helyi adók
Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete a módosított 21/2016.
(XI.28.) önkormányzati rendelete alapján
településünkön az alábbi adónemek kerültek bevezetésre:
a) építményadó: adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban: építmény), az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó. Adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől,
hasznosításától függetlenül. A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvényben foglaltakon túl mentes az adó alól a lakás céljára szolgáló épület. Az építményadó évi
mértéke építmény esetén: 400 Ft/m2, reklámhordozó esetén: 5.000 Ft/m2.
Az építményadó fogadására a 1173608215362814-02440000 számlaszám szolgál.
b) telekadó: adóköteles az önkormányzat
illetékességi területén lévő telek. Az adó
évi mértéke:

– 800 m2 területnagyságig: 20 Ft/m2,
– a 800 m2 területnagyságot meghaladó
rész után: 5 Ft/m2.
A telekadó fogadására a 1173608215362814-02510000 számlaszám szolgál.
c) magánszemély kommunális adója:
kommunális adókötelezettség terheli a
helyi adóról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adó mértéke
adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként: 8.000 Ft/év. Mentes az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, valamint a telek.
Mentes az adó megfizetése alól az olyan
építmény, ahol olyan, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 4. § (1) bekezdés e) pontjában megjelölt egyedülálló lakik, aki az
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-ában
meghatározott nyugellátásban részesül,
feltéve, hogy más jövedelemmel nem rendelkezik, ahol olyan házaspár lakik, akik
közül csak az egyikőjük rendelkezik a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-ában
meghatározott nyugellátással, mely jövedelmen kívül egyéb jövedelemmel nem
rendelkeznek. A mentességre való jogosultság iránti kérelmet a jogosultnak írásban kell az önkormányzati adóhatóságnál
kérnie, valamint igazolni a mentességre
való jogosultságát. A mentességre való jogosultságot a feltételek fennállása esetén a
kérelem benyújtását követő év január 1.
napjától kell alkalmazni.
A magánszemély kommunális adója fogadására a 11736082-15362814-02820000
számlaszám szolgál.
d) helyi iparűzési adó: adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban:
iparűzési tevékenység). Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén
az adó évi mértéke az adóalap 1,8 %-a.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptá-

ri naponként 5.000 Ft. Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben foglaltak alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a
2,5 millió forintot.
A helyi iparűzési adó fogadására a
11736082-15362814-03540000 számlaszám szolgál.
2. Települési adó
Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 22/2016.(XII.19.) önkormányzati rendeletével vezette be a települési adót (földadó).
Baracska község közigazgatási területének külterületén települési adóként földadó adófizetési kötelezettség terheli a termőföld azon földrészletét, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas,
vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott (továbbiakban: földterület), kivéve ha a földrészlet az erdőről, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben meghatározott erdőnek minősül. A földadó alanya – a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1/A. § (1) bekezdésében rögzített
korlátozással – az a magánszemély, aki a
naptári év első napján a külterületi ingatlan tulajdonosa, vagy amennyiben a külterületi földterületet az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett haszonélvezeti jog
terheli, az annak gyakorlására jogosult az
adó alanya (továbbiakban: tulajdonos).
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok
tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok. Az adókötelezettség a tulajdonjog, vagyoni értékű jog megszerzését követő év
első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első
napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség a földterület elidegenítése évének utolsó napján szűnik meg. A földadó
alapja az adóalany tulajdonában lévő külterületi földterület nagysága egész hektárra lefelé kerekítve. A földadó mértéke:
7.000 Ft/ha. Mentes a földadó alól az az
adóalany, kinek a tulajdonában lévő ös�szes külterületi földterület nagysága az 1
(egy) hektárt nem haladja meg. Mentes a
földadó alól az az adóalany, aki Baracskán
a polgárok személyi adatainak és lakcím-
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ének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti
lakcímmel rendelkezik.
A települési adó fogadására a 1173608215362814-10090002 számlaszám szolgál.
Általános információ: a helyi adókat és
a települési adót évente két egyenlő részletben kell megfizetni. Az önkormányzati adóhatóság az értesítéseket az adatbázisban szereplő adózók esetén továbbra is
időben kiküldi. Az önkormányzati adóhatósághoz mindegyik adótípus esetén be
kell jelentkezni a szükséges formanyomtatvány kitöltésével. Az adóhatóság folyamatosan adófelderítést végez, az adó hatálya alá be nem jelentkező állampolgárral szemben eljár, szükség esetén mulasztási bírságot szab ki.
Kérem Önöket, hogy az adókat továbbra is határidőre fizessék meg, és akik eddig még nem tették meg – büntetlenül –
nyújtsák be a bevallásukat!
A határidőre történő befizetésre az önkormányzatnak 2018. évben még nagyobb
szüksége van, hiszen a Kozma Ferenc Általános Iskola tornaterme építéséhez szükséges pénzösszeg ütemezése szempontjából nem mindegy, hogy az év két hónapjában (március, szeptember) mennyi adóforint folyik be az önkormányzati kasszába! Kérem, ezt is vegyék figyelembe!
3. Itt a tél
Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a
téli időjárás beköszöntével „felélednek”
bizonyos állampolgári kötelezettségek
(hóeltakarítás, síkosságmentesítés). Kérem Önöket, hogy lehetőleg a hivatal beavatkozása nélkül, (felszólítás, büntetés)
önként szíveskedjenek ezen kötelezettségeiket teljesíteni!
4. Utcanév és házszámrendezés körüli anomáliák
Több esetben kaptunk Önöktől elégedetlen hangvételű panaszt azzal kapcsolatban, hogy az utcanév és házszámrendezésről a szolgáltatókat nem értesítettük, ezért
maguk a szolgáltatók nem tudták rendezni az Önök adatainak módosítását a saját rendszerükben. Ez az állítás nem igaz!
Az Önök által kitöltött adatlapok alapján
minden érintett szolgáltatót írásban tájékoztattunk a változásról (mi az állításun-
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kat igazolni is tudjuk), a szolgáltatók egy
része azonban – vagy személyi, tárgyi feltételeik hiányában, vagy csupán hanyagságból – a változást nem vezette át és egyszerűbb – bár inkorrekt – a hivatalra mutogattak vissza. Állíthatom, hogy a hiba
nem nálunk volt/van, viszont remélem
– az érintett szolgáltatókkal a panaszok
után általunk folytatott sokadik egyeztetés után -, hogy mindenkinél sikerült az
ügyet lezárni.
Kérem az utcanévváltozással és házszámváltozással érintett lakókat, hogy az ingatlanukon elhelyezett régi/új táblák közül a régit húzzák át, mivel mindkét tábla
egyidejű kint léte megtévesztő lehet. Kérem továbbá, hogy akik az önkormányzattól igényeltek és kaptak új házszámtáblát, azt szíveskedjenek ki is helyezni,
hiszen ennek csak így van értelme! Felhívom azon állampolgárok figyelmét,
hogy akiket nem érintett a házszámváltozás, vagy érintette ugyan, de nem kértek
új házszámtáblát, azoknak is kötelességük
házszámtáblát kihelyezni az ingatlanukon
jól látható helyre!
5. Az Országgyűlési képviselő választás
Mint ahogy az Önök előtt is ismeretes,
a Köztársasági Elnök úr az országgyűlési képviselők általános választását 2018.
április 8. (vasárnap) napjára írta ki. A választással kapcsolatos tudnivalókról a helyi lap következő számaiban, a honlapon és a hirdetőtáblákon részletesen tájékoztatom majd Önöket. A választással kapcsolatos tudnivalókról egyébként a
www.valasztas.hu oldalon is tájékozódhatnak.
6. Közterület-felügyelő kerestetik!
Keresem azt a büntetlen előéletű, cse-
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lekvőképes, magyar állampolgárt, aki az
egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012.
évi CXX. törvény 23. §-a szerinti rendészeti vizsgával, vagy az alóli mentességgel,
továbbá a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.)
Korm. rendelet 1. melléklet I/13. pontjában meghatározott iskolai végzettséggel rendelkezik „13. Közterület-felügyelői feladatkör”. Középfokú végzettséggel rendelkezőt keresek, aki az alábbi végzettség valamelyikével rendelkezik: rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség, rendőr szakközépiskolai, határrendészképző szakiskolai végzettség, középiskolai végzettség
és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, középiskolai végzettség és közterület-felügyelői
vizsga. Jelentkezni kozigallas.hu-n megjelentetett pályázati kiírásban rögzítettek
alapján lehet! Várom az érintettek jelentkezését!
7. Változott a kéményseprési szolgáltatás rendszere 2018. január 1. napjától!
Az egylakásos ingatlanokban – ezek jellemzően családi házak – élőkhöz nem automatikusan érkeznek a kéményseprők,
nekik időpontot kell egyeztetniük ahhoz, hogy a törvényben előírt gyakoriság szerint, ingyenesen elvégezzék náluk
az ingatlan égéstermék-elvezetőinek felülvizsgálatát. Időpontot a kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ oldalon lehet
foglalni.
Tisztelettel:
Szeleczkyné Szabó Katalin jegyző

A Télapó megköszöni!
Ezúton szeretném megköszönni azon
helyi vállalkozók segítségét, akik a
2017. december 6-án tartott baracskai
látogatásom alkalmával valamilyen módon hozzájárultak a baracskai gyermekek napjának szebbé tételéhez.
Az idén megint jövök!
Üdvözlettel a Télapó
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Bóbita Krónika

Mentovics Éva: Újévi köszöntő
Szeretetben, egészségben
legyen részed egész évben.
Légy szerencsés, vidám, boldog,
felejtsd el a bút, és gondot.
Kezdődjön hát egy új élet:
legyen békés, boldog éved!
Szeretettel köszöntök minden kedves olvasót az Új esztendőben kívánok békét,
boldogságot, egészséget és sikereket kedves mindnyájuknak.
Néhány változásról szeretném tájékoztatni Önöket, amelyek a Bóbita óvodában
történtek. Óvodánk a baracskai képviselőtestület döntését követően visszakerült
a kistérségi fenntartásból, önkormányzati fenntartásba. Mivel ez intézményátszervezésnek minősülő döntés volt, ezért
az óvodavezetői pályázat kiírása is szükséges volt. A pályázati kiírásra beadtam
a pályázatomat és a nevelőtestület, a szülők és a fenntartó egyöntetű támogatásával elnyertem azt. Az óvoda óvodavezető-helyettese Végi Péterné 40 éves szolgálati idővel 2017. december 01-től felmentési idejét tölti 2018. július 31.-én nyugállományba vonul.
Óvodánk felvehető létszáma: 88 fő
Szeptemberben: 79 kisgyermek kezdte
meg az óvodai életet, januárban a létszámunk 85 főre gyarapodott.
Óvodai csoportok, csoportlétszámok
Alma csoport (vegyes) 24 fő
Óvónők:	Kupiné Böcsödi Ildikó
Böcz Gáborné
Dajka:
Radványiné Pauer Tünde
Maci csoport (vegyes) 23 fő
Óvónők:	Molnárné Hőgyes Mariann
Mátyás Mária Melinda
Dajka:
Molnár Jánosné
Katica csoport (kiscsoport) 19 fő
Óvónők:	Steinné Godó Ágnes
Némethné Keszthelyi Andrea
Dajka:
Csapó Zoltánné
Pedagógiai asszisztens: Huszárné
Markovics Erzsébet

Pöttyös labda csoport (vegyes) 19 fő
Óvónők:	Kőszegi Szilvia Kerkuskáné
Lukács Mária
Dajka:
Mészáros Sándorné
Óvodatitkár: Csapóné Magyar Szilvia
Logopédus: Mihalovics
Kata, Kiss Krisztina
Gyógypedagógus: Toman Ilona
(SNI ellátás)
Gyermekvédelmi felelős:
Kupiné Böcsödi Ildikó
Hittan: Dombi Ferenc
Védőnő: Rehus Éva
Óvodaorvos: Dr. Mayer András
Ebben a nevelési évben nagy sikerrel szerveztük az úszásoktatást, a nagycsoportosok közül 21-en vettek részt a programban. Két részletben teljesülnek az órák
első 5 óra ősszel, második 5 óra tavasszal
kerül megszervezésre. Sajnos néptánctanárt erre a nevelési évre nem sikerült
szerződtetnünk, így a meg szokott néptánc foglalkozások a csoportos óvó nénik
szervezésében csoportonként életkornak
megfelelően valósulnak meg. Igény mutatkozott a református hittanoktatás megszervezésére, amelyet Dombi Ferenc tiszteletes úr tart a gyerekeknek. A logopédiai
foglalkozásokat a Martonvásári Pedagógiai szakszolgálat logopédusai, a sajátos nevelési igényű gyerekeket pedig megbízott
gyógypedagógus látja el.
Az első féléves programokról a programokat szervező kolléganők beszámolóiból
tájékozódhatnak:
• Egészséghét
• Márton napi libaságok
• Mikulás várás
• Karácsonyi kézműves délután szülőkkel
Idén először került megszervezésre óvodánkban közös Adventi gyertyagyújtás. A
mai rohanó világban úgy gondoljuk nagy
jelentősége van gyermeknek és felnőttnek egyaránt az elcsendesedésre, a boldog
várakozásra, egy kis nyugalomra egymás
felé fordulásra. Olyan együtt töltött időre, ami erősíti az összetartozást a szerető
odafigyelést.
Köszönjük Szilágyi Ricsi és Balázska
anyukájának a gyönyörű adventi koszorút, amelyet minden héten körben állva

kicsik és nagyok együtt egymás kezét fogva gyertyát gyújtottunk, és adventi dalokat énekeltünk. Ezekre az alkalmakra szeretettel hívtunk vendégeket, akik egy kicsit bepillantva, megélve a mi kis együttlétünket részesei voltak az eseményeknek.
Első gyertyagyújtás Boriszov Zoltán polgármester úr, második gyertyagyújtás
Végi Péterné és Dombi Ferenc tiszteletes
úr volt vendégünk tiszteletes úr gitárral
kísérte dalainkat.

Harmadik gyertyagyújtáson Dr. Kolum
bán Ottilia vett részt, aki az egészséghét
programja óta szerdánként rendszeres látogatója intézményünknek. A Maci csoportban a nagycsoportos korosztállyal beszélget az egészséges életmódról, egészséges életvitelről, betegségek megelőzéséről.
Negyedik gyertyagyújtás előtt a Kozma Ferenc Általános Iskola második osztályosai Betlehemi játékot adtak elő ne-
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künk. Reméljük ez a program az elkövetkező években hagyománnyá válik. Köszönöm Borsóné Molnár Szilvia osztályfőnöknek az együttműködést és a hangulatos műsort.

Negyedik gyertyagyújtáson Becsi Andrásné
alpolgármester asszony vett részt, és az azt
követő ajándékozáson, amelyet a képviselőtestületi támogatásból kapott minden
kisóvodás. Köszönöm a testület támogatását mind az óvodás gyermekek, mind a
kollektíva nevében.

KIDOBOLÓ
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Óvodánknak a 2018-as év pozitív változást hoz, amely az önkormányzat által elnyert támogatásnak köszönhető.
A projekt címe: Épületenergetikai korszerűsítés a Baracskai Bóbita Óvoda
épületén
A szerződött támogatás összege:
84 339 845 Ft a támogatás mértéke:
100%
A projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében a Baracskai
Bóbita Óvoda meglévő épületének (korábban: baracskai Szent László Völgye
Bóbita Óvoda) fejlesztése történik, mely
keretében a következő tevékenységeket
tervezzük: homlokzati hőszigetelés, lábazati hőszigetelés, ablakkávák kiegészítő
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hőszigetelése, lapos tető szigetelése, padlásfödém szigetelése, régi nyílászárók cseréje. A hőszivattyús rendszer kiépítésével,
illetve a 23 db fan-coil egység felszerelésével korszerűsítésre kerül a fűtési rendszer.
A filtráció biztosítására passzív légbeeresztőket szerelünk az új nyílászárókra a szükséges mennyiségben. Az épületre összesen
20,2 kWp teljesítményű napelemes rendszer kerül telepítésre.
A projekt tervezett befejezési dátuma:
2018.10.31.
A projektazonosító száma: TOP-3.2.115-FE1-2016-0004
Erre a nagy felújításra, amely az óvoda
egész épületét érinti, nyár folyamán kerül sor.

További programjaink:
Program neve
Habakuk bábszínház
Farsang
III. Nevelés nélküli munkanap
Március 15. megemlékezés
Zöldágjárás
Húsvéti készülődés szülőkkel, munkadélután
Habakuk bábszínház
IV. Nevelés nélküli munkanap
Családi sportnap
Föld napja „Földünk a kék bolygó”
Állatkerti kirándulás
Nagycsoportosok kirándulása (Reptér)
Évzáró: nagycsoportosok búcsúztatása
Katica csoport
Pöttyös labda csoport
Alma csoport
Maci csoport
Gyermeknap
V. Nevelés nélküli munkanap
Ovi tábor (Részletes program szervezés alatt)
Sajnos azonban a 2018-as év szomorú
hírrel is indult. Óvodánk volt Óvodavezetője Udvaros Károlyné, Fenyvesi Erzsébet „Zsóka óvó néni„ 2017. december 30-án örök álomra szenderült. Óvodánkban gyertyagyújtással emlékeztünk
rá, kedves óvodájában, amely a második
otthona volt.

Időpontja
2018.01.26.
2018.02.09.
2018.02.12.
2018.03.14.
2018.03.21.
2018.03.23.
2018.04.06
2018.04.09.
2018.04.21
2018.04.23.
2018.04.
2018.05.
2018.05.28
2018.05.29.
2018.05.30.
2018.05.31.
Egyeztetés alatt
2018.06.01.
2018.06.15.-16.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket:
Némethné Keszthelyi Andrea
Óvodavezető
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„Egészséghét” az óvodában
Immár több éves hagyománya van annak, hogy óvodánkban, az őszi évszakban
egészséghetet tartunk. Erre a több hetet
felölelő időszakra igyekeztünk élményekkel teli tevékenységeket biztosítani, illetve új és változatosabb programokat kínálni a már meglévők mellé. Az „Állatok Világnapját” (október 4.) követően állatok
hetét tartottunk az óvodánkban. Ezen a
héten a gyerekek megismerkedhettek kis
házi kedvencekkel, mint például: pintyek,
kanárik, teknős, afrikai csiga. Ellátogatott
hozzánk egy kicsit a ZOO utazó állatkert
A gyerekek ámulva figyelték Both Zoltán előadását, a lusta kígyó tekergőzését,
a kis egzotikus süni kíváncsi nézelődését.
A gyerekek örömmel fogadták a különleges állatokat: kígyót, sárkánygyíkot, és a
különleges, fehér sünit. Megsimogathatták őket, a bátrabbak kézben, fejen tartva le is fényképezkedhettek velük. Nagyon sok ismeretet gyűjtöttünk ezek alkalmával. Jövőre is szívesen látjuk és várjuk őket az óvodánkba! A második héten
az egészséges életmódról igyekeztünk ismereteket átadni a gyerekeknek. Több
napon keresztül lehetőséget nyújtottunk
a szülőknek, hogy gyermekeikkel közösen tevékenykedjenek. Már évek óta nagy
sikerrel rendezzük meg a zöldségfaragást,
zöldségkiállítást. Az idei évben is lelkesen
gyűjtötték a gyerekek – szülők a különféle zöldségféléket és gyümölcsöket. A sokféle termés között voltak ismert és kevés-

bé ismert konyhakerti növények. A gyermekek már türelmetlenül várták, hogy az
ötleteiket megvalósíthassák. A szülők és
az óvó nénik segítségével kiteljesedhetett
a gyerekek fantáziája, kreativitása. Az elkészült figurákból az óvodánk aulájában
kiállítást rendeztünk, amelyet a szülők is
napokig láthattak. Kedden minden csoport egészséges ételeket készített. Voltak,
akik zöldségkrémeket, pástétomokat, mások gyümölcssalátát, és volt, aki csalamádét készített. A nagy munkában segítségünkre jöttek a kedves anyukák, akikkel
megint egy jó hangulatú délelőttön vettünk részt. A nagy munkában a gyerekek aktívan részt vettek és közben folyamatosan kóstolgathatták a készülő finomságokat. Szerdán a mozgásé volt a főszerep, mottónk: „Két keréken az óvodába!”.
Már a reggeli érkezéskor lelkesen mesélték a gyerekek, hogy ki, milyen járművel
érkezett az oviba. Türelmetlenül várták
már, hogy mikor megyünk ki az udvarra,
a KRESZ-pályára. Szerencsére az időjárás
kedvező volt, így tízórai után egyből mehettünk ki a jó levegőre közlekedni. Ezzel párhuzamosan az udvaron az óvó nénik ügyességi játékokat játszottak azokkal
a gyerekekkel, akik nem akartak a járművekkel közlekedni. Tízórai előtt egy közös
reggeli zenés tornára hívtuk a gyerekeket,
felnőtteket. Nagy örömünkre a doktor
néni is meglátogatott bennünket, és velünk együtt mozgott a jó kis zenére. Utá-

na pihenés képpen beszélgetett a gyerekekkel a sportolás előnyeiről. Csütörtökön a testápolás, fogápolás volt a téma.
Erre a napra meghívtuk a doktor bácsit,
aki a gyerekeknek megmutatta néhány
orvosi eszközét, amelyet a gyerekek ki is
próbálhattak. Sajnos idő hiányában csak
két csoportba tudott menni, de bízunk
benne, hogy lesz még alkalom arra, hogy a
másik két csoportba is belátogat majd. Az
utolsó hétre tervezett programokból sajnos volt olyan, amely nem valósult meg.
Ilyen volt a kirándulás a martonvásári
Beethoven-parkba, mivel az időjárás nem
tette lehetővé. Reméljük, hogy a tavas�szal bepótolhatjuk. Járt nálunk Pap Ágnes bábművész egy aranyos mesével: „A
szegény legény szerencséje” címmel. Próbáltunk környezetbarát módon viselkedni, a zöldség-, illetve gyümölcs hulladékokat a már elkészült komposztálóba vittük
a gyerekekkel közösen. Igyekszünk szelektíven gyűjteni a papírt, műanyagkupakokat. Többen otthon barkácsoltak hulladékból, amelyet szintén kiállítottunk az
aulában. Az „Egészséghét” projektünk lezárásaként pedig „tököltünk” egy kicsit.
A gyerekekkel már hét közben elkezdtük
a lámpásokat készíteni. Pénteken délután
pedig a családokat vártuk tökfaragásra. a
hét utolsó napja nagyon jó hangulatban
telt. Sokan eljöttek, hogy egy vidám, vicces, avagy ijesztő töklámpást faragjon. Az
elkészült remekműveket mindenki meg-

2018. február

csodálta és közösen tökös mondókákat
mondtunk, ide illő dalokat énekeltünk,
amíg meggyújtottuk a gyertyákat. Újdonságként egy lámpás felvonulást terveztünk az óvoda körül, majd végcélként
a Faluházba sétáltunk, ahol az óvodai alapítvány és a szülői munkaközösség lelkes
anyukái zsíros kenyérrel és forró teával
vártak már bennünket. Jópofa ötletnek
találtuk a töklámpásnak megrajzolt mandarinokat. Bánatunkra a nagy szél elfújta a mécseseket, de ez sem szegte kedvün-
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ket és kitartottunk a hidegben. Azt gondolom, hogy rengeteg, élménydús programunk volt ebben az októberi hónapban
kicsiknek-nagyoknak egyaránt. Reméljük, hogy azok a szülők, akik részesei voltak a tevékenységeinknek, továbbadják az
élményeiket szülőtársaiknak, és a következő családi délutánokon még többen eljönnek hozzánk, hiszen „Együtt lenni jó!”
Köszönjük szépen azt a sok-sok gyűjtőmunkát, amelyben a szülők segítettek.
Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre lelke-
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sebben vesznek részt rendezvényeinken és
támogatják munkánkat. Külön köszönjük Dr. Kolumbán Ottilia és Dr. Mayer
András háziorvosoknak a látogatást, hogy
elfogadták és eljöttek hozzánk egy kis beszélgetésre. Végül, de nem utolsó sorban
Mészárosné Giricz Mariannak, hogy így
összefogta a szülőket, hiszen nélkülük
nem lett volna teljes az utolsó nap.
Kőszegi Szilvia
Óvó néni

Márton napi libaságok az óvodában

Szent Márton nap, november 11. jeles nap a népi kalendáriumban. Ekkorra
meghíznak a libák, érik az új bor.
Márton napjához számos időjóslás is fűződik:
– Márton olykor fehér lovon jár, tehát fel
kell készülni a havazásra.
– Ha Márton lúdja jégen áll, karácsonykor vízben poroszkál.

– Ha jókedvű Márton, kemény lesz a tél.
A közmondás pedig úgy tartja, aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át
éhezik.
Óvodánkban fontosnak tartjuk, hogy a
gyermekek ismerkedjenek a néphagyományokkal, népszokásokkal.
A Márton napi témahéten, mind a négy
csoportban változatos tevékenységeken
keresztül ismerhették meg a gyermekek
a jeles naphoz fűződő legendát, szokásokat.
Szent Márton legendája, mely szerint
Márton a köpenyét kardjával kettévágta
és egy koldusnak adta az egyik felét, aki
maga Jézus volt, felhívja a gyermekek fi-

gyelmét a segítőkészség, jószívűség, adni
tudás fontosságára is.
Egész héten libás játékokat játszottunk, libás verseket, mondókákat mondogattunk
és libás meséket hallgattunk. Sok szép,
ötletes libás alkotás is született a gyermekek keze által, melyek a faliújságokon elhelyezve teszik hangulatosabbá az óvodát.
Előző héten elkészültek a Márton napi
lámpások is, melyekkel a tökfaragás estéjén, rövid sétát tettünk az óvoda környékén.
A Maci csoport készült egy kis műsorral, hogy együtt is megemlékezzünk a jeles napról. A vidám játékfűzés után, közösen is eljátszottunk néhány libás játékot.
A nap zárása képen, sétára indultunk,
hogy a gyerekek által morzsolt kukoricával, megetessük Márton lúdjait.
Molnárné Hőgyes Mariann
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Mikulás várás az óvodában

Advent időszaka a várakozás jegyében telik, a Karácsony eljövetelét várjuk ilyenkor. Nem volt ez másképp a Bóbita óvodában sem. Lelkesen készülődtünk az ünnepekre. Feldíszítettük a csoportokat, sőt
az egész óvodát díszbe öltöztettük. Előkerültek a gondosan elrakott karácsonyi
dekorációk, amelyeket újakkal egészítettünk ki. Az adventi naptárak is megteltek apró kis ajándékokkal, amelyekből
minden nap más-más kisgyermek vihetett haza. Ha jön a Mikulás mindannyi-

an gyerekké válunk. A december eleji ünnep mindenkinek a jóleső izgalmat, a várakozást, az ajándék örömét jelenti kortól
függetlenül. December 6.-án megérkezett
a sokat emlegetett és nagyon várt Mikulás is az óvodába. Izgatottan várták a kisóvodásaink és nem is csalódtak, mert verseik, dalaik után mindenkit csomaggal és
sok játékkal ajándékozott meg a nagyszakállú. A Mikulás érkezése előtti napon az
óvó nénik bábelőadással kedveskedtek a
gyerekeknek. A „Télapó az erdőben” me-

seelőadás sok mosolyt csalt a gyerekek arcára. A legkisebbek megilletődve, míg a
nagyobbak teljes átéléssel, a meseszereplőkkel azonosulva figyelték az előadást. A
mese végén közösen énekeltek a gyerekek
a bábokkal és boldogan kóstolták a mogyorót, amit a mesében szereplő Télapótól kaptak ajándékba. A bábelőadás után
öröm volt látni a gyerekek mosolygós tekinteteit, csillogó szemeit. Nagy tapssal
jutalmazták meg az óvó nénik élménydús
műsorát.

Karácsonyi családi délután
Már sok – sok éve hagyománnyá vált óvodánkban, hogy az adventi időszakban családi karácsonyi kézműves délutánt szervezünk. Kora délután a tornaszoba szinte mindig hamar megtelik a sok érdeklődő kisgyermekkel, szüleikkel, nagy-

szüleikkel. Ilyenkor különböző témájú,
technikájú és nehézségű dolgokat igyekszünk felkínálni nekik, amelyen mindenki együtt tevékenykedik, egymást segítve
dolgozik. Közben a felnőtt is kilép a mindennapok mókuskerekéből, gyermekké

válik egy kis időre, s örömmel lát neki a
sokszor nem egyszerű feladatoknak.
Az idei évben a legkisebbek színes lisztgyurmából készíthettek különböző alakú
mécsest, amelyeket színes gyöngyökkel
díszítettek ki. A másik asztalnál papír ala-
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pú karácsonyi üdvözlő képeslapot lehetett mérnöki pontossággal kivágni, megragasztani és kidíszíteni. Egy kicsit arrébb
színes ajtódísz prototípusa várta a kedves
érdeklődőket. Végül az utolsó helyen készíthették el a legaprólékosabb, a legkitartóbb munkát igénylő ajtókopogtatót ragasztással, hajtogatással ötvözve.
Miközben dolgoztunk, mód nyílott az
önfeledt beszélgetésre, egymás munkáinak megtekintésére is, s közben forgó
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rendszerben haladtunk tovább az asztaloknál. Estefelé, amikor már szinte mindenki elkészült a dajka nénik behozták
az előző napokban, a gyerekek által sütött süteményt, sós rágcsálni valókat, finom teát, szörpöt. Jólesett a kitartó, hos�szú munka után „leellenőrizni”, hogy hogyan dolgoztak a kis cukrászok, kellőképpen kiérződik-e a fahéj és citrom íze a csodálatosan díszített mézeskalács sütikből.
Az esti hangulatot már csak az illatozó
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mécsesek pislákoló fénye, karácsonyi dallamok halk aláfestése tette meghittebbé.
		
Kupiné Böcsödi Ildikó

In Memoriam
Udvaros Károlyné szül. Fenyvesi Erzsébet
óvodapedagógus, óvodavezetôrôl

Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk.
Az éjtől reggel, a nappaltól este,
A színektől, ha szürke por belepte, A
csöndtől, mikor hang zavarta fel,
A hangtól, mikor csendbe halkul el,
Minden szótól, amit kimond a szánk,
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk,
Minden sebtől, mely fájt és égetett,
Minden képtől, mely belénk mélyedett.
Az álmainktól, mik nem teljesültek,
A lángjainktól, mik lassan kihűltek,
A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk,
A kemény rögtől, min megállt a lábunk.
Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz, Mert
minden csönd más, – minden könny, –
vigasz, Elfut a perc, az örök Idő várja,
Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána,
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.
Hidegen hagy az elhagyott táj, –
hogy eltemettük: róla nem tudunk. És
mégis mondom néktek:
Valamitől mi mindig búcsúzunk.
Reményik Sándor
A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes valami olyat nyújtani,
amit a világ nélküle nem kapna meg.
Udvaros Károlyné, ahogy a közéletben
ismerték „Zsóka óvó néni” életútja során, minden tettében megnyilvánulásában a tudatosság és a másokért tenni akarás vezérelte, hittből és meggyő-

ződésből. Székesfehérváron, a felsővárosi
óvodában kezdte óvónői munkáját, abban
az óvodában ahol kisgyermekként nevelődött. Majd szüleitől elköltözve Dunaújvárosban, a 14. számú óvodában kapott állást. A feladat már akkor megtalálta, hiszen
egy kísérleti csoportban tevékenykedett,
amely csoport az akkor tervezett Óvodai
nevelési programot próbálta a gyakorlatban alkalmazni. A magas szakmai színvonal ellenére megpályázta a Baracskai óvoda vezetői állását, amelyet 1969-ben elnyert. Az intézmény akkor csak két csoportos volt és komfort nélküli. Először a
vizet vezetette be, majd a hely adta lehetőségeket kihasználva a harmadik csoportot szervezte és korszerűsítette a főzőkonyhát. Annak ellenére, hogy 1971-ben a járási művelődési osztály vezetője Balatonalmádiban az MSZP kormányüdülő óvodájának vezetői állását felkínálta, Baracskán
maradt vezető 1974-ig. Családja Székesfehérvárra költözött, ahol a Felsővárosi óvodában kapott vezetői állást. Kedves óvodáját, amelyről mindig szeretettel beszélt,
korszerűsítette, átépítette és egy új fiatal
kollektíva szakmai munkáját irányította.
Martonvásárra történő visszaköltözésük
után ismét a baracskai óvoda vezetője lett.
Községünkben a gyerekek létszáma folyamatosan nőtt, ezért csoportbővítésre volt
szükség. Az akkori községi tanács pénzhiány miatt a problémát megoldani nem
tudta, Zsóka néni szervezőkészségének bizonyítékaként a fejér megyei tanács művelődési osztályának anyagi támogatásával
megnyílhatott az óvoda negyedik csoport-

ja. Ezt követte a baracskai óvoda pedagógiai szakmai arculatának megteremtése. Fáradhatatlan munkával elérte, hogy
négy óvodai csoportban rövid időn belül szakképzett óvónők nevelték a gyerekeket. 1984-ben a bérgazdálkodásból
megyei engedéllyel megkapta a nyolcadik óvónői álláshelyet. Így a járásban
először rendelkezett óvoda csoportonként két szakképzett óvónővel. Igyekezett több helybéli fiatalt alkalmazni és
beiskolázni. Magas pedagógiai tudást
várt el a kolléganőktől, Önmagától nézete szerint büszkén és tartással kell vállalnunk, hogy óvodapedagógusok vagyunk. 1978-1988-ig irányította a baracskai óvodát, majd az élet és a változások szele Baracskát is elérték. A fenntartó döntésének sok küzdelem után, fejet hajtva visszatért szeretett hivatásához
és csoportos óvónőként tevékenykedett.
Munkája elismeréseként 1996-ban tanácsosi, 1997-ben főtanácsosos címet
kapott. 1998-ban Aranykatedra miniszteri kitüntetéssel nyugállományba vonult.
Méltán mondhatjuk mi utódok, hogy
példát kaptunk önzetlen emberségből,
másokra figyelésből, szorgalomból, igényességből, céltudatosságból. Reméljük, méltó utódként folytatjuk a megkezdett munkát abban az épületben,
amelynek alapköveit te raktad le Zsóka
néni.
Nyugodj békében!
Némethné Keszthelyi Andrea
Óvodavezető
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KÖZÖSSÉGI HÍREK

Már csak itt-ott világít egy-egy karácsonyi
füzérsor, de a karácsonyi élmények még
frissen élnek bennünk és adnak kedvet,
erőt az új esztendő újabb feladatainak ellátásához.
A 2017-es évben is megtelt a katolikus
templom azokkal, akik évről-évre szeretettel várják az iskolások karácsonyi ünnepi műsorát. Az elmaradhatatlan pásztorjátékot most is 2. osztályos tanulók
előadásában láthattuk. Az új szereplők, új
díszletek között adták elő Jézus születésének történetét. Méri Kata és Bagdi Bence
tanulóktól a Dráma Klub bemutatójából
hallottuk énekeket. Dombi Ferenc lelkész
úr vezetésével új dalokkal mutatkozott
be a reformátusokból álló kórus, majd
a tanári karral kiegészült iskolai énekkar
hangzatos karácsonyi dalai csendültek fel
hangszeres kíséret mellett.
A Faluház előtti karácsonyfa körül új színfolt volt a betlehemes, melyet egy újabb
hagyományteremtő szándékkal a Keresztény Családok Köre készített.
Ezen a hideg esten is jólesett a forró tea
valamint forralt bor és a frissen sült diós
és mákos kalács, mellyel a HPM Plus Kft.
kedveskedett Baracska lakosságának.

Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében köszönetemet fejezem ki minden felnőtt és gyermek szereplőnek, akik kedves dalaikkal széppé, meghitté tették az estét, a HPM Plus Kft. támogató felajánlását, a vendégül látást végzők: Dombainé Magdika, Fejesné Hodák
Mónika, Keresztes Ildikó, Szánthó Andrea munkáját, valamint Csillagné Hodák
Anikó segítségét.
A községi karácsonyfához Baros Ferenc
ajánlotta fel a fenyőt, melynek helyszínre szállítását ezúttal is Nagy Zoltán vállalkozó biztosította, aki Csapó András képviselővel együtt a fenyő Faluház előtti elhelyezéséről is gondoskodott.
Becsei Andrásné
alpolgármester

ÉPPEN PÉNTEK EGÉSZSÉG KLUB
Február 23-án, pénteken
az orvosi rendelő várótermében
előadást tart a Baracskán élő
Kovács Miklós, Zerinváry díjas fizikus, csillagász
az Éppen Péntek Klub keretén belül

„Égitestek hatása az emberi szervezetre”
címmel,
amire minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Dr. Kolumbán Ottilia

Baracskai kertészet
kertész szakmunkásokat
és betanított munkásokat
keres.
Feltétel:
érettségi vagy (bármilyen)
szakmunkás végzettség. A nem
kertész végzettségűeket betanítjuk.
Jelentkezés:
• 06-20 329-0946
• lantosfaiskola@freemail.hu
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Egészségügy
Orvosi ügyelet

Gyógyszertári ügyelet

Hétköznap: 16 órától másnap reggel 8 óráig
Hétvégén: péntek 16 órától hétfő reggel 8 óráig
Ünnepnapokon: az ünnepnap előtti munkanap 16 órától az ünnepnapot követő 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.)
Felnőtt ügyelet telefonszáma:.........................(23) 365-274
Gyermek ügyelet............................................(23) 365-770
Az ügyelet telefonhívásra kiszáll a beteghez.

Ercsi: február 10., 11, március 3., 4.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.................................(25) 505-790
Martonvásár: február 17., 18., március 10., 11.
2462 Martonvásár, Budai út 11...........................(22) 569-146
Ráckeresztúr: február 3., 4., 24., 25., március 17., 18.
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5......................(25) 455-812

Védőnői szolgálat
• Rehus Éva, védőnő, iskolavédőnő.................(22) 454-560;
.........................................................................(20) 806-5042
Baracska, Kossuth u. 29. | E-mail: vedono@baracska.hu
• Tanácsadás
– Várandós és nővédelmi:
kedd: 15–16 óráig; csütörtök: 12–13 óráig
– Csecsemő 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 előzetes időpontegyeztetés szükséges.
Fogászat
Fogorvosi rendelő címe: Baracska, Kossuth u. 19.
Bejelentkezés rendelési időben:........................... (30) 2381-002
Hétfő: 7.00-15.00 óráig, kedd: 11.30-19.00 óráig, csütörtök:
7.00-15.00 óráig, 7.00-11.00 óráig iskolafogászat.
Fogászati ügyelet
A fogászati ügyelet helye: Érd, Budai út 3., földszint 2. szám alatti fogorvosi rendelő.
Ügyeleti mobilszám: (20) 250-8583
A baracskai lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkezők
– szükség esetén – a pihenőnapokon, munkaszüneti napokon,
ünnepnapokon az érdi fogászati ügyeletet kereshetik fel.
Az ügyelet ideje:
– szombaton 08.00 órától 16.00 óráig a rendelőben, 16.00 órától 08.00 óráig készenlét, telefonhívásra 20 percen belül rendelőben;
– vasárnap 08.00 órától 16 óráig rendelőben, 16.00 órától
00.00 óráig készenlét, telefonhívásra 20 percen belül rendelőben;
– munkaszüneti, pihenő- és ünnepnapokon (amennyiben 3
vagy több nap) az utolsó nap esetében 08.00 órától 16.00
óráig rendelőben, 16.00 órától 00.00 óráig készenlétben, telefonhívásra 20 percen belül rendelőben.
Abban az esetben, ha a munkaszüneti/pihenő/ünnepnapok három vagy több napon át tartanak, az utolsó munkaszüneti/pihenő/ünnepnap vasárnapnak tekintendő, az azt megelőző napok pedig szombatnak az ügyeleti rendelési idő tekintetében.

Háziorvosok
Baracska – Kajászó I. sz. körzet rendelési ideje
Baracska
Hétfő
7 óra 30-tól
9 órától előjegyzettek
Kedd
14 órától
15 óra 30-tól előjegyzettek
Szerda
7 óra 30-tól
8 órától előjegyzettek
Csütörtök
14 órától
15 óra 30-tól előjegyzettek
Péntek
7 óra 30-tól
8 órától előjegyzettek
Kajászó
Hétfő
14 órától
15 óra 30-tól előjegyzettek
Szerda
9 órától
10 óra 30-tól előjegyzettek
Péntek
9 órától
10 óra 30-tól előjegyzettek
Dr. Mayer András
Általános orvos
Háziorvostan szakorvos
Üzemorvostan szakorvos

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

MAYERMED Kft.
Telefon: (22) 580-017, (20) 9339-487
Baracska II. sz. körzet rendelési ideje
Rendelés gyermekeknek Rendelés felnőtteknek
Hétfő
12–13 óra
13–16 óra
Kedd
10–11 óra
8–10 óra
Szerda
13–14 óra
14–16 óra
Csütörtök
10–11 óra
8–10 óra
Péntek
9–10 óra
8–9 óra
Kiegészítő vizsgálatok
(injekciók, labor, EKG, eredmények kiadása)
Hétfő
8–10 óra és 11–12 óra
Kedd
6–8 óra
Szerda
12–13 óra
Csütörtök
6–8 óra
Péntek
7–8 óra
Dr. Kolumbán Ottilia
belgyógyász szakorvos, háziorvos
Ilyés Éva
Erdősi Zoltánné
gyermek és felnőtt szakápoló
felnőtt szakápoló
Dr. Kolumbán Családorvosi Bt.
Telefon: (30) 395-4044, (22) 950-388

Baumgartner Józsefet
75. születésnapja alkalmából
köszönti
felesége és családja.
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Hasznos információk
Fontosabb telefonszámok
Általános segélyhívó............................................................112
Mentők..............................................................................104
Tűzoltóság..........................................................................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 polgárőrség
Telefonszám.......................................................(30) 377-4386
Honlap: http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
E-mail: baracskaipolgarorseg@gmail.com
A támogatásokat fogadó számlaszám:
K&H Bank 10403174-50526772-82871006
Rendőrség
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 Rendőrkapitányság..........................(22) 355-003
Martonvásári Rendőrörs...................................(22) 460-007
BRFK központi ügyelet...................................................107
BRFK zöldszám.................................................(80) 323-232
Baracskai Polgármesteri Hivatal
Székhely: Baracska, Kossuth u. 29.
Az ügyfélfogadás ideje: hétfő: 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: hétfő: 7–17 óráig; kedd: 8–16 óráig;
szerda: 8–16 óráig; csütörtök: 8–18 óráig; péntek: 8–16 óráig
• Okmányirodai Osztály
2451 Ercsi, Fő u. 20........................................... (25) 515−639
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8–12 óráig, 13–16 óráig;
kedd: 8–12; szerda: 8–12 óráig, 13–17 óráig;
csütörtök: nincs ügyfélfogadás; péntek: 8–12 óráig
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• 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: hétfő: 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, Fő u. 27................... (25) 515−610, (25) 515−641
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 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, Fő u. 34........................................... (25) 520−750
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 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: hétfő: 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 idő: hétfő: 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
Művelődésszervező: 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 Segítő Szolgálat
Ügyfélfogadási helye: Baracska, Kossuth u. 29. szám alatti
önkormányzati épületben
• Családsegítés: minden hétfőn 9–9.30 óráig
• Gyermekjóléti szolgálat: minden szerdán 9–9.30 óráig
• Központi szám/pszichológus.............................(22) 460-023
igazgató..........................................................(20) 512-1421
• Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat...........(30) 825-4295
• Idősek 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 | Felelős kiadó: Baracska Község Képviselő-testülete | Szerkesztőség: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.; telefon: (22) 454-050;
e-mail: kidobolo@baracska.hu | Szerkesztő 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, lehetőség szerint elektronikus adathordozón a
fenti időpontig juttassák el a szerkesztőségbe. Lapzárta után a szerkesztőségbe eljuttatott írásokat nem áll módunkban megjelentetni.
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