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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

2018. első képviselő-testületi ülésén, melyet január 25-én tartottunk,
minden képviselő részt vett. A FMK
Martonvásári Járási Hivatala részéről jelen volt Dr. Matota Kornél hivatalvezető helyettes.
Tárgyalt napirendi pontok, döntések:
– Első napirendi pontként elfogadásra
került a lejárt határidejű határozatokról
és a 2 ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztató.
– Megtárgyalásra került az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének tervezete. Döntések születettek a
költségvetés végleges elfogadásához szükséges bérügyekben és személyi juttatások
vonatkozásában. Nem került elfogadásra
az alpolgármesteri tiszteltdíj módosítására tett előterjesztés (nemmel szavazott:
Csapó András, Dr. Herczeg József, Dr.
Mayer András, Pintérné Bernyó Piroska,
igennel szavazott: Tóthné Dr. Kolumbán
Ottilia, tartózkodott: Boriszov Zoltán, a szavazásban nem vett részt Becsei
Andrásné). Az óvodánál a munkáltatói
döntésen alapuló illetményemelések közül csak a gyermekvédelmi felelősnek került pótlék megállapításra (a szavazásban
nem vett részt Csapó András). A polgármesteri hivatalnál 2 fő esetében került jóváhagyásra béreltérítés, adható juttatásként a köztisztviselőknek és a polgármesternek nem került ruházati költségtérítés
jóváhagyásra. Utasítást kapott a jegyző,
hogy az elhangzott módosító javaslatok
alapján az önkormányzat és intézményei
2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet kerüljön átdolgozásra a 2018.
februári ülésre.
– Jóváhagyásra kerültek a 2018. évi községi és Faluházi rendezvények és meghatározásra kerültek a programokra fordítható összegek.
– Megállapításra került a polgármester cafetéria kerete, melynek évi bruttó
200.000 Ft-os keretösszege megegyezik
a Baracskai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére megállapított összeggel. (A szavazásban Boriszov Zoltán polgármester nem vett részt.)
– Megállapításra került az önkormányzat közalkalmazotti jogviszonyban és

munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozói béren kívüli juttatása, amely
100.000 Ft/év étkezési hozzájárulás.
– A testület megállapította az önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
költségvetési évet követő három évre
(2019-2021. évekre) várható összegét.
– Utasítást kapott a polgármester, hogy
írásban kérjen tájékoztatást Kajászó Község polgármesterétől a B-K-V Intézményi
Társulás 27/2016. (XII.27.) számú határozatában foglaltakkal kapcsolatban a
kajászói pótlólagos rákötések szennyvíz
érdekeltségi hozzájárulásának megfizetéséről.
– Elfogadásra került Baracska Településképi Arculati Kézikönyve, valamint a
településkép védelméről szóló helyi rendelet. (Az Arculati Kézikönyv ügyfélfogadási időben megtekinthető a Baracskai Polgármesteri Hivatalban és megtalálható az önkormányzat honlapján. Az
1/2018. (I.26.) helyi rendelet e lapszámban olvasható.)
– Módosításra került a Helyi Építési Szabályzatról szóló 15/2005. (IX.28.) rendelet. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Helyi Építési Szabályzatról szóló 15/2005. (IX.28.) önkormányzati rendelet megtekinthető a Baracskai
Polgármesteri Hivatalban és megtalálható az önkormányzat honlapján.)
– A településen végrehajtott utca és házszámrendezések, valamint egyéb okok
miatt új rendelet született az egészségügyi alapellátási körzetekről és szükségessé vált az I. és II. számú háziorvosi körzetek Feladatellátási Szerződésének módosítása. (Igennel szavazott: Becsei Andrásné, Boriszov Zoltán, Csapó
András, Pintérné Bernyó Piroska, nemmel szavazott: Dr. Herczeg József, nem
vett részt a szavazásban Dr. Mayer András és Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia.)
– A Baracskai Bóbita Óvoda nyári zárva
tartásának ideje 2018. augusztus 01. napjától 2018. augusztus 31. napjáig, az óvodába történő beiratkozás időpontja pedig
2018. április 23-án 8-16 óráig, 2018. április 24-én 13-16 óráig, 2018. április 25én 8-12 óráig került meghatározásra.

– Módosításra került a KNYKK Zrt. és
az önkormányzat között fennálló Közszolgáltatási Szerződés.
– Elfogadásra került a polgármester
2018. évi szabadságolási ütemterve.
– A testület tudomásul vette a PIT Bizottság elnökének tájékoztatóját, miszerint a jogszabályban előírt határidőn belül minden képviselő teljesítette a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét.
– Képviselő-testületünk egyetértett az
Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi
Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatói álláshelyére szóló pályázati kiírással. Elfogadásra került, hogy a
megüresedett ügyvezetői állás miatt az
igazgatói feladatok határozott időre szóló
megbízással kerüljenek ellátásra.
– A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala által a FE08/IKT/6358-121/2017. ügyiratszámon
megküldött „2018/2019. tanév felvételi
körzetei” tárgyú megkeresésének mellékletében szereplő körzetek tervezeti listájában foglaltakkal egyetértett testületünk,
azzal kapcsolatban módosítást nem javasolt.
– Képviselői javaslatra utasítást kapott
a polgármester, írásban keresse meg a
VHG Kft. ügyvezetőjét és kérje intézkedését, hogy a szemétszállítást végző dolgozók a hulladékgyűjtő edény kiürítését
követően annak fedelét csukják vissza.
– Egyebekben a polgármester a tornaterem építésének helyzetéről adott tájékoztatást.
Február 9-én rendkívüli ülésre került
sor. Az ülésen nem vett részt Dr. Mayer
András képviselő.
Tárgyalt napirendi pontok, döntések:
– 842.926.423 Ft bevételi és ugyanilyen
összegű kiadási főösszeggel elfogadásra
került Baracska Község Önkormányzata
és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetése. A költségvetés kiadási oldalán
bruttó 342.900.000 Ft-tal került betervezésre a Kozma Ferenc Általános Iskola részére építendő tornaterem és bruttó 84.400.000 Ft-tal a Baracskai Bóbita
Óvoda energetikai korszerűsítése. A tornateremhez bruttó 270.000.000 Ft az ál-
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lami támogatás, az energetikai korszerűsítésre tervezett összeg pályázati forrás. A
költségvetés bevételi oldalán a tervezett
hitelfelvétel összege 20.000.000 Ft.
– Elfogadásra és kiírásra került a civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázati felhívás. A Civil Alap keretösszege a 2018. évi költségvetésben
1.000.000 Ft-ban került megállapításra.
(A pályázati kiírás e lapszámban megtalálható.)
– A Kozma Ferenc Általános Iskola tornatermének építésére beérkezett pályázatok közül a legkedvezőbb összegű (nettó 269.989.000 Ft + áfa) ajánlatot adó
kápolnásnyéki székhelyű Fenyő KHT.
Kft. pályázata került elfogadásra. Felhatalmazást kapott a polgármester, hogy a
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szerződéskötési moratórium idejének lejárta után kösse meg a vállalkozási szerződést.
– A Baracska, Kossuth u. 42. szám alatt
kialakított parkoló bővítésével kapcsolatosan az a döntés született, hogy az önkormányzati bevételek évközbeni alakulása ismeretében a bővítés lehetősége a
későbbiekben újra tárgyalásra kerül.
– Úgy határozott a testület, hogy árajánlata alapján a baracskai székhelyű Kiss és
Társa Bt-től megrendeli a Széchenyi u.
35. szám alatti üres lakások felújítását.
– Képviselői indítványra az a döntés
született, hogy a képviselők 2018. augusztus havi tiszteletdíjukat felajánlják a tornaterem építésére. (Igennel szavazott: Boriszov Zoltán, Csapó András,

Dr. Herczeg József, Pintérné Bernyó Piroska, Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia,
tartózkodott: Becsei Andrásné.)
(A képviselő-testületi döntések meghozatala egybehangzó szavazatokkal történt,
az eltérő szavazatok név szerint kerültek
közlésre.)
Február 9-én közmeghallgatást tartott a
képviselő-testület, melyen nem vett részt
Dr. Mayer András képviselő. A település
lakossága részéről nem volt érdeklődő.
A polgármester 2017. évről adott tájékoztatóját és az önkormányzat 2018. évre vonatkozó terveit a képviselő-testület elfogadta.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelete

A településkép védelmérôl

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában és az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet – Általános rendelkezések

1. A rendelet alkalmazása
1. § E rendelet előírásait az önkormányzat képviselő-testülete
által elfogadott településrendezési eszközökkel együtt kell alkalmazni.
2. § Jelen rendelet mellékletei:
1. melléklet:A településképi szempontból meghatározó területek
lehatárolása
2. melléklet: Helyi értékvédelem – helyi védett épületek, építmények listája
3. § Jelen rendelet függelékei:
1. függelék: Tájidegen, agresszíven gyomosító, invazív, ezért nem
telepíthető növényfajok listája
2.Értelmező rendelkezések
4. § E rendelet alkalmazásában:
1. Cégér: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló

314/2012. (XI.08.) Korm.rendelet 2. § 1b. alpontjában meghatározott fogalom
2. Cégtábla: A cég nevét és székhelyét feltüntető tábla.
3. Címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, vagy egyéb adatait
feltüntető tábla.
4. Védett terület: helyi területi védelem alatt álló terület.
5. Védett érték: helyi egyedi védelem alatt álló építmény, építményrész, épület, egyéb elem.
6. Óriásreklám: elemeiben vagy összességében a 2 m2 méretet
meghaladó, de legfeljebb 11 m2 méretű reklám.
7. Fényreklám: reklám megjelenítésére alkalmas led-panel,
elektromos led-állvány, videófal, monitor.
8. Hirdető-berendezés: minden olyan hordozó eszköz, fixen rögzített vagy mozgó, képi, illetve hang effektusok megjelenítésére, valamint információk tárolására is alkalmas berendezés,
amely kialakításától, anyagától, méretétől, továbbá elhelyezése módjától függetlenül hirdetmény megjelenítésére szolgál.

II. Fejezet – A helyi védelem

3. A helyi védelem célja
5.§ (1) Az épített környezet fenntartása, a jelen és a jövő nemzedékek számára való megőrzése érdekében az önkormányzat a
közigazgatási területén található kiemelkedő építészeti értékeket
helyi védelem alá helyezi.
(2) A helyi értékvédelem feladata a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, Község- és utcaképi, építészeti, történeti,
régészeti, képző- és iparművészeti, műszaki-ipartörténeti szempontból védelemre érdemes területek, épület-együttesek, építmények, épületrészek, köz- és műtárgyak, növények vagy nö-
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vény-együttesek számbavétele, meghatározása, nyilvántartása,
dokumentálása, valamint a nyilvánossággal történő megismertetése.
4. A helyi védelem fajtái
6.§ (1) A helyi védelem területi vagy egyedi védelem lehet.
(2) Az önkormányzat helyi területi védelem alatt álló területeket nem határol le.
(3) A helyi egyedi védelem a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatot, településkaraktert meghatározó valamely
a) építményre, építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghasználatra, tömegformálásra,homlokzati kialakításra,
b) táj- és kertépítészeti alkotásra, egyedi tájértékre, növényzetre,
c) szoborra, képzőművészeti alkotásra, utcabútorra, valamint
d) az a)-c)ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek
egészére vagy részére terjedhet ki.
(4) Az önkormányzata (3) bekezdésben foglaltak figyelembe
vételévelhelyi egyedi védelem alá helyezi a 2. számú mellékletben
meghatározott ingatlanokat, értékeket.
5. A helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai
7. § (1) A helyi védelem alá helyezésre vagy annak megszüntetésére bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – a polgármesterhez írásban
benyújtott – kezdeményezése alapján kerülhet sor.
(2) A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek
tartalmaznia kell:
a) a védelemre javasolt érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével
b) a védelem jellegével kapcsolatos javaslatot és
c) a védelemmel kapcsolatos javaslat rövid indokolását,
d) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.
(3) A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a) a védett érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét,
helyrajzi számát, területi védelem esetén a terület lehatárolását a
helyrajzi számok megjelölésével
b) a védelem törlésével kapcsolatos javaslat rövid indokolását,
c) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.
(4) A helyi védelem alá helyezés értékvizsgálat alapján történik,
melyet az önkormányzat készít vagy készíttet el.
8. § (1) A helyi védelem alá helyezésre, vagy a védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésről szóló előterjesztésben
szerepelnie kell a védelem alá helyezés elrendelését vagy megszüntetését megalapozó értékvizsgálatnak.
(2) A Képviselő-testület e rendelet módosításával dönt a helyi
védelem alá helyezésről vagy annak megszüntetésről.
(3) A helyi egyedi védelem alá helyezett építmény, közterülettel
határos építményrészlet, alkotás, utcabútor csak egységes megjelenésű táblával jelölhető meg.
(4) A tábla elkészíttetéséről, elhelyezéséről a polgármester gondoskodik. A tábla elhelyezését az érintett ingatlan tulajdonosa
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tűrni köteles. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az önkormányzat feladata.
6. A védettséggel összefüggő korlátozások, kötelezettségek
9. § (1) A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége.
(2) A védett érték megfelelő fenntartását és megőrzését elsősorban a rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani.
(3) Az egyéb védett értékek vonatkozásában a tulajdonos/használó kötelezettsége a védett érték megőrzése, gondozása.
7. A helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása
10. § (1) A helyi védelem alá helyezett értékekről (a továbbiakban: védett érték) az önkormányzat nyilvántartást vezet, amelybe bárki betekinthet.
(2) A nyilvántartás tartalmazza:
a) a védett érték megnevezését,
b) a védett érték védelmi nyilvántartási számát
c) a védett érték azonosító adatait
d) a védelem típusát,
e) a védett érték helymeghatározásának adatait, területi védelem
esetén a védett terület lehatárolását (helyrajzi szám, utca, házszám, épület, emelet, ajtó, helyszínrajz) és
f) a védelem rövid indokolását az értékvizsgálat alapján
g) a védett értékhez fűződő korlátozásokat
h) a védett értékhez kapcsolódó támogatásokat
i) a védett érték állapotfelmérésének adatait
j) a helyreállítási javaslatot
k) a védett értékkel kapcsolatos intézkedéseket (tulajdoni lapon
jogi jelleg feltüntetése, törlése)
(3) A nyilvántartás naprakész vezetéséről a polgármester gondoskodik.
8. A helyrehozatali kötelezettség előírásának rendje és a teljesítéshez nyújtandó önkormányzati támogatás
11. § (1) A helyi védelem alá helyezett építmények eredeti külső megjelenését:
a) egészének és részleteinek külső geometriai formáit, azok rész
és befoglaló méreteit,
b) eredeti anyaghatását egészében és részleteiben,
c) ha ismert eredeti színhatását, ha nem ismert a feltételezhetően hasonló színhatását,
d) az eredeti épület tartozékait és felszerelését az értékvizsgálattól függően az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell
megőrizni és helyreállítani.
(2) Ha a helyi védelem alá helyezett építmény egyes részét, részletét korábban az eredeti eltérő megjelenésűvé alakították át, az
építmény egészére vagy lehatárolható – az átalakított részt is magában foglaló – részegységére kiterjedő felújítás során azt
a) az eredeti állapotnak megfelelően, vagy
b) ha az átalakított rész eredeti állapotára vonatkozó dokumentum nem lelhető fel és azt következtetésekkel sem lehet valószínűsíteni, a homlokzatot a megfelelően megmaradt eredeti
elemeinek, vagy hasonló stílusú épülethomlokzatok, eredeti és
analóg formaelemeinek alkalmazásával kell helyreállítani.
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(3) Helyi védelem alá helyezett épülethomlokzatok esetében a
csatlakozó tetőfelületet – a vízelvezető rendszert beleértve – legalább a fedési anyag fajtájára kiterjedően kell megőrizni és fenntartani.

III. Fejezet – Településképi követelmények

9. A helyi védett értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények
12. § (1) A 2. számú mellékletben megjelölt egyedi védelemmel
érintett épületen vagy elemen a településkép védelme érdekében
az építési tevékenységgel érintett építmény építőanyagaként a
hagyományos természetes építőanyag (kő, tégla, fa, cserép, természetes pala, vályog, nád) használata megengedett.
(2) Az épületek tetőzetének kialakítása során a hagyományos,
eredeti formától való eltérés nem megengedett.
(3) Az épület tetőgerincének iránya és a tető hajlásszöge nem
változtatható meg.
(5) Az épületek homlokzati architektúrája és a homlokzat tagolás megtartandó, vagy az eredeti visszaállítandó.
(6) A kiegészítő elemek, egyéb műszaki berendezések homlokzaton történő elhelyezése kizárólag műszaki szükségszerűségből
megengedett.
10. A helyi védelem alatt álló értéken elhelyezett sajátos építményekre, műtárgyakra vonatkozó anyaghasználati követelmények
13. § (1) Égéstermék elvezetésére szerelt kémény nem építhető.
(2) Épített égéstermék elvezető csak tégla vagy vakolt lehet. Az
új, korszerű készülékek függőleges égéstermék elvezetőjének
színe a héjazat színével megegyező vagy fekete legyen. Égéstermék elvezető közterületről látható esetben csak függőleges lehet, homlokzati égéstermék elvezető közterületről látható külső határoló falakon csak abban az esetben jelenhet meg, ha
egyéb módon az épület fűtéskorszerűsítése műszakilag nem
oldható meg.
(3) Elektronikus hírközlési építmények és berendezései (antennák, antennatartó szerkezetek, parabolaantennák stb.), közüzemi szolgáltatások mérő órái, nyomásszabályozó, klímaberendezés kültéri egysége, napkollektor, valamint egyéb gépészeti
berendezés az épületek közterület felé néző homlokzatán csak
műszaki szükségszerűségből, más megoldás hiányában helyezhető el.
(4) Műholdvevő, illetve távközlési, adatátviteli berendezés kültéri egysége, hír- és adattovábbító berendezés az épület közterületről látható homlokzatán és tetőfelületén nem helyezhető el,
kivéve, ha műszaki szükségszerűség okán elhelyezése más módon nem oldható meg, ebben az esetén az épület közterületről látható homlokzatán és tetőfelületén csak takartan helyezhető el.
(5) Az épületen elhelyezett napkollektor csak tetősíkban vagy
az ingatlannal határos közterületről nem látható módon helyezhető el.
11. A településkép szempontjából meghatározó területekre
vonatkozó építészeti követelmények
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14. § (1)Az Önkormányzat az 1. melléklet szerinti lehatárolással
az eltérő karakterű településrészek közül az alábbi területeket jelöli ki településképi szempontból meghatározó területként:
a) történeti településrész
b) átalakuló falusias településrész
c) tájképvédelmi területtel érintett terület
15. § (1) A 14. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott történeti településrészenaz új lakóépületek telepítésénél a meglevő
beépítéshez és építészeti kialakításhoz kell illeszkedni.
(2) Az épületeket a meglevő épületek homlokvonalának figyelembe vételével kell elhelyezni, minden esetben az oldalhatárral párhuzamosan
(3)A területen csak magastetős kialakítás a megengedett, a lakóépületek tető-hajlásszöge 35-45 fok közötti lehet. A tető 30%ában eltérhet az előírt hajlásszögtől, itt lapostető vagy kishajlású
tető készíthető (pl.: oldaltornác, hátsó tetőtéri terasz, oldalsó veranda, télikert). A tető hajlásszögének meghatározásakor figyelembe kell venni a környező épületek tetőkialakítását.
(4) A tetőhéjalás magastető esetén nád, égetett agyagcserép hagyományos színezéssel, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag lehet. Nem alkalmazható kék, zöld
és lila színű tetőfedés. A tetőfedő anyag színe több árnyalatú
nem lehet.
(5) A homlokzatszínezésnél a településen hagyományos pasztell
színek alkalmazhatók.
(6) A területen az utcafronti kerítések a meglevő kerítésekhez illeszkedően létesíthetők.
(7) A településképet meghatározó kerítés kialakítása az utcafronton áttört vagy 2/3 részben tömör kerítés lehet.
16. § (1)A 14. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott átalakuló falusias településrészen az új lakóépületek telepítésénél a
meglevő beépítéshez és építészeti kialakításhoz kell illeszkedni.
(2) Az épületeket a meglevő épületek homlokvonalának figyelembe vételével kell elhelyezni. Szabadonálló beépítés esetén is
az épületeket a telek oldalhatárával párhuzamosan kell elhelyezni úgy, hogy illeszkedjenek a környezetében épült épületek elhelyezkedéséhez.
(3) A tető kialakításánál a meglevő épületek tetőformájához igazodó kialakítás a megengedett. A lakóépületek tető-hajlásszöge
30-45 fok közötti lehet.
(4) Azokon a területeken, ahol a helyi építési szabályzat előírásai
lehetővé teszik a kialakult építménymagasságnál magasabb épületek létesítését, az épületeket úgy kell megtervezni, hogy a közterület felőli homlokzat szélessége és magassága is igazodjon a
kialakult állapothoz.
(5) A homlokzatokon a településen hagyományos pasztell színezést kell alkalmazni.
(6) A területen az utcafronti kerítés legfeljebb 1,8 m magas és
legalább 50%-ban áttört lehet.
17. § (1) A 14 § (1) bekezdés c) pontban meghatározott tájképvédelmi területtel érintett terület külterületi részén az új épületek telepítésénél a meglevő környezethez és a terepviszonyokhoz
az építészeti kialakítással illeszkedni kell.
(2) A területen a hagyományos nyeregtetős kialakítás lehetséges.
Magastetős kialakítás esetén a tető hajlásszöge 20-45 fok lehet
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(3) A homlokzatok színeként pasztell színek alkalmazhatók. Kerülni kell a harsány mediterrán színek használatát.
(4) A csarnok jellegű épületek anyaghasználatánál a fénylő felületű anyagok használata tilos.
(5) A tájba illesztést minden esetben látványterv készítéssel igazolni kell.
(6) A 14 § (1) bekezdés c) pontban pontban meghatározott országos tájképvédelmi területtel érintett terület belterületi részén
az adott belterületi településrészre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni azzal, hogy új épület építésénél a tájbaillesztés bemutatása céljából minden esetben látványtervet kell készíteni.
18. § (1) A 14. § a), b) pontban meghatározott területeken a településkép védelme érdekében az építési tevékenységgel érintett
telken a zöldfelületek kialakításának módja a közterületek tisztántartásáról szóló 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelet
14-16. §-ban meghatározottak szerint.

IV. Fejezet – Reklámhordozókra és egyéb
műszaki berendezésekre vonatkozó
településképi követelmények

12. A településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó településképi követelmények
19.§ (1) A településképi szempontból meghatározó területen az
egyéb műszaki berendezések elhelyezésére vonatkozó településképi követelmények az alábbiak:
a) A község belterületeinek utcáiban legfeljebb egy oszlopsor állhat a villamos-energia és hírközlés ellátására, egyébként földkábeles megoldást kell alkalmazni fejlesztésük és átépítésük során.
b) Nagyfeszültségű elektromos vezeték belterületen, országos jelentőségű természetvédelmi területen légvezetékként nem helyezhető el, nem fejleszthető, nem korszerűsíthető.
c) Belterületen, valamint külterület beépített területén, ahol a
villamos-energia ellátás hálózatai föld feletti vezetésűek, új villamos-energia elosztási, közvilágítási vezetékeket és az elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, illetve közös
tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti
elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.
d) A lámpákkal káprázást, vakítást, ártó fényhatást okozni nem
szabad, ingatlan használatát korlátozni tilos.
e) Jelentősebb energiaigény növekedés esetén a tervezett transzformátorok helyét a beépítéssel összehangoltan a környezetbe illesztve kell kijelölni.
f) A tervezett lakóépületek és intézmények homlokzatára szerelt
kapcsolószekrények és a dobozok helyét és a színét, az épület stílusához, a homlokzat színéhez igazodva kell kiválasztani. A
berendezéseket az épületek alárendelt homlokzatára kell felszerelni, illetve a kerítésbe kell beépíteni – a közmű üzemeltetők
előírásait figyelembe véve.
g) Gázkészülék égéstermékének utcai homlokzatra történő kivezetése csak meglévő épületnél és csak műszaki szükségességből,
a homlokzatképzéssel megfelelően összehangolt műszaki megoldással lehetséges, amennyiben az épület oldal- vagy hátsókertre
néző homlokzatán nem helyezhető el.
h) Házi gáznyomás-szabályozó az épület utcai homlokzatára
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nem helyezhető el, a berendezés csak a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhető. Ettől eltérni csak műszaki szükségszerűségből lehet.
i) Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény
nem építhető.
j) Elektronikus hírközlési építmények és berendezései (antennák, antennatartó szerkezetek, parabolaantennák stb.), közüzemi szolgáltatások mérő órái, nyomásszabályozó, klímaberendezés kültéri egysége, napkollektor, valamint egyéb gépészeti berendezés az épületek közterület felé néző homlokzatán nem helyezhető el.
k) Műholdvevő, illetve távközlési, adatátviteli berendezés kültéri egysége, hír- és adattovábbító berendezés az épület közterületről látható homlokzatán és tetőfelületén nem helyezhető
el, kivéve, ha műszaki szükségszerűség okán elhelyezése más
módon nem oldható meg, ebben az esetén az épület közterületről látható homlokzatán és tetőfelületén csak takartan helyezhető el.
l) Az épületen elhelyezett napkollektor csak tetősíkban vagy az
ingatlannal határos közterületről nem látható módon helyezhető el.
m) Az e rendelet 16. § l) pontjában lehatárolt külterület természeti értéket képviselő földrészletein (gyepek, rétek, legelők,
ökológiai hálózathoz tartozó területek), nem helyezhető el távközlési, illetve hírközlési magasépítmény (adótorony), 6 m-nél
magasabb antenna, zászlótartó oszlop.
n) Vezeték nélküli szolgáltatás antennáinak telepítése tilos:
pa) fokozottan védett természetvédelmi területen,
pb) ökológiai hálózat részét képező magterületen,
pc) ökológiai hálózat részét képező ökológiai folyosón,
pd) tájképvédelmi területen,
pe) Natura 2000 területen
13. Reklámokra, reklámhordozókra és cégérekre vonatkozó
településképi követelmények
20.§ (1) A település belterületén csak a környezet arculatához illeszkedő, esztétikus hirdető-berendezés, egyéb reklámhordozó,
tájékoztató (információs) rendszer egységes koncepció alapján
helyezhető el, az e rendelet szerinti Településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően.
(2) A cégtáblát, cégéreket, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést, az üzlethelyiség
portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot, a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó
ajánlati felhívást (hirdetést) a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblát, egyéb felületen vagy az épület(ek) közterületről
látható homlokzatain elhelyezésre kerülő kisméretű hirdetéseket
úgy kell elhelyezni, hogy azok szervesen illeszkedjenek a meglévő és tervezett épület(ek) vízszintes és függőleges homlokzati tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához és együttesen összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével és kialakításával.
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(3) Épületek homlokzataira kerülő cég- és címtábla, információs vagy más célú berendezés épületdíszítő tagozatot nem takarhat el.
(4) Az épületeken elhelyezhető cégérek, cégtáblák, cégfeliratok szerkezeteinek, felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve
fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg.
(5) Az elhasználódott, felújítandó, aktualitását vesztett hirdető-berendezést, egyéb reklámhordozót, tájékoztató (információs) rendszert, cég-, címtáblát, cégért a tulajdonosnak 30 napon
belül el kell távolítania. Felújítást követően az új településképi
előírásoknak meg kell felelni.
21.§ (1) Közterületről látható magánterületen az 1,0 m2-es
nagyságot meghaladó, hirdető-berendezés, cég-, címtábla, cégér
nem helyezhető el.
(2) Fényreklám, fényfeliratok kialakítására vonatkozó előírások:
a) csak alacsony fényintenzitásúak lehetnek,
b) nem alakíthatók ki villogó effektussal, illetve
c) a lakások, intézmények rendeltetésszerű használatát nem zavarhatja.
(3) Üzlethelyiségenként legfeljebb egy db álló A1-es méretű kétoldalas vagy fordított „V” alakú mobiltábla helyezhető el a közterületen, mely az üzlet kirakatától maximum 1,5 méterre állhat, a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon.
(4) Reklámcélú védőháló, illetve ponyva – az építés, felújítás
ideje alatt, de legfeljebb 6 hónapos időtartamra – épületállványon elhelyezhető, amennyiben azt más jogszabály nem tiltja.
Továbbá a felületen az építkezésre vonatkozó tájékoztatás, épületterv, látványterv tüntethető fel, az építési tevékenység időtartamára. Épülethomlokzaton, kerítésen 1,0 m2-t meg nem haladó cég-, címtábla, ill. kulturális rendezvényt (művelődési ház,
mozi stb.) hirdető plakát gépjárműforgalmat nem zavaró elhelyezéssel és mérettel helyezhető el.
(5) A (3) bekezdésben foglalt egyéb közterületen „V” alakú mobiltáblát nem lehet kihelyezni.

V. Fejezet – A településkép-védelmi
tájékoztatás és szakmai konzultáció

14. A szakmai konzultáció szabályai
22. § (1) A településkép védelme érdekében építtető kérelmére
az önkormányzati főépítész (főépítész) – illetve, ha önkormányzati főépítész nincs alkalmazásban, akkor a polgármester – szakmai tájékoztatást ad a településképi követelményekről.
(2)Szakmai konzultáció az önkormányzat hivatalos helyiségében vagy kérésre a helyszínen is lefolytatható.
15. Szakmai konzultáció tartásának kötelező esetei
23. § (1) Az építtető köteles szakmai konzultációt kérni a tervezett építkezés helyszíne szerint illetékes önkormányzattól, ha
a) az építkezés helye településképi szempontból meghatározó területen vagy
b) helyi védett területen található
c) új lakó épület építése esetén ide értve az „egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység” alapján történő új lakóépület építését is.
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VI. Fejezet – A településképi bejelentési eljárás

16. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre
24. § Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.
(XI. 8.) kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt, építési engedély nélkül végezhető építési munkákra.
25. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:
a) meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes –
megváltoztatása esetén amennyiben az
aa) a jogszabályi előírásoknak megfelelően többlet-parkolóhelyek kialakítását teszi szükségessé,
ab) amennyiben a meglévő lakó rendeltetés megváltoztatása történik, illetve lakórendeltetésre történő változástatás történik;
b) a helyi védett épületen az építmények homlokzatára, tetőfelületére, az építési telek utcafronti kerítésére, kerítéskapujára vagy
támfalára rögzített, az építési telek előkertjében álló cég- és címtábla, információs berendezés elhelyezése esetén
c) a településkép védelméről szóló törvényreklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
104/2017. (IV. 28.) kormányrendeletben szereplő általános településképi követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezése

VII. Fejezet – A településképi kötelezés

26. § Településképi követelmény megszegésének minősül jelen
rendelet előírásainak nem megfelelő építés, az előírásoktól eltérő szín- és anyaghasználat, formai kialakítás és a kötelező főépítészi konzultáció elmulasztása.
17. A településképi kötelezési eljárás szabályai
27. § (1) Jelen rendelet szerinti rendelkezések megszegése esetén
a polgármester felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre és végzésben határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.
(2) A határidő eredménytelen eltelte esetén a polgármestere önkormányzati hatósági döntéssel településképi kötelezést ad ki,
a (3) bekezdés szerinti településképi bírság kiszabásával egyidejűleg.
(3) A településkép-védelmi bírság összege
a) főépítészi konzultációs kötelezettség elmulasztása esetén
50.000–300.000 forint,
b) településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén
100.000–500.000 forint,
c) jelen rendelet előírásaitól eltérő építészeti és településképi kialakítás esetén legalább 100.000 forint legfeljebb 1.000.000 forint.

VIII. Fejezet – Záró rendelkezések

18. Hatályba léptető rendelkezések
28. § E rendelet 2018. február 1. napján lép hatályba.
Boriszov Zoltán sk.
polgármester

Szeleczkyné Szabó Katalinsk.
jegyző
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1. melléklet: Eltérő karakterű településrészek területének lehatárolása

2. melléklet: Helyi értékvédelem – helyi védett építészeti értékek
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cím

Hrsz

Funkció

2018. március

FÜGGELÉKEK
1. függelék
Tájidegen, agresszíven gyomosító, invazív,
ezért nem telepíthető növényfajok listája
fehér akác (Robinia pseudoacacia)
bálványfa (Ailantus altissima)
fehér eper (Morus alba)
ezüstfa (Eleagnus angustifolia)
zöld juhar (Acer negundo)
amerikai kőris (Fraxinus pennsy hanica)
kései meggy (Prunus serotina)
kanadai nyár (Populus x canadensis)
nyugati ostorfa (Celtis occidentalis)
gyalogakác (Amorpha fruticosa)
kisvirágú nebáncsvirág
(Impatiens parviflora)
bíbor nebáncsvirág (Impatiens glandulifera)
japánkeserűfű-fajok (Fallopia spp.)
magas aranyvessző (Solidago gigantea)
kanadai aranyvessző (Solidago canadensis)
selyemkóró (Asclepias syriaca)
ürömlevelű parlagfű
(Ambrosia artemisiifolia)
aranyribiszke (Ribes aureum)
adventív szőlőfajok (Vitis-hibridek)
vadszőlőfajok (Parthenocissus spp.)
süntök (Echinocystis lobata)
észak-amerikai őszirózsák (Aster spp.)
olasz szerbtövis (Xanthium italicum)
amerikai karmazsinbogyó
(Pytholacca americana)
kínai karmazsinbogyó (Pytholacca esculenta)
japánkomló (Humulus japonicus)
átoktüske (Cenchrus pauciflorus)
karolinai tündérhínár
(Cabomba caroliniana)
kanadai átokhínár (Elodea canadensis)
aprólevelű átokhínár/vékonvlevelű
átokhínár (Elodea nuttallii)
moszatpáfrány fajok (Azolla caroliniana
(A. filiculoides), A. mexicana)
borfa, tengerparti seprűcserje
(Baccharis halimifolia)
vízijácint (Eichhornia crassipes)
perzsa medvetalp (Heracleum persicum)
kaukázusi medvetalp (Heracleum
mantegazzianum)
Sosnowsky-medvetalp
(Heracleum sosnowskyi)
hévízi gázló (Hydrocotyle ranunculoides)
fodros átokhínár (Lagarosiphon major)
nagyvirágú tóalma (Ludwigia grandiflora)
sárgavirágú tóalma (Ludwigia peploides)
sárga lápbuzogány (Lysichiton americanus)
közönséges süllőhínár
(Myriophyllum aquaticum)
felemáslevelű süllőhínár
(Myriophyllum heterophyllum)
keserű hamis üröm (Parthenium
hysterophorus)
ördögfarok-keserűfű (Persicaria perfoliata)
kudzu nyílgyökér (Pueraria lobata)
aligátorfű (Alternanthera philoxeroides)
óriás rebarbara (Gunnera tinctoria)
tollborzfű (Pennisetum alopecuroides)
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KÖZÉRTHETÔ ÖSSZEFOGLALÓ

a Településképi Arculati Kézikönyvrôl és
a településkép védelmérôl szóló önkormányzati rendeletrôl
Baracska Község Önkormányzata a településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvényi kötelezettségének eleget téve
a 17/2018. (I.25.) határozatával elfogadta Baracska Településképi Arculati Kézikönyvét (TAK) és megalkotta Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendeletét (TR).

A kézikönyv alapján elkészült településképi rendelet tartalmazza a helyi védelemre vonatkozó előírásokat, településképi előírásokat a meghatározó településrészekre vonatkozóan, a reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre
vonatkozótelepülésképi előírásokat és a településkép-érvényesítési eszközöket.

A településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény a települések esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érdekében a Településképi Arculati Kézikönyv bevezetésével
hiánypótló módon teremtett lehetőséget a jellegzetes települési
karakterjegyek meghatározására és védelmére.

A helyi rendelet előírásainak betartatása a rendelet hatálybalépését követő építkezések során az építtető feladata, a vonatkozó jogszabályok értelmében az ellenőrzés a polgármester hatáskörébe tartozik.
A rendelet helyi értékvédelmi előírásainak célja a település történelme, településképe szempontjából meghatározó, hagyományt
őrző, sajátos megjelenésű építészeti örökség megőrzése. Rendelkezik a helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályairól, a helyi egyedi és területi védelem alatt álló értékekről,
a védett érték megjelöléséről, megőrzésével, használatával kapcsolatos előírásokról. A rendelet szabályozza a helyi védelemmel
összefüggő tulajdonosi- és önkormányzati feladatok végrehajtását, valamint a helyi védelem alatt álló területen vagy értéken elhelyezett egyéb műszaki berendezésekre és műtárgyakra vonatkozó anyaghasználati követelményeket.

A településképi arculati kézikönyv és a településkép védelméről
szóló rendelet elsődleges célja, hogy a település épített- és táji értékeit felkutassa és azok helyi védelmét, valamint a kialakult jellegzetes településkép megőrzését és annak tervszerű, harmonikus továbbfejlesztését szakmailag előkészítse, megalapozza.
A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készült, elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő,
szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.
A kézikönyv készítése során a település lakossága, a helyi közösségek kinyilváníthatták véleményüket arra vonatkozóan, hogy
milyen környezetben szeretnének élni, hogyan őrizhetik meg és
fejleszthetik a település építészeti arculatát, vizuális kultúráját.
A kézikönyv meghatározza a település településképi jellemzőit,
a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.
A kézikönyv tartalmazza a település építészeti örökségének és
az eltérő karakterű településrészek bemutatását is. A kézikönyv
a helyi településképi rendelet megalapozására szolgál, folyamatosan bővíthető, fejleszthető, ahogyan a település is formálódik,
változik, fejlődik.
A TAK ajánlásaival, jó példáival lehetőséget kínál arra, hogy az
ingatlanok tulajdonosai, építtetői a hely és a településszerkezet,
a településkép megismerése után olyan házakat terveztessenek,
építsenek vagy éppen a meglevő épületeket oly módon újítsák
fel, hogy azok településképet javítsák, de tekintettel legyenek az
építészeti örökségre is.

A rendelet lehatárolta a településképi szempontból meghatározó
területeket és azokra szabályokat fogalmazott meg. A rendelet a
településképi követelmények meghatározása mellett szabályozza
az egyes sajátos berendezések (pl. reklámok, reklámhordozók),
műtárgyak elhelyezésének feltételeit is.
A rendelet szabályozza a településkép-védelmi tájékoztatást, a
szakmai konzultációt és a településképi bejelentés eljárását is.
A rendelet előírásainak betartását településkép érvényesítési eszközök segítik. A településképi kötelezettség megszegése, valamint a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén a polgármester önkormányzati településképi bírságot
szab ki.
A rendeletet 2018. február 1. napjától kell alkalmazni.
A kézikönyv és a rendelet megtekinthető Baracska község hivatalos honlapján (www.baracska.hu), valamint nyomtatott formában a Baracskai Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási
időben.
Baracska, 2018. január 31.

Boriszov Zoltán sk.
polgármester

10

IDOBOLÓ
KÖnkormányzat

2018. március

A 38/2018.(II.09.) határozat melléklete

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete által – az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésében
4/2018.(II.10.) önkormányzati rendelet – létrehozott Önkormányzati Civil Alap (továbbiakban: Alap) terhére
PÁLYÁZATOT ÍR ki a képviselő-testület a módosított 10/2015. (I.29.) határozatával elfogadott,
„ A civil szervezetek támogatásáról szóló” szabályzatában (továbbiakban: Szabályzat) foglaltak alapján.
A hivatkozott Szabályzat megtekinthető Baracska Község önkormányzata „www.baracska.hu” elnevezésű
honlapján, Baracska Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában (2471 Baracska, Kossuth u. 29.)
A pályázati kiírás célja: a baracskai székhelyű civil szervezetek, szerveződések számára, azok helyi működéséhez és tevékenységéhez önkormányzati költségvetési vagy természetbeni támogatás biztosítása.
Az Alap keretösszege: 1.000.000 Ft., azaz egymillió forint.
A pályázati dokumentáció benyújtásának határideje:
2018. március 21. (mely határidő elmulasztása jogvesztő)
A pályázat benyújtásának helye: Baracska Község Polgármestere, 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot a pályázati
kiírásban megjelölt határidőben, a Szabályzat 1. sz. mellékletében foglalt „PÁLYÁZATI ADATLAP” kitöltésével, valamint az abban felsorolt dokumentumok becsatolásával, az
átvételt igazoltatva (ajánlott postai küldemény, személyes benyújtás stb.) lehet.
A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokat Baracska
Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülésen történik.
A pályázat eredményéről történő értesítés időpontja,
módja: a képviselő-testület döntését követő 3 munkanapon
belül, írásban. A támogatásban részesített szervezettel az önkormányzat Támogatási szerződést köt.
A Támogatási Szerződés megkötésének időpontja: a támogatásban részesített szervezet írásbeli tájékoztatását követő 8 napon belül.
A támogatás folyósítása: a Támogatási Szerződés aláírását
követően, a támogatási kérelemben megjelölt ütemezésben
történik.

A támogatás felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének alapvető szabályai: a támogatásban részesített a Támogatási megállapodásban rögzített határidőn
belül a támogatás felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót készít, melyek elfogadásáról a Pénzügyi-, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság a tárgyévre benyújtott
pályázatok elbírálásakor dönt.
Egyéb előírások: Nem részesülhet 2 éven keresztül támogatásban, illetve a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezett – a tudomásszerzéstől számított két éven belül – az a civil szervezet, amely
a) az Alaphoz benyújtott korábbi pályázati dokumentációjában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
b) az Alapból kapott támogatást a vonatkozó Támogatási
szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően használta fel,
c) szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesítette.
Bármilyen sporttevékenység céljára megállapított támogatás
csak a Baracskai Sport Egyesületen keresztül folyósítható.
Baracska, 2018. február 19.

Boriszov Zoltán s.k.
polgármester

Megjegyzés:
– A pályázati adatlap letölthető Baracska Község Önkormányzata honlapjáról vagy nyomtatott formában átvehető
a Baracskai Polgármesteri Hivatal titkárságán.
– Amennyiben a pályázatban természetbeni támogatásként
helyiség igénylés történik, azt konkrétan kell megjelölni, pl.
Faluház nagyterme, vetítő terem, galéria terem, klubszoba.
– Amennyiben természetbeni támogatásként kívánnak
edényt (tányér, pohár, evőeszköz, stb.) vagy abroszt igénybe venni, azt szerepeltetni kell a pályázati adatlapon.
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Tájékoztató a 2018. évi országgyûlési választásokhoz
Tisztelt Választópolgárok!
A Köztársasági Elnök 2018. április 8-ra
tűzte ki az országgyűlési választások időpontját. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény alapján az újonnan megalakuló parlamentben a képviselők száma 199 fő lehet, 106 országgyűlési képviselőt egyéni
választókerületben, 93 országgyűlési képviselőt pedig országos listán lehet megválasztani.
Azt a választópolgárt, aki 2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről. Az értesítőt a
választópolgárnak legkésőbb 2018. február 19. napjáig meg kell kapnia. Az értesítő tartalmazza annak a szavazókörnek a
számát és címét, ahol a szavazás napján a
választópolgár leadhatja szavazatát. Aki az
értesítőt határidőre nem kapja meg, vagy
azt elveszíti, a helyi választási irodától legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig új
értesítőt igényelhet (az értesítő megléte
egyébként nem feltétele a választópolgár
választójoga gyakorlásának).
A szavazóköri névjegyzék 2018. január
11. napjától 2018. április 6-án (péntek)
16.00 óráig tekinthető meg hivatali munkaidőben a helyi választási irodában (Baracskai Polgármesteri Hivatal 2471 Baracska, Kossuth u. 29.)
Névjegyzékkel kapcsolatos kérdések személyesen, vagy a 22/454-050/108 telefonszámon Borzné Indruck Edina helyi
választási iroda vezető helyettesnél tehetők fel.
Amennyiben a választópolgár a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát abban az
esetben, ha kérte a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét. A helyi választási irodán a külképviseleti névjegyzékbe
történő felvételt legkésőbb 2018. március
31-én 16.00 óráig lehet kérni személyesen, levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén
a www.magyarorszag.hu honlapon. Kérelemnyomtatvány a helyi választási irodánál igényelhető.
Az a választópolgár, aki a szavazás napján

lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár lakóhelye szerinti választási iroda az átjelentkezetőt a kérelem alapján törli a lakcíme szerinti névjegyzékből, egyidejűleg felveszi azon településnek a település szintű lakóhellyel
rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol
a választópolgár szavazni kíván.
Az átjelentkezéssel a választópolgár a
lakcíme szerinti országgyűlési egyéni
választókerület szavazólapján szavazhat.
A választópolgár legkésőbb 2018. április
6-án (péntek) 16.00 óráig kérheti az átjelentkezést, illetve visszavételét a lakcíme
szerinti szavazóköri névjegyzékbe.
Az átjelentkezést személyesen, levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy
ügyfélkapus regisztráció esetén a www.
magyarorszag.hu honlapon kérhetik. Kérelem nyomtatvány igényelhető a helyi
választási irodánál is.
A választópolgár kérheti, hogy a központi névjegyzékbe kerüljön feltüntetésre nemzetiségének megnevezése és azt,
hogy az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni. Amennyiben a választópolgár az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván részt venni, nem a
pártlistára, hanem a nemzetiség országos
önkormányzata által állított listára szavazhat és erre vonatkozó nyilatkozatát legkésőbb 2018. március 23-án 16.00 óráig teheti meg. A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben. A választópolgár 2018.
április 6-án (péntek) 16.00 óráig kérheti
nemzetiségi hovatartozása törlését és módosíthatja az országgyűlési választásra kiterjedő hatály ügyében tett nyilatkozatát.
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota,
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna
iránti kérelmet 2018. április 6-án (péntek) 16.00 óráig a helyi választási irodánál lehet benyújtani személyesen vagy
meghatalmazott útján teljes bizonyító

erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással (teljes bizonyító erejű az okirat, ha
azt saját kezűleg írták és írták alá, a nem
saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá. A tanúk lakcímét az okiraton fel kell tüntetni), levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén
a www.magyarorszag.hu honlapon. A szavazás napján mozgóurnát már csak a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni. A
kérelemnek a szavazás napján a szavazatszámláló bizottsághoz legkésőbb 15.00
óráig meg kell érkeznie.
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A kérelmet a helyi választási irodához kell benyújtani legkésőbb 2018. április 6-án (péntek) 16.00
óráig.
A névjegyzékkel kapcsolatos valamen�nyi kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár megadhatja a postacímét, e-mail címét vagy telefax számát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés megküldését kéri. Az adatokat a személyi igazolványban szereplő
adatokkal megegyezően kell megadni. A
nem megfelelő adatközlés a kérelem elutasítását vonja maga után.
Szavazni a szavazás napján 06.00 órától
19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazókörben lehet.
Átjelentkezéssel szavazni a kijelölt 002.
számú szavazókörben (Házasságkötő Terem Baracska, Kossuth u. 29.) lehet.
A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn
szerepel.
A mozgásában korlátozott választópolgárt
szavazásának lehetővé tétele érdekében –
kérelmére – a szavazatszámláló bizottság
legalább két tagja mozgóurnával – az általa megadott címen – felkeresi.
Szavazni a következő érvényes igazol
vány(ok) bemutatásával lehet:
– lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy
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– lakcímigazolvány ÉS személyazonosító
igazolvány vagy
– útlevél vagy
– 2001. január 1-jét követően kiállított
vezetői engedély.
Az „Értesítő” bemutatása (amelyet a szavazatszámláló bizottság nem vesz el és
mint ahogy korábban írtam, nem helyettesíti a szavazáshoz szükséges, érvényes
okmányokat) a szavazatszámláló bizottságok munkáját könnyíti meg azzal, hogy
a választópolgárt az „Értesítő”-n szereplő sorszám alapján a névjegyzékben kön�nyebben beazonosítja.
Szavazni két szavazólapon lehet. Az egyik
szavazólapon az országos listát állító jelölő szervezetek, a másikon az adott választókerületi egyéni országgyűlési képviselő
jelöltek szerepelnek. Az országos nemzetiségi önkormányzati listára azon választópolgárok szavazhatnak, akik kérték a
nemzetiségi hovatartozásuk névjegyzékben történő feltüntetését az országgyűlési képviselő választásra is kiterjedő hatál�lyal. Ebben az esetben azonban ők a jelölő szervezetek (pártok) országos listájára – mint ahogy azt korábban szintén említettem – nem szavazhatnak.
Fontos, hogy az a választópolgár, aki át-

jelentkezéssel lakóhelyén kívül szavaz, a
lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.
Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez három-három szavazófülke áll
rendelkezésre. A szavazólapok kitöltése
alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem tud olvasni,
illetve testi fogyatékossága vagy bármely
más ok akadályozza a szavazásban, akkor
általa választott segítőt, ennek hiányában
a szavazatszámláló bizottság két tagjának
együttes segítségét veheti igénybe.
ÉRVÉNYESEN SZAVAZNI csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni
jelöltre és egy országos listára lehet, a lista, illetve a jelölt neve alatti, melletti vagy
feletti körbe tollal írt két, egymást metsző
vonallal (+ vagy X).
Tisztelt Választópolgárok!
Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy
személyes adataikat tartalmazó dokumentumaikat mindenképpen nézzék át, hogy
azok a szavazás napján ÉRVÉNYESEK
legyenek, máskülönben a szavazatszámláló bizottság nem engedélyezi a szavazást.
FONTOS, hogy a településen történt utcanév és házszámváltozások miatt módosítandó dokumentumaik (lakcímkár-
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tya) is érvényesek legyenek, amennyiben
az utcanév és a házszám a szavazás napján nem egyezik a névjegyzékben szereplő
utcanév és házszámmal, a szavazatszámláló bizottság a választópolgárt vissza fogja utasítani. A szavazatszámláló bizottság
nem vizsgálja, hogy a korábbi utcanév és
házszám mi volt, kizárólag az érvényes, a
névjegyzék adataival egyező adatokat fogadja el és ezek alapján engedi a választópolgárt szavazni.
A Baracskai Helyi Választási Iroda a Baracskai Polgármesteri Hivatalban (2471
Baracska, Kossuth u. 29.) működik. A választási iroda vezetője: Szeleczkyné Szabó
Katalin, elérhetőségei: 22 454-050/101,
06-30 517-8873, e-mail: jegyzo@
baracska.hu. A választási iroda vezető helyettese: Borzné Indruck Edina, elérhetőségei: 22/454-050, 06 20 806 4735,
e-mail: szocialis@baracska.hu.
Kizárólag a választással kapcsolatos
ügyekkel a teljes hivatali munkaidőben
kereshetnek bennünket!
Baracska, 2018. február 14.

Tisztelettel:
Szeleczkyné Szabó Katalin
HVI. Vezető

Köztisztasági–környezetvédelmi hírek
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Baracska Község Önkormányzata a ROLFIM Szövetkezettel kötött megállapodás
alapján ebben az évben is két alkalommal szervez elektronikai hulladékgyűjtést. A tavaszi gyűjtés időpontja 2018.
április 28-a, az őszi gyűjtés időpontja 2018. október 13-a,
minkét alkalommal szombati nap. A gyűjtési napokon a Baracskai Polgármesteri Hivatal melletti üres területen 8-11 óráig lehet átadni az elektronikai hulladékot az ott ügyeletet ellátó személynél. Fenti időpont előtt és után hulladék lerakása TILOS!
A gyűjtés során leadhatók az olyan elektronikai berendezések,
amelyek valaha árammal, elemmel, akkumulátorral működtek.
Kivétel a képcsöves televíziók.
Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet a környezet védelmére, ezért szeretnénk elérni, hogy Baracskán szélesedjen az újrahasznosítható hulladékok begyűjtésének köre. Az e-hulladék
különleges gyűjtést és kezelést igényel – azaz nem gyűjthető a

háztartási vegyes hulladékkal. Sajnos az e-hulladék a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett számos mérgező anyagot – nehézfémet (ólom, kadmium, higany, króm) is tartalmazhat, amelyek a környezet számára nagy veszélyt jelenthetnek. Az
e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt, amelynek jelentős része
újrahasznosítható. Ennek ellenére nagy részük ma mégis hulladéklerakókba, erdőszélekre, illegális lerakókba, vagy illetéktelen
kezekbe kerül.
Cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található környezetre, emberre veszélyt jelentő mérgező anyagok ellenőrzött körülmények között kerüljenek ki környezetünkből. Védjük együtt környezetünket! Kérjük,
vegyen részt felhívásunkban!
Azok számára, akik nem tudják megoldani az e-hulladék elszállítását, de szeretnének megszabadulni nagyméretű, nagytömegű e-hulladékuktól, térítésmentesen igénybe vehető a Szövetke-
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zet „Házhoz megyünk érte akció” szolgáltatása. Ennek keretében fenti napokon vállalják az összekészített eszközök elszállítását Baracska területén, amennyiben legalább 100 kg e-hulladék
gyűlt össze. Az igények bejelentését a 06-1-269-0234-es telefonszámon április 16-26-a között munkanapokon 8-13 óráig lehet
megtenni. A gazdasági intézmények részére – igény szerint – a
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően igazolást állítanak
ki az e-hulladékok átvételéről.
A ROLFIM Szövetkezet lehetőséget biztosít arra, hogy egész évben térítésmentesen átveszi a 2310 Szigetszentmiklós-Gyártelep
ÁTI-Sziget Ipari Park alatti telephelyén a használt, illetve hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezéseket. Érdeklődni a fentebb jelzett telefonszámon lehet.
A Depónia Nonprofit Kft. és a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Konzorciuma nemrégiben minden baracskai ingatlantulajdonoshoz eljuttatta a 2018. évi hulladékszállítással kapcsolatos fontos információkat, köztük a hulladékszállítási naptárt tartalmazó levelét. A levelet ajánlatos részletesen
átolvasni és a hulladékszállítási naptárt minden hónapban áttekinteni annak érdekében, hogy tudjuk melyik napon milyen
„Házhozmenő” szelektív hulladékgyűjtésre kerül sor. (Hamu,
salak, műanyag, papír, üveg, zöldhulladék.)
Felhívom a figyelmet, hogy a lomtalanítás ebben az évben is a
szolgáltatóval előre egyeztetett napon, egyedi megrendelés alapján történik.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Sportolási célra bérbe vehetô
önkormányzatunktól a szabadidôparkban lévô

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

Baracska Község Önkormányzata
Képviselő-testületének férfi tagjai
tisztelettel és szeretettel köszöntik
a településen élő és dolgozó
lányokat, asszonyokat!
Antóni Sándor: Nőnapi Köszöntő
Nőnap alkalmából szeretettel köszöntünk titeket,
Kik az élet viharában is velünk vagytok szüntelen.
Talán nem is tudjuk mind ezt megköszönni,
De szívből tudunk mindezért szeretni,
Köszönet és hála nektek mindenért,
A jó Isten áldása szálljon rátok mindezért.
Életünkben göröngyös út is vezet,
Velünk vagytok akkor is és nyújtotok kezet.
Szeretettel és hálával tartozunk néktek,
Kik az életünket, szebbé és boldogabbá tettétek.
Mellettünk vagytok egy életen át,
Hűségünket, szeretetünket, nyújtjuk cserébe érte át.
Életünkben a leghűségesebb társunk,
Bár merre is jártok mindig hazavárunk.
Nélkületek az élet semmit sem érne,
Mint tenger vize, mi partot sose érne.
Szeretünk titeket egy életen át,
Kik szívet és életet adtatok cserébe át.
Mint napsugár az életünket ragyogja át,
Veletek vagyunk az élet viharán.
Köszöntünk hát titeket meleg szívvel,
Az életben soha el nem múló szeretettel.
Zsenge virágillat harmatozza lelketek,
Hogy a sors viharában is boldogok legyetek.
Kívánunk sok erőt, egészséget,
Minden évben szerencséket.
Szemetekben könny sose legyen,
Napjaitok vendége az öröm legyen.
Nőnap alkalmából minden jót kívánunk,
Mi férfiak szívünkbe örökre titeket zártunk.
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A 2018. évi községi és Faluházi programok tervezete
Önkormányzai jeles napok és ünnepek

Tervezett
időpont

Magyar Kultúra Napja

január 27.

A '48-as Forradalom és
Szabadságharc megemlékezés

március 14.

Húsvéti kézműves foglakozás

április 5.

Költészet Napja

április 14.

Majális

április 30.

5 éves a Baracskai Dráma Klub:
Légy jó mindhalálig (szabadtéri)

május 26.

Hősök Napja

május 27.

5 éves a Baracskai Dráma Klub: Pathelin
Péter prókátor (középkori vásári komédia)

június 2.

Pedagógus Nap

június 15.

SZEVASZ Tábor

június 18-22.

Szentivánéj (Faluházak és
művelődési házak éjszakája)
zene, énekelgetés, tűzgyújtás

Községi rendezvényeink tekintetében folytatjuk azt a korábban
megkezdett utat, miszerint évről-évre több programot kínáljunk, és több „jeles nap” rendezvényt tartsunk.
Ezen belül a nemzeti ünnepeink, jeles napok és a XXVI. Falunap.
Az idei évben kevesebb önkormányzati forrás jut ugyan a községi rendezvényekre, hiszen a tornaterem és az óvoda felújítás
ebben a költségvetési évben elsőbbséget élvez. Ettől függetlenül
azon leszünk (és mindent megteszünk), hogy a rendezvények
színvonala az eddigi gyakorlat szerint jeleskedjen.
A táblázatban lévő rendezvényeken túl az intézmények, alapítványok és a civil szervezetek által tervezett 2018. évi események
kerülnek még be a naptárunkba.
Ehhez még hozzájönnek a heti állandó programok és a faluház
termeinek bérlési igényei (esküvők, egyéb rendezvények).
Azt látjuk, hogy így az idei évben is szinte maximális kihasználtsággal működik majd a faluház, amely a község kulturális és közösségi rendezvényeinek legfontosabb színtere.
Kupi Gábor
művelődésszervező

június 23.

Falunap

július 13-14.

Állami ünnep
Augusztus 20-ai ünnepség

augusztus 19.

Magyar Népmese Napja

szeptember 28.

Idősek Napja
Baracskai Vöröskereszt Alapszervezet

szeptember 29.

Nyereményjáték

október 2-5.

A Baracskai Községi Könyvtár nyereményjátékot hirdet fiataloknak és időseknek egyaránt

Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozat

13+1 kvíz
Baracskai Dráma Klub „Légy jó mindhalálig”
című előadásához kapcsolódóan.

Szüreti mulatság, Iskola

október 6.

Erdélyi Bál
Baracskai Erdélyi Közösség

október 13.

’56-os Forradalom és Szabadságharc
Őrizd a lángot! Tóth Ilona 1956
Dráma Klub ’56-os műsora

október 19.

A legjobbak könyvjutalomban részesülnek!

Karácsonyi Vásár

december 8.

Adventi Kézműves foglakozás

december 13.

Karácsonyi előadás és
Betlehemi jászol avatás

december 15.

A feladatlap letölthető a
– Baracskai Könyvtár facebook oldaláról
– kivágható és kitölthető az újságból
Megfejtéseket fogadjuk személyesen a faluházban vagy
e-mailben is beküldhetik a faluhaz@gmail.com címre.

Falukarácsony
Iskola (ünnepség), templom

december 21.

Leadási határidő: május 14.
Eredményhirdetés: május 26-án, az előadást követően
lesz.
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Idén 5 éves

a Baracskai Dráma Klub

Ercsii fellépés 2018 – Vámpírok
Idén ünnepli fennállásának ötödik évfordulóját a Baracskai Dráma Klub néven
működő színjátszó kör, amely a Baracskai Faluházban folytatja tevékenységét.
A színjátszó kör abból a célból jött létre,
hogy a helyi fiatalok számára adjon lehetőséget szabadidejük hasznos, kulturált eltöltésére, továbbá, hogy a településen élők
számára még több kulturális program lehetőséget tudjunk teremteni.
A pajtaszínházi mintára létrehozott színjátszó köröknek Magyarországon nagy hagyományai vannak, lásd '70 es évek, de
egyfajta új hullám indult el napjainkban
is e tekintetben. Ez figyelhető meg akkor
is, ha csak a környező megyei települések
közművelődési térképére tekintünk.
A „Légy jó
mindhalálig”
darab próbáján

A Baracskai Dráma Klub 2013. óta működik kezdeményezésemre, melynek fontos
szerepet szánok a jövőben is. A közösségen
belüli aktivitás hozzájárul az önbecsülés
emelkedéséhez, valóban minőségibb életet hoz. Nemcsak saját önbecsülésünk javul, hanem a közösségnek is igénye lesz az
aktív kultúrában részt venni. Nehéz lenne ennél tömörebben összefoglalni a kezdeményezés lényegét és azt a sok örömöt
és sikert, amelyet eddig sikerült elérni a fiatalokkal.
2013-ban egy tétova spontán próbálkozással indultunk A világ leglustább királyfija c. mesejátékkal, szerényen, de büszkén

vállalva a megpróbáltatásokat. Ami azonban rögtön kiderült, igény van egy olyan
kezdeményezésre, mely a helyben élőket bevonva, alkot valami újat. A kezdeti
szárnypróbálgatások megmutatták, hogy
Baracskán igenis sok lokálpatrióta ember
él és túl a szülők támogató hozzáállásán,
Baracska lakosságának egy jó részét is sikerült már vendégül látni előadásainkon.
Dickens Karácsonyi ének c. előadásunk
Karácsony alkalmából a maga hangulatával – és már egy színvonalasabb előadásmóddal – tovább erősítette bennünk a hitet, hogy folytatnunk kell a megkezdett
munkát.
Ezt követte még az évek folyamán több
egész estés előadás, úgy, mint a Légy jó
mindhalálig 2014., a Jégvarázs 2015.,
Abigél 2016., Szépség és a szörnyeteg 2016., Vámpírok bálja 2017. Több
környező településre (Ercsi, Kajászó,
Martonvásár, Ráckeresztúr, Székesfehérvár, Tordas) is meghívást kaptunk az utóbbi időben. Az évek folyamán sok tapasztalatot szereztünk és egyre ügyesebb lett a
társulat.
A tavalyi évben készült Vámpírok bálja
c. zenés paródia egy új, eddig ismeretlen
terepre vitt minket. Egy összetett és egy
több elemében is erőt próbáló vállalkozás
volt ez, hiszen mind a 22 szereplő részéről maximális koncentrációt követelt a felkészülés. A darab egy szórakoztató paródia, tele zenés táncos jelenetekkel, viszont
rendkívüli fegyelmet követel meg minden
egyes szereplőtől. Igazából nem a vámpíros sztori a lényeg, mert ez egy paródia. A
forgatókönyvünk szerint mi igazából nevetség tárgyává tesszük a vámpírok mibenlétét, ettől aztán hallatlan jókedvvel
teltek a próbák, ugyanakkor az egymással összeszőtt gyors jelenetek és a párhuza-
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mos ének-, illetve táncbetétek jelentették
az igazán nagy megpróbáltatást.
Új kihívások, több műfajban is, az idei
évben folytatódnak csapatunk életében.
Szeretnénk egy középkori vásári komédiát előadni, amely színtiszta prózai darab, és amely a tévedések tipikus vígjátékára hajaz. Pathelin Péter Prókátor egy
5 szereplős vígjáték, melynek megvalósításában a legtapasztaltabb drámások vesznek részt.
Ezen kívül tavasszal újra bemutatjuk a
–jubileum kapcsán – a Légy jó mindhalálig c. musicalt. Ez számunkra egy ünnepélyes pillanat lesz, nem csupán egy előadás,
hiszen ez volt az első olyan darabunk,
amelyet nagyon sokan látogattak, láttak,

A „Légy jó mindhalálig” darab próbáján
és amely már igazán sikeres volt. Most felelevenítjük és megcsináljuk, felhasználva
minden eddigi tapasztalatunkat, amelyet,
azóta szereztünk. A színjáték és az ének
valamint a táncra való felkészülés mellett
nagy figyelmet fordítunk a mentális felkészültségre is. Elvárás minden szereplőtől,
hogy a történetet, amit megalkotunk, ismerje, legyen tisztában a szereplőkkel. Ez
egyfajta együtt tanulás is, minden új da-

A „Légy jó mindhalálig” darab próbáján
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rabhoz úgy kezdünk, hogy kutatjuk, tanuljuk annak hátterét és témáját.
A dráma klub fiataljai és a településen működő civil szervezetek között folyamatos
az együttműködés. Segítjük egymás munkáját és részt veszünk egymás rendezvényein. Közös fellépést tervezünk a Baracskai Dalkörrel, részt veszünk a helyi nyugdíjas klub által szervezett tavaszváró rendezvényen és a Magyar Népmese Napja
alkalmából a helyi óvodásoknak is kedveskedünk mesejátékkal. „Olvasni jó„ kampányunkkal csatlakoztunk a 2017. évi Országos Könyvtári Napok programsorozathoz, melyhez kis kampányfilmet is készítettünk e célból, hogy népszerűsítsük az
olvasást községünkben is. Fontosnak tartjuk a helyi közművelődési életben való aktív részvételt és a kulturális ügyek felkarolását ehhez a nyitottság az egész társulatban megvan.
A Baracskai Önkormányzat nyújtotta támogatásnak köszönhetően a táncot és az
éneket is szakmabeliek tanítják (tánc- és
ének pedagógus).
Az előadásokra látogatóktól nem kérünk
belépő díjat, de lehetőség van a támogató jegyek vásárlására, ez is egy formája a
támogatási lehetőségeknek. A bevételeket jelmezekre, díszletekre, technikai felszerelésekre fordítjuk, hogy az előadásaink színvonalát növeljük ezzel. A Baracskai Faluházért létrehozott „SZEVASZ”
alapítvány szintén rendszeres támogatója
és mentora csapatunknak.
Az egészséges identitás és nemzettudat
szempontjából fontos darabok, mint az
István a király c. darab is napirenden van,
amelyet egy egész falun átívelő összefogással, megkísérlünk bemutatni augusztus
19-én este, de addig is nagyon sok munka vár ránk.
További terveinket minden érdeklődő
nyomon követhet facebook oldalunkon:
www.facebook.com/baracskaidrama
Továbbra is maradunk felkészítői és foglalkoztatói ennek a csoportnak, hogy még
sok szép előadással örvendeztessünk meg
minden kedves érdeklődőt Baracskán.
Geosits Krisztina énektanár, Orova Carola
tánctanár, Péteri Lőrinc technikai felelős,
Szánthó Andrea jelmez díszlet, Kupi Gábor színjátszás – szervező, rendező.
Kupi Gábor
művelődésszervező, Baracska
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Kvíz – Légy jó mindhalálig!

1. Mikor és ki írta a művet?
..........................................................................................................................
2. Mit ábrázol a fenti kép és miért fontos ez a történet szempontjából?
...................................................................................................................
3. Mit tartalmaz Misi pakkja és mi történik vele?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
4. Ki Sanyika?
..........................................................................................................................
5. Miért jár felolvasni Misi Pósalaki úrhoz?
..........................................................................................................................
6.

Ki Török János szerelme?
a) Viola      b) Bella      c) Ilonka

7. Mely számokat játssza meg Misi a lutrin?
..........................................................................................................................
8. Mi lett a szelvénnyel?
..........................................................................................................................
9. Viola vagy Bella az idősebb?
..........................................................................................................................
10. Mivel gyanúsítják meg Misit?
..........................................................................................................................
11. Sorolja fel a fegyelmi tanács tagjait?
..........................................................................................................................
12. Mi lesz Misivel a történet végén?
..........................................................................................................................
13. Melyik család viseli a szívén Misi sorsát a történet közben?
..........................................................................................................................
13+1 Ki játszotta Nyilas Misit a Rock Színház 1991-ben színre vitt
előadásában?
..........................................................................................................................
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ÓVODAI HÍREK

Bóbita Krónika
„A farsangi napokban…”
Ahogy a gyermekdal is mondja, a farsangi napokban, az óvodában mi is vígabbak voltunk az átlagosnál. Február második hetén a csoportszobákat, öltözőket szalagok, bohócok díszítették.
A gyermekek minden nap beöltözhettek különböző maskarákba, állarcokba és változatos jelmezekbe. Farsangi mesékkel, versikékkel, mondókákkal és gyermekdalokkal ismerkedtek meg a
gyermekek és egész héten nagy hangsúlyt kapott a gyermektánc.
Szülői felajánlásokból több alkalommal fogyaszthattak a gyermekek farsangi fánkot. Amit ezúttal is nagyon köszönünk!
A hetet egy farsangi mulatsággal zártuk a tornaszobában, ahol
az óvoda apraja-nagyja beöltözött jelmezbe. A Maci csoportos
gyermekek anyukái dramatizálták el a „Kacor király” című mesét. Az esti próbák, az előkészületek meghozták az eredményt.
Örömmel, és rácsodálkozva figyelték a gyermekek a mesét, különösen, amikor felismerték anyukájukat. Majd következett a



tánc, amit Piroska néni vezetett. A tánc után a gyermekeket egy
kis eszem-iszom várta a csoportszobában. Ezt az alkalmat is kihasználjuk, hogy megköszönjük a szülők közreműködését, hogy
segítségükkel felejthetetlen pillanatokat szerezhettünk a gyermekeknek.
Mi óvodapedagógusok fontosnak tartjuk a néphagyományok éltetését, ápolását az óvodában, ezért is próbáltunk a gyermekeknek élmény gazdag, örömteli perceket biztosítani a farsangi időszakban is. Célunk, hogy megismerjék és megszeressék gyermekeink a néphagyományokat, hogy majd a későbbiekben ők is
ápolni tudják értékeinket.
		
Mátyás Mária Melinda
			
óvodapedagógus
További képeket az óvoda honlapján, az ovoda.szlv.hu címen találnak!

A Baracskai Bóbita Óvodába a beiratkozás ideje

2018. április 23., 8-16 óráig / 2018. április 24., 13-16 óráig / 2018. április 25., 8-12 óráig
A beiratozással kapcsolatos további információk az óvoda honlapján, és a község hirdetőtábláin későbbiekben kihelyezett plakátokon találhatók.
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Óvónôk bemutatkozása

„Csak egy útravalóval tudok szolgálni. Ez
a szeretet vállalása. A szeretet olyan kulcs,
amelyik biztos módon nyitja a különböző
zárakat. Ha ez a kulcs megvan, vagy nem
vesztették el, akkor sikeres és eredményes
lesz a pedagógus munkája.”
(Bácskai Mihály)

Óvodapedagógusi hitvallásom:
„A gyermeket tiszteletben kell elfogadni,
szeretetben kell nevelni és szabadságban
kell elbocsátani.”
(Rudolf Steiner)
Kerkuskáné Lukács Mária vagyok,
2017. november 1.-től dolgozom a Baracskai Bóbita Óvodában a pöttyös labda csoportban, mint óvó néni. Bizonyá-

Molnárné Hőgyes Mariann
A Baracskai Bóbita Óvodában, a Maci
csoportos gyermekek egyik óvó nénije vagyok, valamint Végi Péterné, Piroska néni
nyugdíjba vonulását követően, óvodavezető helyettes is. Tősgyökeres baracskaiként élek a településen családommal, férjemmel és két gyermekemmel. Az általános iskolai tanulmányaim után Budapesten az akkor Bem József Szakközépiskolában érettségiztem és szereztem középfokú óvónői képesítést. Ezt követően a martonvásári Pápai Ágoston Speciális Szakiskolában dolgoztam, mint nevelőtanár. Ez idő alatt felsőfokú gyógype-

dagógiai asszisztensi képesítést szereztem.
2002-től dolgozom a baracskai óvodában.
2007-ben Vácon, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán államvizsgáztam óvodapedagógusként. Jelenleg a Kodolányi János
Főiskola közoktatás-vezetői szakán tanulok.
Célom, hogy segítsem az óvodavezető
munkáját, és munkatársaimmal közösen,
partnereinkkel együttműködve hozzájáruljak az óvoda sikeres működéséhez, fejlődéséhez.

ra sokan ismernek, vagy találkoztak már
velem a faluban. Nagyon jó érzés, hogy
már messziről rám köszönnek a helybéliek. Pázmándról utazom minden reggel
Baracskára. Ott élek a családommal, férjemmel és két fiammal.
1970-ben születtem Székesfehérváron.
Az Óvónőképző Szakközépiskola elvégzése után kezdtem el dolgozni a pázmándi
óvodában egészen mostanáig, 2017 október végéig. A megújulás, a változás, az
új kipróbálása ösztönzött arra, hogy a
Bóbita Óvoda óvó nénijének jelentkezzem. Felkészültnek érzem magam arra,
hogy tevékenyen és aktívan részt vegyek
az óvodás gyerekek, nevelésében, oktatásában, iskolára való felkészítésében, közel
harminc év szakmai tapasztalattal.
A Szarvasi Tessedik Sámuel Főiskolán vé-

geztem, itt kaptam óvodapedagógusi diplomámat 1997-ben. Azóta sok idő telt el.
Az évek során rengeteg továbbképzésen
vettem részt, ahol igyekeztem mindig a
lehető legjobb eredményt elérni, megtanultam, hogy nemcsak irányítója, de társa is legyek a gyerekeknek. Mivel napjainkban idejük jelentős részét az óvodában
töltik fontos, hogy jól érezzék ott magukat. Nyugodt, szeretetteljes, családias légkört, tevékenységekben és élményekben
gazdag környezetet szeretnék nekik teremteni a csoportomban!
Szabadidőmben érdeklődöm a hagyományok, a néptánc iránt és tagja vagyok a
Pázmándi TOPorgó Természetjáró Egyesületnek is, ezért a táncot is, meg a természetjárás szeretetét is igyekszem megismertetni és megszerettetni a gyerekekkel.

Mikulás Családi nap
A Baracskai Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 2017 december 9.-én
tartotta meg a szokásos családi napját, mely témakörének idén a Mikulást választottuk. A Baracska község Önkormányzatától pályázati úton nyert támogatás segítségével, nagyon színvonalas és sokszínű programot sikerült rendeznünk. Voltak kézműves foglalkozások, csillámtetoválás, firkafal, lehetőség volt vásárolni a karácsonyi
kézműves vásáron, és természetesen megérkezett a Mikulás és két rosszcsont Krampusz, akik szórakoztató műsorral és ajándékokkal kedveskedtek a gyerekeknek.
Akik ott voltak jól szórakoztak, akik pedig lemaradtak, ne búsuljanak, reméljük ebben az évben is ellátogat hozzánk a Mikulás.
Köszönetet szeretnénk mondani minden kedves szülőnek, akik így vagy úgy hozzájárultak a nap sikeréhez!
Az alapítvány kuratóriumának tagjai

Köszönet

a helyi vállalkozóknak, Szülőknek!
Ezúton is szeretnénk megköszönni
a felajánlásokat, amelyekkel hozzájárultak az óvodás gyermekek Mikulás csomagjához:
Antunovics Anita
Bekker Zsuzsa
Cseh Ilona
Gyenei Mónika
Hajdú Józsefné
Hetes-Depobau Kft
Kiss Tibor
Vadas Istvánné
Zsimola Gabriella
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Tisztelt Olvasó!
Örömmel adok tájékoztatást arról, hogy
2017. május végén fenntartónk, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ irányításával az EFOP 4.1.3.17-es pályázat iskolánkra vonatkozóan beadásra került.
2017. szeptember 1-jén kaptuk a jó
hírt, hogy 149 millió 50 ezer forint
támogatásban részesültünk. Kód:
EFOP-4.1.-17-2017-00229
A pályázat az intézmény épületeinek teljes infrastrukturális megújulását célozza.
A mai kornak megfelelő, korszerű nevelési-oktatási környezetben fognak gyermekeink tanulni, munkatársaink pedig dolgozni.
A tevékenységek, melyek megvalósulnak
e pályázat során.
• épület tetőhéjazatának cseréje, beázások, födémhibák megszüntetése
• ereszdeszka, ereszcsatorna cseréje
• energetikai korszerűsítés keretébenhomlokzati nyílászárók cseréje, külső
hőszigetelés és homlokzati vakolás, fűtéskorszerűsítés, lámpatestek cseréje
• mellékhelyiségek, mosdók – WC-k felújítása
• akadálymentesítés
• osztálytermek, folyosók, közlekedők
burkolatainak felújítása és elavult bútorok cseréje

• iskolai könyvtár teljes felújítása és szükséges bútorokkal való ellátása
• természettudományos tanterem korszerűsítése
• nyelvi labor kialakítása
• számítástechnikai terem bútorzatának
cseréje, IKT eszközök beszerzése
• felzárkóztatás és tehetséggondozás célját
szolgáló termek felszerelésének javítása
• Az integráltan oktatható sajátos nevelésű igényű tanulók számára bútorok és
eszközök beszerzése

• közösségi terek esztétikus környezetének kialakítása, bútorok beszerzése
• tanári szoba felújítása, irodák fejlesztése,
bútorok cseréje
• iskolaudvar felújítása, udvari eszközök,
utcabútorokkal való ellátása
Azt gondolom, hogy e projekt megvalósulásával még színvonalasabb és tartalmasabb oktatást tudunk majd biztosítani a
tanulók, kollégák, szülők és a fenntartó
megelégedésére.
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató

Beszámoló az alsó tagozat I. félévi munkájáról
a 2017/2018-as tanévben
A tanévnyitó a hagyományoknak megfelelően, az első osztályosok fogadásával történt. A beszoktatás az idén szinte zökkenőmentesen zajlott, a kis elsősök nagyon ügyesen vették az akadályokat. Főleg az öltözködés, vetkőzés során adódnak problémák
szinte minden évfolyamon. A váltócipő használata naponta vis�szatérő gond, nem akarják lecserélni a sáros cipőiket.
A folyosói rendre minden osztálynak fokozottan kellene vigyázni, mert sokszor óriási rendetlenség van (kabátok, sapkák a földön, cipők szétdobálva).
A szülői értekezletet minden osztályfőnök megtartotta, az éves
programokról tájékoztattuk a szülőket. A tanmeneteket minden
kolléga leadta.
Szeptember 19-20-án nagy lelkesedéssel vettek részt az alsós osztályok a papírgyűjtésben. Köszönjük a kollégák segítő közreműködését.
Október 4-én Nyárainé Boromisza Klára szervezte a Benedek

Elek mese- és mondamondó versenyt, mely iránt óriási volt az
érdeklődés.
Október 7-én volt a szüreti mulatság kézműves foglalkozással és
táncházzal. Szerintem mindenki jól érezhette magát ezen a napon, aki eljött a Faluházba.
A 8. osztályosok október 23-i műsorát iskolánk minden tanulója megnézte a Faluházban, mely nagyon színvonalas volt.
Októberben egy tanító távozásával nagyon sok helyettesítés hárult a 3. és 4. osztályt tanítókra. Reméljük ez a 2. félévben megnyugtatóan rendeződni fog.
November 6-án, hétfőn Nevelési értekezletet tartottunk, melynek a tanulók is nagyon örültek, hiszen így egy nappal hosszabb
volt számukra az őszi szünet.
November 8-án fogászati szűrésen vettünk részt.
A november 9-i intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a várt eredményt hozta, mindent rendben találtak a bizottság tagjai.
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November 13-án szöveges értékeléssel tájékoztattuk a szülőket
gyermekük I. negyedéves munkájáról, elsősorban a tanulási nehézséggel küzdők javítási lehetőségeit ismertettük.
December 1-jén délelőtt az alsó tagozatos tanulóink a Mikulással és a Manókkal vonatoztak a Vál-völgyi kisvasúton.
Délután pedig ismét jó hangulatú, jól megszervezett költői délután tette emlékezetessé ezt a napot, mely Nyárainé Boromisza
Klára érdeme.
December 6-án óriási izgalommal várták a gyerekek a Mikulást.
Ebben az évben először hintóval is érkezett egy, akiben sokan az
igazi, Lappföldit vélték felfedezni. Köszönet mindkét „Mikulásnak”, hiszen maradandó élménnyel (és sok édességgel) ajándékozták meg gyermekeinket.
December 14-én a Palánta bábegyüttes előadását néztük meg a
Faluházban.
December 18-án tartottuk a hagyományos karácsonyi kézműves
foglalkozást, amire a martonvásári Pápay Ágoston Készségfej-

2018. március

lesztő Speciális Iskola diákjait is meghívtuk és vendégül láttuk.
Ebben az évben is a 2. osztályosok készültek a Betlehemes műsorral, amit most először az Óvónők kérésére az Óvodában, az
összes ovis kisgyereknek is előadtunk. Nagyon nagy sikerünk
volt, a gyerekeket megvendégelték és ajándékot is kaptak. Szeretnénk, ha hagyománnyá válna ez a kezdeményezés.
December 22-én, az utolsó tanítási napon délelőtt tartottuk az
osztálykarácsonyt, majd este a Karácsonyi koncertet a Katolikus templomban.
Az I. félév január 26-ig tartott, melyet a félévi értesítők kiadásával zártunk le.
Nagyon várjuk az iskola épületének és udvarának felújítását,
hogy gyermekeink biztonságos, szép környezetben tanulhassanak és játszhassanak.
Borsóné Molnár Szilvia
alsós munkaközösség vezető

Beszámoló a felsô tagozat I. félévi munkájáról
a 2017/2018-as tanévben
A munkaközösség az eseménynaptárban vállalt feladatait hiánytalanul elvégezte.
Iskolakezdéskor az évnyitó sikeresen megtörtént. Az ötödikes
osztályfőnök és az osztály összeismerkedtek, a gyerekek megbíznak benne.
Szüreti mulatságunk jól sikerült, a gyerekek ügyesen táncoltak.
Október 23-ai műsorunk színvonalas volt, a nyolcadik osztály
minden tanulója szerepelt az előadásban.
Szülők közül, aki igényelte egyeztethetett a szaktanárokkal, osztályfőnökökkel.
Részt vettünk a DIÁKOLIMPIA asztalitenisz versenyen Dunaújvárosban és Polgárdiban is.
A költői délutánon Vörösmarty Mihály évfordulójára emlékeztünk meg a 7. osztály tanulóival. A műsort követő szavalóversenyen gyermekeink sikeresen részt vettek és szép eredményeket szereztek.

I.
II.
III.

Hajdú Eliza 7. osztály
Bagdi Emese 8. osztály
Bagdi Bence 6. osztály
Maticsuk Dominik 6. osztály
Különdíjas: Varga László 5. osztály
Az Adventi készülődésben aktívan részt vettünk, az énekkarban
pedagógusként is szívesen szerepeltünk. A karácsonyi koncertet
örömmel éltük meg.
Baracska község Önkormányzata tanulónként 2000 Ft támogatást nyújtott ezen a Karácsonyon. Szebbnél szebb ajándékokat sikerült az osztályfőnököknek ebből az összegből vásárolni!
A Bendegúz levelezős versenyen diákjaink eredményesen szerepelnek, lelkesen oldják meg az újabb és újabb feladatokat. Eredmények a második félévben lesznek.
Wittmanné Ángyás Eszter
felsős munkaközösség vezető

Beszámoló a Diákönkormányzat I. félévi munkájáról
a 2017/2018-as tanévben
Az őszi félév első, diákönkormányzat által rendezett eseménye a
papírgyűjtés volt, melyre 2017. szeptember 19-én és 20-án került sor.
A Szülők az Iskoláért civil szerveződés a Szüreti mulatságra
130.000 Ft támogatást nyert Baracska Község Önkormányzatától, mely összeget teljes egészében felhasználtunk az őszi rendezvényünk lebonyolítására.
2017. október 7-én a baracskai Faluházban a Szüreti mulatságon vehettek részt az iskola tanulói, szüleik és minden kedves érdeklődő. A segítő szülők már a mulatság kezdete előtt ott szorgoskodtak a helyszínen, szendvicseket készítettek, előkészültek a
délutánra. Az első program egy tánctanítással egybekötött tánc-

bemutató volt, melyet Vassné Horváth Szilvia tanított be, koreografált. Az érdeklődők a hagyományos magyar néptánc mellett (melynek tanítását Végi Péterné vezette) ízelítőt kaphattak
más népek táncaiból, sőt a gyermekek bemutatója után lehetőség nyílt az adott táncok egyes részeit, elemeit elsajátítani. Kicsik és nagyok együtt táncoltak, mulatoztak, megalapozva ezzel a délután hangulatát. Eztán az immár hagyományos, nagy
népszerűségnek örvendő Szüreti Olimpia vette kezdetét, melyet az Árpádnemzetség Hagyományőrző- és Kézműves Egyesület rendezett. Igen sokan próbálták ki magukat a különböző játékos, ügyességi feladatokban. Mindeközben természetesen
a kézműveskedni vágyók is megtalálhatták a kedvükre való fel-
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adatot, hiszen pedagógusaink és segítőink igencsak bővelkedtek
az ötletekkel: képkészítés termésekből (mák, lencse, kukorica,
stb.), gyöngyből karkötő, állatkák készítése, szélcsengő, csuhébaba készítés, tökfaragás, póló festés, hogy csak néhányat említsek. Emellett karaoke, valamint csillámtetoválás várta az érdeklődőket, süteménysütő verseny is megrendezésre került. A Faluház udvarán gulyásleves és kenyérlángos készült, mindenki nagy
örömére. A Faluházban üdítő, szendvics és sütemény várta az
arra éhezőket. A nap végén a leginkább várt program, a Tombola is megtartásra került. A nehézségek ellenére egy igazán tartalmas délutánt tölthettünk el együtt. Javaslom, hogy a következő

évtől „Szüreti mulatság” helyett „Őszi vígasság” legyen rendezvényünk megnevezése.
Ezúton is szeretném megköszönni minden kollégámnak a sok
segítséget, mellyel hozzájárultak programjaink sikeres megvalósulásához.
Hálás köszönet minden kedves Szülőnek, Munkatársnak és Támogatónak azért,hogy 2018. február 16-án iskolánk farsangi
rendezvénye remekül sikerült, és tanulóink számára egy élményekben gazdag délutánt sikerült megvalósítani!
Szőlősyné Nagy Melinda
DÖK vezető

STARTRA KÉSZEN
A lapzártát követő napokban kerül sor
a tornaterem megépítésére vonatkozó
vállalkozói szerződés megkötésére és
rövidesen megkezdődhetnek a munkálatok.
Az alapkőletétel időpontja egyeztetés
alatt áll, mivel Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr jelenlétére feltétlenül számítunk. Az időpontról a hirdetőtáblákon és a honlapon fogjuk tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot.
A Kozma Ferenc Általános Iskola jelenlegi tanulói már készítik üzeneteiket a jövő diákjainak. A legsikeresebb
írások elhelyezésre kerülnek az időkapszulában.
Mivel az új épület szorosan kapcsolódni fog az egyik meglévő iskolai épülethez, a tornaterem benyúlik a szabadidőparkba. A terep előkészítése során
az ott lévő fák közül néhányat el kellett
távolítani, de készülvén erre, már az elmúlt év tavaszán és őszén is több facsemetét ültettünk el pótlásukra a park
területén. Az alábbi képeken a területen folyó tereprendezés előtti állapotot
és a munkálatokat örökítettük meg,
melyek nagy részét az önkormányzat
közfoglalkoztatottai láttak el. A szakszerű és balesetmentes fakivágást Csapó András végezte, melyben legfőbb
segítője Baranyai István volt.
Becsei Andrásné
alpolgármester
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Temetô nagykapu
nyitvatartása
március 1-jétôl június 15-ig:
szerda: 9 órától 18 óráig
szombat: 9 órától 18 óráig
vasárnap: 9 órától 18 óráig.
Köszönettel: Dombi Ferenc ref. lp.

Tisztelt Lakosság!

Temetô takarítás
2018. március 16-án,
pénteken 9 órától
Figyelmetlenség, hanyagság az oka annak, hogy sokan
nem oda teszik az elszáradt virágokat és egyebeket, ahova
azokat kellene. Nagyon sok pénz és ember kellene ahhoz,
hogy temetőnk teljesen megújuljon és naprakész rendben
legyen. Ez egy bonyolult folyamat, amit úgy szeretnénk
orvosolni, hogy több közös, önkéntes munkával tennénk
rendbe temetőnket.
Kérjük, hogy akinek van ideje, ereje és szeretete, jöjjön és segítsen! Bármikor lehet csatlakozni hozzánk.
Szükséges eszközök, amit hozni kellene:
Ásó, lapát, kapa, gereblye, metszőolló, munkáskesztyű a
szúrós ágak és az üvegtörmelékek miatt, szükség lesz néhány talicskára is. Ki mit tud, hozzon!
Ami vár a résztvevőkre: szemétkupacok megszüntetése, kisebb tüskés bokrok kiszedése, száraz fák kivágása. Ha
ezeket a szemét kupacokat megszüntetjük, könnyebb lesz
rendben tartani a zöld területet!
Reméljük egyre többen hallják majd meg a hívást!
Tisztelettel:
Badics Csaba Presbiter

Boda Margit: Húsvét
Elindult két titye-totya,
Csupa pihe kicsi kacsa!
Sárga volt ruhácskájuk,
Friss, modern a frizurájuk.
Tavasz volt! Szép húsvét reggel,
Számoltak a vendégekkel.
Rendbe hoztak udvart, házat,
Sonkát főztek több mint százat!
Készült a sok hímes tojás,
Ajándéknak nem is kell más.
Kacsamama mosta, főzte,
Hápi fia festegette.
Várta őket sok-sok gyerek,
Vidám, ünneplő emberek.
Hímes-tojást osztogattak,
Közben jókat falatoztak.
Eljárták a kacsatáncot,
Imádták a vidámságot!
A kis „Hápi” dalolgatta,
Bárcsak mindig húsvét volna!
A húsvét a keresztény közösségek egyik legfontosabb mozgó ünnepe, ami annyit jelent, hogy a kezdete és a vége minden évben más napra esik. Időpontja a holdtól függ: húsvét vasárnapja
a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni első vasárnap. A tavaszi napéjegyenlőség ideje március 21., ehhez igazítják a húsvét időpontjának megállapítását. Idén a negyvennapos húsvéti előkészületi időszak február 14-én kezdődik és március 29-én ér véget. Vagyis április 1-e lesz húsvét vasárnap és április 2-a húsvét hétfő.
Az ünnephez tartozó vallásos liturgiákon kívül ez a tavaszi jeles
nap a természet újjáéledésének ünnepe is. Húsvétkor megelevenednek a legszebb magyar népszokások és hagyományok. Egyik
legősibb szokás a vízzel való locsolkodás. A víz használata annak
tisztító és termékenységvarázsló erejére vezethető vissza. A nyúl
és a tojás is már az ókor óta termékenységi szimbólumok.
Az idők során a vízzel való locsolkodást felváltotta a kölnivel
majd a parfümmel való locsolkodás, amit locsolóversek kíséretében tesznek a fiúk. A termékenységi szimbólumok napjainkban – a gyermekek örömére – csokinyuszik és csokitojások formájában kerülnek elő húsvétkor.
Becsei Andrásné

VÉRADÁS BARACSKÁN
Helyszín:

Házasságkötő terem
Időpont:

március 14.,
14–17.30 óra
Minden régi és új véradót szeretettel várunk!

ÉPPEN PÉNTEK EGÉSZSÉG KLUB
Március 23-án 10 órakor a Faluházban.
Téma: „A mesék és mesehősök
szerepe életünk történetében”
Előadó: dr. Kolumbán Ottilia háziorvos
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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

IDOBOLÓ
K
Hasznos
információk
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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

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: 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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