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VÁL ASZTÁSOK 2018

Választási eredmények Baracskán
A 2018. április 8-án megtartott országgyűlési képviselő választáson a 2188 fő választó joggal rendelkező állampolgár közül
1467 fő vett részt a szavazáson (a részvételi arány 67%).
Az egyéni választókerületi képviselőkre leadott érvényes szavaza-

tok száma: 1461 db, a listás szavazólapokra leadott érvényes szavazatok száma: 1451 db volt. Baracska településen 3 szavazókörben lehetett leadni a voksokat, a részletes összesített eredményeket az alábbi táblázatok tartalmazzák:

Jelöltek megnevezése (EGYÉNI)
Szatmári Ildikó (LEHET MÁS A POLITIKA)
Varga László Béla (JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM)
Szilágyi László (MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT - PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT)
Molnár Dániel (MOMENTUM MOZGALOM)
Fehér Norbert (ÖSSZEFOGÁS PÁRT)
Győri Zoltán (MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA)
Tessely Zoltán Károly (FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG
- KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT)
Horváth Levente (SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT)
ÖSSZESEN:

szavazat (db)
71
352
186

Jelöltek megnevezése (LISTÁS)
SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
MOMENTUM MOZGALOM
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
KÖZÖS NEVEZŐ 2018
EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT
ÖSSZEFOGÁS PÁRT
MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT - PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
IRÁNYTŰ PÁRT
MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA
MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG - KERESZTÉNY DEMOKRATA NÉPPÁRT
NET PÁRT
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA
MAGYAR MUNKÁSPÁRT
EGYÜTT - KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA
CSALÁDOK PÁRTJA
LEHET MÁS A POLITIKA
TENNI AKARÁS MOZGALOM
REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT
KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT
ÖSSZESEN:

szavazat (db)
1
28
68
1
1
0
0
22
151
1
5
2
782
0
285
0
4
8
1
87
3
1
0
1451

27
1
7
815
2
1461
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Megállapítom, hogy a szavazás rendben zajlott, rendkívüli esemény 1 alkalommal egy vicces kedvű állampolgár miatt történt, a szavazatszámláló bizottság a problémát rövid idő alatt
elhárította. A szavazás jogszerűen zajlott, a szavazatszámláló
bizottságok törvényesen működtek.
Ezúton köszönöm meg a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, delegáltjainak, a mellettük működő jegyzőkönyvvezetőknek, a háttérben dolgozó Helyi Választási Iroda tagjainak,
a választás lebonyolításának helyszínt adó intézményvezetőknek és a szavazóköri helyiségeket berendező segítők lelkiismeretes munkáját. Megköszönöm továbbá a választásban részt-
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vevők ellátásában tevékenyen közreműködő helyi COOP Bolt
vezetőinek és dolgozóinak, Gyenei Mónika egyéni vállalkozónak, valamint a HPM Plusz Kft. vezetőjének és dolgozóinak
a munkáját.
A szavazatszámláló bizottságok nevében is köszönettel tartozom a választópolgároknak is, mivel a szavazáson betartották
állampolgári kötelezettségüket, a szavazóhelyiségekben fegyelmezetten és türelmesen viselkedtek, melynek eredményeként
rendbontás nem történt.
Tisztelettel:
Szeleczkyné Szabó Katalin HVI. vezető

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

A február 22-én megtartott ülésen nem
volt jelen Dr. Herczeg József képviselő.
Tárgyalt napirendi pontok, döntések:
– Első napirendi pontként elfogadásra került a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztató.
– Módosításra, illetve kiegészítésre került az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 3/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet.
– Pontosításra került mindkét háziorvosi
körzet Feladatellátási szerződése.
– Az ételadag vállalkozási díjának 2018.
március 1-től történő 5%-os emelése miatt módosításra került a HPM PLUS
Kft. és a Baracska Község Önkormányzata közötti közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó szerződés. A módosítás a nyersanyagnormát, így a szülők által fizetendő térítési díjat nem érinti.
– Elfogadásra került a PIT Bizottság Elnökének tájékoztatója, melyet a 2017. évi
civil pályázatok elszámolásáról adott.
(Az önkormányzat által természetben
nyújtott támogatások forintban kimutatott összegének összesítése e lapszámban
megtalálható.)
– Elfogadásra került akörnyezet állapotáról szóló lakossági tájékoztató,mellyel
az önkormányzat eleget tett a lakóhelyi
környezet állapotának alakulásáról szóló tájékoztatási kötelezettségének. (A tájékoztató e lapszámban olvasható.)
– Megválasztásra kerültek a szavazatszámláló bizottságok tagjai és póttagjai.
– A képviselő-testület határozatban rögzítette, hogy elutasítja a Soros tervet és
azt, hogy Baracska településen beván-

dorlás szervező irodát nyissanak és működtessenek. A testület úgy határozott,
hogy a településekre komoly fenyegetést
jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri
Magyarország Kormányát, hogyha kell,
jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és
a bevándorlás-szervező Soros-szervezetek ellen. (A napirend tárgyalásakor Dr.
Mayer András képviselő nem tartózkodott az ülésteremben.)
– A testület megtárgyalta és úgy
határozott,
hogy
csatlakozik
a
MinoritySafePack – Egymillió aláírás az
európai sokszínűségért elnevezésű európai polgári kezdeményezéshez. Annak
érdekében, hogy minél többen csatlakozhassanak a MinoritySafePack – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért
elnevezésű európai polgári kezdeményezéshez, a Faluházban (2471 Baracska,
Kossuth u. 37.) munkaidőben folyamatosan lehetőséget biztosít az aláírásra.
– Döntés született arról, hogy a budapesti székhelyű Medicopter Alapítvány
részére 15.000,- forint támogatást nyújt
önkormányzatunk. Felhatalmazást kapott a polgármester a támogatási szerződés aláírására.
– A Széchenyi u. 35. szám alatti önkormányzati társasház egyik lakására érkezett vételi szándékra az a határozat született, hogy a képviselő-testület nem zárkózik el az eladástól, de érdemi döntést a
lakások felújítását és az azt követő értékbecslés után tud hozni.
– A Kossuth u. 18. szám alatti ingatlan
egyik lakásának zöldség-gyümölcs üzlet céljára történő bérbeadására vonatkozó kérelem elutasításra került, helyette ajánlat történt a Kossuth u. 38. szám

alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan
bérbeadására.
– A Kassai utca forgalomszabályozására vonatkozó kérelemre úgy határozott
a testület, hogy fenntartja a 233/2017.
(IX.28.) határozatában foglaltakat.
– A Baracskai Bóbita Óvoda energetikai korszerűsítése projekthez kapcsolódó közbeszerzési tanácsadó feladatok ellátására a legkedvezőbb árajánlatot adóbudapesti székhelyű Borsa Blanka Kft. került kiválasztásra 789.830,- Ft.
összegért. A testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
– A nyertes útfelújítási pályázat keretében megvalósuló Kertész utca, Rózsa
utca, valamint a Kossuth utcai járda Petőfi utcától a sportpályáig tartó szakaszának aszfaltozási munkálatainak elvégzésére a bruttó 24.422.856,- forintos legkedvezőbb ajánlatot adó székesfehérvári Útéppark Kft. került kiválasztásra. A
testület felhatalmazta a polgármestert a
vállalkozási szerződés megkötésére.
– Felhatalmazást kapott a polgármester,
hogy az önkormányzat és intézményei
teljes körű tűz- és munkavédelmi feladatainak ellátásával 2018. március 1-től
2018. december 31-éig terjedő időszakra – átalánydíjas árajánlata alapján – a
nagykátai székhelyű Kiss Róbert tűz- és
munkavédelmi egyéni vállalkozóval kösse meg a szerződést.
– A testület megtárgyalta Bálint György
helyi lakos levelét és felkérte a polgármestert, tájékoztassa a panaszost, hogy
a Képviselő-testületnek nincs lehetősége
panaszának orvoslására.
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A március 29-én megtartott ülésen nem
vett részt Pintérné Bernyó Piroska képviselő.
Tárgyalt napirendi pontok, döntések:
(A döntések meghozatala egybehangzó szavazatokkal történt.)
– Elfogadásra került a lejárt határidejű
határozatokról adott tájékoztató.
– Módosításra került az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018.
évi költségvetése. A módosítás az óvoda energetikai korszerűsítésével kapcsolatos kiadások valamint az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos
kiadásoktovábbá atervezett ingatlanértékesítések miatt vált szükségessé.
– Megalkotásra került az önkormányzati
tulajdonú utakon a járművek súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló
rendelet. A rendelet 2018. május 15. napján lép hatályba, ettől az időponttól a 7,5
tonnánál nagyobb össztömegű járművel
csak jegyzői engedéllyel lehet behajtani
a Rákóczi, Fehérvári, Határ, Templom,
Kossuth és Széchenyi utca teljes szakaszára, valamint a Tompa Mihály utcának a Fehérvári utca és Toldi utca közötti szakaszára.(A rendelet e lapszámban olvasható.)
– Döntés született, hogy pályázat kerül
benyújtásra az I. világháborús emlékmű
renoválására.
– Módosításra került az önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzata és elfogadásra
került az éves közbeszerzési terv.
– Jóváhagyásra került a Baracskai Bóbita Óvoda energetikai korszerűsítése köz-

beszerzési eljárásának felhívása és felhatalmazást kapott a polgármester a közbeszerzési eljárás során szükséges jognyilatkozatok megtételére.
– A Baracskai Bóbita Óvoda energetikai
korszerűsítési munkálatainak műszaki ellenőri feladatainak ellátásával testületünk a legkedvezőbb ajánlatot adó
székesfehérvári székhelyű Édes Szilárd
egyéni vállalkozót javasolta megbízni.
Felhatalmazta a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.
– A Baracskai Bóbita Óvoda felvételi
körzeteként Baracska község teljes közigazgatási területe került megjelölésre.
– Jóváhagyásra került a művelődésszervező által összeállított falunapi programtervezet azzal, hogy az áprilisi soros képviselő-testületi ülésre konkrétabban kerüljenek a programok kidolgozásra és a
színpad valamint hangosítás megoldására kérjen ajánlatokat.
– Elfogadásra került a Transfekál Kft.
tájékoztatása Baracska település vonat
kozásábana 2017. évben nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatási tevékenységéről.
– Elbírálásra kerültek a 2018. évi Civil
Alapra benyújtott pályázatok. (A megítélt pénzügyi és természetbeni támogatások kimutatása megtalálható e lapszámban.)
– A testület tudomásul vette a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását, melyet a 2017. évben elmaradt
közmeghallgatással kapcsolatosan tett.
(A közmeghallgatás 2018. február 9-én
pótlásra került.)

2018. április

– A képviselő-testület megismerte és tudomásul vette a Fejér Megyei Kormányhivatal által kiküldött „Határidő kalauz”-ban előírt feladatokat.
– Módosításra került az általános iskola tornacsarnoka kivitelezésének műszaki ellenőri feladataira vonatkozó megbízási szerződés.
– A Területi Választási Iroda által biztosított összeg kiegészítéséhez a képviselő-testület 120.000,- Ft pénzbeli támogatást hagyott jóvá a Baracskai Polgármesteri Hivatal számára az április 8-án
tartandó országgyűlési képviselői választás lebonyolításában résztvevők ellátási
költségeihez.
–A
testület
úgy
határozott,
hogybiztosítja a 60.000,- Ft anyagköltséget a Baracska, Temesvári u.19. számú
ingatlan előtti járda magasságának megemeléséhez.
– Biztosításra került a Baracska 061/49,
506, 463 és 434 hrsz-ú utak kitűzési munkálatainak elvégzésére szükséges
bruttó 169.700,- Ft.
– Elfogadásra került a 2017. évi Civil
Alapból elnyert támogatások elszámolása tárgyában érkezett hiánypótlásról
adott tájékoztató.
– Egyebekben alpolgármesteri tájékoztató hangzott el a Tompa Mihály utca
egy szakaszának valamint az Ady Endre
utca zsákutcai részének állapotával kapcsolatos lakossági panaszokról. A képviselő-testület úgy határozott, hogy megvizsgálja a jelzett utak felújítására vonatkozó műszaki lehetőségeket.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Eredményes pályázat
– megújult utak
Pontosan egy éve adódott a lehetőség és határozott képviselőtestületünk arról, hogy pályázatot nyújt be járda- és útfelújításra. A kiírás szerint szilárd burkolatú út és járda felújítására lehetett pályázni. A támogatás mértékénél meghatározó volt az
egy lakosra jutó adóerő képesség. Eszerint Baracska esetében a
fejlesztési költség 75%-át lehetett támogatásként megigényelni és 25% önrészt kellett vállalni. Tekintettel az önkormányzat
költségvetésére a néhány millió forint vállalása megoldhatónak
tűnt. Ennek figyelembe vételével a maximálisan igényelhető 15
millió forintra nyújtottunk be támogatási igényt. Számba véve

a pályázati szempontoknak megfelelő utakat és járdákat, valamint az előzetes felmérések és költségszámítások adatait, ebből
az összegből a Kossuth utcai járda Petőfi utcától a sportpályáig tartó mintegy 570 méteres szakasza, valamint a Kertész utca
és a Rózsa utca felújítása tűnt megvalósíthatónak, ezekre került
benyújtásra a pályázat.
Év elején örömmel értesültünk a pályázat eredményességéről.
Igaz, hogy az időközben történt árváltozások miatt az előzetesen számolt bekerülési összeg megnövekedett, a bekért ajánlatok közül a legkedvezőbb is 24.422.856,- forintról szólt. A

2018. április
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megítélt 15 millió forintos vissza nem térítendő támogatást ennek ellenére nem hagytuk veszni, a 2018. évi költségvetés terhére vállaltuk a különbözetet azért, hogy a fejlesztés megvalósulhasson. A munkálatok március második felében megkezdődtek. Szintbe hozták a csatornatisztító tetőket és 3 méter szélességben történt az aszfaltozás, az utak kőzúzalékkal lettek szegélyezve. A fentebb jelzett utak és járdaszakasz felújítása a hónap első napjaiban készült el, április 5-én megtörtént az átadás.
Tekintettel a Rózsa utca adottságaira, valamint zsákutcai voltára, az elkészült út hosszú távon történő jó állapotban tartása
érdekében úgy határozott a képviselő-testületünk, hogy az útra
30 km-es sebességkorlátozást vezet be.
Továbbra is figyelemmel kísérjük a pályázati kiírásokat, hogy
némi önerő hozzáadásával minél több lehetőségünk legyen a
kedvezőtlen műszaki állapotú helyi utak felújítására.
Becsei Andrásné
alpolgármester

5

Május elsô vasárnapja
ANYÁK NAPJA
Az alábbi versikével tisztelettel köszöntjük az ÉDESANYÁKAT
Az édesanya
Nincsen a gyermeknek
Olyan erős vára,
Mint mikor az anyja
Őt karjaiba zárja.
Nincsen őrzőbb angyal
Az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs
Szeme sugaránál.
Nincs is annyi áldás
Amennyi sok lenne,
Amennyit az anya
Meg ne érdemelne.

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testülete 48/2018.(II.22.)
határozatának melléklete

TÁJÉKOZTATÓ a környezet állapotáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja, szerint: „A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot,”
Az 51. § (3) szerint: „A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot”.
Az ember alapvető joga, hogy olyan minőségű környezetben éljen, amely emberhez méltó és egészséges életre ad lehetőséget.
A táj, természet és környezetvédelem érdekében Baracska Község Önkormányzata a következő helyi rendeleteket alkotta, melyek hatályosak:
– 15/2005.(IX.28.) rendelet Baracska Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról. (Többször módosítva.)
– 1/2018. (I.26.) rendelet A településkép védelméről.
– Az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló 15/2014.
(VII.4.) rendelet. (Módosítva a 3/2017. (V.2.) rendelettel.)
– A települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló
27/2015. (XI.06.) rendelet. (Módosítva a 6/2016. (I.29.) rendelettel.)
– A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 3/2016. (I.29.) rendelet.
– 31/2017. (XI.27.) rendelet A talajterhelési díj helyi szabályairól.
– A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 16/2016. (X.28.)
rendelet. (Módosítva a 7/2017. (V.30.) rendelettel.)
– A közterület-felügyeletről szóló 12/2017. (IX.29.) rendelet.

A környezeti elemek állapota
Táj és természetvédelem
Községünk jó természeti környezetnek mondható. Jelentős kiterjedésű külterülettel rendelkezik, kisebb erdőterületekkel,
nagy része gazdasági célú terület. A zártkert funkciójú területeken sok gyümölcsös, szőlő található.
Fontos lenne a tájkép védelme érdekében az M7-es autópálya
melletti táj védelme, beépítésének megtiltása Továbbra is javasoljuk, hogy helyi védettség alá kerüljön a Váli-víz völgye a hozzá kapcsolódó érintetlen legelőkkel, rétekkel.Jellegzetes és az utcaképeket változatossá teszik, gazdagítják a családi házak előkertjébe és udvarába ültetett cserjék, növények, virágok. A közparkokba kialakított zöld területek, fásítások szebbé teszik a tájat, őrzik a levegő tisztaságát.
A gyermekek természet és környezetvédelmi nevelését szolgálja,
hogy a településen lévő oktatási és nevelési intézmények rendszeresen megemlékeznek az olyan jeles napokról mint a Föld
Napja, Madarak és Fák Napja, Víz Világnapja.
Infrastruktúra
A korábbi tájékoztatás óta nem történt változás. A vízellátás 2 db
mélyfúrású kútból és térszíni medencéből biztosított. Belterületen teljesen kiépített a vízvezeték és szennyvízelvezető hálózat.
Ezzel a település komfortja lényegesen megnövekedett.A külterületi lakott részeken biztosított a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz zárt tartályban történő begyűjtési szolgáltatás. A keletkező szennyvizet mindkét esetben a helyi szennyvíztisztító telepen kezelik. A vezetékes telefonhálózat, internet hozzáférés az egész településen elérhető. Jelentős úthálózat felújítás hitelfelvétel igénybevételével 2006. évben volt.Több helyen
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kátyúzással javítottuk az utak állapotát. Pályázati támogatással
2018-banújabb útszakaszok és járdák felújítására lesz lehetőség.
Levegő minősége
A település közvetlen környékén nincs ipari üzem, amely kedvezőtlenül befolyásolná a levegő minőségét.
A nem gázfűtésű lakások fűtését vegyes tüzeléssel (kisebb men�nyiségben szénnel, nagyobb részt fával) oldják meg. Így a fűtési
időszakban kisebb légszennyezés előfordul.
A zöldhulladék szállítás 2017. évi bevezetésével csökkent az avar
és egyéb növényi hulladék égetése, és ezen hulladékok nyílttéri
égetésének szabályozásával is csökkenést mutat a levegő ily módon történő szennyezése.
A Keve-Sertés Kft. sertéstelepéről időszakonként beáramló bűz
miatt a birtokvédelmi eljárás még folyamatban van.
2015. és 2016. évben nagyobb mennyiségű Oxifa került beszerzésre és elültetésre a levegőtisztaság minőségének javítása érdekében, de évről-évre azóta is folyamatos a faültetés, melyeket
rendszeresen gondoznak a fizikai alkalmazottak.
Zaj- és rezgésvédelem
A településen a legjellemzőbb zaj- és rezgésterhelés továbbra is elsősorban a 7. főközlekedési út kb. 300 méteres körzetében mérhető, romlás ezen a téren az eltelt időszakban nem tapasztalható.
A vasútvonal korszerűsítésével megszűnt a korábban közlekedő
zajos szerelvények által okozott terhelés.Elhanyagolható mértékben, de időszakosan a nagyméretű mezőgazdasági gépek okozta zaj miatt vannak elégedetlenkedő bejelentések. A szabadidős
tevékenységek, vendéglátó egységek, zajvédelmi követelményeinek betartása évről évre javul. Időnként a háztartási tevékenységek zaja (fűnyírás, fafűrészelés) zavarja a lakosság nyugalmát.
Nincsenek olyan rendszeres szabadtéri rendezvények,amelyek a
lakosságra nézve káros zajhatással lennének.
Az ipari zajvédelmi követelmények betartásának. ellenőrzése a
területileg illetékes környezetvédelmi hatóság feladata
Víz- és talajvédelem
Felszíni és felszín alatti vizek állapotában jelentős változás szintén nem történt. Baracska község felszín alatti vízbázisa jó minőségű, a vízminőség folyamatos fenntartása érdekében a szükséges vízkezelési intézkedések és azok végrehajtása megtörtént.
Továbbra is cél, hogy a szikkasztó jellegű szennyvízelhelyezés
megszűnjön, illetve az élővízbe, közcsatorna hálózatba bocsátott szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó előírások, határértékek betartásra kerüljenek.
Felszíni vízelvezetés
A csapadékvíz elvezetése nyílt földes árkokkal történik, kivétel a
7-es főközlekedési úttal párhuzamos kerékpárút melletti fedett
árok. A csapadékvizek befogadója a Váli-víz, végső befogadó a
Duna. Néhol nem a megfelelő irányba lejt a vízelvezető árok,
ezért a csapadékvíz elfolyása nem mindenhol biztosított.
Az önkormányzat érdeke, hogy biztosítsa az árkok megfelelő kialakítását, illetve a meglévők megfelelő szintezését, hiszen csak
ezen feltételek megléte esetén tudnak az állampolgárok eleget
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tenni azon kötelezettségüknek, - miszerint az árkok tisztántartása, a víz szabad elfolyásának biztosítása az ingatlantulajdonos
kötelezettsége - mely kötelezettségük teljesítését számon tudjuk
kérni. Sok esetben gondot okoz, hogy az árkokban időnként eltömődött átereszek tisztítására csak a felszólítást követően kerít
sort az érintett ingatlantulajdonos.
A 2016-os évben a Települési Operatív Program keretén belül
pályázatot nyújtottunk be 200 millió forint értékben a település egy részét érintő felszíni csapadékvíz elvezetésére. Sikeres pályázat esetén megoldódott volna a Kolozsvári utca, a Templom
utca és a Széchenyi utca vízelvezetése azzal, hogy a Széchenyi
utca felett egy külterületi övárok került volna megépítésre.Nemrégiben értesültünk, hogy a pályázatunk nem nyert támogatást.
A Váli-víz medre belterületen, illetve külterületen is náddal és
sással benőtt és néhány helyen cserje található. A nyár folyamán
a Váli-víz Baracska belterületén lévő szakaszán a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közfoglalkoztatottai kézi erővel végeztek nád- és sásvágást, cserje eltávolítást. Értesülésünk szerint a
Váli-víz medrének kotrására, tisztítására 2018. évben kerül sor.
Az önkormányzat tulajdonában álló baracskai 20 hrsz-ú árokban (Kiskanális) a nyár folyamán szintén kézi erővel - közfoglalkoztatás keretében - történt nád- és sásirtás. A meder eliszaposodását azonban csak gépi eszközzel lehet megszüntetni. A szintezési gondok miatt erre a Váli-víz medrének kitisztítását követően kerülhet sor. A csapadékos téli időjáráskövetkeztében a mélyebb fekvésű területeken időnként kisebb belvíz alakult ki, ami
ez ideig komolyabb problémát nem okozott.
Hulladékgyűjtés, kezelés
Több mint 10 éve, hogy Baracska csatlakozott a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz,
mely társulás célja, hogy a hulladékgazdálkodás területén jelentkező feladatok ellátása korszerű rendszerben történjen.
Településünkön a Depónia Nonprofit Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. valamint a „VHG” Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. konzorciuma végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A háztartási hulladék elszállítása heti rendszerességgel történik. A szelektíven gyűjtött anyagok (műanyag, papír, üveg, salak, hamu) házhoz menő gyűjtéssel történik. 2017. évtől a lomhulladék gyűjtése és elszállítása is
házhozmenő rendszerben működik. A háztartási veszélyes hulladékok leadására a Csala-Pénzverővölgyi Hulladékudvar gyűjtőhelyen van lehetőség. Rendszeresen szervezünk különböző hulladékgyűjtési akciókat, hogy minél kevesebb legyen az illegális
hulladék elhelyezéséből eredő természeti károsodás. Megállapodás alapján évi 2 alkalommal a ROLFIM Szövetkezet végez településünkön elektronikai hulladékgyűjtést.
Lehetőségéhez mérten mindent megtesz Önkormányzatunk a
természetes és épített környezetünk megóvásáért. 2017. évben
közterület felügyelői álláshely létesítésére került sor. A közterület felügyelő jogellenes jelenség észlelésekor jelenti és kezdeményezi a szükséges intézkedéseket. A közterületek takarítására
minden évben igénybe vesszük a közfoglalkoztatási lehetőséget,
Becsei Andrásné
alpolgármester
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Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
7/2018.(III.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú utakon a jármûvek
súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek
kiadásának és felhasználásának rendjérôl
Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi I. tv. 3. § (1) bekezdésében és a
34 § (2) bekezdésében, az utak forgalomszabályozásáról
és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.(XII.21.)
KM. rendelet 2. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 51. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak állapotának védelme, illetve a helyi közutakon a biztonságos közlekedés feltételeinek, a környezet nyugalmának és a lakosság pihenéshez való jogának biztosítása érdekében a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden olyan járműre, járműszerelvényre, amelynek a megengedett legnagyobb
össztömege a 7,5 tonnát meghaladja, kivéve a fegyveres erők,
a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezete által üzemben tartott, a katasztrófa elhárítást,
megelőzést és segítségnyújtást végző, a műszaki és baleseti mentést ellátó, a kommunális feladatokat ellátó, az út-, vasút-, vagy
közműépítést, illetve az út-, vasút-, vagy közműfenntartást, javítást vagy tisztítást végző, a külön jogszabályban meghatározott
postai és egyéb közszolgáltatást végző gépkocsira, valamint az
önkormányzat saját beruházásaihoz használt gépkocsira.
(2) A rendelet területi hatálya Baracska Község közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonban lévő – a rendelet 1.
mellékletében felsorolt-belterületi közutakra terjed ki.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan jármű
tulajdonosra, üzembentartóra és használóra, aki a rendelet területi hatálya alá tartozó önkormányzati tulajdonban lévő helyi közútra 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel hajt be.
Súlykorlátozási tilalom
2.§ (1) A rendelet tárgyi hatálya alá tartozó gépjárművel Baracska Község közigazgatási területén lévő, – a rendelet 1. mellékletében felsorolt - önkormányzati tulajdonban álló közutakon súlykorlátozás lép életbe, azokon csak behajtási engedél�lyel lehet közlekedni.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó közutakon a tilalmat a
„Súlykorlátozás” – a táblán megjelölt 7,5 tonnánál nagyobb
össztömegű járművel (járműszelvénnyel) közlekedni tilos –
közlekedési tábla jelzi. A súlykorlátozó tábla alá a „Kivéve engedéllyel” kiegészítő táblát kell kihelyezni.

Behajtási engedély kiadása
3.§ (1) Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
behajtási engedélyek kiadására, használatuk jogosultságának
felülvizsgálatára, az engedélyek visszavonására vonatkozó hatáskört a jegyzőre ruházza át.
(2) A jegyző a kérelmet megvizsgálja és a beérkezésétől számított 8 napon belül bírálja el.
(3) A behajtási engedély tartalmazza:
a) a jármű pontos megjelölését forgalmi rendszámmal vagy
más, azonosításra alkalmas módon,
b) a forgalmi engedélyben üzembentartóként (tulajdonosként)
feltüntetett személy nevét és lakóhelyét (székhelyét),
c) a rendelet azon rendelkezését, amely alapján az engedély kiadásra került,
d) az engedély érvényességi idejét,
e) a súlykorlátozással érintett út, útszakasz meghatározását,
amelyre az engedély érvényes.
A behajtási engedély kiadásának feltételei
4.§ (1) Az engedély iránti kérelmet a rendelet 2. mellékletében
erre a célra rendszeresített nyomtatványon egy járműre vonatkozóan a jogosultsági feltételek egyidejű igazolásával a jármű
üzembentartója (tulajdonosa), vagy a kérelemben célállomásként feltüntetett ingatlan tulajdonosa, használója nyújthatja
be a Baracskai Polgármesteri Hivatalban.
(2) Az engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelemben megjelölt ingatlan kizárólag önkormányzati úton legyen megközelíthető és a kérelmezett időszakban az alábbi feltételek valamelyike fennálljon:
a) a járművel a kérelemben feltüntetett ingatlanra vagy onnan
árut szállítanak és az áru be-, és kirakodása másként nem oldható meg,
b) a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának lakóhelye,
tartózkodási helye, székhelye, telephelye a súlykorlátozással
érintett területen található és a gépjárművet – jegyzői igazolás
alapján – a kérelemben megjelölt ingatlanon garázsban vagy
az udvaron tárolják,
c) a súlykorlátozással érintett területen építési, felújítási munkát végeznek és az építőanyagok odaszállítása, illetve bontási
anyagok elszállítása másként nem oldható meg.
A behajtási engedély érvényességi ideje
5.§ (1) Az engedély az alábbi időszakokra adható ki:
a) eseti behajtási engedély: meghatározott napon történő egyszeri be-, és kihajtásra,
b) 4 napra,
c) 30 napra,
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d) 1 évre
(2) Az időszakra (nap, év) meghatározott díjak egymást követő naptári napokban értendőek, a naptári napban meghatározott időtartam az adott napon 0 órától 24 óráig érvényes.
(3) Az engedély az (1) bekezdésben meghatározott érvényességi időn belül érvénytelenné válik, ha az engedély kiadásának
az e rendeletben meghatározott feltételei már nem állnak fenn.
Erről a tényről az engedély kiadóját – az engedély egyidejű leadásával – haladéktalanul értesíteni kell.
A behajtási engedély díja
6.§ (1) Az engedély kiadásáért a jármű üzemben tartójának,
tulajdonosának a rendelet 3.mellékletében megállapított útfenntartási hozzájárulást kell fizetni.
(2) Mentes az útfenntartási hozzájárulás megfizetése alól azon
gépjármű üzembentartója vagy tulajdonosa, aki Baracska községben bejelentett telephellyel rendelkezik és tevékenysége
után helyi iparűzési adót fizet, adóhátraléka nincs és tehergépjárműve után gépjárműadót Baracska Önkormányzatának fizet és adóhátraléka nincs.
(3) Az útfenntartási hozzájárulás alól mentes ügyfeleknek is
meg kell kérniük a behajtási engedélyt.
(4) A behajtási engedély kiadásának feltétele a kiszabott hozzájárulás megfizetésének igazolása.
(5) Baracska Község Önkormányzata évente egy alkalommal,
a december havi soros testületi ülésén vizsgálja felül az útfenntartási hozzájárulás mértékét.
A behajtási engedély felülvizsgálata és visszavonása
7.§ (1) Az engedély ellenőrzésére jogosult szervek (ajegyző,
rendőrhatóság) kezdeményezésére a jegyző az érvényes engedélyt felülvizsgálhatja és amennyiben a rendelet szabályaival ellentétes a kiadott engedély érvényben tartása, azt visszavonhatja.
(2) Az engedély visszavonását követő időszakra befizetett útfenntartási hozzájárulás időarányos részét az önkormányzat
nem téríti meg.
A behajtási engedély használata
8.§ (1) A behajtási engedély csak az engedélyben feltüntetett
forgalmi rendszámú járművel történő behajtásra használható
fel.
(2) A behajtási engedély eredeti példányát a gépjármű vezetőjének a gépjárművel a súlykorlátozással érintett területen történő
közlekedés során magánál kell tartania és az ellenőrzést végző
személynek át kell adnia.
(3) A behajtási engedélyről tilos másolatot készíteni.
(4) A behajtási engedély jogosultjának kérelmére a megrongálódott engedélyt – annak leadásával egyidejűleg – az önkormányzat díjmentesen kicseréli.
(5) A behajtási engedély elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését 3 munkanapon belül be kell jelenteni az engedélyező hatóságnál és a behajtási engedély pótlására kérelmet kell
benyújtani. A behajtási engedély egyszeri pótlása díjmentes.
9. § (1) A helyi közútban bizonyíthatóan a behajtási engedélyes
által okozott károk helyreállítása
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annak a kötelezettsége, akinek a nevére az önkormányzat a behajtási engedélyt kiállította.
(2) A helyreállítást a károkozást követő 15 napon belül el kell
végezni.
(3) A helyreállítás szakszerűségét és a közterület állapotát
ajegyző vagy az általa
megbízott ellenőrzi.
Jogkövetkezmények
9.§ Aki Baracska Község Önkormányzata közigazgatási területén a rendelet 2. § (2) bekezdésben felsorolt súlykorlátozott
önkormányzati tulajdonú közterületre behajtási engedély nélkül 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel behajt, alkalmazni kell rá vonatkozóan Baracska Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának következményeiről szóló 16/2016.(X.28.) önkormányzati rendeletében foglalt szankciókat.
Záró rendelkezések
10.§ Ez a rendelet 2018. május 15. napján lép hatályba.
BoriszovZoltán Szeleczkyné
polgármester 

Szabó Katalin
jegyző

A 7/2018. (III.30.) rendelet 1. melléklete

A súlykorlátozással érintett utcák felsorolása
a) Rákóczi utca teljes szakasza
b) Fehérvári utca teljes szakasza
c) Határ utca teljes szakasza
d) Tompa Mihály utcának a Fehérvári utca és Toldi utca közötti szakasza
e) Kossuth utca teljes szakasza
f) Templom utca teljes szakasza
g) Széchenyi utca teljes szakasza

A 7/2018.(III.30.) rendelet 3. melléklete

A fizetendő útfenntartási
hozzájárulás mértéke
gépj. össztömege
(tonna)
7,5-12
12-24
24-40

a díj mértéke (Ft-ban) nettó díjtétel
eseti
4 napra 30 napra
1 évre
2.000
4.000
10.000
60.000
3.000
6.000
20.000
90.000
4.000
8.000
30.000 120.000
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A 7/2018. (III.30.) rendelet 2. melléklete

KÉRELEM a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel a súlykorlátozással
érintett önkormányzati útra történő behajtás engedélyezéséhez
A KÉRELMEZŐ
Gazdasági társaság esetén:
Neve:.......................................................................................................................................................................................................
Címe, székhelye:......................................................................................................................................................................................
Telefonszáma:................................................................................. Cégjegyzékszáma:........................................................................
Adószáma:...................................................................................... Aláírásra jogosult neve:................................................................
Egyéni vállalkozó és magánszemély esetén:
Neve:.......................................................................................................................................................................................................
Lakcíme:.................................................................................................................................................................................................
Telefonszáma:..........................................................................................................................................................................................
Születési hely, idő, anyja neve:.................................................................................................................................................................
Személyi igazolvány száma:............................................................
Vállalkozói igazolvány száma:......................................................
A GÉPJÁRMŰ ÜZEMBENTARTÓJÁNAK/TULAJDONOSÁNAK
Neve:.......................................................................................................................................................................................................
Címe, székhelye:......................................................................................................................................................................................
A GÉPJÁRMŰ
Forgalmi rendszáma, hatósági jelzése/............................................
Azonosítója:................................................................................
Össztömege:..................................................................................
Jármű-kategóriája........................................................................
A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK INDOKA (a megfelelő helyre X-et kell tenni)
A járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan áru szállítása és az áruszállítás be- és kirakodása másként nem oldható meg
A kérelemben megjelölt ingatlan kizárólag a súlykorlátozással érintett önkormányzati úton közelíthető meg
A BEHAJTÁSSAL ÉRINTETT
Ingatlan címe, ennek hiányában:.............................................................................................................................................................
helyrajzi száma:.......................................................................................................................................................................................
Útvonal meghatározása:...........................................................................................................................................................................
A BEHAJTÁS IDŐPONTJA, IDŐTARTAMA:
eseti: …………… év………………. hó…………nap
4 napra: …….. év………….hó………naptól ……….. év ……………hó……napig
30 napra: ………..év………..hó………naptól ……….év……….hó……….napig
1 évre: …………….. év ……….hó………..naptól…………..év………………hó……napig
Alulírott kérelmező a jelen kérelem aláírásával tudomásul veszem, hogy a behajtás során az útban okozott károkért a polgári jog általános
szabályai és a ………………… önkormányzati rendelet ……………. szerinti kártérítési kötelezettséggel tartozom.
A kérelemhez csatolom a …………………….. rendeletben meghatározott útfenntartási hozzájárulás befizetését igazoló bizonylatot.
Figyelem! Amennyiben a kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani behajtási engedély kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik gépjárműre vonatkozóan külön-külön kell igazolnia. Megfelelő igazolás esetén minden járműre külön engedélyt kell kiadni.
Baracska………………………………………………….
……………………………………………………………….
a kérelmező aláírása

A KÉRELEM LETÖLTHETŐ ÖNKORMÁNYZATUNK HONLAPJÁRÓL www.baracska.hu letöltések menüből.
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Kimutatás a 2017. évi Civil Alapból nyújtott
természetbeni támogatások pénzben kifejezett értékérôl
Civil szervezet

Természetbeni támogatás megnevezése

Az egyes önkormányzati ingatlanok
helyiségeinek, felszereléseinek
bérleti díjáról és a megállapításáról
szóló 158/2015. (VI.25.), valamint
a 33/2017.(I.26.) határozat
alapján számított összeg

Baracskai Dalkör

énekpróbákra vetítőterem használata,
1 alkalom kemence használata,
Dalos Találkozóra Faluház igénybevétele és
tálalóedények használata, abroszmosás

175.100,- Ft

Baracskai Erdélyi Közösség

találkozóra 1 alkalom Faluház igénybevétele
és tálalóedények használata, abroszmosás

58.600,- Ft

Baracskai Vöröskereszt
Alapszervezet

Idősek Napja megtartása a Faluházban
Véradásra 3 alkalommal tanácsterem
használata

A tanácsteremre nincs bérleti és
használati díj megállapítva, az
Idősek Napja az önkormányzat és
Vöröskereszt közös rendezvénye

Váli-víz Völgye Vadásztársaság

Faluház használata bál tartására, edényhasználat, abroszmosás

76.200,- Ft

Baracskai Kézimunka Szakkör

Faluház klubtermének használata – 21 óra

21.000,- Ft

Baracskai Óvodás Gyermekekért
Közhasznú Alapítvány

Faluház használata családi nap és Mikulás
rendezvényre – 6 óra

16.200,- Ft

Baracskai Néptánc Csoport

Faluház használata táncház tartására– 5 óra,
táncpróbákra nagyterem használata 28 óra

114.700,- Ft

Nyugdíjas Klub

Faluház nagyterem használat, vetítőterem
használat, 1 alkalom, kemence használat,
abrosz mos.

66.300,- Ft

„SZEVASZ” a baracskai
Faluházért Kh. Alapítvány

táboroztatáshoz Faluház használata udvarral
5 nap, abroszmosás, Faluház nagyterem
használat Szilveszteri rendezvényre 10 óra

109.300,- Ft

• A Kozma Ferenc Általános Iskola a Szüreti Mulatságon kívül 1 alkalommal Farsangi rendezvényre, 2 alkalommal 1-1 órás
előadásra használta térítésmentesen a Faluházat.
• Az Árpád Nemzetség Hagyományőrző és Kézműves Közhasznú Egyesület a baracskai 17/7és 17/8. hrsz-ú ingatlanokat
megállapodás alapján térítésmentesen használta foglalkozásaihoz, bemutatóihoz.
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2018. évi Civil Alapból nyújtott támogatások
Pályázó
Baracskai Erdélyi
Közösség

Pénzbeli támogatás

Baracskai Keresztény
Családok Köre

65.000,- Ft
autóbuszköltségre

Baracskai Dalkör

Nyugdíjas Klub

35.000,- Ft
Süssünk-süssünk versenyen résztvevők díjazására

Kézimunka Kör
„Éppen Péntek”
Egészség Klub

30.000,- Ft
közösségépítő kirándulásra

Árpád Nemzetség
Hagyományőrző és
Kézműves Közhasznú
Egyesület

Baracskai Néptánc
Csoport

150.000,- Ft
ruházat és viselet készítésére, vásárlására,családi
és nyílt napok szervezésére, íjász verseny szervezésére, lebonyolításáraés díjazásra, kézműves eszközök és felszerelések vásárlására, egyesületi felszerelések fejlesztésére, használatra kapott terület fejlesztésére
80.000,- Ft
táncművészeti szolgáltatásra

„SZEVASZ” a
Baracskai Faluházért
Közhasznú Alapítvány

200.000,- Ft
gyermekek táboroztatásához,
rendezvénysátor javításához

Baracskai Vöröskereszt
Alapszervezet

Baracskai Polgárőrség
Szülők az iskoláért
szerveződés

Baracska Völgye
Vadásztársaság

300.000,- Ft
működési költségre
100.000,- Ft
Gyermeknapra,szüreti mulatságra

Természetbeni támogatás
1 alkalommal (szombat estétől vasárnap hajnalig) Erdélyi találkozó megrendezésére Faluház és
tálaló edények, abroszok
– Faluház 3 alkalommal közösségépítő programokra.
– Faluház előtt terület biztosítása decemberben
Betlehem felépítéséhez
– heti 2 alkalommal Faluház vetítőterme próbák
megtartására.
– Faluház nagyterme 1 alkalommal terítők és tálaló edények használatával
– 1 alkalommal kemence használat.
– 15 alkalommal Faluház használata,
– 2 alkalommal abrosz, tányér, evőeszközök
használata
– Faluház klubterme minden páratlan héten
pénteken 14-17 óráig 2019. március végéig
– Faluház vetítőterme 12 alkalommal (péntekenként 10-12 óra között)
– Faluház nagyterme 1 alkalommal 2 óra időtartamra

– Heti 1 alkalommal Faluház nagytermének
használata táncórákra.
– Faluház 1 alkalommal családi táncház tartására.
– A táncház alkalmával terítők, poharak, kancsók használata.
– Táboroztatáshoz a Faluház és környezetének
használata 5 napra.
– Faluház használata 10 órára rövid rendezvények és megbeszélések céljára.
– Idősek Napi rendezvény megtartására a Faluház használata.
– 2 alkalommal taggyűlésre Faluház használata
– 1 alkalommal adománygyűjtésre, ruhabörzére
a Faluház használata
– 3 alkalommal tanácsterem használata véradásra.
– Közgyűlésre a Faluház egyik termének használata
– 5 alkalommal (25 óra) Faluház használat rendezvények megtartására (szüreti mulatságra és
egyéb rendezvényre, 2019. február 2-án farsangi vigasságra)
– Faluház használata rendezvényre 2019.02.08án 17 órától 2019.02.10-én 12 óráig, 150 főre
abroszok és tálalóedények használatával
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JEGYZÔI SOROK

Nyílt levél GS. ügyfélnek
és a hozzá hasonlóan viselkedôknek!
A közigazgatásban eltöltött több mint
30 évem alatt sok-sok ügyféllel volt kapcsolatom, ügyfélfogadási időmben – sőt
azon kívül is – mindig állok az Önök
rendelkezésére. Közszolgaként a legfontosabb feladatomnak azt tartottam (természetesen hivatalvezetőként ezt a vezetésem alatt álló köztisztviselők esetében is elvárom/elvártam), hogy az Ügyfelek elégedettségi foka magas legyen,
mindig Önök legyenek az elsők, munkánkat úgy végezzük, hogy az Ügyfelek
soha ne menjenek el tőlünk dolguk végezetlenül. Ha nem nálunk lehet adott
ügyeket intézni, mindig tájékoztatjuk
az érintetteket, hogy hova fordulhatnak. Sok esetben –a társszervek honlapján lévő – nyomtatványokat is letöltjük, ezzel is segítve a rövidebb ügyintézést. Úgy gondolom, a Baracskai Polgármesteri Hivatal közszolgái minden
tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy
Önök elégedettek legyenek. Természetesen tisztában vagyok azzal is, hogy az
Önök elégedettségi fokának kialakításakor az is központi szerepet kap, hogy
ügyeik intézése során azok pozitív, vagy
negatív elbírálásban részesülnek. A vélemények megformálásakor azonban figyelembe kell venni egy fontos tényezőt: mi jogszabályi kereteken belül dolgozunk, a jogszabályok betartása a számunkra kötelező. Nem vizsgáljuk az
ügyek intézésekor, hogy „ki kinek a
kije, milyen rokoni, baráti kapcsolatban
van valakivel”, viszont véleményem szerint az a nem mindegy, hogy Önökkel,
az Ügyfeleinkkel szemben hogyan viselkedünk. Mivel nálam az ittlétem 12 éve
alatt hivatalosan mindösszesen 2 ügyfél
jelezte panaszát, miszerint egy-egy ügyintézőm – az Ügyfél véleménye szerint
– lekezelő stílusban és nem megfelelően járt el a panaszos ügyében úgy gondolom, ez a szám egy olyan átlagot mutat, amiből az következik, hogy Önök, a
település lakosságának többsége, elégedett a hivatalnokok hozzáállásával, lelkiismeretes, precíz, empatikus és a ha-

táridőket pontosan betartó munkájával.
Ezt a többségnek ezúton megköszönöm!
Az, ami fáj, a következő: a pályán töltött több mint harminc év és annak is
leginkább az utóbbi 2-3 éve alatt egyre
többször tapasztalom, hogy egyes ügyfelek vagy teljes emberi mivoltukból kivetkőzve, üvöltve, alpári stílust megengedve maguknak rontanak be a hivatalba, szidva mindenkit, aki él és mozog, vagy telefonban ordítva, különböző, minket pocskondiázó kifejezésekkel tűzdelve mondják el véleményüket
anélkül, hogy egyáltalán meggyőződnének előtte saját igazukról! Az ilyen típusú ügyfelek (direkt írtam kicsi betűvel) esélyt sem adnak arra, hogy egyáltalán reagálni tudjunk, fújják a maguk
„igazságát”, amelyről a szomszéddal, a
boltossal, vagy akárkivel egyeztetve meg
is vannak győződve. Fenyegetnek ügyvéddel, jó ismerőssel, a polgármesterrel,
az országgyűlési képviselővel és nem sorolom tovább, hogy még kivel, széles a
skála!
Az ilyen ügyfeleknek a következőket üzenem: bármennyire is elképzelhetetlen, a hivatalnok is érző ember,
aki ugyanúgy anya, feleség, férj, gyermek, vannak problémái neki is ugyanúgy, mint bárki másnak a világon. Neki
is ugyanúgy rosszul esik, ha annak ellenére, hogy mindent megpróbál megtenni önökért, az önök ügyének „sikeréért” dolgozik, köszönetképpen sárba
tapossák, megalázzák. Kérdezem: miért
gondolják az ilyen ügyfelek, hogy ezt ők
megtehetik? Kiknek gondolják magukat, mit képzelnek magukról? Sajnálom
őket szívből, igazán! Kívánom nekik, legyen részük hasonló szituációkban, akkor talán felfogják, hogy most miről is
beszéltem. Egyébként pedig felhívom
ezen ügyfelek figyelmét arra, hogy hivatalos helyiségben, hivatalos személ�lyel beszélnek, ez pedig azt jelenti, hogy
mint hivatalos személyeket a jogszabályok – ha már az erkölcsi szabályok nem –

minket is védenek. Nem szeretnék rágalmazás, becsületsértés miatt senkit
feljelenteni! Több esetben már megállt
volna a tényállás.
Kérem tehát ügyfeleinket, hogy ügyeik intézése során kulturáltan, emberhez
méltóan viselkedjenek!
Örömhír, hogy megjött a tavasz és elkezdődhetnek a tavaszi munkálatok!
Kérem Önöket, hogy fokozottan figyeljenek környezetük tisztaságára, a vízelvezető árkokba ne ültessenek semmit,
biztosítva legyen a vízelfolyás. A vízelvezető árkokat ne szépítsék sem virággal,
sem gyógynövénnyel, annak nem ott
van a helye! A közterületen lévő, az ingatlanok előtti/mögötti fák metszésekor
fokozottan vigyázzanak elsősorban magukra, másodsorban pedig az ott közlekedőkre.
Az ingatlanok előtti járdák tisztántartásáról az elkövetkezendő időszakban is
gondoskodni kell, az ingatlanról a járdára kilógó ágakat, bokrokat folyamatosan nyesni kell. Kérek mindenkit,
hogy a járda közvetlen széléhez lehetőség szerint ne ültessenek virágot, bokrot, mert ha az rákúszik a járdára, akadályozza a járda teljes szélességében történő igénybevételt. A járda a közlekedőké, a közlekedés lehetőségét biztosítani kell. Az ingatlanokon belül és kívül a füvet folyamatosan vágni kell, az
ingatlanokat és azok környezetét tisztán, rendben kell tartani. Az árkokban
a vízelvezetést biztosítani kell, az árkokat folyamatosan tisztítani, gaztól, szeméttől mentesíteni kell! Legyünk igényesek magunkkal szemben, ezzel elérhetjük azt, hogy mások is igényesebbek lesznek! A szépség, tisztaság látványa mindenkit örömmel tölt el.
Tisztelettel:
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyző
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ÓVODA

Zeneszó zeng, menetelnek…
Óvodánkban is megemlékezünk minden év tavaszán Március 15-ről, az
1948-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról, a magyar nép
Nemzeti Ünnepéről.
Már több éve hagyományunkká vált, hogy
előző napokban a Kákics zenekar „Toborzó műsorával” kellő, játékos élményt
nyújt kicsiknek, nagyobbaknak egyaránt
a nem éppen hétköznapi eseményre. Szerencsére a mai gyermekek még nem találkozhattak azzal, ami régen megkeserítette
az akkor élő emberek, gyermekek sorsát.
Hogy szegénységben éltek, nem volt mit
enniük, nem beszélhettek az anyanyelvükön, hogy el akarták tőlük venni a saját
szülőhazájukat, idegen emberek akartak
uralkodni felettük. S, hogy ezt sok magyar fiatal megelégelte, fellázadtak az idegen uralom ellen és katonának állva harcoltak a magyar szabadságért. Március
13-án, délelőtt mindezt eljátszva ismerkedhettünk meg a „verbuválással”, a huszáros viselettel, a nemzeti jelképekkel, a
lányok hogyan búcsúztatták, majd várták
vissza kedveseiket a csatából. Alkalmunk
nyílt megismerkedni a megszólaló hangszerekkel, s persze lábunk felvette a ritmust, nem volt olyan kisgyermek, aki ne
táncolt volna örömmel, jókedvvel (Kossuth Lajos azt üzente, Most szép lenni katonának, Tavaszi szél vizet áraszt stb.).
Minden nagy óvodás tudja már, hogy milyen az igazi magyar zászló, hiszen ilyenkor nagyon sokszor elhangzik: „Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld!” Március
15-ét megelőzően folyamatosan ráhangolódtunk, képeket gyűjtögettünk, nézegettünk, beszélgettünk arról, hogy milyenek voltak a katonák régen, hogyan és
mivel harcoltak. Emlékezetünkben felelevenítettük az előző évben szereplő gye-

rekek dalait, mondókáit és megnéztünk
egy archív felvételt is egy régebbi csoport
műsoráról. A gyerekek örömmel fedeztek fel néhány ismerős dallamot, körjátékot, mondókát és csodálkozó szemekkel figyelték az ovisok gyönyörű viseletét.
Mindenki kapott egyéniségének és életkori sajátosságainak megfelelően rövid kis
mondókát, versikét, melyet nagyon büszkén, egymás előtt bátran kiállva elmondtak:
(Fújj, fújj szellő, ébredezz, Itt az
óra, itt az óra, Huszár vagyok, hej, Lovon járok, huszár lettem, Menetel az ezred, Nyihahaha hahaha, Gyí, paci , paripa, Hőc, hőc, katona, Paripám csodaszép
pejkó, Megy az úton a katona, stb.). Játékidőben kardot, csákót hajtogattunk,
terepasztalt készítettünk a csata jelenetekhez, fából faragott katonákkal játszhatták el az ütközetet. Zászlókat festettünk
ecsettel, ujjnyomdával, kokárda forgót
készítettünk és közben megismerkedtünk
Orgoványi Anikó szép versében a magyar
zászló színeinek jelentésével is.
Piros, fehér, zöld szín ragyog
a kokárdámon,
piros, fehér, zöld szín lobog
a magyar zászlón.
Piros szín a szeretetért,
és a szabadságért,
fehér szín az emberségért,
és a barátságért.
Zöld szín erdőkért, mezőkért,
rügyező hajtásért,
reményteli, felvirágzó
szép Magyarországért!
Eljött a várva-várt nap, március 14-e,
amikor az Alma csoportosok büszkén ölthették magukra a nemzeti viseletet. A lányok magyar ruhában, pártában, a fiúk
huszár sapkában, dolmányban, karddal,

lóháton játszották el a verbuválást, hadba
indulást, a várfoglalást és a csatából való
visszatérést (Aki nem lép egyszerre, Nincs
szebb a virágnál, Széles a Tisza, Miért küldött az Úrasszony, Hej szélesnek udvarán,
Hej vára, vára, János úr készül Németi
Bécsbe), Közben megjelent lelki szemeink előtt Petőfi is a Nemzeti Múzeum kövezetén, s az eskü szövegét skandáló szegény nép is.
Csanádi Imre: Március ünnepére
Reménytelen időben,
márciusi esőben,
zenebona támadt Pesten,
Magyarország szívében.
A Múzeum terére,
Fütyülve az esőre,
Tódul a nép, árad a nép,Petőfi a vezére.
Áll a lépcsőn Petőfi;
Pest utcáit betölti
bátor hangja: Talpra, magyar! egész hazát betölti.
Szólt Petőfi: Esküszünk!
Zúg az ország: Esküszünk!
Rabok tovább, rabok tovább,
rabok tovább nem leszünk!
Fegyvert fog a szegény nép:
ragyog újra reménység!
fogunk élni embermódra, Bécsben, Budán megértsék!
Zöldülnek már a nyárfák;
háromszínű kokárdák,
piros tollak virítanak, tavasz készül, szabadság!
A műsort színesítette az óvó nénik újonnan megismert és zenével kísért éneke,
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melyet sokan a gyerekek közül is dúdoltak (Magyarország, az én kedves szép hazám, Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját, Várba harangoznak, Huszárosan
vágatom a hajamat).
Az ünnepi műsor után büszkén vittük el a

harcokban elesett katonák emlékhelyéhez
a gyerekek készítette nemzeti színű jelképeket. S még az utcán is fel-felcsendültek
a katonás dallamok, mondókák a gyermekek szájából.
Köszönjük szépen a gyermekek és ma-

2018. április

gunk nevében is a megemlékezésen megjelent kedves vendégeink elismerő, őszinte, bíztató szavait, a tapsot, a finom tejsütemény szeletet!
Kupiné Böcsödi Ildikó

Kiszézés az óvodában
Márciussal beköszönt a tavasz, az új élet kezdete. Hivatalosan is
vége már a télnek. Ébredezni kezd a természet, duzzadni kezdenek a rügyek. A március a tavasz első, bár gyakran sajnos még
hűvös, csapadékos hónapja.
Óvodánkban már hagyománya van a tél temetésének, elűzésének. Idén a Pöttyös labda csoport invitálta közös kiszebábozásra
a többi óvodás gyermeket. Minden csoport ráolvasta, rákötözte szalagokkal a rosszat, a hideget, a betegségeket. Tanultunk és

közösen énekelgettünk nap- és esőhívogatókat, tavaszi mondókákat, dalokat. A rossz időjárási viszonyok miatt többször módosítanunk kellett az időpontot, és a kiszebábot sem tudtuk elégetni, vagy vízbe dobni. Ennek ellenére a hagyományt tovább
ápoltuk, és egy jó hangulatú, élményekben gazdag, közös délelőttben részesítettük óvodásainkat.
Kőszegi Szilvia
					
óvodapedagógus

Húsvéti készülôdés az óvodában
Az igazi tavasz bejelentkezését a húsvéti ünnepek teljesítik ki. Az idei nyuszi
lábnyomait inkább a hóban kereshettük,
minthogy a zöldellő vetésben. Az óvodás gyerekek életkori sajátosságainak jegyében egy-egy ünnep ráhangolását több
héttel korábban megkezdjük. Most sajnos elég nehéz volt a tavaszvárás fogalmát
megérteni ilyen zord idő láttán, hiszen
még mi felnőttek is küzdöttünk a tűrőképességünkkel a naptár mutatta dátum, és
a hozzá nem illő időjárás ellentétes párhuzamának elfogadásával.
De azért az ünnep előtti napokban erőlködtek a napsugarak a felhők mögül, és
a húsvéti nyúl is „el-el szaladt” a csoport-

szobánk ablaka alatt, és közben elpotyogtatott egy-egy meglepetés tojást a bokrok
között, amit a gyerekek lelkesen keresgéltek az óvodakertben.
A hagyományos húsvéti kézműves délutánon a családok együttműködésével han-

golódtunk az ünnepre. Készültek tojástartó kosárkák, nyuszis- baris-kiscsirkés
dobozkák és hímes tojás hűtő mágnesek.
		
Steinné Godó Ágnes
óvodapedagógus
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Bújj, bújj zöld ág…..

Óvodánkban az idén is, mint már évek óta hagyományosan,
megtartottuk a zöldágjárást, mely egy húsvéthoz kapcsolódó
népszokás. A tavasz, a természet megújulását jelképező énekes
játék. A lányok és a legények zöld ágakból kaput készítettek, és
ezalatt a kapu alatt bújtak át, miközben a tavaszhoz kapcsolódó dalokat énekeltek. A gyermekekkel mi is készítettünk kaput
zöld ágakból és feldíszítettük barkával, szalagokkal, tojással. Saj-

nos az időjárás kicsit borongós volt, de ennek ellenére mindenki vidáman vett részt a tavaszi dalokból, dalos játékokból összeállított játékfűzésben, az udvaron. Énekeltünk a napnak, a virágoknak, fűnek, fáknak, bokroknak, miközben a kapu alatt bújtunk. Reméljük, hogy sikerült előcsalogatnunk az igazi tavaszt.
Molnárné Hőgyes Mariann
Óvodapedagógus

FA LU H Á Z

Baracskai Drámaklub
Az 1910-es években és az azt következő
időszakban is voltak hagyományai a Baracskai színjátszó csoportoknak.dr. Antal
Ida könyvéből kiderül – Baracska község
története – hogy a ’20 –as években folytatták a hagyományok ápolását, első sorban a vallási felekezetek készítettek előadásokat pl. Piros bugyelláris, János vitéz stb.
Amikor a Baracskai Drámaklub megalakult, akkor kaptuk a mellékelt képet elődeinkről. Fontosnak tartjuk a hagyományok ápolását, tovább vitelét. „Légy jó
mindhalálig” című klasszikus darabbal
előttük is tisztelgünk!
Ehhez készül egy bemutató videó, melyet közösségi oldalunkon helyezünk el
áprilisban. https://www.facebook.com/
baracskaidrama/
A május 26-i szabadtéri előadásunkra szeretettel várunk mindenkit, melyet a faluház udvarán tervezünk bemutatni.

Légy jó mindhalálig próba

Elődeink 1910-es évek

A „Légy jó mindhalálig” darab próbáján
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KÖZÖSSÉGI HÍREK

Helyi közösségi hírek
2018. év I. negyedébôl

A Magyar Kultúra Napja
Január 27-én a Faluházban került megtartásra a Magyar Kultúra Napjának községi rendezvénye. Sajnos a meghívott előadó betegsége miatt lemondta szereplését,
de a Baracskai Dráma Klub tagjai is készültek erre a napra, így a kis létszámban
megjelent érdeklődők nem maradtak műsor nélkül.
A baracskai fiatalok előadása a Himnusz
születésének körülményeiről és annak jelentőségéről szólt. A kézirat szerint – melyet a dokumentumra írt dátum is igazol –
1823-ban január 22-én fejezte be a reformkor költője, Kölcsey Ferenc a Himnusz megírását. Ezért ünnepeljük 1989
óta január 22-én a magyar kultúra napját.
Erkel Ferenc 1844-ben zenésítette meg.
A Himnusz a magyarság legfontosabb jelképévé vált. Minden jelentősebb eseményen (nemzeti ünnep, megemlékezések,
olimpiák stb.) felhangzik és méltósággal
énekli minden korosztály.

Február 16-án a Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola tartotta farsangi
rendezvényét a Faluházban.
Február 23-án délelőtt az „Éppen péntek” egészségklub szervezésében településünk egyik lakója, Kovács Miklós,
Zerinváry díjas fizikus, csillagász „Az égitestek hatása az emberi szervezetre” címmel tartott előadást, és válaszolt a jelenlévők által feltett kérdésekre. Ezt követően Dr. Kolumbán Ottilia doktornő a szeretet gyógyító erejéről szólt és olvasott fel
történetet.
Március 14-én 17 órakor az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc 170. évfordulójának községi emlékünnepét tartottuk a Faluházban. Boriszov Zoltán polgármester történelmi visszaemlékezésében kiemelte, hogy a forradalmi eszmék
szerzői, a márciusi ifjak hittek abban,

Farsang

hogy a magyaroknak joga van a nemzeti függetlenséghez, az önállósághoz, a szabadsághoz, a szuverenitáshoz. Ezek ma
is aktuális elvárások. Az ünnepi beszédet követően a Baracskai Kozma Ferenc
Általános Iskola 4. osztályos diákjai adtak elő színvonalas műsort, melyet ezúttal is köszönök nekik és felkészítő tanítójuknak Schaffer Ferencnének. Az óvoda
ezen a napon délelőtt tartotta meg házi
emlékműsorát, melyre meghívást kapott
képviselő-testületünk. Örömmel vettem
részt és elismerően hallgattam, hogy az
óvodavezető milyen meseszerűen mondta el a gyermekeknek az ünnep jelentőségét, akik fegyelmezetten hallgatták, majd
az Alma csoportosok dalolva, népviseletbe öltözve, huszársapkában, játékosan adták elő ünnepi műsorukat. Őket Kupiné
Böcsödi Ildikó óvónő tanította be, segítője Böcz Gáborné óvónő és Radványiné
Pauer Tünde dajka volt. Az óvónők verbuváló nótákkal kapcsolódtak a műsorba.
Március 24-én a Nyugdíjas Klub és a
Dalkör tagjai közös tavaszváró zenés-dalos találkozót tartottak. A Dráma Klub
részéről Sándor Zoltán verssel, Sass Szilvia gyönyörű énekszámmal köszöntötte
a jelenlévőket. A Dalkörösök vidám énekek előadásával alapozták meg a hangulatot, majd a váli zenészlegény szintetizátoron játszott, akinek zenéjére, nótáira mindenki táncra perdült. A jó kedélyű, aktív
civil szervezetek tagjai most is saját készítésű harapnivalóval, süteménnyel látták
vendégül egymást.

„Éppen péntek” Egészségklub
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Március 15-ei ünnepség
Április 3-án került sor a Kozma Ferenc
Általános Iskola számára épülő tornaterem alapkőletételére Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Boriszov Zoltán
polgármester és Kárpáthegyi Józsefné iskolaigazgató is kiemelte beszédében,
hogy minden fejlesztés nagy jelentőséggel bír az adott közösség számára. A beruházás I. üteme bruttó 360 millió forintból valósul meg, melyhez Magyarország Kormánya 270 millió forint támogatást nyújtott. A beszédeket követően az
iskola diákjai néptánccal, Mérei Kata és
Sass Szilvia tanulók egy-egy dal eléneklésével tették ünnepélyessé az alkalmat. Az
alapkőletétellel Tessely Zoltán és Boriszov
Zoltán elhelyezte az időkapszulát, melybe
bekerültek az iskolás tanulók írásos üzenetei a jövő diákjainak, az önkormányzat 2018. évi költségvetése, a Kidoboló
című önkormányzati lap januári és februári száma, az aznapi Fejér Megyei Hírlap

és az elhelyezők által aláírt emléklap egyik
példánya. Az emléklapon – melyből egy
példány a polgármesteri irodába került –
rögzítve lett, hogy az időkapszula 20 év
múlva kerüljön feltárásra.

olvasni vágyók előtt nyitva állt a községi
könyvtár, a következő előadásokra folytak
a Dráma Klubosok próbái. A Faluházban
jóga, alakformáló torna, zumbafittness
táncóra közül választhatott az, aki vala-

A Baracskai Dalkör énekel a tavaszváró rendezvényen
Fenti jelentősebb eseményeken kívül
rendszeresen, saját szabályaik szerint működtek a civil szervezetek, csoportok. Az

Az iskola új tornatermének alapkőletétele – Boriszov Zoltán és Tessely Zoltán

milyen mozgással akart tenni egészségéért, jó közérzetéért.
Március elején a Fejér Megyei Hírlapon
keresztül értesültünk, hogy Turda Sándor tordasi polgárőr a 2017. évi Mindennapok Hősei szavazáson a civil szervezetek kategóriában lelkiismeretes munkájáért elismerésben részesült.
Turda Sándor Baracskán is gyakran megfordul, sokan ismerik és elismerik közösségi munkáját. Gratulálunk Sándor!
A Kidoboló márciusi számában részletesen írtam róla, most ismét felhívom a figyelmet, hogy 2018. április 28-án, szombaton 8-11 óráig elektronikai hulladékgyűjtés lesz Baracskán a Polgármesteri Hivatal melletti üres területen.
Becsei Andrásné
alpolgármester
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ÉPPEN PÉNTEK
EGÉSZSÉG KLUB

k a család apraját és nagyjá
JA ÁT! - Várju
t!
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Április 20-án 10 órakor a Faluházban
Molnár László és Fülöp Andrea meteorológusok tartanak előadást
• Molnár László: Baracska időjárása meteorológus szemmel.
• Fülöp Andrea: A frontok hatása az egészségünkre.
„Segítőkész segítő kéz” május 4-én 10 órakor a találkozó és természetjárás a községben élő kerekes székesekkel.
Mindenkit szeretettel várunk!
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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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Csóka József temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek. A gyászoló család
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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.......................................................(70) 307-6674
Honlap: http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
E-mail: baracskaipolgarorseg@gmail.com
A támogatásokat fogadó számlaszám:
K&H Bank 10403174-50526772-82871006
Rendőrség
Körzeti megbízott: Paulovics Gábor..............(20) 395-0022
Kmb iroda címe: Baracska, Kossuth u. 18.
Ügyfélfogadás: minden páratlan héten szerdán 14–15 óra között
E-mail: gardonyrk@fejer.police.hu
Gárdonyi Rendőrkapitányság..........................(22) 355-003
Martonvásári Rendőrörs...................................(22) 460-007
BRFK központi ügyelet...................................................107
BRFK zöldszám.................................................(80) 323-232
Baracskai Polgármesteri Hivatal
Székhely: Baracska, Kossuth u. 29.
Az ügyfélfogadás ideje: hétfő: 8–12 óráig; szerda: 8–12 óráig,
13–16.30 óráig; péntek: 8–12 óráig
Központi szám...............................(22) 454-050; (22) 580-180
Pénzügyi Iroda.....................................................(22) 580-019
Adóiroda..............................................................(22) 580-010
Martonvásári Járási Hivatali ügysegéd ügyfélfogadási ideje
Baracskán minden héten, csütörtökön 13–16 óráig van a tanácsteremben.
Martonvásári Járási Hivatal
• Titkárság..........................................................(22) 569-280
• Kormányablak Osztály
Martonvásár, Budai út 1. ....................................(22) 460-081
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 7–17 óráig; kedd: 8–16 óráig;
szerda: 8–16 óráig; csütörtök: 8–18 óráig; péntek: 8–16 óráig
• Okmányirodai Osztály
2451 Ercsi, Fő u. 20........................................... (25) 515−639
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8–12 óráig, 13–16 óráig;
kedd: 8–12; szerda: 8–12 óráig, 13–17 óráig;
csütörtök: nincs ügyfélfogadás; péntek: 8–12 óráig
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• Hatósági és Gyámügyi Osztály
2462 Martonvásár, Budai út 1.
Szociális ügyek............................. (22) 569−285, (22) 569−286
Egyéb hatósági ügyek.................... (22) 569−283, (22) 569−284

Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8–12 óráig, 13–16 óráig;
kedd: 8–12; szerda: 8–12 óráig, 13–17 óráig;
csütörtök: nincs ügyfélfogadás; péntek: 8–12 óráig
• Gyámügyek
2462 Martonvásár, Budai út 1............................ (22) 569−288
2451 Ercsi, Fő u. 27................... (25) 515−610, (25) 515−641
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8–12 óráig, 13–16 óráig; kedd:
nincs ügyfélfogadás; szerda: 8–12 óráig, 13–17 óráig;
csütörtök: nincs ügyfélfogadás; Péntek: 8–12 óráig
• Foglalkoztatási Osztály
2451 Ercsi, Fő u. 34........................................... (25) 520−750
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8−14 óráig; kedd: nincs ügyfélfogadás; szerda: 8−14 óráig; csütörtök: 8−14 óráig;
péntek: 8−12 óráig
2462 Martonvásár, Budai út 1.
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8-12 óráig; csütörtök: 8-12 óráig
E-on ügyfélfogadási iroda
Kápolnásnyék, Tó u. 20.
Nyitva tartás: kedden 8-12 óráig, csütörtökön 14-18 óráig.
Velencei-tavi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.
2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38................... (22) 579-185;
....................................................................... (30) 74-34-903
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8-12 óráig, szerda: 7-19 óráig,
péntek: 8-12 óráig
Többlet-hulladékszállítási matrica a Baracska, Kossuth utcai
zöldségboltban, Gyenei Mónika egyéni vállalkozónál vásárolható.
Faluház
Művelődésszervező: Kupi Gábor........................(20) 462-7674
Nyitva tartás: kedd: 9–20 óráig, szerda: 10:30–19:30-ig,
csütörtök:13–21 óráig, péntek: 13–20 óráig,
szombat: 14–19 óráig
Községi Könyvtár
Községi Könyvtár a Faluházban. Könyvtáros: Kupi Gábor
Nyitva tartás: Kedd: 9–13 óráig, Szerda:
14–18 óráig, Szombat: 14–18 óráig
Szent László Völgye Segítő Szolgálat
Ügyfélfogadási helye: Baracska, Kossuth u. 29. szám alatti
önkormányzati épületben
• Családsegítés: minden hétfőn 9–9.30 óráig
• Gyermekjóléti szolgálat: minden szerdán 9–9.30 óráig
• Központi szám/pszichológus.............................(22) 460-023
igazgató..........................................................(20) 512-1421
• Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat...........(30) 825-4295
• Idősek nappali ellátása.....................................(30) 467-9722
• Házi segítségnyújtás........................................(30) 486-6498
• Támogató szolgáltatás.....................................(30) 486-6801
• Családi napközi..............................................(30) 467-9722
• Tanyagondnoki Szolgálat..................................(22) 569-119

Megjelenik: havonta | Felelős kiadó: Baracska Község Képviselő-testülete | Szerkesztőség: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.; telefon: (22) 454-050;
e-mail: kidobolo@baracska.hu | Szerkesztő bizottsági tagok: Pintérné Bernyó Piroska, dr. Herczeg József, Kupi Gábor | Tördelés: hammergrafika.hu
| Hirdetésfelvétel: az Önkormányzat épületében. Kérjük, hogy az újságban megjelentetni kívánt írásokat gépelve, lehetőség szerint elektronikus adathordozón a
fenti időpontig juttassák el a szerkesztőségbe. Lapzárta után a szerkesztőségbe eljuttatott írásokat nem áll módunkban megjelentetni.
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