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

A május 7-én megtartott rendkívüli ülésen nem volt jelen Boriszov Zoltán polgármester.
Tárgyalt napirendi pontok, döntések:
– Felhatalmazást kapott az alpolgármester, hogy a Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola részére épülő tornacsarnok tervezési művezetésére a felcsúti
székhelyű Fejér Tervező és Mérnökiroda
Kft-vel kössön szerződést, alkalmanként
80.000 Ft/áfa összegért.
– A Dunaújvárosi Tankerületi Központ
által meghirdetett magasabb vezető álláshelyre Kárpáthegyi Józsefné által benyújtott pályázati anyagot a képviselő-testület
megismerte, véleményezési jogával nem
kívánt élni.
– A Széchenyi utcai vízelvezetési problémák megoldására vízügyi tervező igénybevételéről született döntés. Felhatalmazást kapott az alpolgármester, hogy a tervezői feladatok elvégzésére kérjen ajánlatot.
– Nem került támogatásra a „SZEVASZ”
a Baracskai Faluházért Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás és a
tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó nyilatkozat sem került megadásra egy pályázathoz.
– Jóváhagyásra került az önkormányzat és
Gyenei Mónika egyéni vállalkozó között
létrejövő bérleti szerződés, felhatalmazást
kapott az alpolgármester a szerződés aláírására.
– Módosításra került a képviselő-testület
98/2018.(IV.26.) határozatának 2. pontja, amire az útfelújításra benyújtott pályázathoz volt szükség.
– A képviselő-testület felkérte a jegyzőt,
hogy azzal a Baracska, Széchenyi u. 35.
szám alatti lakásbérlővel szemben, akinek
az önkormányzat felé 1.015.867,- forint
bérleti díj tartozása áll fenn, tegye meg a
szükséges intézkedéseket az összeg behajtásához és készítse elő a bérlő esetleges kilakoltatását, a bérleti szerződés felmondását.
– Egyebekben a polgármesterrel kapcsolatos munkáltatói intézkedésekről született döntés. Tájékoztató hangzott el, hogy
vis maior igény kerül benyújtásra a Széchenyi utcai vízkárra és arról, hogy a ki-

jelölt önkormányzati ingatlanoknál megtörtént az értékbecslés.
– A Clean-Way Környezetvédelmi és Közbeszerzési Kft-vel kötendő tereprendezési
és szállítási szerződés megtárgyalása a májusi testületi ülésre került elnapolásra.
A május 31-én megtartott ülésen nem
vett részt Boriszov Zoltán polgármester.
Tárgyalt napirendi pontok, döntések:
– Elfogadásra került a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti eseményekről szóló tájékoztató.
– Módosításra került az önkormányzat és
költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet.
– Az Önkormányzat, a Baracskai Polgármesteri Hivatal és a Baracskai Bóbita Óvoda összevont 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi főösszege
777.250.649,- forintban, a költségvetési
kiadási főösszeg 330.112.953,- forintban
került megállapításra. Mivel a tornaterem
építése és az óvoda felújítása az idei évben kerül megvalósításra és kifizetésre, a
kormánytól kapott támogatási összeg és a
pályázati összeg 2017. évben költségvetési maradványként mutatkozik.
– Módosításra került a településkép védelméről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet. A 12/2018. (VI.1.)
rendelet e lapszámban olvasható.
– Hatályon kívül lett helyezve a közterület-felügyeletről szóló 12/2017.(IX.29.)
önkormányzati rendelet és módosításra
került a Baracskai Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzata.
– Hatálybalépése előtt módosításra került
az önkormányzati tulajdonú utakon a járművek súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának
rendjéről szóló 7/2018. (III.30.) rendelet. Az önkormányzati tulajdonú utakon
a járművek súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 13/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet, mely 2018. július 1. napján lép hatályba, e lapszámban
megtalálható.
– A képviselő-testület utasította az alpol-

gármestert, hogy korábbi döntése értelmében a Kossuth utcába helyeztesse ki a
forgalomszabályozó táblákat.
– Megalkotásra került a téli rezsicsökkentésre biztosított szociális tűzifa támogatás
helyi szabályairól szóló 15/2018. (VI.1.)
önkormányzati rendelet.
– Elfogadásra került az önkormányzat
2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló, valamint a Szent László Völgye Segítő Szolgálat településünkön 2017. évben
végzett munkájának értékelése. A képviselő-testület szeretné, ha Baracska közigazgatási területén több adományozást
és adományközvetítést végezne a Segítő
Szolgálat.
– Képviselő-testületünk elfogadta a 2017.
évi önkormányzati adóztatási tevékenységről szóló jegyzői beszámolót.
– Megtárgyalásra és elfogadásra került a
baracskai I. és II. háziorvosi szolgálat, a
fogorvosi szolgálat, valamint a védőnői
szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolója.
– Elfogadásra került az éves összesített
belső ellenőrzési jelentés azzal, hogy a
jegyző készítsen intézkedési ütemtervet a
feltárt hiányosságok pótlására.
– A hátrányos helyzetű és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a szünidei étkeztetést napi
egyszeri, déli meleg főétkezés formájában
biztosítja testületünk 2018. július 3. napjától 2018. augusztus 31. napjáig terjedő
időszakra (43 munkanap).
– A fiatalok első lakáshoz jutásának helyi támogatásáról adott jegyzői tájékoztatást tudomásul vette testületünk és kérte, hogy a II. félévi munkatervbe kerüljön
betervezésre a rendelet módosítása.
– Döntés született arról, hogy a képviselő-testület 2018. évben nem adományoz
Baracska Közéletéért Emlékérmet.
– A rendelési idő változása miatt módosításra került a fogorvosi feladatok ellátására irányuló feladatellátási szerződés.
– Elfogadásra került a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017.
évi gazdálkodásáról szóló beszámolója.
– Úgy határozott a képviselő-testület,
hogy a Váli Önkormányzati Tűzoltóság
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működéséhez az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséből 50.000,- Ft anyagi támogatást nyújt.
– Pontosításra és véglegesítésre kerültek a
Falunapi programok.
– A képviselő-testület tudomásul vette a
polgármester jogállásával kapcsolatos jogszabályokról szóló tájékoztatót, melyet a
testület kérésére dr. Herczeg József képviselő úr készített el.
– Határozatot hozott a testület arra, hogy
Boriszov Zoltán polgármester tartós távolléte, akadályoztatása esetén az Önkormányzati Társulásokba külön meghatalmazás nélkül Becsei Andrásné alpolgármestert delegálja Baracska Község Önkormányzata érdekeinek képviseletére.
Amennyiben a polgármester és az alpolgármester is akadályozott, a Pénzügyi,
Informatikai és Településfejlesztési Bizottság elnökét delegálja.
– Az „Épületenergetikai korszerűsítés a
Baracskai Bóbita Óvoda épületén” című
projekt keretében a villamos műszaki ellenőri feladatokkal László Zoltán székesfehérvári egyéni vállalkozót javasolja megbízni a testület 480.000,- Ft (áfamentes
vállalkozás) vállalkozási díjért.
– Felhatalmazást kapott az alpolgármester, hogy a Baracskai Bóbita Óvoda energiakorszerűsítése gépész műszaki ellenőri
feladatainak ellátására, valamint az épület üzemeltetésben vagy épületenergetikában, illetve energiamenedzsmentben jártas szakértői szolgálat biztosítására a beérkező árajánlatok közül a legkedvezőbb árajánlatot tevővel kösse meg a vállalkozási
szerződést. A megkötött szerződésről a soron következő testületi ülésen írásban tájékoztassa a képviselő-testületet.
– Jóváhagyásra került az Alba-Trezor Kftvel a „Baracskai Kozma Ferenc Általános
Iskola tornacsarnok” létesítmény elektromos műszaki ellenőri teendők ellátására
2017. június 27-én megkötött szerződés
határidő miatti módosítása.
– Döntés született arra vonatkozóan,
hogy a 380 hrsz-ú és a hozzá csatlakozó
419 hrsz-ú út jelenleg járhatatlan szakasza nem kerül helyreállításra. Megbízást
kapott a polgármester, hogy tegye meg
a szükséges intézkedéseket az út végleges
megszüntetésére.
– A testület nem támogatta a Kertész utca
forgalomszabályozására érkezett kérelem-
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ben foglaltakat, az utca forgalomszabályozásán nem kíván változtatni.
– Utasítást kapott a polgármester, hogy a
Miklósi-Kovács Építésziroda által Leader
pályázathoz elkészített pályázati vázlatterv és tervezői költségbecslés kifizetésére vonatkozóan a megrendelő szerződést
mutassa be a képviselő-testületnek.
– Döntés született, hogy az idei évben
is megkötésre kerül az Együttműködési Megállapodás az Agárdi Popstranddal.
Az Együttműködési megállapodás szerinti 160.000 forint + áfa összeg az önkormányzat 2018. évi költségvetésének Falunapi programokra tervezett összegéből
kerül kifizetésre.
– A tervezett hitelfelvétel miatt visszavonásra került a 2018. január 25-ei ülésén
meghozott 14/2018. (I.25.) határozat és
az önkormányzat saját bevételeinek ös�szegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három
évre (2019-2021. évekre) várható összegét a testület az előterjesztés szerint hagyta jóvá.
– A képviselő-testület megismerte az Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. közötti hitelszerződés tervezetét és jóváhagyta
azt. Felhatalmazta a polgármestert, hogy
a Magyar Államkincstáron keresztül szerezze be a Kormány engedélyét a hitelfelvételhez.
– A testület felkérte az alpolgármestert,

hogy a köztisztviselői, pedagógus és Semmelweis napra névre szóló köszöntő levelet küldjön az érintetteknek.
– Utasítást kapott az alpolgármester,
hogy Baracska belterületére a szúnyoggyérítés elvégzését rendelje meg.
– A képviselő-testület úgy határozott,
hogy 2018. április 4-től a polgármester tartós távollétének idejére Becsei
Andrásné alpolgármester tiszteletdíját
bruttó 246.780,- Ft-ban, költségtérítését
37.017,- Ft-ban állapítja meg.
Zárt ülésen
– A Kossuth u. 18. szám alatti ingatlan
hasznosítási lehetőségéről tárgyalt a testület és döntött a Széchenyi u. 35. szám
alatti és a 182/2 hrsz. önkormányzati ingatlan értékesítéséről.
– Elutasításra került egy önkormányzati bérlakás iránti kérelem, valamint egy
lakbérhátralék megfizetésére vonatkozó
ajánlat.
– Megtárgyalásra került a Clean-Way
Környezetvédelmi és Közbeszerzési Kftvel kötendő tereprendezési és szállítási
szerződés tervezete és a testület megfogalmazta annak módosítására vonatkozó javaslatait.
– Felkérést kapott a polgármester, hogy
írásban adjon tájékoztatást a Leader pályázati lehetőségekről.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Június 13.

A magyar védőnők napja.

Július 1.

A köztisztviselők és
kormánytisztviselők napja,
valamint a magyar egészségügyben
dolgozók napja.
A jeles napok alkalmából
Baracska Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
tisztelettel köszönti a község
köztisztviselőit, egészségügyi
dolgozóit és védőnőjét!
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Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
11/2018.(VI.1.)) önkormányzati rendelete

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
a településkép védelmérôl szóló 1/2018. (I. 26.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Baracska Község Önkormányzata 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:
1. § Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a településkép védelméről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 26. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„26. § Településképi követelmény megszegésének minősül jelen

rendelet előírásainak nem megfelelő építés, az előírásoktól eltérő szín- és anyaghasználat, formai kialakítás”.
2. § Hatályát veszti az R. 27. § (3) bekezdés a) pontja.
Záró rendelkezések
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az
azt követő napon hatályát veszti.
Becsei Andrásné 
Szeleczkyné Szabó Katalin
alpolgármester 
jegyző
a polgármester tartós távollétében
A rendelet kihirdetése megtörtént: Baracska, 2018. június 1-jén.
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyző

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
13/2018.(VI.1.) 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,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 nagyobb
össztömege a 7,5 tonnánál, 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 hatálya nem terjed ki az egyéb jogszabályban
meghatározott össztömeget meghaladó járművekre, járműszerelvényekre.
(3) A rendelet területi hatálya Baracska Község közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonban lévő – a rendelet 1. mellékletében felsorolt -belterületi közutakra terjed ki.
(4) 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.
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(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 engedél�lyel” 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,
d) 1 évre
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamok egymást
követő naptári napokban értendőek, a naptári napban megha-
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tározott 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 felülvizsgálata és visszavonása
6. § (1) Az engedély ellenőrzésére jogosult szervek (a jegyző,
rendőrhatóság) kezdeményezésére a jegyző az érvényes engedélyt felülvizsgálhatja és amennyiben a rendelet szabályaival ellentétes a kiadott engedély érvényben tartása, azt visszavonhatja.
A behajtási engedély használata
7. § (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.
8. § (1) A helyi közútban bizonyíthatóan a behajtási engedélyes
által okozott károk helyreállítása 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 a jegyző vagy az általa megbízott ellenőrzi.
Záró rendelkezések
9 § (1) Ez a rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba.
Becsei Andrásné 
Szeleczkyné Szabó Katalin
alpolgármester 
jegyző
a polgármester tartós távollétében
A rendelet kihirdetése megtörtént: Baracska, 2018. június 1-jén.
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyző

A 13/2018. (VI.1.) 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
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2018. június

A 13/2018. (VI.1.) 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

2018. június

Többen érdeklődtek, hogy milyen beruházás folyik a sportpálya mellett, így közreadjuk a beruházó cég által közölteket.
A DFT-Hungária Zrt. tulajdonát képezi
az a Váli-víz és a sportpálya közeli mintegy 4 hektáros terület, amelyen 3 x 572.4
kWp, mindösszesen 1,5 MWp kapacitású
napelemes kiserőműveket hoz létre. Ös�szesen 6480 db db, egyenként 270 Wp
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teljesítményű napelem modul kerül kihelyezésre.
A beruházás idén májusban kezdődött
meg, és a Zrt. reményei szerint már 2018.
év végén elkezdődhet az áramtermelés.
A több mint 600 millió forintos beruházást saját forrásból és a GINOP 8.4.1-es
MFB Energiahatékonysági Hitel prog-

ramjának keretében valósítják meg. A
DFT-Hungária Zrt. egy 25 éves KÁT
megállapodás keretében kívánja üzemeltetni naperőműveit. A terület automatizált lesz, magas biztonsági követelményeknek is megfelelő biztonságtechnikai
eszközökkel, infra sorompóval és kamerarendszerrel ellátott kerítésvédelmi rendszer kerül kiépítésre.

A tornaterem épül az Önkormányzat
irányításával. Az építkezés nagyon szépen és jó ütemben halad. A Kormány
1800/2016.(XII.20.) Kormány határozata alapján az egyes egyedi települési
sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról hozott határozatot, melyben Baracska
Község Önkormányzata, mint kedvezményezett a Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola fejlesztésére, tornaterem építésére 270 millió Ft támogatást kapott.
Az intézmény épületének teljes felújítására, korszerűsítésére a 2017. május 25-én
az EFOP-4.1.3-17 ”Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra pályázatot nyújtott be
fenntartónk a Dunaújvárosi Tankerületi
Központ, mely során 149 millió 50 ezer
Ft támogatást kaptunk. A felújítás 2018.
június 18-án megkezdődött.
EFOP-3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai
Közösségi Program kísérleti megvalósítása című pályázatban, melyet a Székesfehérvári Tankerületi Központ, mint főpályázó konzorciumi formában három további intézményi fenntartóval (Dunaújvárosi Tankerületi Központ, Tabajdi Református Egyházközség, Lovasberényi
Református Egyházközség) valósít meg, a
mi iskolánk is érintett, a nyertesek között
tudhatja magát két éven keresztül.
Az első évben a nyári napközis programokra 2018. június 4. hetében, június
25-től 29-ig 88 fő számára biztosítottunk
az 1.2.4.6. évfolyamokról ingyenes táborozást, míg 7 fő részére ingyenes bentlakásos táborozás valósult meg Tiszafüreden a 3.5.7. évfolyamokból. A napközis
élménytábornak végül is a Faluház adott

helyet, mivel az iskolában folyó felújítási munkák mellett ezt nem állt módunkban kivitelezni.
Nagyon szépen köszönjük a segítséget, hiszen e gyönyörű helyszín még szebb környezetet adott a hagyományőrző táborunknak. 10 fő pedagógusunk vállalta a
tanulókkal való program megvalósítását. Támogatóink a Baracskai Kézimunka
szakkör, az Árpádnemzetség Hagyományőrző és Kézműves Egyesület, és a KreatívHobby bolt voltak. Köszönjük a segítségüket és a munkájukat, mellyel maximálisan hozzájárultak a megvalósítás sikeréhez!
A második évben a nyári napközis programokra 2019. június 4. hetében, 85 fő
számára biztosítunk majd az 1., 2., 4., 6.
évfolyamokról ingyenes táborozást, míg 8
fő részére ingyenes bentlakásos táborozás
lesz a 3., 5., 7. évfolyamokból.
A tanév végi beszámolókban megjelennek
a megyei és országos szintű versenyeredmények.
Számos versenyre neveztünk, részt vettünk, de csak a kiemelkedőket sorolom
itt fel. (1. táblázat)
A tanulókat az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően fel kell
készítenünk a középiskolai, illetve a szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. Ezt akkor
tudjuk igazán megvalósítani, ha a szülők
is jelen vannak ebben a célkitűzésben. A
tanév első félévében a 7. és 8. osztályos tanulóink nyílt napokon vettek részt a középfokú iskolákban. Szülői értekezleteket
tartottunk,valamint szívesen fogadtuk
azokat az iskolákat amelyek népszerűsítették és bemutatták intézményüket. Beiskolázási adatok, továbbtanulás a középfokú intézményekbe:

I S KO L A I H Í R E K

Tisztelt Olvasó!
A 2017-2018-as tanév 2018. június 15én lezárult. Örömmel osztom meg Önökkel intézményünkben elért kiemelt eredményeinket, melyre nagyon büszkék vagyunk.
A tanévet 8 osztállyal, 2 napközis és 1 tanulószobás csoporttal kezdtük, 183 fővel.
2016. január 1-től, iskolánk fenntartását
és működtetését a Dunaújvárosi Tankerületi Központ látja el. Örömmel nyugtázzuk, hogy fenntartásunk és működtetésünk teljes mértékben biztosítva van.
Iskolánk telephelye a Martonvásári Művészeti Iskolának. Nagy öröm számunkra, hogy a zenei oktatás ebben az évben is
eredményesen megvalósult.
Az ötödik osztály tanórai kereten belül
úszásoktatásban részesült.
A tanév esemény naptárában foglaltakon
kívül két szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzés is volt iskolánkban, mely megerősített bennünket arról, hogy az utóbbi évben sokat fejlődött az iskolában folyó nevelő-oktató munka színvonala.
Intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés volt 2017. április 21-én és az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés pedig 2018.
november 9-én. Az Oktatási Hivatal részéről delegált tanfelügyelő szakértők elismeréssel hagyták el iskolánkat és megerősítettek bennünket arról, hogy jó úton
haladunk és örömmel nyugtázták, hogyha a tárgyi feltételeink is a mai kornak
megfelelő állapotba kerülnek, bizonyára még több eredményt tudunk majd felmutatni.
Az elmúlt évek nagy erénye, hogy tanulói
létszámunk a 10 évvel ezelőttihez képest
25 %-kal nőtt.
A pályázati lehetőségeket az intézményünk maximálisan kihasználja.
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A tanuló neve
Lakner Dominika
Antal Johanna
Földesi Nikol
Szép Virág 5. osztály
Maticsuk Dominik
5. osztály
Maticsuk Dominik
5. osztály
Pammer Kevin Adrián
3. osztály
Pammer Kevin Adrián
3. osztály

2018. június

Verseny neve
Weöres Sándor Országos
Színjátszó Verseny

Verseny szintje
megyei

Elért eredmény
bronz fokozat

Felkészítő tanár/szülő
Gráczer László

Bendegúz Tudásbajnokság

megyei

13. hely

Vranekné Járányi Csilla

Bendegúz Tudásbajnokság

országos levelezős verseny
megyei

ezüst fokozat

Vranekné Járányi Csilla

1. hely

Szőlősyné Nagy Melinda

nemzetközi

meghívott
díjazott

Vajda János Szavalóverseny
Nemzetközi SeregszemlePesti Vigadó

Szőlősyné Nagy Melinda és
Pammer Zsuzsanna szülő

1. táblázat
A 8. osztály létszáma 17 fő volt. Gimnáziumba 4 főt, Szakgimnáziumba 7 főt és
Szakiskolába pedig 6 főt vettek fel.
Ez az osztály 6. osztályos korukban remekül teljesített szövegértésből. (felkészítő: Vranekné Járányi Csilla), mert sikerült
teljesíteniük az intézkedési tervben rögzített célokat.
Intézményünkben 1554 (1444;1690)
Országosan 1494 (1493;1496) Eredmény országos átlag feletti lett!
Az alkalmazottaink elkötelezettek az intézmény iránt. Innovatív, támogató szervezeti kultúra uralkodik. Fontos számunkra a hagyományápolás. Megismertük és elsajátítottuk a KRÉTA rendszer
felhasználói felületeinek kezelését, a program struktúráját, az egyes menüpontok
tartalmát. 2018. március 1-je óta használjuk az e-naplót párhuzamosan a papír alapú naplóval, próba jelleggel elkezdtük az e-napló alkalmazását, hogy magabiztosan tudjuk a 2018-2019-es tanévben
használni.
A tantestületünk számára nyilvánvaló a
témahetek fontossága, hiszen a programok megfelelő gyakorlati, mindennapokban használható ismereteket élményszerű, játékos módon adják át, szemléletformáló, egyúttal új pedagógiai módszerek kipróbálására ösztönöznek.
Pénz7 témahét: Wittmanné Ángyás Eszter 5. osztály, Fenntarthatósági témahét:
Schaffer Ferencné 4. osztály, Digitális témahét: Papp Irén 6. osztály.
Minden tanulónak lehetőséget adunk,
hogy megalapozza idegen nyelvi ismereteit. Az elmúlt tanévekben megszületett
két tanuló esetében a középfokú nyelvvizsga angol nyelvből.

A körzetünk Baracska településen lakó
gyermekek. Az első osztályosok beíratása előtt hagyományos programmal vártuk
a leendő tanulóinkat. Ezek a programok
segítik az óvodások és a tanító néni közötti megismerkedést, a szülők bizalommal tekintenek iskolánkra a beiratkozás
előtt. Az első osztályosok tanítója Borsóné Molnár Szilvia lesz.
Április 12-án és 13-én volt a leendő 1.
osztályosaink beíratása. A következő tanévre 16 főt írattak be az első évfolyamba
a 36 fő baracskai lakosú tanköteles korú
óvodás kisgyermek közül. Az óvodában
visszatartott gyermekek száma 13 fő. Bizonyára jövőre már iskolaérettekké válnak
és így több beiratkozónk lesz. Más intézménybe jelentkezők általában idősebb
testvéreik iskoláját választották, oda iratkoztak be. (7 fő)
Május 4-én délelőtt érzékenyítő foglalkozás keretében nagyon sok érdekes, hasznos információt gyűjthettek gyerekeink
a kutyákról és az őket segítő felnőttekről.
Nagyon tetszett mindenkinek ez a bemutató.
A hangszerekkel és az operával ismerkedhettek meg tanulóink az Opera Nagyköveti Program keretében, melyet Valter
Ferenc Opera Nagykövet tartott május
23-án iskolánkban.
A tavasz legjobban várt rendezvénye a
május 25-én péntek délelőtt megrendezésre kerülő Gyermeknap volt. 8 órától
12 óráig tartott, ahol sok-sok meglepetésben részesültek a gyerekek. Erre az alkalomra szeretettel hívtunk és vártunk minden segítő szülőt! A munkát Szőlősyné
Nagy Melinda DÖK vezető irányította és
Szülői Munkaközösség tagjai segítették.

Erre a rendezvényre 100 ezer Ft támogatást kaptunk Baracska Község Önkormányzatától. Köszönet érte!
Lelkes szülői segítséggel és a községben
dolgozó vállalkozók segítségével sikerrel
zárult a tanév során minden rendezvényünk, melyet ezúttal is nagy tisztelettel
köszönök tanulóink és nevelőtestületünk
nevében.
Ballagási beszéd – Búcsú a 8. osztálytól:
„Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Vendégeinket a Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola ballagási és tanévzáró ünnepélyén!
Kedves ballagó 8. osztályosok!
Eljött a ballagásotok napja, ma mindenki
Rátok figyel.
Szerdán a Faluház adott helyet a búcsúestnek, a bankett rendezvényének.
Nincs rá szó, hogy milyen gyönyörű környezetet teremtettek számunkra a Faluház
dolgozói és a kedves Szülők.
Meghatottsággal hallgattuk osztályfőnökötök, Csilla néni kedves, összefoglalóját Rólatok és az elmúlt nyolc évről. Gyönyörű
műsorral leptetek meg bennünket. Együtt
csodáltuk pici kori képeiteket, emlékeztünk
a legszebb és a legkedvesebb pillanatokra.
Ismét arról győződhettünk meg, micsoda remek csapat vagytok, mert a gyönyörű dalokkal szinte elvarázsoltatok bennünket, melyet Kriszti néni énekórákon tanított Nektek.
Szüleitek által készített ételek, a gyönyörű
osztálytorta csak megkoronázta ezt a szép
búcsúestet.
Nagyon szépen köszönjük a meghívást és
örülünk, hogy ott lehettünk Veletek!
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Nagyon nagy öröm volt látni Benneteket
felnőni. Mint kisgyerek nemrég még itt álltatok kíváncsi szemekkel és érdeklődéssel…
Emlékezzetek csak vissza…2010.szeptemberében a tanévnyitó ünnepélyre…akkor is
mindenki rátok figyelt !
Léggömböt kaptatok és emléklapot. Majd
pici gyerekként megtanultatok írni, olvasni
és számolni. Az 1. osztályokban Adorjánné
Vadas Kati néni és Vranekné Járányi Csilla néni volt az osztályfőnökötök. Mivel létszámotok összesen csak 26 fő volt így fenntartói utasításra össze kellett a két osztályt
vonni 2. osztálytól, és már csak Csilla néni
tanítványai lettetek a mai napig. Emlékszem nagyon kedves gyerekek voltatok, szép
emlékeket őrzök rólatok, matematikát, rajzot és technikát tanítottam Nektek négy
éven át.
Fontos elmondanom itt és most, hogy Ti
voltatok azok, akik több év után helyrebillentettétek 6. osztályban szövegértésből a
mérési eredményeket, és az Országos Kompetencia Mérésben az országos átlag felett
teljesítettek. Hasonlóan jól teljesítettetek az
elmúlt évekhez képest matematikából is, de
csak pici kellett volna, hogy jobb legyen az
országos átlaghoz képest. Be kell látnotok,
hogy megérte, nem volt felesleges a plussz
óra biztosítása, a sok noszogatás, a sok gyakorlás, valamennyi tanár bevonása és természetesen Csilla néni és Eszter néni szaktudása.
Aztán az utolsó pillanatok is eljöttek, rohamos gyorsasággal rátok tört a pályaválasztás terhe. Nagyon szépen teljesítettetek
a központi írásbeli vizsgákon is. Szinte kirívó pontszámokat értetek el többen.
Sokat kellett tanulnotok, de megérte, mert
felvettek benneteket arra a helyre, ahová a
legjobban vágytatok. A 17 főből érettségi
bizonyítványt adó középfokú intézménybe
17 fő, gimnáziumba 4 fő, szakgimnáziumba 7 fő és szakképző középfokú intézménybe 6 fő nyert felvételt. Részetekről ez megint
az elmúlt évekhez képest kimagasló teljesítmény. Gratulálok Nektek!
A mi iskolánk csupán egy állomás az életetekben.
Tanulmányaitok java még vár rátok, a középiskolás évek. Itt is helyt kell majd állnotok.
Útravalóul fogadjatok e jókívánságokat tőlem szeretettel:
Kívánok Nektek olyan jó tulajdonságokat,
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melyek azzá tesznek, amik szeretnétek lenni – minden nappal egy kicsit több.
Kívánok Nektek elegendő alvást, jó egészséget és boldog perceket. Tanulmányaitok
során olyan munkát, hivatást ami örömet
okoz majd. Jó embereket, akik szeretnek
Titeket, igent mondanak nektek, ha segítséget kértek, megvigasztalnak, ha szomorúak vagytok.
Kívánok Nektek sok szép gondolatot és
olyan szívet, amely örömöt talál Bennetek
és ezt az örömöt boldogságban adjátok tovább.
E szép ünnepen ezt kívánom Nektek!”
A ünnepély a következők szerint zajlott
le.
A hangosítást a Faluház munkatársai Péteri Lőrinc és Kupi Gábor biztosította és
Szántó Andrea készítette a fotókat. Hálás
köszönet érte!
A Narrátor Bagdi Bence 6. osztályos tanulónk volt.
Az iskolazászlót a hetedik osztály részéről Kecskés Andrea,Juraszkó Dominik,
Rebenák Mercédesz 7. osztályos tanulók
vették át. A zászlót átadták Pálesz Mónika, Papp László, Csapó Virág 8. osztályos
tanulók.
A hetedikesek búcsúszövegét Méri Kata
mondta el és Hajdú Eliza pedig verset
mondott.
A nyolcadikosok nevében Bagdi Emese
búcsúzott és Ferencz- Csibi Nóra verset
mondott.
Megható pillanat volt mikor a 8. osztályosok hálájuk jeléül virágot adtak át a szüleiknek. Hagyományaink szerint az első
osztályosok lufikat adtak a nyolcadik osztályosoknak Moharosné Benkő Ágnes tanító vezetésével, melyet a régi épület előtti részen az égbe felengedtek. Ezután emléklapokat kaptak. Szőlősyné Nagy Melinda, a diákönkormányzat vezetője virágot ad át 8 éven át legtöbbet segítő szülőknek, Csapóné Magyar Szilviának és
Bagdiné Tóth Anikónak.
Ezután következett Dr. Mayer András
alapította díjak átadása. „A legkedvesebb
tanítványom” címet kapta Ferenc-Csibi
Nóra és „A legkedvesebb osztálytársam”
címet pedig Újvári Bálint.
A címen kívül az adományozó aranymedállal ajándékozta meg a megszavazott
8. osztályos tanulóinkat. Baracska köz-
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ség polgármestere Boriszov Zoltán koncertjegyeket adományozott 3 fő végzős
tanulónknak, Böcz Reginának, Oláh
Cintiának és Szepesi Tamásnak és egy kísérő szülőnek.
Igazgatói évértékelés során számos, gyönyörű könyvet kaptak a kitűnő és jeles tanulók.
Néhány év után ismét sor került a
„Kozma-Nívódíj” átadására is, melyre
Ferenc-Csibi Nóra lett érdemes nyolc év
után kiemelkedő tanulmányi eredményéért.
A 3. osztályosok évzáró műsorát Szőlősyné
Nagy Melinda osztályfőnök tanította be.
Meglepetés modern tánccal köszönt el
egy csoport a 8. osztálytól, a tanévtől
és köszöntötte a vakációt, felkészítőjük
Vassné Horváth Szilvia szülő volt.
Az ünnepély után a tanulók a saját tantermükbe vonultak, hogy a bizonyítványokat átvegyék az osztályfőnökeik vezetésével és a szülők kíséretével.
Köszönetemet szeretném kifejezni pedagógustársaim és a gyerekek nevében a
Szülői Munkaközösségben dolgozó szülőknek, Baracska Község Önkormányzatának, a helyi adományozó vállalkozóknak, rendszeres támogatónknak, a
Faluház munkatársainak, hogy minden
alkalommal segítették rendezvényeink
megvalósulását és emelték annak színvonalát.
Továbbá itt köszönöm meg iskolánk nevelőtestületének, iskolatitkárának és technikai dolgozóinak egész évben nyújtott
kitartó munkáját.
Végül a 2018-2019-as tanévre vonatkozóan a következőkről tájékoztatom a kedves
szülőket.
A 2018/2019-es tanévben is ingyenes
lesz tankönyvellátás 1-8. osztályig. A tankönyvosztás idejéről tájékoztatást fogunk
adni.
2018. július 13-án péntek este 6 órakor
fogjuk megkoszorúzni, a Falunap előestéjén Kozma Ferenc névadónk emlékművét a Temetőkertben. Felelős Wittmanné
Ángyás Eszter osztályfőnök és az 5. osztály.
Mindenkit szeretettel várunk.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató
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ÓVODAI HÍREK

Sportnap
Már második alkalommal került megrendezésre óvodánkban a családi sportnap. Ezen
a délelőttön népi ügyességi játékokkal ismerkedhettek meg a gyerekek és családjaik.
Volt célba dobás gumicsizmával, kötélhúzás, pókhálós labirintus, mocsárjárás, oroszlán szájába dobás, foci, stb. Jó volt látni, hogy idén sokan eljöttek erre a programunkra. A délelőttöt egy közös zenés tornával kezdtük, majd utána mindenki kipróbálhatta a neki tetsző játékot. A Kressz – pályán közlekedhettek a gyerekek a járműveikkel,
amelyekkel óvodába jöttek ezen a napon. A délelőtti tevékenységek zárásaként fociztunk egyet. A sportnapunkon az innivalóról és az étkeztetésről az alapítvány és a szülői szervezet közösen gondoskodott. Köszönjük azoknak a szülőknek a segítségét, akik
rágcsálni valóval, gyümölccsel és innivalóval támogatták a rendezvényünket.
Kőszegi Szilvia óvó néni

Kapcsolattartás
az iskolával
Áprilisban hagyományként óvodánkba látogatott az elsős tanító néni és az iskola igazgatónője. A
gyermekek nagyon várták a tanító nénit, örömmel fogadták a színezőket és matricákat. Az óvodásoknak lehetőségük volt megismerkedni és beszélgetni a tanító nénivel.
Májusban az óvodások látogatták
meg az iskolát, a tanító néni örömmel várt minket. Egy mesét olvastak
a második osztályosok, majd közösen ismert gyermekdalokat énekeltünk. Az iskolások személyre szóló könyvjelzővel lepték meg az óvodásokat, közben be is mutatkoztak
egymásnak. Az óvodások hajtogatott könyvjelzővel ajándékozták meg
az iskolás gyermekeket. Végül elköszöntünk egymástól a szeptemberi
viszontlátással. A gyermekek büszkén és örömmel mesélték csoporttársaiknak az iskolában szerzett tapasztalataikat. Reméljük, hogy ezek
az alkalmak elősegítik, hogy a „nagy
óvodásaink”szeptemberben bátrabban lépjék át az iskola küszöbét.
Mátyás Mária Melinda óvó néni

A Bóbita Óvoda óvodásai a Veszprémi Állatkertben
Egy verőfényes áprilisi napon felkerekedett a Bóbita Óvoda minden kisóvodása és dolgozója, elmentünk a Veszprémi Állatkertbe. A gyerekek már nagyon
izgatottan várták ezt a napot és reggel
mindenki sietve érkezett az óvodába.
Az állatkertbe belépve a gyerekek ér-

deklődve nézték az állatokat és lelkesen
mentek egyik kifutótól a másikig.
Az állatkerti barangolásunkat a kölyök
dzsungelben való játékkal koronáztuk
meg, ami felejthetetlen élménnyé vált a
gyerekek számára.
Útközben hazafelé sokan elszundítottak a

buszon, de a varázsszóra, hogy mindjárt
a fagylaltozóhoz érkezünk rögtön minden szem kinyílott. A jól megérdemelt
fagylalt után mindenki kellemesen elfáradva, sok-sok élménnyel gazdagodva
érkezett vissza az óvodába.
Kerkuskáné Lukács Mária óvó néni
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Ovi-zsaru az Alma csoportban

Mint minden évben az idén is sor került az OVI-ZSARU programra óvodánkban, melynek célja az óvodás korú
– első sorban nagycsoportos – gyermekek biztonságérzetének segítése, erősítése.
Sok mesével, színezővel, társasjátékkal,
képekkel. Szituációs játékkal, drámapedagógiai módszerek felhasználásával
tarkított program várt a gyerekekre:
• az ismerkedés szabályait
• a biztonságos közlekedés szabályait
• az egyedüli otthon tartózkodás szabályait
• az idegen, ismeretlen emberrel szembeni viselkedés szabályait
• az erőszakmentesség szabályait az óvodában.

Rendőr Robi, Rosszcsont Ricsi (bábok)
mellé társult Rosszcsont Rozi is, akiket
már jól ismertek a gyerekek.
Legnagyobb élményt a rendőrautó birtokbavétele jelentette számukra, közvetlen közelről szemlélhették meg a rendőri „kellékeket”. Napokig bábozták, játszották a különböző történeteket, készül-

tek a színezők, rajzolták a rendőrautókat nagy lelkesedéssel.
Feladatunk ezen a programon keresztül: tudatosuljon a gyerekekben, hogy
problémáikkal nincsenek egyedül, fő
támaszuk a családi háttér, az óvoda és
a rendőr is.
Böcz Gáborné óvó néni

Kirándulás a Liszt Ferenc repülôtérre

Óvodánkban már hagyomány, hogy az iskolába menő nagycsoportos gyermekektől egy utolsó, közös kirándulással búcsúzunk el. Ilyenkor a busz költségét az óvoda állja. Az idén a Liszt Ferenc repülőtér volt az úti célunk. A kirándulás reggelén az időjárás kissé borongós volt, de
a kedvünk egy cseppet sem. Először az

Aeroparkba látogattunk el, ahol sok érdekességet tudhattunk meg az ott kiállított régi gépekről, amikbe be is lehetett
ülni. A reptér területére a „varázskapun”
keresztül léphettünk csak be, ami nagyon
tetszett a gyerekeknek. Ezt követően testközelből figyelhettük meg a fel és leszálló
repülőgépeket, közben pedig az idegenve-

zető jóvoltából sok új információval gazdagodtunk a légi közlekedésről. A napot
egy finom fagylalt elfogyasztásával zártuk,
hazafelé. A gyerekek még napokig mesélték a kiránduláson szerzett élményeiket,
és sok szép rajz is készült erről a szép napról.
Molnárné Hőgyes Mariann óvó néni
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Óvodai foci hírek

Ebben a nevelési évben is folytattuk az
előző évekhez hasonlóan megkezdett
hagyományunkat, ismét indultunk az
MLSZ martonvásári körzetének Bozsik
tornáin. Idén 2011/12-ben született 12
kisgyermek részvételével kezdtük el az
idei alapozást, megismerkedtünk az óvodás futball eszközeivel, szépségeivel, szabályaival. Heti egy alkalommal, péntekenként az óvoda tornaszobájában, jó idő
esetén pedig a Kresz pálya mellett kiépített focipályánkon tanulgattuk a labdavezetést, passzolgatást és a kapura rúgást.
Mind emellett ősszel kétszer játszottunk a martonvásári műfüves pályán, a
téli szünetben a kézilabdacsarnokban, és
a májusi Grassroots fesztivál évzáró tornáján is szinte teljes létszámban vettünk
részt. Úgy érzem, hogy a kezdeti nehézségeket gyorsan legyőztük, hiszen 1-2
hónap után már az „újoncok” is meglepő
ügyességgel szelídítették meg a labdát, s
a tavalyi játékosaim is meglepően felfejlődtek. Egymástól eltanulgatták a cselezgetés fortélyait, s állandó versengés folyt
köztük, ki tud több gólt varázsolni az ellenfél kapujába. Volt, amikor a gólszámláló bójáim szinte percek alatt elfogytak,
s kezdhettük elölről a meccset. Úgy ér-

zem, hogy jól összekovácsolódtunk ez idő
alatt, s mikor fontosabb esemény miatt
elmaradt 1-1 edzés, azt mindig sajnálattal emlegették a gyerekek. Viszont az udvaron, délelőtti szabadjáték idején is adódott olyan helyzet, amikor fogtuk a kinti, mozgatható kiskapukat, labdát és irá-

nyítás nélkül is futballozni kezdtek, bevonva több érdeklődő gyermeket a játékba. A foglalkozások végén mindig egyénileg is kiemeltük a sportszerű, jól pas�szolgató, legtöbb gólt rúgókat, a gyermekek nagyon reálisan látták egymás teljesítményét. A kötelező Bozsik tornák al-

kalmával igyekeztem mindig más kisgyermek teljesítményét kiemelni, aki szerintem önmagához képest a legtöbb erőfeszítést mutatott az elmúlt időszakban.
A májusi befejező tornán szerettem volna
kiemelni Mátyási Roland kisóvodás teljesítményét, de az eddigiektől eltérően nem
kértek tőlem gyermeknevet a gálán. Sajnos erre az MLSZ nekünk nem adott lehetőséget, mert előre eldöntött tényként
szembesültünk a kiválasztott gyermekek
névsorával, akik egy szép üveglabda kupát kaptak. Ezúton szeretnék Rolcsinak
és szüleinek gratulálni az újság hasábjain
keresztül, így legalább a kedves olvasók is
megismerhetik az idei ovis év „legjobb”
futballistájának kilétét.
E mellett megérdemli minden résztvevő
kisgyermek, hogy legalább a falu lakói
megismerhessék őket: Alabi Benjamin,
Botos Alex, Botos János, Czigányik Antal,
Dörömbözi András, Ember Bence, Fodor
Kornél, Kormos Alex, Moharos Botond,
Szilágyi André, Tintér Gergő. Ők sem
maradtak ajándék nélkül, hiszen minden tornán csokoládé jutalomban részesültek, végül pedig oklevelet és a téli tornán résztvevők pedig érmet kaptak. Az ő
szüleiknek is megköszönöm, hogy időt, s
fáradságot nem sajnálva hozták el a gyermekeiket a kötelező tornákra!
Az óvoda a nevelési év végén 40.000
Ft értékben, általunk előre kiválasztott
sportszereket kap, amelyekkel folyamatosan bővítjük a testnevelés foglalkozásokhoz szükséges kellékek tárát.
S nem utolsó sorban indultunk a Bozsik
rajzpályázaton is, amelynek különdíját
Czigányik Antosa nyerte el, a többiek pedig hűtőmágnest és tollat kaptak jutalmul. Gratulálunk neki és szüleinek is!
Minden kis focistának eredményes, szép
nyarat kívánok!
Kupiné Böcsödi Ildikó óvó néni
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Ovitábor
Idén első alkalommal került megrendezésre a nagycsoportos gyermekek részére
az ovitábor. A gyerekek és persze a felnőttek is nagy izgalommal várták a programot. A kétnapos tábor idejére rengeteg és
változatos tevékenységeket szerveztünk. A
tábor kezdetén közös zászlókészítés volt,
amelyet az udvaron felállított jurta sátor
tetejére tűztünk ki. Ezután játékos feladatokkal kincskereső akadályversenyen vehettek részt a gyermekek. A jurta sátorban megismerkedhettünk az ősmagyarok
életével, lakhelyével. Esti mese helyett az
óvó nénik kedveskedtek egy mesedramatizálással a gyerekeknek. Az első nap lezárásaként tábortűznél sütögetés és vacsora volt. A bátrabb gyerekek az óvoda csoportszobáiban töltötték az éjszakát az óvó
nénik, dajka nénik felügyeletével. A második napon a reggeli ébredés után közös zenés tornára invitáltuk a résztvevőket. A délelőtt folyamán az Árpád Nemzetség jóvoltából íjászkodhattunk és
kézműveskedhettünk. Még ebéd előtt kerékpár túrára vittük a lelkes táborozókat.
Mire visszaértünk már vártak bennünket
a finom ebéddel a kedves szülők. Délután
szabad játéktevékenységek voltak egészen
a hazamenetelig. Itt megragadva az alkalmat, szeretnénk megköszönni az óvodai
Alapítvány, a Szülői szervezet vezetőinek
segítségét, akik a gyermekek étkeztetésének lebonyolításához toborozták a segítő
anyukákat és apukákat, illetve beszerezték
az alapanyagokat. Külön köszönjük azok-

nak a lelkes szülőknek a segítségét, akik
jelenlétükkel részt vettek a két napban
vagy bármilyen módon segítették a tábor megvalósulását. Köszönjük a baracskai polgárőrség képviselőjének és a körzeti megbízott rendőrnek, hogy kíséretükkel biztosították a balesetmentes közlekedésünket a kerékpározás ideje alatt.
Bízunk abban, hogy mindkét jól sikerült
programunknak hagyományt teremtettünk és a következő nevelési évben megismételhetjük.
Kőszegi Szilvia óvó néni

Ezúton szeretnénk minden kedves óvodásnak, szüleiknek és az olvasóknak szép nyarat kívánni!
Némethné Keszthelyi Andrea óvodavezető
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Közösségi hírek
Feledhetetlen élményben volt részük
azoknak, akik május 26-án ellátogattak a
Faluházba és megtekintették a Baracskai
Dráma Klub Légy jó mindhalálig című zenés előadását. Mivel kötelező általános iskolai olvasmány, mindenki előtt ismert
Móricz Zsigmond regénye. Persze a történet különböző hatással van a ma már
más körülmények között élő ifjúságra és
a tapasztaltabb felnőtt korosztályúakra.
Azonban mindenképpen megrendítő, ha
egy tiszta és becsületes gyermeknek csalódást okoz, mikor rájön, hogy az emberek
se nem jók, se nem becsületesek, állandó
versengés van, amelyben a jóság és a becsület nem előny, hanem inkább hátrány.
A regény zenés változatban történő előadása komoly feladatot jelentett a szerep-

lőknek, mellyel eredményesen megbirkóztak. Minden szereplő kiválóan teljesített, de a Nyilas Misit alakító Bagdi Bence
külön elismerést vívott ki előadásával. A
hálás közönség szűnni nem akaró tapssal
fejezte ki tetszését a nagyszerű előadásért.
Kupi Gábor művelődésszervező a Légy
jó mindhalálig című előadáshoz kapcsolódóan 13+1 kvíz nyereményjátékot hirdetett márciusban. Több tucat válasz érkezett, az 5 legjobb könyvjutalomban részesült. A könyvjutalmak az előadás után
kerültek átadásra. Nyertesek: Boromisza
Klára, Hajdú Eliza, Méri Kata, Schmidt
Józsefné, Wittman Réka.
Gratulálok a nyerteseknek és az előadás
szereplőinek, valamint a felkészítő művelődésszervezőnek, a táncot és énekszámokat betanító segítőknek valamint a jelmezeket és díszleteket készítőknek és hangosítónak.
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A MAGYAR HŐSÖK EMLÉKNAPJÁT
minden év utolsó vasárnapján tartják
Magyarországon. Ezen a napon Baracska Község Önkormányzata és a község lakói az Emlékparkban tartott községi rendezvényen emlékeztek az I. és II. világháborúban elesett baracskai hősökre. Az ünnepi beszédet követően a Baracskai Dalkör katonadalok éneklésével, a Baracskai
Dráma Klub szavalatokkal tette méltóvá a megemlékezést. A hősök dicsőségére megkoszorúztuk az I. és II. világháborús emlékművet és tiszteletünk jeléül elhelyeztük az emlékezés virágait.
Becsei Andrásné
alpolgármester
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Koncert féláron!

Felhívás

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

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Baracska Község Önkormányzata 2018. évben is kötött szerződés az Agárdi Popstrand főrendezőjével. A mellékelt plakát szerinti koncerteken
minden baracskai lakos 50%-os kedvezménnyel vehet részt. A
kedvezményre való jogosultságot a helyszíni jegyváltáskor személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával kell igazolni. Jó szórakozást kívánunk a résztvevőknek!

Nevezési határidő:
2018. július 11.
Információ és jelentkezés:
a faluházban, nyitva tartási időben
Jelentkezőket korlátozott
számban tudunk fogadni.

A zsűri elnöke:
Héger Rudolf foodstylist

Augusztus 29-én, szerdán, 18 órától, az Éppen péntek! Klub szervezésében
a faluház nagytermében előadást tart

Tóth Krizosztom pannonhalmi bencés szerzetes
„Egységben a teremtett világgal” címmel.

ÉPPEN PÉNTEK!
EGÉSZSÉG KLUB

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Az előadás megkezdése után a késve érkezőket sajnos nem tudjuk beengedni.

Éppen péntek! klub nyári rendszeres programjai:

Éppen péntek! gyalogtúra

Éppen kétkeréken! bicikli túra

páros héten szerdán 18.30-tól
(a nagy meleg miatt), gyülekező a
játszótéren.

minden hétfőn 18 órától, gyülekező
az Áfész bolt előtt.

Éppen rockendroller!
motoros találkozó
minden kedden 18 órakor a játszótéren.

2018. június
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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: július 7., 8., 28., 29., augusztus 18., 19.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.................................(25) 505-790
Martonvásár: július 14., 15., augusztus 4., 5.
2462 Martonvásár, Budai út 11...........................(22) 569-146
Ráckeresztúr: július 21., 22., augusztus 11., 12.
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
Rendelési idő: hétfő: 7.00-15.00 óráig, szerda: 12.00-19.00
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
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Hasznos információk
Fontosabb telefonszámok

Kormányablak Martonvásár

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

Nyitva tartás: hétfő 7–17 óráig, kedd 8–16 óráig, szerda
8–16 óráig, csütörtök 8–18 óráig, péntek 8–12óráig

Kápolnásnyék, Tó u. 20.
Nyitva tartás: kedden 13.00–18.00 óráig,
csütörtökön 8.00–12.00 óráig
Velencei-tavi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.

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 Hivatal
2462 Martonvásár Budai út 1.
Titkárság telefonszámai:................(22) 569-280; (22) 795-860
Járási Hatósági és Gyámügyi Osztály
Szociális ügyek.....................................................(22)795-867
Egyéb hatósági ügyek...........................................(22)795-853
Gyámügyek..........................................................(22)795-858
Foglalkoztatási Osztály Ercsi.................................(25)520-750

Impresszum

E-on ügyfélfogadási iroda

2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38.
Telefonszám ............................. (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
Lakossági Szolgáltató Irodában
Az ügyfélfogadás ideje: hétfőn: 9.00–9.30 óráig
szerdán: 9.00–9.30 óráig
•K
 özponti 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.
Lapzárta: 2018. július 27. | Várható megjelenés: 2018. augusztus 13.
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