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Ady Endre születésének
141. évfordulója

Ady Endre: Párisban járt az Ősz
Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.
Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok.
Elért az Ősz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az uton
Tréfás falevelek.
Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé
S Párisból az Ősz kacagva szaladt.
Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögő lombok alatt.
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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 szeptember 18-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen nem vett
részt Boriszov Zoltán polgármester és Dr.
Mayer András képviselő. A Fejér Megyei
Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatala részéről Dr. Koltai Gábor hivatalvezető volt jelen.
A rendkívüli ülésre a Baracskai Bóbita
Óvoda Energetikai korszerűsítése kivitelezési feladatainak ellátására kötött vállalkozói szerződés módosítása végett került sor, amit a felmerült többletmunkák
tettek szükségessé. A szerződés módosítására igennel szavazott: Becsei Andrásné,
Csapó András, Pintérné Bernyó Piroska,
Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia, nemmel
szavazott: Dr. Herczeg József.
***
Az október 25-én megtartott soros képviselő-testületi ülésen nem vett részt:
Boriszov Zoltán polgármester. Tóthné
Dr. Kolumbán Ottilia képviselő az ülés
egy részén vett részt. A Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatala részéről Dr. Szabóné Dr. Militár Ágnes
volt jelen.
Tárgyalt napirendi pontok, döntések:
– Elfogadásra került a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti eseményekről szóló tájékoztató.
– A Településszerkezeti terv és a Helyi
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv felülvizsgálatának előkészítése során az építésügyi jogszabályi változások miatt szükségessé váló módosítások és a lakossági
igények alapján a Fehér Vártervező Kft.
elkészítette a változások összefoglaló dokumentációját, melyek megtárgyalásra
kerültek. A képviselő-testület a tervezett
területfelhasználási változásokkal egyetértett és megbízta a Kft-t, hogy a településrendezési eszközök egyeztetési anyagát a
döntése alapján állítsa össze.
– Megvitatásra és elfogadásra került az
önkormányzat és költségvetési szervei
2018. évi költségvetésének 2018. június
30-ai állapot szerinti módosítása.
– Elfogadásra került az önkormányzat és
költségvetési szervei 2018. I. félévi gazdálkodásának teljesítéséről szóló tájékoztató.
– 924.479.736 Ft bevételi főösszeggel és

924.479.736 Ft kiadási főösszeggel elfogadásra került az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. szeptember
15-i állapotnak megfelelő költségvetés
módosítása. A bevételi főösszeg tartalmazza a tornaterem építésére megkapott
összesen 337 millió forint összegű kormányzati támogatást, a 20 millió forint
összegű hitelfelvételt és az óvoda energetikai felújítására pályázaton nyert 82 millió forintot. Ezek az összegek a kiadási oldalon az óvoda energetikai felújítási és a
tornaterem építési munkálataira kerültek
betervezésre. (Igennel szavazott: Becsei
Andrásné, Csapó András, Dr. Herczeg
József, Pintérné Bernyó Piroska, nemmel
szavazott: Dr. Herczeg József.)
– Felülvizsgálatra került a helyi adókról
szóló 21/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelet. A képviselő-testület az adónemek mértékén nem változtatott, a régi
rendelet bevezető rendelkezésének pontosítása történt. (A rendelet e lapszámban
megtalálható.)
– Megtörtént a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 6/2015. (IV.20.) önkormányzati rendelet, a követelésekről lemondás szabályairól szóló 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet valamint az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló 15/2014. (VII.4.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata. A képviselő-testület
mindhárom rendelet esetében csak a bevezető rendelkezések pontosítását tartotta szükségesnek, egyéb rendeleti szabályozásra nem került sor.
– Elnapolásra került az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 17/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
– Felülvizsgálatra került a kedvtelésből
tartott állatok tartásának szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 10/2016.
(VII:29.) önkormányzati rendelet, a közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatairól és ellátásuk feltételeiről szóló 11/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletet valamint a szociális
ellátásokról szóló 2/2015. (II:27.) önkormányzati rendelet. (Az újjáalkotott rendeletek e lapszámban megtalálhatók.)
– A rendeletek felülvizsgálata során több
önkormányzati rendelet hatályon kívül

helyezéséről is döntés született.
– Rendeletet hozott testületünk a szociális tűzifa támogatás odaítélésének szabályairól és tudomásul vette a jegyző tájékoztatását a Mötv. 113. §-ában foglalt feladat ellátásáról.
– Megszüntetésre, illetve törlésre került
néhány külterületen található tanya közterület elnevezése. A Nagyhalom közterület Nagyhalom puszta elnevezést kapott.
– Elfogadásra került a 2018. évi Falunapi rendezvénnyel kapcsolatos művelődésszervezői beszámoló.
– Megtárgyalásra és elfogadásra került a
Baracskai Bóbita Óvoda 2017-2018. évi
beszámolója valamint a 2018-2019. nevelési évre vonatkozó munkaterve.
– A kötelező felvételt biztosító iskolai felvételi körzethatár kijelölésen nem történt
módosítás.
– Értékbecslés alapján meghatározásra került a Baracska, Ady E. u. 38. szám
alatti ingatlan eladási ára.
– A budapesti székhelyű Segítő szívvel, jó
szándékkal Közhasznú Alapítvány kérelmére nem került támogatási összeg megítélésre.
– A helyi óvodai alapítvány kérelmére
Mikulásnapi családi rendezvényére december 8-án 14.00-19.00 óráig térítésmentesen kerül használatba adásra a Faluház nagyterme.
– Úgy határozott testületünk, hogy „Az
életminőség javítását és környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések”
című Leader pályázati felhívásra szabadtéri színpad megvalósítására nyújt be pályázatot. Felhatalmazást kapott az alpolgármester, hogy a tervezési munkára kérjen árajánlatot.
– Döntés született a Kossuth u. 42. szám
alatti gépjármű parkolóhely bővítéséről.
A munkálatok elvégzésére – árajánlata
alapján – Tarczali István helyi egyéni vállalkozó kapott megbízást.
– Nem járult hozzá a testület, hogy a Széchenyi utcában újabb forgalomlassító küszöb kerüljön elhelyezésre. (Nem támogatta a kérelmet: Becsei Andrásné, Csapó András, Dr. Herczeg József, Pintérné
Bernyó Piroska, igennel szavazott: Dr.
Mayer András.)
– Úgy határozott a képviselő-testület,
hogy a Széchenyi utca 14. szám alatti ingatlan tulajdonosa kárigényének el-
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utasítására vonatkozó korábbi döntését fenntartja. (E napirendi pont tárgyalásakor érkezett az ülésterembe Tóthné
Dr. Kolumbán Ottilia. Igennel szavazott: Becsei Andrásné, Csapó András,
Dr. Herczeg József, Dr. Mayer András,
Pintérné Bernyó Piroska, tartózkodott:
Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia.)
– A Vörösmarty u. 6. szám alatti ingatlantulajdonos oldalkerítéssel kapcsolatos
észrevétele a 8. számú önkormányzati ingatlan értékesítésének területkimérésekor
kerül tisztázásra.
– A megvételre felajánlott Baracskai 71
hrsz-ú ingatlant a képviselő-testület nem
kívánja megvásárolni.
– Felhatalmazást kapott az alpolgármester,
hogy a Baracskai Bóbita Óvodánál lévő
gázkémények elbontására a 2019. évi költségvetés készítésekor kérjen árajánlatot.
– A Baracskai Bóbita Óvoda épületenergetikai korszerűsítése biztonságos megvalósításának elősegítése érdekében a költségnövekmény miatt többlettámogatási igény benyújtásáról döntött a testület.
– Hozzájárult a képviselő-testület, hogy a
Baracskai Polgármesteri Hivatalnál keletkezett bérmaradvány jutalmazásra kerül-
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jön felhasználásra. A jegyző számára egy
havi illetményének megfelelő jutalomkeret került jóváhagyásra. A polgármester tartós távollétének idejére módosításra került az alpolgármester tiszteletdíja és
jutalmazására született döntés.

– Zárt ülésen lakáskérelem elbírálására
került sor. A kérelmező a lakásnévjegyzékbe kerül felvételre.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Baracska Község Önkormányzata

eladásra hirdeti
építési telkeit

– Baracska, Vörösmarty utca 8.
szám alatt (796 hrsz)
– 623 m2 területű,
– víz, csatorna és gáz közművel ellátott.
Irányár 3.500.000 Ft

– Baracska, Ady E. u. 38. szám alatt
(850 hrsz)
– 510 m2 területű
– víz- és csatorna közművel ellátott
Irányár 3.000.000 Ft

Érdeklődni munkaidőben a 06-22 580-180 telefonszám 1-es mellékszámán vagy a
06-20 8064735 mobil telefonszámon, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet.

Eladó továbbá 1 db 50 l-es jó állapotban lévő, használt villanybojler.

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
19/2018.(X.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§ Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete Baracska község illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók
közül határozatlan időre
a) vagyoni típusú adók közül:
aa) az építményadót,
ab) a telekadót,
b) kommunális jellegű adók közül:
a magánszemély kommunális adóját,
c) a helyi iparűzési adót vezeti be.
2. Az építményadó
2.§ (1) Adóköteles
a) az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész ( a

továbbiakban: építmény),
b) az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.
(2) Adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, hasznosításától függetlenül.
(3) A Htv. 13. §-ában foglaltakon felül mentes az adó alól a lakás céljára szolgáló épület.
(4) A mentességre való jogosultság iránti kérelmet a jogosultnak
írásban kell az önkormányzati adóhatóságnál kérnie, valamint
igazolni a mentességre való jogosultságát.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat az önkormányzati adóhatóság ellenőrzi.
(6) A mentesség nem terjed ki a vállalkozó üzleti célt szolgáló
épületére, épületrészére.
2/A. § Az adó alapja:
a) a 2.§(1) bekezdésének a) pontjában foglalt adótárgy esetén:
az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete,
b) a 2.§ (1) bekezdésének b) pontjában foglalt adótárgy esetén:
a reklámhordozó reklámközzétételre használható , m2-ben- két
tizedesjegy pontossággal – számított felülete.
3. § Az adó évi mértéke :
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a) a 2.§ (1) bekezdésének a) pontjában foglalt adótárgy esetén:
400 Ft/m2
a 2.§ (1) bekezdésének b) pontjában foglalt adótárgy esetén:
5.000Ft/m2
3. A telekadó
4. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.
5. § Baracska Község Önkormányzata képviselő-testülete a Htv.
19. §-ában foglaltakon felül nem nyújt további mentességet, így
annak igénylésére vonatkozóan nem állapít meg eljárási szabályokat.
6. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.
7. § Az adó évi mértéke:
a) 800 m2 területnagyságig: 20 Ft/m2, ezen felül
b) a 800 m2 területnagyságot meghaladó telekrész után: 5 Ft/m2.
4. Magánszemély kommunális adója
8. § Kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 12. §-ában, valamint a Htv. 18. §-ában meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.
9. § Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként: 8.000 Ft/év.
10. § (1) Mentes az önkormányzat illetékességi területén lévő
építmények közül a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, valamint a telek.
(2) Mentes az adó megfizetése alól az olyan építmény,
a) ahol olyan, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés e) pontjában megjelölt egyedül élő lakik, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott nyugellátásban részesül, feltéve, hogy más jövedelemmel nem rendelkezik,
b) ahol olyan házaspár lakik, akik közül csak az egyikőjük rendelkezik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
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LXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott nyugellátással, mely
jövedelmen kívül egyéb jövedelemmel nem rendelkeznek.
11. § (1) A mentességre való jogosultság iránti kérelmet a jogosultnak írásban kell az önkormányzati adóhatóságnál kérnie, valamint igazolni a mentességre való jogosultságát.
(2) A mentességre való jogosultságot a feltételek fennállása esetén a kérelem benyújtását követő év január 1. napjától kell megállapítani.
12. § A 10. §-ban foglaltakat az önkormányzati adóhatóság ellenőrzi.
5. A helyi iparűzés adó
13. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a
továbbiakban: iparűzési tevékenység)
14. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén
az adó évi mértéke az adólap 1,8 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az
adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft.
15. § (1) Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek a
Htv. 39. § (1) bekezdés, vagy a Htv. 39/A. §, vagy a Htv. 39/B.
§-a alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja
meg a 2,5 millió Ft-ot.
7. Záró rendelkezések
16. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 21/2016.(XI.28.) önkormányzati rendelete.
Becsei Andrásné
Szeleczkyné Szabó Katalin
alpolgármester
jegyző
a polgármester tartós távollétében
A rendelet kihirdetése megtörtént:
Baracska, 2018. október 26-án.

Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyző

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
22/2018.(X.26.) önkormányzati rendelete
a kedvtelésbôl tartott állatok tartásának szabályairól
Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontja
által biztosított jogkörében eljárva – az állatok védelméről
és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
1.§ (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglaltak kivételével az önkormányzat közigazgatási területén folytatott állattartásra terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) fegyveres erők, fegyveres testületek állattartására,
b) egészségügyi és kutató intézményekben kísérleti céllal tartott
állatokra,
c) egészségügyi okból rászorulók által tartott vezető- és jelzőkutyákra, polgári védelmi mentőkutyákra,
d) alkalmi, cirkuszi rendezvényekre, állatkiállításokra, állatversenyekre,
e) természeti oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állatokra,
f) veszélyes állatok, valamint veszélyes ebek tartására.
2. § E rendelet alkalmazásában:
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a) állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli, aki vele rendelkezni jogosult,
b) állattartás: minden olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredetű termék előállítására (pl. hús, tej, tojás, gyapjú), munkavégzésre, sportcélok elérésére irányul. Nem minősül
állattartásnak a családi szükségletek kielégítése vagy feldolgozás
céljából vásárolt vagy beszállított állatok legfeljebb egy hétig történő, átmeneti tartása,
c) kedvtelésből tartott állat: a 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet
1. § (2) bekezdés a) pontja szerint.
d) veszélyes állatok: mindazon állatfajok egyedei, amelyek genetikai, biológiai tulajdonságaik (méret, testalkat, támadó természet, mérges csípés, marás, harapás lehetősége) révén az emberek
életére, testi épségére veszélyt jelenthetnek.
e) vakvezető eb: az az eb, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek és amelyet a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
erre jogosult szervezete ilyen igazolvánnyal ellátott.
f) jelző eb: az az eb, amely szakvéleménnyel alátámasztott módon a halláskárosodásban szenvedő személy tájékozódását biztosítja.
g) transzponder: bőr alá ültetett elektronikus azonosító rendszer
(mikrochip), amely az állat egyedi azonosítására szolgál,
h) regisztrálás: az állat szervezetébe helyezett mikrochippel megjelölt eb adatainak az arra jogosult által történő nyilvántartásba vétele.
3. § A képviselő-testület az ebből a rendeletből fakadó hatósági
jogkör gyakorlását a polgármesterre ruházza át.
4. § (1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező
életfeltételeinek biztosításáról, a létesítmények tisztaságáról és
folyamatos fertőtlenítéséről, a káros rovarok, az élősködők és a
rágcsálók rendszeres írtásáról.
(2) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni.

5

(3) Baracska községben gazdátlan állatot környezetet szennyező
és másokat zavaró módon etetni tilos.
5. § Tilos az ebet a községi parkokban sétáltatni, játszóterekre, bekerített parkokba, sportpályára bevinni, illetve beengedni.
6. § (1) A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a transzponderrel megjelölt ebnek az
állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávtv.) 42. § (4) bekezdésében meghatározott adatait az állat tulajdonosa vagy tartója a transzponder behelyezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Baracskai Polgármesteri Hivatalhoz (2471 Baracska, Kossuth u. 29.)
7. § Az Ávtv. 42/B § (3) bekezdésében meghatározott helyi
elektronikus ebnyilvántartással kapcsolatos adatkezelési feladatokat, valamint a rendeletben szabályozott egyéb adatkezelési
feladatokat (adatrögzítés, adatkezelés, adattovábbítás) a jegyző
látja el. A nyilvántartásból az adatkezelő a jogszabályok által feljogosított részére adatot szolgáltat.
8. § Az épületekben elszaporodott kóbor macskák eltávolításáról, illetve az eltávolítás utáni ingatlanrész fertőtlenítéséről az ingatlan tulajdonosai kötelesek gondoskodni.
9. § (1) Ez a rendelet 2018. november 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 16/2015.(VI.26.) önkormányzati rendelet.
Becsei Andrásné
alpolgármester
a polgármester tartós távollétében
A rendelet kihirdetése megtörtént:
Baracska, 2018. október 26-án.

Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyző

Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyző

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
23/2018.(X.26.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4)
bekezdésének a) b) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma,
a közszolgáltatási terület határa, fogalom-meghatározások
1. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Baracska község teljes közigazgatási területén a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének
27. pontjában meghatározott szolgáltatás.

(2) A közszolgáltatási terület határa Baracska község teljes közigazgatási területe.
(3) E rendelet alkalmazásában:
a) házhoz menő hulladékgyűjtés: a közszolgáltató által megvalósított olyan elkülönített gyűjtés, amelynek keretében az
önkormányzati rendeletben meghatározott hulladékfajtákat a
közszolgáltató az ingatlanhasználótól átvéve szállítás során is
elkülönítetten kezeli.
b) hulladékgyűjtő naptár: azon előre meghatározott ürítési napok jegyzéke, melyeken a vegyes hulladéknak, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladéknak az ingatlanhasználótól a
Közszolgáltató általi szállítása megvalósul.
c) szüneteltetés: olyan jogintézmény, amelynek alapján az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé tett írásbeli bejelentése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása a Közszolgáltató által felfüggesztésre kerül.
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d) többlethulladék: az ingatlanhasználónál keletkező, az általa
választott, a közszolgáltatási szerződés szerinti gyűjtőedény méretét alkalmanként meghaladó háztartási hulladék.
e) üdülőingatlan: „a helyi adókról” szóló 1990. évi C. törvény
52. § 20. pontjában meghatározott ingatlan.
f) életvitelszerű tartózkodás: a magánszemély akkor tartózkodik életvitelszerűen egy ingatlanban, ha az számára ténylegesen életvitelszerű lakóhelyéül szolgál, onnan szervezi életét, ott
folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket, közüzemi
szolgáltatásokat vesz igénybe annak kapcsán, valamint elsődleges elérhetőségi címeként (levelezési címeként) jelenik meg a
hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.
g) gyűjtőedény használat, díjfizetési kötelezettség szempontjából: Egy egységnek kell tekinteni az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 1. mellékletében rögzített szerinti üdülő-, illetve
lakótelket vagy egy üdülő-, illetve lakóegységet.
II. fejezet
A közszolgáltató tagjai, alvállalkozók aránya
2. § (1) Baracska Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. §
(1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott kötelező közfeladatot a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján látja el.
(2) A Társulás a társulási megállapodásban rögzített feladatok
ellátása érdekében a Depónia - VHG Konzorciummal 2024.
január 28. napjáig fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött.
(3) A Székesfehérvári térség Konzorcium tagjai:
1. Depónia Hulladékkezelős és Település Tisztasági Nonprofit
Kft.
2. Velence- tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(4) A Székesfehérvári térség Konzorcium tagjainak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:
1. 77,029%,
2. 22,971%.
(5) Baracska község teljes közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási tevékenységet a Közszolgáltató Konzorcium tagjaként a VHG Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.
(6) A hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához kijelölt
hulladékgazdálkodási létesítmény a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgy hulladéklerakó.
III. fejezet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának
rendje, módja, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó
ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei,
hulladékgazdálkodási bírság és a gyűjtőedényzet
3. § (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladékot „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételiről” szóló
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385/2014.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 4. § (1)-(6) bekezdései és (8)-(9) bekezdései, valamint
5. § (1)-(2) bekezdései, 8. § (2) bekezdése szerint, és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 4. § (1)-(2) bekezdései, valamint 5.
§ (1) bekezdésében foglaltak szerint gyűjti.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a települési hulladék egyes fajtáit (papír, műanyag, fém csomagoló anyag és üveg) elkülönítetten gyűjteni.
(3) A papírhulladékokat olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerszennyeződéstől mentesen összehajtogatva és összekötözve kell
gyűjteni.
(4) Műanyag gyűjtése zsákban történik (lehetőleg átlátszó
zsákban).
(5) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért a Ht. 38. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet.
(6) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó számla ellenében, a határidőn belül, azaz minden negyedév utolsó napjáig
negyedévente, utólag köteles megfizetni.
(7) A közszolgáltatási díj fizetésének módja:
a) készpénz,
b) csoportos beszedési megbízás,
c) banki átutalás, vagy
d) készpénz-átutalási megbízás.
(8) A díjfizetési módot az ingatlanhasználó szabadon választja
meg, valamint jogosult a választott fizetési módot változás bejelentési eljárásban megváltoztatni.
(9) A Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények megvásárlásáról, pótlásáról, elhelyezéséről és javításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.
(10) A szabvány gyűjtőedényt – igény esetén – a Közszolgáltató bérleti díj ellenében, bérleti szerződés alapján biztosítja az
ingatlanhasználónak. Ezen jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:331. §-6:341. §-ának szabályai az irányadóak.
(11) A közszolgáltató részére a gyűjtőedényt a szállítást megelőző napon 18 óra és a szállítás napján reggel 7 óra között kell
a közterületre jól látható helyre oly módon kihelyezni, hogy
a gyűjtőjárművel megközelíthető legyen, a gépjármű, illetve a
gyalogos közlekedést ne zavarja. Kivételt képez a Közszolgáltatóval előzetesen egyeztetett szállítás. A kiürített edényeket a
szállítás napján a közterületről be kell vinni, a szállítási naptárban megjelölt napokon kívüli időszakban csak a közterület
használatra vonatkozó engedély alapján lehet elhelyezni.
(12) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében –
zárt állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy
kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor a környezetét ne
szennyezze, továbbá ürítésekor ne szóródjon, a gépi ürítést ne
akadályozza.
(13) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek
el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emi-
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att az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
(14) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, építési-bontási törmeléket
vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a
begyűjtést, a gépjármű műszaki állapotát, a gyűjtőedény ürítését végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét,
egészségét.
(15) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtő edény azonosításához
matricát biztosít, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a
hulladékgyűjtő edény azonosítására szolgáló matricát a hulladékgyűjtő edény fedelének külső felületére jól látható helyre
felragasztani; annak jó állapotát megőrizni.
(16) A gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a közszolgáltatás kötelező igénybevétele kizárólag az ingatlanán keletkező települési vegyes hulladékra terjed ki.
4. § (1) A Közszolgáltató a települési hulladék gyűjtése során a
Korm. rendelet 6. §-a, 9. § -10. § bekezdései és az EüM rendelet 3. §-a, 4. § (3)-(4) bekezdései szerint köteles eljárni.
(2) A Közszolgáltató köteles hulladékgyűjtő naptárt készíteni,
valamint azt a honlapján közzétenni.
5. § (1) A gyűjtőedényben, nem a megfelelően elkülönítetten
gyűjtött hulladék elhelyezése esetén, a Közszolgáltató az elkülönített gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és az
ingatlanhasználót felszólítja az elkülönített gyűjtés szabályainak jövőbeni betartására, valamint a gyűjtőedénybe elhelyezett
hulladékot vegyes hulladékként meghatározottak szerint hulladékkezelésre elszállítja.
(2) Amennyiben az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által kibocsátott– az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő - felszólítását követően egy éven belül újabb alkalommal sérti meg az
elkülönített gyűjtés szabályait, a Közszolgáltató az elkülönített
hulladékgyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, az iratokat megküldi a település jegyzője részére, és kezdeményezi a
hulladékgazdálkodási bírság kiszabását.
(3) A hulladékgazdálkodási bírság kiszabására a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Bírságról szóló Korm. rendelet) 2. § (2)-(5) bekezdéseiben foglalt szabályokat kell alkalmazni.
6. § (1) Az Önkormányzat az elkülönített hulladékgyűjtési
rendszer keretében a vegyes hulladéknak:
a) a papír,
b) a fém csomagoló anyag,
c) a műanyag,
d) az üveg és
e) a zöldhulladék
f) salak, hamu
hulladékfajtáktól elkülönített gyűjtését szervezi meg, amelyről
a Közszolgáltató részletes tájékoztatót küld az ingatlan használók részére, valamint a honlapján is közzéteszi.
(2) A 6. § (1) bekezdésének a), b), c) pontjában meghatározott
hulladékfajták elkülönített gyűjtése házhoz menő gyűjtéssel valósul meg. A 6. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott hulladékfajta gyűjtése hulladékgyűjtő szigetek útján való-
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sul meg. Az e) pontban meghatározott, nem komposztált hulladékfajtát max. 110 literes megfelelő teherbírású gyűjtőzsákban,
szabvány max. 110 literes hulladékgyűjtő edényben; ág, nyesedék, szőlővessző esetén max. 50 cm átmérőjű, 100 cm hos�szú kötegekben; 15 kg súlyhatárig, azonosító matricával ellátva kell gyűjteni.
(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a Közszolgáltató havonta legalább 1 alkalommal köteles elszállítani, a szállítási
naptárban megjelölt alkalmakkor.
(4) A többlethulladék gyűjtésére a Közszolgáltató által forgalmazott hulladékgyűjtő zsákot, azonosító matricát kell igénybe venni.
(5) A Közszolgáltató a lom-hulladék gyűjtéséről és elszállításáról évente egy alkalommal gondoskodik. A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lom-hulladékot szállítja el.
(6) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
a) építési és bontási hulladék,
b) veszélyes hulladék,
c) vegyes hulladék,
d) elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag és fémhulladék,
e) zöldhulladék,
f) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során
képződött hulladék.
(7) A lom-hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által hirdetmény útján, valamint honlapján előzetesen megjelölt
helyen és időben helyezheti ki.
(8) A lom-hulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy
az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a szállítójármű részére jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(9) Térítésköteles a lom-hulladék szállítása évi egy alkalmat,
valamint 3 m3-t meghaladóan, vagy közszolgáltatási díj-hátralék fennállásakor.
(10) A vegyes hulladékot a Közszolgáltató a teljes közszolgáltatási területről heti 1 alkalommal szállítja el, a hulladékgyűjtő
naptárban megjelölt napokon.
7. §. (1) A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló, választható
gyűjtőedények mérete:
a) 60 literes gyűjtőedény,
b) 80 literes gyűjtőedény,
c) 110 literes gyűjtőedény,
d) 120 literes gyűjtőedény,
e) 240 literes gyűjtőedény,
f) 1100 literes gyűjtőedény.
(2) A Közszolgáltató a Korm. rendelet 7. §-a szerinti formában köteles az ingatlanhasználó számára a gyűjtőedények közti
választási lehetőséget biztosítani az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti szerződés szerint.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott gyűjtőedény
használata a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó
természetes személy ingatlanhasználót illeti meg.
8. § (1) A közszolgáltató kezdeményezi az ingatlanhasználóval
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését.
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(2) Az ingatlanhasználókkal megkötendő közszolgáltatás
igénybevételéről szóló szerződés az alábbiakat tartalmazza:
1. a közszolgáltató azonosító adatait, valamint az ingatlanhasználónak a Ht. 38. § (3) bekezdése szerinti adatait,
2. a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
3. a teljesítés helyét,
4. az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedényt űrtartalom
és darabszám szerint,
5. a gyűjtőedények használatának jogcímét és módját,
6. a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,
7. a szerződés módosításának, feltételeit,
8. szerződéskötés helyét, idejét,
9. szerződő felek aláírását.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó, az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszony
az (1) bekezdésben foglalt szerződés megkötésével, valamint a
szolgáltatás igénybevételével jön létre, amely szerint a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a szolgáltatást felajánlja
úgy, hogy rendelkezésre áll a közszolgáltatás teljesítésére azáltal, hogy a megjelölt ürítési napokon megkísérli a hulladék átvételét és elszállítását.
(4) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból és annak díjának megfizetése alól
nem vonhatja ki magát arra történő hivatkozással, hogy a szolgáltatást nem, vagy csak részben veszi igénybe.
9.§ (1) Baracska Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése alól 50 %-os kedvezményt
biztosít:
a) azon 70 év feletti, egyedül élő személynek, aki életvitelszerűen baracskai lakcímén él, az ingatlant egyedül lakja és nyugellátásán kívül egyéb jövedelemmel nem rendelkezik,
b) azon házaspár részére, akik mindketten betöltötték a 75.
életévüket, életvitelszerűen baracskai lakcímükön élnek, az ingatlant ketten lakják és a nyugellátásukon kívül egyéb jövedelemmel nem rendelkeznek.
(2) A szolgáltatási díj megfizetése alóli 50 %-os kedvezmény
megállapítására irányuló kérelmet a 1. melléklet szerinti nyomtatványon, a Baracskai Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani.
(3) A kedvezményről a képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester dönt.
(4) A feltételek fennállása esetén a polgármester a kérelem benyújtását követő első negyedév első napjától állapítja meg a
kedvezményt, határozatlan időtartamra.
(5) Az 50%-os kedvezményt meg kell szüntetni:
a) a jogosult halála esetén,
b) a tulajdonos személyében történt változás,
c) a jogosult lakcímében, a lakott ingatlan lakói számában történt változás esetén.
(6) Az 50%-os kedvezményt az arra okot adó körülmény bekövetkezése negyedévének utolsó napjával kell megszüntetni.
10. § (1) A jegyző szemle során ellenőrizheti a 9. §-ban foglalt
kedvezményi feltételek fennállását.
(2) Amennyiben a szemle során megállapítható, hogy az ingatlant, a kérelem benyújtásakor tett nyilatkozattal ellentétben a
szolgáltatási díj alóli 50%-os kedvezmény időtartama alatt a
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kérelemben tett nyilatkozathoz képest többen lakják, a mentességet a polgármester megszünteti, és ezzel egyidejűleg az ingatlan tulajdonosát a kedvezményben részesített időszakra vonatkozóan a szolgáltatási díj visszamenőleges megfizetésére kötelezi, a meg nem fizetett szolgáltatási díjnak a jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegben.
(3) A kedvezményben részesülő személy köteles a kedvezményt
befolyásoló körülményeiben bekövetkezett (együtt élők létszáma, jövedelemváltozás, stb.) változást, annak bekövetkezését
követő 15 napon belül írásban bejelenteni a Baracskai Polgármesteri Hivatalban.
(4) Ha a kedvezményben részesített személy a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a jogosulatlanul igénybevett kedvezményt, a jegybanki alapkamattal megemelt összegben köteles megtéríteni.
IV. fejezet
Az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés,
az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok
11. § (1) Mentesül az ingatlanhasználó a kommunális hulladékszállítási szolgáltatás díjának megfizetése alól, amennyiben
az ingatlan beépítetlen, és azon háztartási hulladék, háztartási
hulladékhoz hasonló hulladék, vegyes hulladék, települési hulladék, hamu, lom-hulladék, valamint elkülönítetten gyűjtött
hulladék nem keletkezik.
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szünetelését kizárólag írásban, a szünetelés megkezdését megelőzően legalább 15
nappal, a szünetelés lejárta várható időpontjának megjelölésével
kérheti a Közszolgáltatótól abban az esetben, ha teljes felelőssége tudatában lenyilatkozza, hogy a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlana 3 hónapot meghaladó ideig nincs használatban, azaz az ingatlanban senki sem tartózkodik.
(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás szüneteltetését a bejelentést követő negyedévtől kezdi meg a megjelölt határidőig, illetve az újabb változás bejelentéséig. Amennyiben a szüneteltetés
időtartama a 12 hónapot meghaladja, abban az esetben tárgyév december 31. napjáig – a feltételek fennállása esetén- a következő időszakra vonatkozóan kérni szükséges a közszolgáltatás szüneteltetését.
(4) Szüneteltetés feltételei:
a) a szüneteltetéssel érintett ingatlan vonatkozásában érvényes
közszolgáltatási szerződés álljon fenn, és a szüneteltetéssel érintett ingatlan lakatlan, vagy beépítetlen ingatlan, vagy üdülőként használt, de nem akként jegyzett ingatlan,
b) a szüneteltetéssel érintett ingatlan közszolgáltatási díj egyenlege a szüneteltetési kérelem beadásának időpontjában tartozást nem mutat,
c) az országos lakcímnyilvántartás adatai szerint az ingatlanra
vonatkozóan sem állandó, sem tartózkodási cím nincsen bejegyezve.
(5) Az ingatlan lakatlan, beépítetlen tényét, valamint üdülőként használt jellegét a kérelmező ingatlanhasználónak kell igazolnia, a települési önkormányzat által kiállított erre vonatkozó igazolás alapján.
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(6) A szüneteltetésre vonatkozó kérelmet, a rendelet 2. mellékletét képező nyomtatványon kell a Közszolgáltatónál benyújtani. A szüneteltetés együttes feltételeinek igazolása esetén a szüneteltetés joghatásai a kérelem benyújtásának napjával állnak
be. A nyomtatványhoz mellékelni kell azt az igazolást, amely a
szüneteltetés feltételeinek fennállását igazolja.
(8) A Közszolgáltató a szüneteltetés alapjául szolgáló feltételek fennállását, teljesülését jogosult ellenőrizni. Amennyiben a
Közszolgáltató megállapítja, hogy az ingatlanhasználó közszolgáltatás igénybevételére irányuló nyilatkozata valótlan, igényt
tarthat a közszolgáltatás szünetelésére vonatkozó nyilatkozat
benyújtásának időpontjáig visszamenőleg követelni az ingatlanhasználó által alkalmazott hulladékgyűjtő edény utáni közszolgáltatási díjat, továbbá az igazolhatóan felmerült költségeit.
(9) A szüneteltetés fennállása alatt bekövetkező, a szüneteltetést érintő bármely változást a kérelmező ingatlanhasználó köteles a változás bekövetkezésétől számított öt munkanapon belül a Közszolgáltatónál változás bejelentési eljárás keretében bejelenteni.
(10) Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni arról,
hogy a szüneteltetés időszaka alatt az ingatlant nem használja.
V. fejezet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő
személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések,
változás - bejelentési eljárás és ellenőrzés
12. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás nyújtása céljából
jogosult kezelni az ingatlanhasználónak a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatait.
(2) Az Önkormányzat a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátja:
a) a Közszolgáltató kérése alapján a közszolgáltatással összefüggő, a Ht-ben rögzített személyes adatokat (ingatlanhasználó neve, lakcíme),
b) a Közszolgáltató megkeresése alapján, szükség esetén a díjhátralék behajtása érdekében a behajtással érintett ingatlanhasználók egyéb adatait (születési hely, idő, valamint anyja
neve).
(3) Az Önkormányzat az igénybevételre kötelezettek személyes
adatait kizárólag a közszolgáltatási díj megfizetése érdekében,
ill. a díjhátralék rendezésével összefüggő eljárás céljából történő
felhasználásra adhatja át a Közszolgáltatónak, és az adatokat a
Közszolgáltató kizárólag ezen célokra használhatja fel.
(4) A Közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés létrejöttének időpontjától a közszolgáltatási szerződés megszűnésének
időpontjáig kezeli.
(5) A (4) bekezdéssel ellentétben, amennyiben az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjában a közszolgáltatóval szemben, közszolgáltatási díjhátraléka áll fenn, a Közszolgáltató az adatokat a hátralék, valamint a
késedelmi kamat és a felmerült költségek összegének megtérüléséig, de legkésőbb a Ht. 52. § (4) bekezdésében meghatáro-
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zott időpontig tartja nyilván és kezeli.
(6) A Közszolgáltató belső szabályzatában köteles megteremteni és fenntartani az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
gondoskodni az adatok biztonságáról, meghatározni azokat az
eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek.
(7) Az adatkezelést a Közszolgáltató azon munkavállalói végzik, akiknek az adatkezelés - feldolgozás és nyilvántartás a
munkaköri feladatai közé tartozik. Az adatkezelést végzők e tevékenységüket úgy folytatják, hogy az adatokhoz az arra jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá, ne ismerhessék meg.
(8) A Közszolgáltató a közszolgáltatás kapcsán rendelkezésére
bocsátott adatokat kizárólag a közszolgáltatás biztosítása céljából használja fel, azokat harmadik személy részére tovább nem
adja.
13. § (1) Amennyiben a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogviszonyban – különösen a nyújtott kedvezménnyel vagy
igényelt szüneteltetéssel kapcsolatban – változás áll be, akkor
az érintett ingatlan ingatlanhasználója köteles azt a változás bekövetkezésétől számított 5 munkanap belül a Közszolgáltatónak bejelenteni.
(2) A változás bejelentése írásban, a rendelet 3. mellékletében
meghatározott nyomtatványon történik.
(3) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.
(4) A változás bejelentésének az elmulasztása esetén az ingatlanhasználót a települési önkormányzat jegyzője a Bírságról
szóló Korm. rendelet 2. § (2)-(5) bekezdései szerinti bírsággal
sújtja, továbbá a Közszolgáltató részéről felmerült közszolgáltatási díj és felmerült költségek megfizetése az ingatlan korábbi és
jelenlegi használójának egyetemleges kötelessége.
14. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fennállása során
az annak alapjául szolgáló tényeket a Közszolgáltató, valamint
Baracska önkormányzat jegyzője ellenőrizheti, ennek érdekében az életvitelszerű lakhatás igazolása során figyelembe veszi a
lakcímnyilvántartás adatait.
VI. fejezet
Záró rendelkezések
15.§ (1) Ez a rendelet 2018. november 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és
elszállításáról szóló 10/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelet.
Becsei Andrásné
alpolgármester 
a polgármester tartós távollétében
A rendelet kihirdetése megtörtént:
Baracska, 2018. október 26-án.

Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyző

Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyző
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Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
24/2018.(X.26.) önkormányzati rendelete
a helyi közmûvelôdési feladatokról
Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A.
§-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete elismeri, hogy Baracska község minden polgárának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális
értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek
biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti.
2. § (1) A közművelődési tevékenység támogatásának helyi formái:
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző
tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatás lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítése,
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és
fenntartásának segítése,
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, valamint
i) a települési könyvtár közművelődési tevékenységének támogatása,
j) a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének
erősítése, a községi lakosok életminőségének javítása,
k) a gyermekek és fiatalok művelődésének, sportolási lehetőségeinek, művészeti tevékenységének, közösségi életének támogatása,
m) a helyi kulturális értékek védelme,
n) a különböző életkorú és értékrendű civil közösségek művelődési szándékainak igény és lehetőség szerinti segítése, működésük pályázati úton történő támogatása, tevékenységükhöz közösségi színtér biztosítása,
o) ünnepségek, bemutatók, találkozók, vetélkedők, bálok és
egyéb kulturális, közösségi alkalmak rendezésének igény és lehetőség szerinti támogatása,
p) a településsel kapcsolatos kiadványok megjelentetése, illetve
ilyen kiadványok megjelentetésének kezdeményezése, elősegítése, igény és lehetőség szerinti támogatása,

r) a helyi társadalom kiemelkedő személyiségei, közösségei tevékenységének méltatása, bemutatkozási lehetőségek biztosítása,
s) testvér-települési kapcsolatok kiépítése, ápolása,
sz) a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok öntevékeny lehetőségei felkutatásának segítse,
t) szervezi a nyilvános könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos
feladatokat, ezen belül állománygyarapító terveket készít, szakembert alkalmaz, a könyvtár állománygyarapítását segíti, a nyilvános könyvtári ellátást a helyi igények és a törvényi előírások
alapján biztosítja,
ty) könyv, folyóirat és egyéb ismerethordozó eszközök beszerzése, folyamatos állománygyarapítása. Könyvbemutatók, író-olvasó találkozók szervezése.
u) idősek, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonása
a kulturális életbe, kapcsolatteremtés, kommunikáció biztosítása, közös programok szervezése a helyi társadalom egyéb rétegeivel,
(3) Az önkormányzat a megfelelő tájékoztatás biztosítása érdekében gondoskodik arról, hogy a közművelődési programokat ismertesse a helyi önkormányzati lapban, az önkormányzat
honlapján, a hirdetőtáblákon, valamint a szomszédos települési
önkormányzatok honlapjain.
(4) Az önkormányzat a települési könyvtári ellátást a Faluházban működő könyvtári szolgáltató hely útján biztosítja a település lakossága részére.
3. § Az önkormányzat a 2. § (1) – (2) bekezdésben meghatározott feladatait az önkormányzat tulajdonában lévő Faluház,
községi könyvtár, a sportpálya, a műfüves pálya, parkok és terek – mint közösségi színterek – biztosításával látja el.
4. § Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában
együttműködik:
a) a községben működő, nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekkel,
b) a községi székhelyű, helyben működő, közművelődési, sport
célú társadalmi szervezetekkel,
c) a községben közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel, alapítványokkal
d) az egyházakkal,
e) a helyi körzeti megbízottal,
f) a Kozma Ferenc Általános Iskolával,
g) a Baracskai Bóbita Óvodával,
h) a sport feladatokat ellátó civil szervezetekkel, egyesületekkel,
alapítványokkal,
i) a közművelődési tevékenységet vállaló magánszemélyekkel,
j) a hasonló feladatokat ellátó regionális, térségi, megyei intézményekkel, civil szervezetekkel,
k) a helyben működő Polgárőrséggel.
5. § Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében a jogszabályokban meghatározott képesítési előírásoknak
megfelelő szakembert foglalkoztat.
6.§ A rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal
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kapcsolatos általános irányítási és ellenőrzési jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.
7. § Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a központi költségvetési normatív támogatás, saját bevétel, valamint a minisztériumi érdekeltségnövelő és más pályázati pénzeszközök. További forrás a
szolgáltatásokért fizetett (bérleti) díj, természetes és jogi személyek, szervezetek pénzügyi támogatása, illetve az intézményeknek kiírt pályázati támogatások.
8. § Az önkormányzat közművelődési feladataira biztosított forrásnak fedeznie kell:
a) közművelődési szakember bérjellegű juttatásait,
b) a feladatellátást biztosító épület fenntartási és működési költségeit,
c) a képviselő-testület által jóváhagyott programok, rendezvények költségeit.
9. § Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kötelező közművelődési feladatként meg nem határozott feladatra
egyedi támogatást biztosíthat, amely viszont nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok megvalósítását.
10. § (1) Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
helyi civil szervezetek támogatására az önkormányzat éves költ-
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ségvetésében pénzügyi alapot különít el. A képviselő-testület a
település anyagi lehetőségeitől függően állapítja meg az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának mértékét.
(2) A pályázati alap igénylésének, felhasználásának, elszámolásának rendjéről külön önkormányzati döntés rendelkezik.
(3) A közművelődés keretén belül biztosított programok, munkatervek jóváhagyása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A közművelődési, illetve a nyilvános könyvtári feladatok ellátásáról az érintett szakemberek beszámolóját a képviselő-testület
évente egy alkalommal megtárgyalja.
11. (1) Ez a rendelet 2018. november 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődési tevékenység helyi feladatairól
és ellátásuk feltételeiről szóló 11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet.
Becsei Andrásné
Szeleczkyné Szabó Katalin
alpolgármester
jegyző
a polgármester tartós távollétében
A rendelet kihirdetése megtörtént:
Baracska, 2018. október 26-án.
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyző

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
25/2018.(X.26.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról
Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, a 32. §
(3) bekezdésében, valamint a 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdés 8a pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Baracska Község közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre.
2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában a Szt. 4. §-át megfelelően alkalmazni kell.
3. § E rendelet alkalmazásában jövedelemigazolás: keresőtevékenység esetén a munkáltatói igazolás, bérjegyzék; nyugdíjszerű
ellátások esetén a nyugdíjösszesítő és az utolsó havi nyugdíjszelvény, ill. folyószámla kivonat; családtámogatási ellátások esetén
utolsó havi folyószámla kivonat, postai szelvény, vagy megállapító határozat; az állami foglalkoztatási szervtől folyósított ellátás

esetén a megállapító határozat és az utolsó havi folyószámla kivonat, ill. postai csekk; tartásdíj esetén a bírósági ítélet vagy végzés, ill. a tartásdíj megelőlegezést elrendelő határozat.
3. Hatásköri rendelkezések
4. § E rendeletben meghatározott ellátások tekintetében a képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester jár el.
4. Eljárási rendelkezések
5. § (1) Az egyes ellátásokra irányuló kérelmet a Baracskai Polgármesteri Hivatalban (2471 Baracska, Kossuth u. 29.) kell benyújtani.
(2) A jövedelemvizsgálat során a Szt. 4. § (1) bekezdés a)-b),
i) pontját, valamint a Szt. 10. §-t megfelelően alkalmazni kell.
5. Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése
6. § (1) Amennyiben a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás megtérítésének elrendelésére kerül sor, a kötelezett
személy kérelmére részletfizetés engedélyezhető, amennyiben a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás egyösszegű
visszafizetése a kötelezett és családja megélhetését veszélyeztetné.
(2) Akkor tekinthető a kötelezett személy és családjának megélhetése veszélyeztetettnek, ha az egy főre jutó jövedelem ös�szege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-át.
(3) Részletfizetés engedélyezése esetén, két havi részlet meg nem
fizetésének igazolatlan elmaradását követően a követelés egy ös�-
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szegben esedékessé válik.
(4) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen ellátás megtérítéséig, de
legfeljebb 3 évig a kötelezett és családja nem részesülhet semmilyen, e rendeletben szabályozott szociális ellátásban.
II. Fejezet
Pénzbeli ellátások
6. Az ellátások formái
7. § (1) Szociális rászorultság esetén – az e rendeletben meghatározott feltételek szerint –
a) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az
ápolását, gondozást végző személy részére, települési ápolási támogatás,
b) a gyógyszer-kiadások viseléséhez települési gyógyszertámogatás,
c) rendkívüli települési támogatás
nyújtható pénzbeli ellátásként.
(2) A képviselő-testület a települési ápolási támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente legalább egyszer felülvizsgálja és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a
feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak
megfelelő összegben tovább folyósítja.
(3) A (2) bekezdés szerinti felülvizsgálati eljárás lefolytatásakor a
Szt. 25. § (6)-(12) bekezdéseit alkalmazni kell.
(4) A (2) bekezdés szerinti felülvizsgálati eljárást első felülvizsgálatkor az ellátásra való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől, további felülvizsgálatok esetén a legutóbbi
felülvizsgálatot lezáró döntés jogerőre emelkedésétől számított 1
éven belül kell megindítani.
(5) A települési gyógyszertámogatás tekintetében a Szt. 25. §
(6)-(12) bekezdéseit alkalmazni kell.
8. § (1) A rendkívüli települési támogatás kifizetésére a megállapítást követő pénztári napon kerül sor.
7. A települési ápolási támogatás
9. § (1) Települési ápolási támogatás állapítható meg annak a
Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozónak, aki
18. életévét betöltött, tartósan beteg, állandó és tartós gondozásra szoruló személy otthoni ápolását végzi, feltéve, hogy az ápoló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-t,
egyedül élő ápoló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában tartósan beteg az a személy,
aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.
(3) A kérelmet e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon
kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat, valamint a 2. melléklet szerinti háziorvosi szakvéleményt
arról, hogy az ápolt személy állandó és tartós gondozásra szorul. Ha a kérelmet az ápolt személy nem írja alá, meg kell vizsgálni annak okát és a vizsgálat eredményét figyelembe véve kell
döntést hozni.
(4) Nem jogosult települési ápolási támogatásra a Szt. 42. (1)
bekezdésében foglalt eseteken túl az, aki ápolási díjban részesül.
(5) A települési ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell
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szüntetni a Szt. 42. § (2) bekezdésében foglalt esetekben, illetve
ha az (1) bekezdésben foglalt kizáró körülmény következik be.
(6) A (5) bekezdés alkalmazásában az ápolási kötelezettség nem
teljesítésének minősül, ha
a) az ápoló személy az ápolt személy szükséges felügyeletét nem
biztosítja,
b) elhanyagolja az ápolt személy személyes higiéniáját, ill. az
ápolt személyt körülvevő környezet tisztaságát,
c) az ápolt személynek az orvos által előírt orvosi kezeléseken,
orvosi ellenőrzéseken való megjelenéséről, részvételéről nem
gondoskodik,
d) az ápoló az orvos által az ápolt részére előírt gyógyszerezés szabályait nem tartja be, ill. az ápolt megfelelő gyógyszerekkel való
ellátásáról nem gondoskodik.
(7) Az ápolt személy halála esetén a települési ápolási támogatás folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó
napjával kell megszüntetni.
(8) Az ápolási kötelezettség teljesítése indokolt esetben, de legalább félévente egyszer – a Szent László Völgye Segítő Szolgálat
útján – ellenőrizhető.
10. § (1) A települési ápolási támogatás havi összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-a.
(2) Ha a települési ápolási támogatás megállapítására vonatkozó igényt jogerősen megállapítják, az a kérelem benyújtásától
esedékes.
(3) Ha a települési ápolási támogatás nem a teljes hónapra jár,
az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az
ellátási napok számának szorzata.
(4) A települési ápolási támogatás havi összege a más rendszeres
pénzellátásban részesülő jogosult esetén az (1) bekezdés szerinti
összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi bruttó összegének a különbözete. Ha a különbözet az
ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű települési támogatást kell megállapítani.
8. A települési gyógyszertámogatás
11. § (1) A települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek
a) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át,
és a havi rendszeres gyógyszerköltségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át
feltéve, hogy közgyógyellátásban nem részesül.
(2) A települési gyógyszertámogatásra való jogosultság iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A
kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat és a 5. melléklet szerinti háziorvosi igazolást a gyógyszerszükségletről, az illetékes járási hivatal 3 hónapnál nem régebbi, a közgyógyellátásra
való jogosultság iránti kérelmet elutasító döntése.
(3) Az (1) bekezdés szerinti havi rendszeres gyógyszerköltség
megállapításakor csak a társadalombiztosítás rendszerébe befogadott gyógyszerek vehetők figyelembe. A gyógyszerköltség
megállapításánál az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által
közzétett térítési díjakat kell figyelembe venni.
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(4) A települési gyógyszertámogatás havi összege a (3) bekezdés alapján számított havi gyógyszerköltség 20%-a, de legfeljebb 2.000 Ft.
12. § (1) A települési gyógyszertámogatásra való jogosultságot 1
évre kell megállapítani. A jogosultság kezdő időpontja a megállapító döntés jogerőre emelkedését követő hónap 1. napja.
(2) Az ellátás utólag, minden hónap 5. napjáig kerül folyósításra.
(3) A települési gyógyszertámogatás folyósításának feltétele,
hogy a jogosult minden tárgyhó 25. napjáig saját nevére kiállított számlával igazolja az ellátás jóhiszemű felhasználását. A folyósított összeg a benyújtott számlák összege, de 3 hónap alatt
nem haladhatja meg a 3 hónapra megállapított ellátás összegét,
kivéve a (4) bekezdés a) pontja szerinti esetet.
(4) Ha a jogosult
a) a 3 hónapra megállapított összeget 3 hónapon belül nem
használja fel, a maradvány a következő 3 hónapos időszakra jutó
ellátás összegét növeli – kivéve az utolsó 3 hónapot –,
b) a 3 hónapra megállapított összeget 3 hónapon belül maradéktalanul felhasználja, a következő 3 hónapos időszak megkezdése
előtt részére a következő 3 hónapos időszakra járó ellátás terhére kifizetés nem teljesíthető,
c) az utolsó 3 hónap alatt sem használja fel a megállapított ellátás teljes összegét, azt a jogosultság megszűnése után már nem
veheti igénybe.
(7) A települési gyógyszertámogatást meg kell szüntetni, ha a jogosult elköltözik, vagy meghal, a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napjával.
9. Rendkívüli települési támogatás
13.§ Rendkívüli települési támogatásra jogosult elsősorban az a
a) rendkívüli élethelyzetbe került személy, aki
aa) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul,
ab) válsághelyzetben lévő várandós anya, aki segítség nélkül
gyermekét megtartani, fogadni nem tudja,
ac) eseti gyógyszerkiadását fedezni nem tudja, közgyógyellátási
igazolvánnyal nem rendelkezik, és nem részesül a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban,
ad) gyógyászati segédeszköz kiadását jövedelmi helyzete miatt nem képes megfizetni, és közgyógyellátási igazolvánnyal
nem rendelkezik,
ae) átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermekével szándékozik kapcsolatot tartani,
af) a gyermeke nevelésbe vételének megszűnését követő, családba történő visszahelyezéséhez a megfelelő körülményeket
biztosítani nem tudja,
ag) munkanélküli, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és gyermeke beiskolázását fedezni nem tudja,
ah) 8 napon túli kórházi kezelésre szorul,
ai) a saját, vagy vele együtt élő házastársának, gyermekének
betegsége, balesete miatt végzett ápolás, gondozás okán 30
egymást követő napot meghaladóan táppénzt vesz igénybe,
aj) az őt ért elemi kár, katasztrófa, vis maior helyzet következményeit elhárítani nem tudja,
ak) elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott,
al) önhibáján kívül hajléktalanná vált
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b) létfenntartási gondokkal küzdő személy, aki
ba) nyugdíj, vagy a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásának megállapítása iránti eljárása folyamatban van és
egyéb jövedelemmel nem rendelkezik,
bb) 12 hónapon belül álláskeresővé vált, de aktív korúak ellátására nem jogosult
bc) közüzemi számláját kiegyenlíteni önhibáján kívül nem
tudja és ennek elmaradása a szolgáltatásból való kizárását
eredményezné,
bd) a közszolgáltatás visszakapcsolásának költségeit nem képes viselni,
be) álláskereső és elhelyezkedése érdekében az állásinterjún
való megjelenésével összefüggő utazási költségeit viselni nem
tudja és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200%-át nem haladja meg.
14. § (1) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege
– a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – nem lehet több mint
10.000 Ft.
(2) A rendkívüli települési támogatás éves összege egyedül élő
esetén személyenként, család esetén családonként nem haladhatja meg a 15.000 Ft-ot, melynek számításánál figyelmen kívül
kell hagyni a 13. § aj) és ak) alpontjai alapján nyújtott rendkívüli települési támogatás összegét.
(3) Az elemi kár, katasztrófa, vis maior helyzet elhárításához
nyújtott rendkívüli települési támogatás összege 50.000 Ft, kivéve, ha az elemi kár, katasztrófa, vagy vis major helyzet ennél
kisebb összegű támogatással is elhárítható.
(4) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás összege
30.000 Ft.
(6) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt önkormányzati segély iránti
kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.
(7) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai
számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra rendkívüli
települési támogatás – kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén - nem állapítható meg.
(8) A rendkívüli települési támogatás évente legfeljebb egy alkalommal – egyedül élő esetén személyenként, egyéb esetben családonként – méltányosságból abban az esetben is megállapítható, ha az egy főre jutó havi jövedelem az 13. §-ban előírt jövedelmi feltételektől legfeljebb 50%-kal eltér.
15. § (1) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a 7.
melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) A kérelemhez mellékelni kell
a) jövedelemigazolásokat,
b) gyógyszersegélyre benyújtott kérelem esetén a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti költségéről szóló igazolást
(gyógyszertári),
c) munkanélküliséget igazoló okiratokat,
d) gyermek átmeneti, vagy tartós nevelésbe vétele esetén az azt el-
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rendelő, vagy annak megszüntetéséről szóló határozat másolatát,
e) kórházi kezelés esetén a zárójelentést,
f) betegség esetén az orvosi igazolást, vagy a táppénzigazolást,
g) elhunyt személy eltemettetése esetén az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát és a temetés költségeiről – a kérelmező nevére - kiállított eredeti számlát.
(3) A temetési költségekre tekintettel megállapított rendkívüli
települési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell
adni.
(4) Amennyiben a rendkívüli települési támogatás iránti kérelem rendkívüli gyógyszersegély megállapítására irányul, a kérelmet haladéktalanul el kell bírálni.
(5) A polgármester a rendkívüli települési támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a jogosultat. Amennyiben a jogosult a felhívásnak határidőn belül
nem tesz eleget, a rosszhiszeműsége megállapítható és a kifizetett ellátás visszafizetésére kell kötelezni. A visszafizetés elrendelésekor e rendelet 6. §-a szerint kell eljárni.
III. fejezet
Természetbeni ellátások
10. Az ellátások fajtái
16. § (1) Szociális rászorultság esetén – az e rendeletben meghatározott feltételek szerint –
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési lakhatási támogatás,
b) rendkívüli települési támogatás,
c) köztemetés
nyújtható természetbeni ellátásként.
(2) A települési lakhatási támogatás tekintetében a Szt. 25. §
(6)-(12) bekezdéseit alkalmazni kell.
11. A települési lakhatási támogatás
17. § A települési lakhatási támogatást természetbeni szociális
ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmezőt nyilatkozata szerint a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(2) A települési lakhatási támogatásra való jogosultság iránti
kérelmet az 6. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat, a támogatással érintett szolgáltatásról szóló utolsó havi számlát, vagy
közüzemi szerződést, valamint a lakásnagyságot hitelt érdemlően igazoló okirat másolatát, ennek hiányában az ügyfél nyilatkozatát.
(3) A települési lakhatási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett
költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz
nyújtják, továbbá fel kell tüntetni az Szt. 18. § l) pontja szerinti azonosító adato(ka)t.
(4) A jegyző a szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy köz-
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szolgáltatási szerződés alapján, a támogatásra való jogosultság
megállapítása esetén a szolgáltató részére – a jogosultság megállapítását követő hónaptól kezdődően minden hónap 5. napjáig – elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás hónapjában folyósításra került támogatásokról. Az adatszolgáltatást a 8. melléklet szerinti formátumban kell teljesíteni, és
tartalmaznia kell
a) a határozatot hozó szerv megnevezését,
b) a határozat számát,
c) a támogatott szolgáltatást igénybe vevő személy nevét és születési idejét,
d) a jogosult lakcímét az irányítószámnak, a helységnek, a közterület nevének és jellegének, a házszámnak, az épületnek, lépcsőháznak, emeletnek és ajtónak a megjelölésével,
e) az Szt. 18. § l) pont la) alpontjában meghatározott azonosító adato(ka)t,
f) a támogatásra való jogosultság kezdő és végső időpontját,
g) a támogatás havi összegét,
h) amennyiben az nem azonos a g) pont szerinti összeggel, akkor
a támogatás folyósításra kerülő összegét, azon hónapok megjelölésével, amelyekre tekintettel a folyósításra sor kerül,
i) a támogatás f ) pontban jelölt időtartamon belüli megszüntetése esetén a jogosultság végső időpontját.
(5) A települési lakhatási támogatással támogatott szolgáltatást
szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján nyújtó szolgáltató a támogatást az általa vagy megbízottja által kiállított számlában (részszámlában) havonta, illetve a számlakibocsátás gyakoriságához igazodóan, külön soron, a
számla végösszegének a támogatással való csökkentése révén érvényesíti. A szolgáltató a támogatást első ízben a (2) bekezdés
szerinti adatszolgáltatásnak a szolgáltatóhoz történő beérkezését
és feldolgozását követő első számlában érvényesíti.
(6) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában kerül érvényesítésre.
Amennyiben a különbözeti összeg a következő számlában teljes
mértékben nem jóváírható, azt a további számlá(k)ban a teljes
jóváírásig érvényesíteni kell.
(7) Azon személy részére, akinél készülék működik, a települési
lakhatási támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (a továbbiakban: kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is.
(8) A készülék leszerelése esetén a települési lakhatási támogatás
kódhordozó formájában történő nyújtását meg kell szüntetni.
(9) Ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltató váltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a
korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani.
18. § (1) A települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. Az egy fogyasztási egységre
jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és
a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(2) A települési lakhatási támogatás tekintetében fogyasztási
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egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(3) Ha a háztartás
a) (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(4) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(5) A települési lakhatási támogatás esetében a lakásfenntartás
elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre
jutó elismert havi költség összegét 2015. évben a Magyarország
2015. évi éves központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 64. § (2) bekezdésének a) pontja határozza meg, melyet e
rendelet alkalmazásában alkalmazni kell.
(6) A települési lakhatási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban
megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
19. § (1) A települési lakhatási támogatás egy hónapra jutó ös�szege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás
mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a)
pont szerinti mértéket meghaladja,
de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
(2) A (1) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
TM = 0,3-

J-0,5 NYM
NYM

*0,3,

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó
havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell
meghatározni.
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20. § (1) A települési lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani.
(2) A települési lakhatási támogatás egyszerre csak egy szolgáltatáshoz nyújtható.
(3) Az ellátás utólag, minden hónap 5. napjáig kerül folyósításra a szolgáltató részére.
(4) A települési lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(6) A települési lakhatási támogatást meg kell szüntetni, ha a jogosult elköltözik, vagy meghal, a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napjával.
12. Rendkívüli települési támogatás
21. § (1) Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként
a) tűzifa, vagy
b) élelmiszer, vagy
c) gyógyszer
formájában nyújtható.
(2) Élelmiszer formájában nyújtott rendkívüli települési támogatás esetén a segély összege a Szent László Völgye Segítő Szolgálat családgondozója részre kerül kifizetésre, melynek felhasználását a családgondozó 15 napon belül köteles számlával igazolni.
(3) Gyógyszer formájában nyújtott rendkívüli települési támogatás nyújtására az Deák Gyógyszertár Gyógyszer Kiskereskedelmi Kft.-vel kötött megállapodás alapján kerül sor.
13. Köztemetés
22. § (1) Az eltemettetésre köteles személy teljes egészében
mentesül a köztemetés temetési költségének megtérítési kötelezettsége alól, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem ös�szege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 100 %-át.
(2) Az eltemettetésre köteles személy 50%-ban mentesül a köztemetés temetési költségének megtérítési kötelezettsége alól, ha
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 15 %-át.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
24. § (1) Ez a rendelet 2018. november 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociálisról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete.
Becsei Andrásné
alpolgármester
a polgármester tartós távollétében
A rendelet kihirdetése megtörtént:
Baracska, 2018. október 26-án.

Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyző

Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyző
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Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
28/2018.(X.26.) önkormányzati rendelete
az avar és növényi hulladék nyílttéri
égetésnek szabályairól
Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
környezet általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ E rendelet alkalmazásában:
a) avar és kerti hulladék: falomb, faág, gally, cserje-és díszcserje ága és levele, szőlő, gyümölcsfa nyesedéke, kaszálék, fű, lábon
álló növényzet,
2.§ (1) Az avar és kerti hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról az ingatlan tulajdonosa, illetve amennyiben a tulajdonos és a
használó nem azonos, abban az esetben a használó köteles gondoskodni.
(2) Az avar és kerti hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról elsősorban komposztálás útján kell gondoskodni.
(3) Égetéssel a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett, nem komposztálhat (nem lebomló), illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl. baktériumos, vírusos, gombás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.
(4) A napi égetést szerdán 9-19 óra, vasárnap 15-19 óra közötti időszakban lehet végezni, kivéve pünkösd és húsvét vasárnap.
(5) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos!
3.§ (1) Avar és kerti hulladék kizárólag szélcsendes időben és
csak olyan helyen égethető, ahol az égetés a személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyezteti, és környezeti kárt nem okoz.
Az avar és kerti hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet
mellett, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával égethető el.
Az égetéssel, égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni kár nem
okozható és az égetés az emberi egészséget nem veszélyeztetheti,
a tüzelőanyag az emberi egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot nem tartalmazhat. .
(2) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti
hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és az eltüzelése
csak folyamatosan, kis adagokban történhet. A nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos. A
tüzelést végző túlzott füst-, illetve koromképződés esetén köteles
a tüzet eloltani és a levegőszennyezést megszüntetni.
(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös,
esős időben és erős szél esetén.
(4) Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékében lévő zöld növényeket (fát, bokrot) ne károsítsa. Amen�nyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye és hőtermelési hatáso-

kat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal
be kell fejezni.
(5) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő kerti
hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (különösen: műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, gyógyszermaradványt, egyéb veszélyes hulladékot).
(6) Avar és kerti hulladék égetési szándék esetén a szomszédokat
előzetesen tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az
égetés egy alkalommal maximum 2 óra időtartam lehet.
5. § (1) Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az
egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.
(2) Tilos az avar és növényi hulladék égetése vonalas létesítmény
(közút, vasút, töltés) mentén a létesítmény tengelyétől számított
100 méteren belül.
(3) Az avar és kerti hulladék közterületen történő égetése tilos.
(4) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.
(5) Az égetés alatt a tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző személy köteles gondoskodni. Az égetés
helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben
tartani, amelyekkel a tűz terjedése biztonsággal megakadályozható, a tűz eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy
legalább az adott tűz oltásához kellő mennyiségű vizet, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, villát, ásót vagy egyéb
kézi szerszámot.
(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást –
vízzel, földtakarással – meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a
tűzgyújtás végleges elhagyása előtt meg kell győződni.
6. § Tilos a nyílttéri égetés a hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején, illetve a füstköd-riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartamára.
Záró rendelkezés
1.§ Ez a rendelet 2018. november 1. napján lép hatályba.
Becsei Andrásné
alpolgármester
a polgármester tartós távollétében
A rendelet kihirdetése megtörtént:
Baracska, 2018. október 26-án.

Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyző

Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyző

Az önkormányzati rendeletek mellékletei letölthetők a www.baracska.hu honlapról
vagy elérhetőek az önkormányzati hivatalban.

2018. november

IDOBOLÓ
KÖnkormányzat

17

JEGYZÔI SOROK

AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK
ÉGETÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL
Az a tapasztalatom, hogy hiába több éves
már az avar és kerti hulladék égetéséről
szóló önkormányzati rendeletünk, még
mindig vannak félreértések annak értelmezésével és használatával kapcsolatban.
Tájékoztatom Önöket, hogy avart és kerti hulladékot kizárólag szerdai napon
9-19 óra, illetve vasárnap 15-19 óra közötti időtartamban lehet égetni.
Amennyiben nem lenne szabályozva ez
az időintervallum, egyáltalán nem, egész
évben egyetlen napon sem lehetne az
avart és a kerti hulladékot elégetni.
Ne tévessze meg Önöket az se, ha nincs
országos tűzgyújtási tilalom, mivel akkor
is csak és kizárólag a helyi rendeletben
meghatározott napokon és időtartamban
lehet avart és kerti hulladékot égetni.
Amennyiben országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, – amelyről Önöket a
honlapon, illetve a helyben szokásos módon külön tájékoztatjuk – akkor viszont
a helyi rendeletben meghatározott napokon és időtartamban sem lehet avart és
kerti hulladékot égetni.
Természetesen a helyi rendeletben engedélyezett napokon és időtartamban is figyelemmel kell lenni az aznapi időjárásra
és csak abban az esetben lehet tüzet gyújtani, ha annak feltételei baleset és károkozás mentesen fennállnak. Kérek mindenkit, hogy oltatlanul ne hagyjanak tüzet felügyelet nélkül, illetve úgy se hagyják azt ott, hogy nem győződtek meg alaposan arról, hogy azt alaposan eloltották.
Jön egy kisebb szél és begyújthatja a hamut, ami súlyos következményekhez is
vezethet, nem beszélve arról, hogy napokig csak bűzölög, szennyezve a környezetet, illetve bosszantva a szomszédos ingatlanokon élőket.
AZ ADÓZÓI MORÁLRÓL
A helyi adóhatóság vezetőjeként köszönetemet fejezem ki azon adózóinknak (örömünkre ők vannak többségben), akik a
2018. szeptember 17-i határidőre teljesítették adófizetési kötelezettségüket. Azokat, akik ezen kötelezettségüknek nem
tettek eleget, ezúton is tájékoztatom,
hogy az adóbehajtás folyamatos. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. tör-

vény 29. § (1) bekezdése alapján a végrehajtási eljárásban végrehajtható okirat a
fizetési kötelezettséget megállapító, véglegessé vált hatósági döntés, pontosabban
az adót kivető jegyzői határozat. Az adóhatóság tehát nem köteles külön felszólítani azon adózókat, akik határidőre nem
fizettek, az adót kivető határozat megalapozza a végrehajtási eljárás megindítását. Adóvégrehajtás indítható kezelt ös�szegre, kezdeményezhető a munkabér és
egyéb járandóságból történő letiltás, végrehajtás foganatosítható ingó vagyontárgyra (pl, gépjármű lefoglalás), ill. kezdeményezhető ingatlanra jelzálogjog, valamint végrehajtási jog bejegyzés.
Kérem, aki még nem kapott az adóvégrehajtás elrendeléséről eddig tájékoztatást,
ne üljön a karosszékébe, minél hamarabb, önként teljesítse adófizetési kötelezettségét, nehogy meglepődjön, hogy pl.
munkabére kevesebb lett, vagy személygépkocsiját kivonták a forgalomból.
Az önkéntes, határidőn túli befizetésnek
is van előnye, minél előbb fizetjük be, annál kevesebb késedelmi pótlékot kell fizetni, illetve tudni kell, hogy a végrehajtási szakaszban már egyéb költségek is
rárakódnak az alapként kivetett adó ös�szegére.
KÖZTERÜLETRE KITETT TÁRGYAKRÓL
Ezúton is felhívom az állampolgárok figyelmét, hogy a közterületet kövekkel,
bokrokkal, és egyéb tárgyakkal nem lehet lekeríteni, annak használatát helyi jogszabályok írják elő. Az ingatlanok
előtti közterületen csak külön engedél�lyel lehet bármilyen tárgyat elhelyezni.
Az engedély nélkül kihelyezett tárgyak
ellenőrzésére nagy hangsúlyt fektetünk,
ezért kérem, aki most magára ismer, a hatóság ráhatása nélkül, önként távolítsa el
az ingatlana előtti közterületen, engedély
nélkül elhelyezett tárgyakat!
A KÓBOR EBEK BEFOGÁSÁRÓL
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
a közterületre kiszabadult ebek befogását
szigorúbban intézzük, azonnal kihívjuk a
befogó szervezetet, aki az ebet Székesfehérvárra szállítja. A befogó szervezet az
ebet a rájuk vonatkozó szabályok szerint
egy ideig tartja, a tartás költségeit azon-

ban az eb tulajdonosának kiszámlázza,
majd a tartási idő lejártával az ebet örökbe adhatja. Kérem, vigyázzanak a saját
kutyáikra, akadályozzák meg, hogy azok
a közterületre – akár egy véletlenül nyitva hagyott kapun, vagy a kerítésen egy
észre nem vett nyíláson keresztül – kijuthassanak.
Tudják, már többször leírtam, nem az
eb a hibás, ha a közterületre ki, vagy a
szomszédba át tud jutni, hanem a gazdi, hiszen az ő kötelezettsége és felelőssége gondoskodni az eb zártan tartásáról.
KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSE
A kutak engedélyeztetésével kapcsolatban alább közöljük a Kormány szándékát tartalmazó sajtócikket azzal, hogy a
témát érintő változásról a KIDOBOLÓ
következő számaiban adunk részletes tájékoztatást, illetve a várható jogszabályváltozás lényegéről, az engedélyeztetési
eljárás menetéről is írunk.
„További türelmi időt javasol a kormány a
fúrt kutak bejelentésére
2018. október 20. 16:05
Benyújtotta a kormány a fúrt kutakra vonatkozó engedélyezési moratórium meghosszabbítására irányuló javaslatát az Országgyűlésnek. A kormány vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítására irányuló javaslatával, az eredetileg
2018. december 31-ig tartó türelmi időt
hosszabbítaná meg.
A javaslat értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az, aki
engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően
létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt és annak
fennmaradási engedélyét 2020. december
31-ig kérelmezi. A moratórium meghos�szabbítása nemcsak a házi vízigény kielégítésére szolgáló kutakat érinti, hanem a mezőgazdasági öntözési célt szolgáló fúrt kutakat is. A legalizált mezőgazdasági hasznosítású kutak tulajdonosai európai uniós vidékfejlesztési pályázatokon is elindulhatnak.
A jelenleg hatályos jogszabályok alapján
azon engedély nélküli kutak, amelyekre az
engedélyt 2018. december 31-ig megkérik,
mentesülnek a vízgazdálkodási bírság, valamint az igazgatási és szolgáltatási díjak
alól.
Kormányzati szándék továbbá, hogy
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az újonnan létesítendő kutak engedélyezése, valamint a már meglévő illegális kutak fennmaradására irányuló eljárás a jövőben az állampolgárok számára a lehető legegyszerűbb, leggyorsabb és
legköltséghatékonyabb folyamat legyen.
E cél megvalósítása érdekében aktív kormányzati munka zajlik a Belügyminisztérium és az Agrárminisztérium együttműködésében, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai bevonásával.
(AM Sajtóiroda)”

TÁJÉKOZTATÁS A KÉMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN
A fűtési szezon kezdetén mindig felhívjuk a figyelmet a gázkazánok kéményeinek karbantartására és a szénmonoxidmérgezés veszélyeire, most azonban a fatüzeléshez falazott kémények karbantartásának fontosságára emlékeztetjük
Önöket.
A hosszabb időn át tartó, rendkívül hideg idő miatt természetesen több fát égetünk, de ez a két hatás egy elhanyagolt
kéményben ugyanilyen természetesen vezethet koromtűzhöz is. A megnövekedett
huzathatás és az intenzív fatüzelés mi-

2018. november

att a korom gyorsabban lerakódik a kémény falán, leszűkítve a kürtőt. A leszűkült kürtőben a hőmérséklet megnövekszik, míg a kéményben lehűlő vízgőz és
égéstermékek lecsapódása kátrányos réteget alakít ki, amely képes meggyulladni.
Ügyeljenek a kémények állapotára, ha
problémát tapasztalnak – de évente egyszer mindenképp – ellenőriztessék kéményseprővel!
(forrás: http://fejer.katasztrofavedelem.hu)
Kéményseprő elérhetősége:
06-70 265-44-52
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyző

FA LU H Á Z

Ôrizd a lángot!

Fénykép: Koppán Viktor
Megjelent a Fejér Megyei Hírlapban 2018. október 24-én. A baracskai megemlékezésről megjelent tudósítást főszerkesztői engedél�lyel közöljük. Szerzője: Bokros Judit újságíró.
Az 1956-os forradalom után kivégzett orvostanhallgató, Tóth Ilona sorsát bemutató előadással emlékeztek meg a faluban a
62 évvel ezelőtti eseményekről.
Rendhagyó módon ünnepelték október 23-át a baracskaiak: a faluházban a
Baracskai Dráma Klub kedden mutatta be először az Őrizd a lángot! című darabjukat. A Kupi Gábor vezette, színjátszás mellett elkötelezett ﬁatalokból álló
csoport nagy vállalkozása a 24 évesen elhunyt 56-os mártír, a budapesti Tóth Ilo-

na történetének bemutatása volt. A rendező azzal indokolta korábban választásukat: a ﬁatal nő sorsa, neve országosan kevéssé ismert, ezen is szeretnének változtatni, őt pedig megfogta egy korábbi fővárosi előadás. Úgy gondolta, a drámaklubbal is feldolgozzák a komoly témát.
Tóth Ilonát 1957 júniusában végezték ki,
szervezkedésben való részvétel és gyilkosság vádjával. Az orvosnak készülő, elhivatott ﬁatal nő az 1956-os forradalom idején először ápolónőnek jelentkezett, no-

vember elején viszont kórházi részlegvezető lett. A későbbi vád szerint ő és két
társa ellátás helyett orvosi eszközökkel
megölt egy rakodómunkást, akit álruhás
ÁVH-s besúgónak véltek. A kötél általi
halált koncepciós per végén szabták ki rá
(bár van olyan nézet, amely szerint Tóth
Ilona valóban megtette azt, amivel vádolták – olvasható több forrásból).
A drámaklub zenés előadásban – a dalokat Bácskay Zsolt és Horváth Tamás jegyzik – mutatja be a mártír Tóth Ilona sorsát
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a hivatás melletti elköteleződéstől kezdve
a kivégzés előtti pillanatokig. A többségében ﬁatal szereplők nagy lelkesedéssel játszanak és énekelnek a darabban, amelyben alig – csupán az elején és a vége felé
– van prózai rész. Hallhatjuk Ilona vallomását arról, hogy az emberek gyógyításának szeretné szentelni az életét.
Humorral fűszerezett betekintést nyerhetünk az egyetemisták szocialista nevelésébe, megjelenik egy hajszálvékony szerelmi szál is, majd eljutunk a forradalmi
napokig, amelyben kezdetben egyként
vesz részt az ifjak közössége. Bekövetkezik azonban az említett haláleset, árulás
történik, s máris megvan az alap Ilona elfogására, alaptalan megvádolására. A nőt
kényszervallatásnak vetik alá, amelynek
ellenáll, de édesanyja javaslatára, a vélt,
jövőbeli szabadulás reményében mégis
aláírja a vallomást.
Az előadás szép záró képében a szereplők
gyertyákkal vonulnak föl a színpadra, fölmutatva Tóth Ilona arcmását.
A népes közönség hálás vastapssal jutalmazta az ünnepi előadást.
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Fotók: Bracskai Dráma Klub

Fájó szívvel fejezzük ki
köszönetünket mindazoknak,
akik szeretett Édesapánk,
GÓDOR LÁSZLÓ temetésén
részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, gyászunkban
együttérzésükről biztosítottak.
A gyászoló család
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Éppen Péntek
Az Éppen Péntek Klub túrán jól érezték magukat kicsik és nagyok:
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Süssünk, süssünk édeset vagy sósat.

november 24-én, 15 órától

várjuk a süteményeket és a készítőiket
családjukkal együtt a Faluházba.
Nevezni az élelmiszerboltokban lehet.

Minden érdeklődő
süteménysütőt vár
a Nyugdíjas Klub
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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: december 1., 2., 22., 23.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.................................(25) 505-790
Martonvásár: december 8., 9., 29., 30.
2462 Martonvásár, Budai út 11...........................(22) 569-146
Ráckeresztúr: november 24., 25., december 15., 16.
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.
A kezelések telefonon egyeztetett időpont alapján történnek:
.........................................................................(30) 238-1002
Előre egyeztetett időpont nélkül az alábbi időpontokban várjuk
önöket: hétfő: 9-12, szerda: 14-17, csütörtök: 9-12

Impresszum

Fogászati ügyelet
Helye: Érd, Budai út 3., fsz 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 órától 16 óráig rendelőben, 16 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
Gyermek rendelés
Hétfő
12–13.30 óra
Kedd
10–11 óra
Szerda
13–14 óra
Csütörtök
10–11 óra
Péntek
9–10 óra

Felnőtt rendelés
13.30–16 óra
8–10 óra
14–16 óra
8–10 óra
8–9 óra

Kiegészítő vizsgálatok (vérvétel, EKG, injekciók)
Hétfő
8–10 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
körzeti és gyermek szakápoló
körzeti szakápoló
Dr. Kolumbán Családorvosi Bt.
Telefon: (30) 395-4044, (22) 950-388

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 adathor
dozón a fenti időpontig juttassák el a szerkesztőségbe. Lapzárta után a szerkesztőségbe eljuttatott írásokat nem áll módunkban megjelentetni.

Lapzárta: 2018. november 29. | Várható megjelenés: 2018. december 13.
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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
Ingyenesen hívható „Telefontanú” ...................06-80-555-111
Központi segélyhívó:...........................................107 vagy 112
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:............................................................(22) 569-280
Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
2462 Martonvásár, Budai út 1.
Szociális ügyek:...................................................(22) 795-867
Hatósági ügyek:...................................................(22) 795-855
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8–12 és 13–16 óráig,
kedd: 8–12 óráig, szerda: 8–12 és 13–17 óráig,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8–12 óráig
Gyámügyek:........................................................(22) 569-288
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8–12 és 13–16 óráig, kedd:
nincs ügyfélfogadás, szerda: 8–12 és 13–17 óráig,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8–12 óráig
• Ercsiben a Fő u. 20. szám alatt....................(25) 515-617
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8–12 és 13–16 óráig, kedd:
nincs ügyfélfogadás, szerda: 8–12 és 13–17 óráig,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás, péntek: nincs ügyfélfogadás

Foglakoztatási Osztály
2451 Ercsi Fő u. 34.............................................(25) 520-750
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8–12 és 13–16 óráig,
kedd: 8–12 óráig, szerda: 8–12 és 13–17 óráig,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8–12 óráig
• Martonvásáron a Budai út 1. szám alatt
hétfőnként és csütörtökönként 9.30–11.30-ig
Kormányablak
• 2462 Martonvásár, Budai út 1..........................(22) 460-081
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 7–17 óráig, kedd: 8–15 óráig,
szerda: 8–16 óráig, csütörtök: 8–18 óráig, péntek: 8–12 óráig
NAV ügyintéző....................................................(22) 795-370
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8–12 óráig, szerda: 8–12 óráig,
csütörtök 8–12 és 13–17 óráig, péntek: 8–12 óráig
• 2451 Ercsi, Fő u. 27.........................................(25) 515-607
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 7–17 óráig, kedd: 8–12 óráig,
szerda: 8–16 óráig, csütörtök: 8–18 óráig, péntek: 8–12 óráig
E-on ügyfélfogadási iroda
Kápolnásnyék, Tó u. 20.
Nyitva tartás: kedden 13–18 óráig, csütörtökön 8–12 óráig
Velencei-tavi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.
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: 9–9.30, szerdán: 9–9.30 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
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800 Ft

Hagyományos halászlé
+ belsőség

Ünnepi sültes tál

1100 Ft
500 Ft

1500 Ft/fő

Megrendelését
december 22-ig minden
nap 19 óráig leadhatja
a 06-31-785-3915
telefonszámon.
A megrendeléseket a
megbeszélt időpontban
december 23-án
19 óráig vagy december
24-én 14 óráig veheti át.
Az ár tartalmazza a
csomagolás és kiszállítás
költségét is Baracskára.
Egyéb információért
kérjük, hívja a

06-31 785-3915
telefonszámot.
Üzletünk
december 25-26 -án
zárva tart.

Töltött káposzta

1200 Ft

