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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 2018. november 29-i ülésen nem
vett részt Boriszov Zoltán polgármester és Pintérné Bernyó Piroska képviselő.
A Martonvásári Járási Hivatal részéről
Dr. Szabóné dr. Militár Ágnes volt jelen.
Az ülésen tárgyalt napirendek és meghozott döntések:
– Elfogadásra került a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti eseményekről szóló tájékoztató.
– Felülvizsgálatra került a községi címer és zászló alapításáról, használatának
rendjéről, valamint elismerések alapításáról szóló rendelet; a nem közművel ös�szegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet; a talajterhelési díj szabályairól
szóló rendelet; a településkép védelméről
szóló rendelet és az üzletek éjszakai nyitva tartásáról, a felügyeleti díjról, valamint
az üzletek működésével összefüggésben
elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről szóló önkormányzati rendelet.
– Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálata a
decemberi ülésre került elnapolásra.
– A Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatára döntés született a helyben központosított közbeszerzési eljárások részletes szabályairól szóló 12/2015.(V.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
– Módosításra került a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet.
– Megtárgyalásra és módosításra került a
Baracska község Önkormányzata, a Baracskai Polgármesteri Hivatal és a Baracskai Bóbita Óvoda 2018. évi költségvetésének I-III. negyedévi időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatója.
– Módosításra került az önkormányzat
2018. évi közbeszerzési terve, 2018. évi
belső ellenőrzési terve és elfogadásra került a 2019. évi belső ellenőrzési terv.
– Megindításra került a „Baracska község közigazgatási határain belül menetrend szerinti autóbusz közlekedési hálózat működtetése 2019.” tárgyú közbeszerzési eljárás. Az eljárás lefolytatására a budapesti székhelyű Borsa Blanka Kft-t kapott megbízást.

– Hozzájárult testületünk a fogorvosi tevékenység folytatására irányuló praxisjog
változáshoz.
– Határidők végett módosításra került a
Baracskai Bóbita Óvoda épületenergetikai
korszerűsítése műszaki ellenőri feladatainak ellátására kötött megbízási szerződés.
– Jutalmazási keret került megállapításra
a Baracskai Bóbita Óvoda alkalmazottai,
a védőnő és az önkormányzat fizikai állományú dolgozója számára.
– Az alpolgármester módosított tiszteletdíjának folyósítása 2018. december 31-ig
került meghatározásra.
– Karácsonyi ajándékozásra gyermekenként 2.000,- Ft összegű támogatás biztosításáról született döntés a Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskolába járó tanulók és a Baracskai Bóbita Óvodába járó
gyermekek részére.
– Felhatalmazást kapott az alpolgármestert, hogy a Baracskai Polgármesteri Hivatal meghibásodott gázkazánjának cseréjével kapcsolatos munkálatokat – árajánlata alapján - a tárnoki székhelyű T. Generál Kft-vel végeztesse el.
– Képviselő-testületünk egyetértett a
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsának 26/2018.
(X.25.) határozatával, miszerint a Társulás által ellátott feladat és hatáskörök közül törlésre kerülnek a főépítészi feladatok. Jóváhagyásra került a Társulási megállapodás módosítása és egységes szerkezetbe foglalása.
– Nem került jóváhagyásra az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft. Társasági szerződésének
módosítása.
– Képviselő-testületünk támogatta Ercsi
Város Önkormányzatának jogszabálymódosítási javaslatát, melyet az illegális
hulladék elhelyezés visszaszorításával kapcsolatosan kezdeményezett.
– Testületünk tudomásul vette a Bursa
Hungarica pályázatok elbírálásáról adott
PIT Bizottsági tájékoztatót, miszerint 7
fő felsőoktatási intézményben tanuló fiatal számára került megállapításra önkormányzati támogatás.
– Képviselő-testületünk
megtárgyalta a közvilágítás korszerűsítésére érkezett
ajánlatot és úgy határozott, hogy Baracska közvilágításának korszerűsítését ké-

sőbbi időpontban kívánja megvalósítani,
ezért annak tárgyalását a képviselő-testület 2019. II. félévi üléstervébe ütemezi be.
– Úgy határozott testületünk, hogy a
Templom u. 19. szám alatt épült tornaterem tűzjelző berendezésének kiépítését
2.216.216 Ft + áfa összegű ajánlata alapján a kecskeméti székhelyű Egresi Mérnökiroda Kft-től rendeli meg.
– A képviselő-testület felhatalmazta az alpolgármestert, hogy a Baracskai Bóbita Óvoda hűtő-fűtő berendezésének karbantartására – ajánlata alapján – a budapesti székhelyű Szalai Klíma Kft-vel kössön szerződést.
– A kisállat börze tartásához hely biztosítására érkezett kérelmet megismerte testületünk és felkérte a jegyzőt, hogy a januári testületi ülésre készítse el a kisállat
börze tartásának feltételeire vonatkozó
előterjesztést.
– Zárt ülésen az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére benyújtott pályázatok kerültek véleményezésre, majd tagság megszüntetésének lehetőségéről, környezetvédelmi szakértői vélemény kérdésében és személyi ügy tekintetében született határozat.
A 2018. november 30-i közmeghallgatáson nem vett részt Boriszov Zoltán polgármester, Dr. Herczeg József képviselő és
Pintérné Bernyó Piroska képviselő. A lakosság részéről 3 fő volt jelen.
Első napirendi pontként a 2018. évi feladatok ellátásáról történt beszámolás. Elhangzott, hogy az átgondolt, takarékos
gazdálkodásnak köszönhetően biztosított
volt az intézmények zavartalan működése, a kötelező feladatok ellátása és jelentős
volt a fejlesztésre fordított összeg. Ismertetésre kerültek a bevételi források, köztük az adóbevételek és a jelentősebb kiadások. Tájékoztatásul elhangzott, hogy
az év során három nagyobb beruházás
történt a településen, melyek megvalósításával fejlődött, gyarapodott a község
vagyona, korszerűsödött az ellátás. A tornaterem megépítéséhez 337 millió forint
volt a kormányzati támogatás, az önkormányzati önrész 27 millió forint, amit
20 millió forint hitel felvételével tudtak
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biztosítani. Az óvoda energetikai korszerűsítésére 84 millió forint volt a pályázati támogatás, ezt 22 millió forinttal kellett kiegészítenie az önkormányzatnak.
15 millió forint pályázati összeggel és
9,5 millió forint önkormányzati önrész
hozzáadásával került felújításra a Kertész és Rózsa utca útburkolata valamint
a Kossuth Lajos utcai járda egy jelentős
szakasza.
A második napirendi pontban a 2019. évi
feladatokról, tervekről szólt a tájékoztató.
Elsődleges szempont továbbra is az intézmények zavartalan működése és a kötelező feladatok ellátása. A fejlesztésekre vonatkozó konkrét döntések meghozatalára a költségvetési bevételek függvényében kerülhet sor.
A harmadik napirendi pontban közérdekű lakossági hozzászólások történtek. Elhangzott a Széchenyi u. 35. számú ingatlanhoz felvezető út javításának igénye és
az, hogy több utcában is kátyúzásra lenne
szükség. Felmerült a Széchenyi utca vízelvezetési problémája és a Széchenyi utcában zajló, lakosságot zavaró gépjárműves közlekedési morál. Ismét probléma-

ként felvetődött fel a temető kedvezőtlen
nyitva tartása.
A 2018. december 13-i ülésen nem
vett részt Boriszov Zoltán polgármester,
Csapó András képviselő és Tóthné Dr.
Kolumbán Ottilia képviselő.
Az ülésen tárgyalt napirendek és meghozott döntések:
– Felülvizsgálatra került az ebrendészeti
hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet és úgy határozott a testület, hogy
nem változtat a jelenlegi díjtételeken,
így csak a rendelet bevezető rendelkezései módosultak. (A rendelet e lapszámban
megtalálható.)
– Módosításra került A szociális ellátásokról szóló 25/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet. (A rendelet e lapszámban megtalálható. A 25/2018. (X.26.)
önkormányzati rendeletet a Kidoboló novemberi számában található.)
– Elfogadásra került a képviselők 2018.
évi beszámolója és a képviselő-testület
2019. I. félévi munkaterve. (E lapszámban olvashatók.)
– Ismét napirendre került az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ
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Nonprofit Kft. társasági szerződésének
módosítása, illetve egységes szerkezete,
melynek jóváhagyását elutasította testületünk.
– Értékelésre kerültek a „Baracska Község
közigazgatási határain belüli menetrend
szerinti autóbusz hálózat működtetése
2019. tárgyú” ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatok. Mivel 480,- Ft/km-es ajánlatával a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. adta a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlatot, a pályázat nyerteséül a Zrt. került kihirdetésre.
– Elfogadásra került a tornaterem tűzjelző rendszerének távfelügyeletére vonatkozó szolgáltatási szerződés tervezete. Felhatalmazást kapott az alpolgármester a szerződés megkötésére.
– Elutasításra került egy részletfizetési teljesítéssel történő telekvásárlási kérelem.
– Egyebekben a tornaterem fűtésének és
gázellátásának helyzetéről hangzott el tájékoztató
– Zárt ülésen személyi ügyekben és megyei kitüntető címek, díjak adományozásának lehetőségéről folyt a tanácskozás.
Becsei Andrásné
alpolgármester

Képviselôi beszámolók
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 32. § -a szerint a képviselő köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről. Baracska Község Önkormányzata képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
37/2018. (XI.30.) rendeletének 46. §-a alapján a települési

képviselő e tájékoztatási kötelezettségének írásbeli beszámolás útján tesz eleget, melyet közölni kell az önkormányzat honlapján, valamint a Kidoboló című önkormányzati
helyi lapban. A képviselő az írásbeli beszámolóját a december havi soros ülésre terjeszti be. A 2018. december 13-i
képviselő-testületi ülésre minden képviselő beterjesztette
beszámolóját, melyeket az alábbiakban olvashatnak:

Beszámoló a 2018. évben végzett
képviselői – alpolgármesteri tevékenységről

A beszámoló készítéséig 16 nyilvános és 5 zárt képviselő-testületi ülést tartottunk. A Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság 15 nyilvános és 6 zárt ülést tartott. Önhibámon kívül egy telefonon összehívott rendkívüli testületi ülésen
nem tudtam részt venni, azon kívül minden PIT Bizottsági ülésen is jelen voltam.
Nagyon fontosnak vélem a lakossággal való kapcsolattartást.
Idén is heti rendszerességgel tartottam fogadóórát, habár sokkal
többször kerestek egyéb időpontokban, de mindig megadtam a
lehetőséget, hogy kérdéseikre választ kapjanak az állampolgárok,
vagy elmondhassák kéréseiket, panaszaikat melyek orvoslásában
önkormányzati intézkedés szükséges.
A Kidoboló című önkormányzati lapban folyamatosan tájékoz-

Tisztelt Választópolgárok!
Nyolcadik éve kitartóan végzem képviselői és alpolgármesteri tevékenységemet azzal a szándékkal, hogy döntéseimmel Baracska település fejlődését és ebből következően az itt élő lakosság életkörülményeit is kedvezően segítsem.
Az idei esztendőben jelentős feladat hárult rám azzal, hogy 6
hónapnyi időtartamig az alpolgármesteri feladatok mellett a távollévő polgármester feladatkörét is elláttam úgy, hogy közben
folyt az óvoda energetikai korszerűsítése és a tornaterem építése.
Képviseltem önkormányzatunkat, szerveztem az önkormányzati munkát.
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tatást adtam a testületi döntésekről, megosztottam a lakosság
számára is fontosnak vélt információkat. Szerveztem a mobilbuszos helyi tüdőszűrést, melyet több mint 200 baracskai vett
igénybe.
A környezetvédelemmel, a település rendjével, tisztaságával
mindig is kiemelkedően foglalkoztam. Így volt ez 2018-ban is.
A tiszta, igényes közterületi rend megteremtése érdekében szerveztem, irányítottam a közfoglalkoztatottak munkáját. Gondoskodtam róla, hogy a képviselő-testület döntése alapján a jó tájékoztatás végett megfelelő utcanévtáblázás legyen és a biztonságos közlekedés érdekében egyértelmű közlekedési táblák kerüljenek kihelyezésre.
Néhány civil szervezet és szerveződés virágzó közösséget épített.
Programjaik jó színt hoztak a falu életébe. Mindig szívesen tettem eleget meghívásuknak, sok emlékezetes rendezvényen vettem részt.

Képviselői beszámoló

Képviselői munkámat a PIT (Pénzügyi-, Informatikai és
Településfejlesztési) Bizottság elnökeként – immár 8. éve –
végzett tevékenységem tette ki nagyrészt ebben az évben is.
2018-ban – mint eddig mindig - az aktivitás jellemezte a lakosság által rám bízott képviselői munkámat.
A vezetésem alatt működő PIT Bizottság havonta ülésezett.
Ebből csak 2 alkalommal hiányoztam december közepéig. A
nyilvános bizottsági ülések jegyzőkönyvei az önkormányzat
honlapján (www.baracska.hu) megtalálhatóak, ennek alapján
képviselői munkámról részletes képet kaphat minden érdeklődő, így a lakosság is.
Ebben az időszakban több mint 200 bizottsági határozatot
hoztunk. Köszönöm a két bizottsági tag (dr. Mayer András
és Csapó András képviselők) aktív, felelősségteljes munkáját, melynek köszönhetően többségében valamennyi javaslatunkat támogatta a képviselő-testület. Ebben az évben is
jellemző volt, hogy a PIT Bizottsági üléseket azok a képviselők is megtisztelték jelenlétükkel, akik nem bizottsági tagok. Ötleteikkel, véleményükkel, javaslataikkal sokszor segítették munkánkat. Minden ülésre mélyrehatóan felkészültem, a rendelkezésemre álló információk alapján alakítottam
ki javaslatomat, s mint elnök, de mint képviselő is a falu érdekében hoztam meg döntéseimet, mely előtt észérvekkel meggyőzhető voltam, s amennyiben szükséges volt, kompromis�szumra törekedtem.
Mint már említettem, az elnöki tevékenységem a PIT Bizottsági jegyzőkönyvekből megismerhető, csakúgy mint a képviselői munkám is a fenti honlapon található testületi ülések
jegyzőkönyveiből. Azonban szeretném kiemelni, hogy egész
évben a felelősségteljes gazdálkodás figyelemmel kísérése volt
az elsődleges célom. Két nagy beruházás is zajlott ebben az
évben, melyek ugyan az EU, valamint a Kormány által támogatottak voltak, azért kemény tízmilliókat kellett hozzátenni
az önkormányzat költségvetéséből is.
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Összegzésként elmondhatom, hogy ebben az évben is részese
voltam Baracska fejlesztésének. Az óvodás korú gyermekek egy
korszerűbb, szebb óvodában készülhetnek fel az iskolai életre.
Az iskolai tanulók tágas új tornateremben javíthatják állóképességüket, fejleszthetik izmaikat és turbózhatják önbizalmukat. A
felújított utcák, járdák biztonságosabbá teszik a közlekedést rajtuk. A faluközpontba gépkocsival érkezők számára biztosított
a parkolási lehetőség. A közművelődési közösségi színtér (Faluház) minden korosztály programjához tud helyet, művelődési,
szórakozási lehetőséget nyújtani.
Köszönöm mindazoknak, akik segítették munkámat Baracska
közösségének szolgálatában.
Becsei Andrásné

Ezért bizottsági elnöki, valamint képviselői munkámat is az
ésszerű takarékosság vezette, már a költségvetés készítésekor
is. Minden javaslatomnál, szavazásomnál, a többség, a falu
érdekét néztem, s emiatt sokszor egyén érdekek (plusz bérek,
plusz juttatások elmaradása, stb.) sérültek. A gondos gazdálkodásnak azonban meglett az eredménye. Tudtunk pénzt fordítani többek között a szociális tűzifa akcióra, a Civil Alapból
nagyon sok civil szervezet támogatására, egy megfelelő méretű parkoló kialakítására a falu központjában, a kulturált utcatáblákra, tájékoztatókra, a hagyományos Falunapra, a felsőoktatásban tanuló diákok megsegítésére a Bursa Hungarica
Ösztöndíj programmal, az idősek napi kis adományra.
Emellett befejeződött mindkét projekt, s előteremtettük a
plusz pénzeket is. Az óvoda energetikai korszerűsítése november végére fejeződött be, a nagyon sokunk által már évtizedek óta várt tornaterem átadására pedig december közepén kerül sor. Természetesen van még a jövőre vonatkozó feladatom a Bizottságban, s mint képviselőnek is. Többek között a Széchényi utca vízelvezetési problémája még nem oldódott meg véglegesen. Ezzel még a továbbiakban is szükséges foglalkoznunk, s a lehetőségeinkhez mérten megoldást találnunk.
Az üléseken kívül amikor tudtam részt vettem Baracska község rendezvényein is, melyek igen színvonalasak.
Beszámolóm végén szeretném megköszönni mind a képviselőtársak, mind az Önkormányzat dolgozóinak a munkáját,
mellyel segítségemre voltak ebben az évben is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi beszámolómat elfogadni szíveskedjen!
Baracska, 2018. december 9.			
Pintérné Bernyó Piroska
önkormányzati képviselő
Pénzügyi-, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság elnöke

2019. január
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Tisztelt Választópolgár!

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

Képviselői beszámoló

Megint eltelt egy év. Itt a számadás ideje. Ebben az évben
is, mint előtte minden évben, részt vettem testületi üléseken, közmeghallgatáson, melyen sajnálattal tapasztaltam,
hogy nagyon érdektelenek a faluban lakó emberek.
Részt vettem az óvoda és iskola műszaki átadásán. Hivatalos voltam az óvoda hivatalos átadójára, melyen szívesen vettem részt. Büszkék lehetünk, hogy ilyen szép intézménnyel bővült községünk. Gratulálok a dolgozóknak ezúton is a sok munkáért, amit belefektettek, hogy a jelenlegi és a leendő óvodások kulturált, szép környezetben tölthessék óvodás éveiket.
Részt vettem községi ünnepségeken, melyek színvonalasan megrendezett programok voltak. Itt szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik ezeknek a programoknak a szervezésében részt vettek. Dicséret illeti őket,
hogy időt nem sajnálva állították össze a műsorokat.
Idén megint felállításra került a Faluház előtti területen a
község fenyőfája, amiben szintén részt vettem. Szeretném
megköszönni a felajánlást.
Többször telefonon és személyesen egyeztettem képviselő
társaimmal az aktuális, megoldásra váró feladatokat. Meghallgattam a hozzám kéréssel, panasszal forduló lakosokat,
és megpróbáltam segítségükre lenni.
Továbbiakban is megpróbálok mindent megtenni azért,
hogy községünk szépüljön és községben lakó emberek
büszkék lehessenek kicsiny falunkra.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Csapó András
képvieslő
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Képviselői beszámoló

Rendszeresen és aktívan vettem részt a képviselőtestület
és a Pénzügyi Informatikai és Településfejlesztési Bizottság munkájában. A Bizottság elnökének távollétében vezettem az üléseket. Az előterjesztések elkészítéséhez többször egyeztettem polgármesterrel, alpolgármesterrel, jegyzővel, képviselőtársaimmal, velük többször helyszíni bejárásokat végeztem
Mindenkinek békés, karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok, hozzá sok
jó egészséget!
Tisztelettel:
Dr. Mayer András

Képviselői beszámoló

Ami tőlem telt 2018-ban, képviselőként is megtettem.
Képviseltem a baracskai lakosok érdekeit, mindig a legjobb belátásom szerint szavaztam. Tettem, ami tőlem a
legjobban telt. Díszpolgári címre idén is volt javaslatom,
ez alkalommal sem lett meg a többségi szavazat. Ennek
ellenére hiszem és vallom, hogy sok értékes ember él és
dolgozik községünkben, akikre méltán büszkék lehetünk!
Orvosi hívatásom és képviselői munkám összefonódik, ismerem a betegeim gondját-baját, rálátok életükre, döntéseimnél ez meghatározó.
Szívügyem továbbra is az újonnan beköltözöttek segítése,
közösségbe való integrálása, egy élhetőbb faluközösség kialakítása. A tettek embere vagyok, nem a szavaké.
Tóthné dr. Kolumbán Ottilia

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
06-20 806-4735 mobil telefonszámon, illetve
ügyfélfogadási időben személyesen lehet.
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2019. január

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
2019. I. félévi munkaterve
Ülés napja: 2019. január 31. (csütörtök), 17.00 óra
Napirendi pontok:
1. Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének
tárgyalása (a költségvetés elfogadásához szükséges döntések
meghozatala)
2. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének megállapítása
3. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
4. A civil szervezetek részére pályázati felhívás aktualizálása, új
pályázat esetleges kiírása
5. A 2019. évi községi és Faluházi programok jóváhagyása
6. A polgármester előző évi, igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása
7. Az óvodai nyitvatartási idő felülvizsgálata
8. Egyebek
Ülés napja: 2019. február 28. (csütörtök), 17.00 óra
Napirendi pontok:
1. A Civil Szervezetek beszámolóinak tárgyalása (2018-ban aláírt Támogatási szerződések alapján)
2. A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
3. Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról
4. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
5. Falunapi programok összeállítása
6. Egyebek
Ülés napja: 2019. március 28. (csütörtök), 17.00 óra
Napirendi pontok:
1. A helyi közbeszerzési szabályzat szükség szerinti felülvizsgálata és az éves közbeszerzési terv jóváhagyása
2. Falunap megszervezésének előkészítése
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadása
4. Egyebek

Ülés napja: 2019. április 25. (csütörtök), 17.00 óra
Napirendi pontok:
1. A Szent László Völgye Segítő Szolgálat településünkön 2018.
évben végzett munkájának értékelése
2. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
3. Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadása
4. Az önkormányzati vagyonállapotról szóló tájékoztató megvitatása
5. Az önkormányzati bérlakások bérleti díjainak szükség szerinti felülvizsgálata
6. Beszámoló a rendőrkapitányság 2018. évben végzett munkájáról
7. A település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
tűzoltósági beszámoló elfogadása
8. Az önkormányzati társulásokról szóló beszámolók elfogadása
9. Egyebek
Ülés napja: 2019. május 30. (csütörtök), 17.00 óra
Napirendi pontok:
1. Baracska Közéletéért Emlékérem adományozása
2. Lakástámogatási kérelmek elbírálása
3. Éves összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
4. Beszámoló az adóztatási tevékenységről
5. Beszámoló a védőnői szolgálat munkájáról
6. Beszámoló a háziorvosi szolgálatok munkájáról
7. Beszámoló a fogorvosi szolgálat munkájáról
8. A szünidei gyermekétkeztetés (nyári szünet) biztosításának
megtárgyalása
9. Egyebek
Ülés napja: 2019. június 25.(csütörtök), 17.00 óra
Napirendi pontok:
1. A képviselő-testület II. félévi munkatervének elfogadása
2. Beszámoló a Baracskai Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról
3. Egyebek

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
38/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelete

az ebrendészeti hozzájárulásról

Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 49. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

2019. január

1.§ A rendelet hatálya arra az
ebtulajdonosra terjed ki, aki Baracska
község közigazgatási területén ebet tart.
2.§ Az éves ebrendészeti hozzájárulás
mértéke:
a) veszélyes eb vonatkozásában ebenként:
20.000 Ft,
b) egy eb tartása esetén díjmentes,
c) k ét eb tartása esetén a második eb esetén: 2.000 Ft,
d) három vagy annál több eb tartása
esetén a harmadik ebtől ebenként:
3.000 Ft.
3.§ A 2. § c) és d) pontja szerinti ebek
számába az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a
továbbiakban: Ávt.) 42/C. § (4) bekezdése szerinti mentességet élvező kutyafajták
egyedei nem számíthatóak be.
4.§ Az eb szaporulata 4 hónapos koráig
az ebtulajdonos mentesül az ebrendészeti
hozzájárulás megfizetése alól a szaporulat
tekintetében.
5.§ (1) Az éves ebrendészeti hozzájárulás
mértékéről az ebtulajdonos minden év
február 15. napjáig értesítést kap.
(2) Az ebrendészeti hozzájárulást az

IDOBOLÓ
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ebtulajdonos minden naptári év március
15. napjáig köteles Baracska Község Önkormányzata részére megfizetni.
6. § (1) Az eb tulajdonjogában bekövetkezett változást:
a) az eb eladása esetén az eladó,
b) az eb vásárlása esetén a vevő,
c) az eb elhullását az ebtulajdonos a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni a Baracskai Polgármesteri Hivatalban.
7. § Az Ávt. 42/C. § (4) bekezdése szerinti mentességet az ebtulajdonos az
ebrendészeti hozzájárulás mértékéről szóló értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül köteles bejelenteni és mellékelni:
a) a törzskönyvi másolatot (Ávt. 42/C. §
(4) bekezdés a) pont), vagy
b) a mentő-, jelző-, vakvezető-, rokkantsegítő-, terápiás eb kiképzéséről szóló
vagy az ilyen tartás célját rögzítő orvosi igazolást (Ávt. 42/C. § (4) bekezdés
b) pont, vagy
c) a fegyveres szerv nyilatkozatát, hogy
az ebet nemzetbiztonsági szolgálatban
vagy közfeladatot ellátó őrszolgálatban
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alkalmazza (Ávt. 42/C. § (4) bekezdés
c) pont, vagy
d) az állatorvos ivartalanítási igazolását
(Ávt. 42/C.§ (4) bekezdés d) pont),
vagy
e) az Ávt. 42/C. § (5)-(6) bekezdésében
meghatározott szervezet igazolását
(Ávt. 42/C. § (4) bekezdés e)-f) pont).
8. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Baracska Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
az ebrendészeti hozzájárulásról szóló
17/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete.
Becsei Andrásné
alpolgármester
a polgármester tartós távollétében

Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyző
A rendelet kihirdetése megtörtént:
Baracska, 2018. december 14.
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyző

Baracska Község Önkormányzata Képviselô-testületének
39/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 25/2018. (X. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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:
1. § A szociális ellátásokról szóló 25/2018.
(X. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 18.§ (5)-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez nyújtott települési 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 összege 450 Ft/m2.”

2. § A R. 20. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A települési lakhatási támogatásra
való jogosultságot a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani.
Ha a kérelem benyújtásakor 1 hónapnál
nem hosszabb hatályos jogosultság áll fenn,
a jogosultságot, a jogosultság lejártát követő hónap első napjától kell megállapítani.”
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő

napon lép hatályba és az azt követő napon
hatályát veszti.
Becsei Andrásné
alpolgármester
a polgármester tartós távollétében

Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyző
A rendelet kihirdetése megtörtént:
Baracska, 2018. december 14.
Szeleczkyné Szabó Katalin
jegyző
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JEGYZÔI SOROK

Tájékoztatás a kutak vízjogi üzemeltetési/
fennmaradási (jegyzôi) engedélyezési eljárásáról
Mint ismeretes, a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre
– az ásott és fúrt kutakra – vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.
A 2018. évi CXXI. törvény módosította
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvényt azzal, hogy az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól abban az esetben, ha
a 2018. december 21-ét megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb
2020. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.
Azokra a kutakra, amelyek létesítésekor jogszabály nem írta elő az engedélyezést, vagyis jogszerűen létesültek engedély nélkül, üzemeltetési engedélyt
kell kérni. A jogszerűtlenül, vízjogi létesítési engedély nélkül megépített, vagy
attól eltérően megvalósított ásott illetve
fúrt kutak esetén az építtetőnek (tulajdonosnak) a vízügyi hatóságtól fennmaradási engedélyt kell kérni. FIGYELEM:
A KUTAKAT NEM BEJELENTENI
KELL, HANEM ENGEDÉLYEZTETÉSI ELJÁRÁST KELL KEZDEMÉNYEZNI (FENNMARADÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI, ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI, VAGY MEGSZÜNTETÉS IRÁNTI KÉRELEM
BENYÚJTÁSÁVAL)!
A kútra az üzemeltetési / fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie,
ha az ügyfél úgy nyilatkozik, hogy a kutakat nem használja, kivéve ha a kérelmet
nyújt be a megszüntetése iránt.
A vízkivételt biztosító kutak utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és
a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet III. pontja szabályozza a vízgazdálkodással kapcsolatos helyi önkormányzati hatósági hatáskört.

A település önkormányzat jegyzőjének
engedélye szükséges:
a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy
rétegvízkészlet igénybevétele, érintése
nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy
parti szűrésű vízkészlet felhasználásával
üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény
vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény
kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény
létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;
Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül valamelyik nem teljesül, akkor
nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút
fennmaradási engedélyezési eljárása.
A 72/1996. (V.22.) Kormány rendelet
15.§ (1) bekezdése értelmében vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy
attól eltérően megvalósított vízimunka
vagy vízilétesítmény esetén az építtetőnek (tulajdonosnak) a vízügyi hatóságtól
fennmaradási engedélyt kell kérni, amely
magába foglalja a kérelmet és az alább
részletezett dokumentációt.
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentációról szóló 41/2017.
(XII. 29.) BM rendelet 2. melléklet II.
pontja írja elő a helyi vízgazdálkodási
hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi
üzemeltetési és fennmaradási engedélye-

zési eljáráshoz szükséges dokumentáció
tartalmát. A dokumentáció tartalmazza:
1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.
2. A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni).
3. A kút helye: irányítószám, település,
közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy EOV),
terepszint (mBf ).
4. A vízhasználat célja: háztartási vízigény,
házi ivóvízigény.
5. Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek
hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm.
rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat
eredménye.
6. A kút műszaki adatai:
6.1. talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt,
méterben);
6.2. csak fúrt kút esetében:
6.2.1. iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,
6.2.2. csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,
6.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa,
6.2.4. csak ásott kút esetében: kútfalazat
anyaga, átmérője (mm/mm), helye (mm); vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp,
nyitott falazat, helye (m-m).
6.3. A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút
esetében): akna, kútház, kútszekrény,
kútsapka.
6.4. A kút lezárása ásott kút esetében:
fedlap, anyaga.
6.5. A vízkitermelés módja: kézi vagy
gépi.
6.6. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése.
6.7. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.
6.8. Fúrt kút esetében a 101/2007. (XII.
23.) KvVM rendelet ( a továbbiakban:
kútr.) 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.

IDOBOLÓ
KÖnkormányzat

2019. január

6.9. Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt
kút esetében a jogosultsággal rendelkező
kivitelező is; fennmaradási engedély kérelem esetében a kútr. 13. §-ban megjelölt
szakember: a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, a kút úgy került kialakításra,
hogy abba a felszínről szennyeződés vagy
csapadékvíz nem kerülhet).
A kérelmet eljáró képviselőként benyújthatja a fentiek által meghatalmazott személy vagy szervezet is.
A vízjogi fennmaradási engedély kizárólag írásban terjeszthető elő.
Az írásbeli kapcsolattartási mód alkalmazásának kizárólag a postai úton, valamint
az elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer (ügyfélkapu) útján
megküldött kérelem felel meg.
Az elektronikus levélcímről (e-mail) érkező beadványok a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében nem felelnek meg az írásbeli kapcsolattartás követelményeinek.
A fennmaradási engedélyezési dokumentációnak a tényleges megvalósulási állapotot kell tartalmaznia, ehhez szükséges a
kút műszaki szakember általi vizsgálata.
A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.)
KvVM rendelet 13. §-ában megjelölt kút
tervezésére (13. § (1) bekezdés) vagy kút
kivitelezésére (13. § (2) bekezdés) jogosult szakembernek nyilatkoznia kell arról
a hivatkozott dokumentációban, hogy a
dokumentációban közölt adatok a való-

ságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szen�nyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.
A kérelem részeként a kérelmezőnek
igazolnia kell a közmű kezelője hozzájárulásának meglétét abban az esetben,
ha a kút közművet érint, továbbá az ingatlan tulajdonosa írásbeli hozzájárulásának meglétét abban az esetben ha a kúttal érintett ingatlan nem a kutat létesítő
kérelmező tulajdona. Az ügyfél a hozzájárulásokat csak eredetiben vagy hiteles
elektronikus másolatban nyújthatja be.
A jogszerűtlenül, engedély nélkül létesített kutakra fennmaradási engedély adható, amennyiben a kút vízvédelmi, vízgazdálkodási, környezetvédelmi, népegészségügyi és építésügyi érdekeket bizonyítottan nem sért.
Az eljárás során az esetlegesen felmerülő
szakmai kérdésekben a területileg illetékes vízügyi hatóság és vízügyi igazgatóság
bevonása történhet.
A vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyezési eljárásban, amennyiben a
szakhatósági bevonás és közreműködés
feltételei az eljárásban teljesülnek, a hatóság jellemzően az alábbi szakhatóságokat
fogja megkeresni, de az engedélykérelemtől függően más szakhatósági állásfoglalás
beszerzése is szükségessé válhat:
– megyei kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi, népegészségügyi,
erdészeti, talajvédelmi, bányafelügyeleti
hatáskörében eljáró járási hivatalát
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A Vgtv. 15/C. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem kell a vízhasználónak
vízkészletjárulékot fizetnie a vízjogi engedélyenként évi 500 m3 - t meg nem haladó vízmennyiség után.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján a közigazgatási hatósági eljárásért e törvényben
megállapított illetéket kell fizetni, ami a
29. § (1) bekezdése szerint 3.000 Ft. Az
illetéket illetékbélyegben kell leróni!
A kérelem benyújtásához készített formanyomtatvány letölthető a www.baracska.
hu honlapról, valamint a Baracskai Polgármesteri Hivatalnál ügyfélfogadási időben beszerezhető.
A kérelmet és dokumentációt Baracska
Község Jegyzője részére kell benyújtani, a
nem jegyző hatáskörébe tartozó kutak engedélyeztetése esetében pedig a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályához (8000 Székesfehérvár,
Szt. Flórián krt. 2.).
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy
az Alkotmánybíróság döntésére figyelemmel a Kormánynál előkészítés alatt áll
és 2019-ben várhatóan megvalósul egy
olyan átfogó módosítás, amely az illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz majd. Az esetleges jogszabályváltozásról a Kidoboló hasábjain tájékoztatni fogom Önöket!

Ebösszeírás a településen
Tisztelt Ebtartó!
Baracska Község közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
42/B. §-a alapján kerül sor az ebek ös�szeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.
Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója
az ebösszeíráskor köteles az adatlapon
feltüntetett adatokat az önkormányzat
rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása bírságot vonhat maga után).
Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetőek a Baracskai Pol-

gármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) titkárságán (2471 Baracska, Kossuth u. 29.), letölthetők az önkormányzati weboldalról a www.baracska.hu linkre kattintva, illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Hivatal részére az
alábbi módokon:
• Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
A borítékra kérjük írják rá: „Ebösszeírás”!
• Személyesen leadható a Hivatal titkárságán, valamint a folyósón elhelyezett gyűjtőládába bedobható.

• Elektronikus úton (aláírva, majd
scannelt formában) az ado@baracska.
hu e-mail címre.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának
határideje: 2019. március 29., 12.00
óra
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2019. március 29-ét követően az
Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amen�nyiben ezen időpont után kerül az eb
az állampolgár felügyelete alá, azt be
kell jelenteni a Hivatal részére, a változást követő 15 napon belül.
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Ebösszeíró adatlap 2019
(A kérdőívet a tulajdonosnál, ebtartónál lévő ebekre külön-külön, ebenként kérjük kitölteni és leadni!)
I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok
1. Az eb tulajdonosának neve:........................................................................................................................................................
lakcíme:.....................................................................................................................................................................................
2. Az eb tartójának neve:................................................................................................................................................................
lakcíme:.....................................................................................................................................................................................
telefonszáma:............................................................... e-mail: . .............................................................................................
II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok
Az eb fajtája/ fajtajellege: .................................................. neme: ...............................................................................................
születési ideje: . ................................................................. színe:.................................................................................................
hívóneve:..................................................... tartási helye (cím): Baracska, ...................................................................................
III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok
1. A beültetett transzponder sorszáma:................................. a beültetés időpontja: ...................................................................
a beültetést végző szolgáltató állatorvos neve: ............................................................................................................................
kamarai bélyegzője száma: ...............................................
2. Ivartalanított eb esetén
Az ivartalanítás időpontja: . .......................................................................................................................................................
az ivartalanítást végző szolgáltató állatorvos neve:.......................................................................................................................
kamarai bélyegzője száma:..........................................................................................................................................................
3. Kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén
Az útlevél száma:.............................................................. az útlevél kiállításának időpontja:..................................................
az útlevelet kiállító szolgáltató állatorvos neve:............................................................................................................................
kamarai bélyegzője száma:................................................
IV. Az eb oltására vonatkozó adatok:
1. Az eb oltási könyvének száma:...................................................................................................................................................
az oltási könyvet kiállító szolgáltató állatorvos neve:.......................................................................................................................
kamarai bélyegzője száma:..........................................................................................................................................................
2. Az eb utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja:...............................................................................................................
a veszettség elleni védőoltás során használt oltóanyag:.................................................................................................................
az oltóanyag gyártási száma:.......................................................................................................................................................
az oltást végző szolgáltató állatorvos neve:..................................................................................................................................
kamarai bélyegző száma:.............................................................................................................................................................
V. Egyéb adatok( veszettség, veszélyes eb)
1. A veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza:
megfigyelt
nem megfigyelt *
Megfigyelt eb esetén, annak kezdő időpontja:............................................... időtartama:............................................................
2. Az eb veszélyessé minősítve:
igen
nem*
Ha igen, veszélyessé minősítésének időpontja:................................................................................................................................
Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is kérjük csatolni a kitöltött nyomtatványhoz!
Minden eb esetében csatolandó az eb oltási kiskönyvéből az eb tartójára, tulajdonosára vonatkozó adatokat tartalmazó oldal és az eb
oltását, chipszámát tartalmazó oldal másolata (a másolás a kiskönyv bemutatásával egyidejűleg a Hivatal titkárságán megoldható).
Kelt.: ………………………………., 2019.. ……..……. hó, ….nap
..................................................
Név
*a megfelelő választ kérjük megjelölni

..................................................
Aláírás
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Kitöltési
útmutató

az „Ebösszeíró adatlap”
nyomtatványhoz
A nyomtatványt nyomtatott betűkkel, olvashatóan kérjük kitölteni!
Az I. pont esetében az eb tulajdonosa
lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is
térhet a két személy. Egyezés esetén is
ki kell tölteni mindkét pontot.
A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme
alapján azonosítható be, de meg nem
határozható fajtajellegek hiányában
„keverék” megjelölést kell beírni.
A III. pontnál a transzponderes
(mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell
beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének
száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is. Figyelem! Négy hónaposnál
idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható!
A IV. pont az állatorvos által az
eboltási könyvben rögzített adatok
alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.
Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb
megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt
áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem. Ha elveszett az okmány: az okmányszáma
helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra és nyilatkozzon, hogy melyik
állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt. Ha nincs okmány (nincs chip
beültetve, nincs ivartalanítva az eb,
nincs kisállatútlevél, nem oltatta, az
eb még nem érte el a 4 hónapos kort):
a sorszám, vagy szám helyett „nincs”
szöveg kerüljön beírásra.
Kérem, hogy az ebösszeírás sikeres lebonyolítása érdekében állampolgári
kötelezettségüknek határidőre tegyenek eleget!
Tisztelettel:
Szeleczkyné Szabó Katalin jegyző
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ALPOLGÁRMESTERI SOROK

Tisztelt Baracskaiak, kedves Olvasók!
Az ünnepek után már mindannyian felvettük a korábban megszokott életritmust
és végezzük mindennapi kötelességünket,
kinek mi az aktuális: óvoda, iskola, családi, munkahelyi feladatok stb. De azért
valljuk be, még szívesen gondolunk az év
végi ünnepekre, a családi, baráti együttlétekre, a szilveszteri bulizásra, újévköszöntő vigasságokra.
Néhány pillanatra az év vége felé zajlott
községi közösségi programokra szeretnék
visszatekinteni, részben azért, hogy képet
kapjanak róla azok is, akik egyéb elfoglaltságuk vagy egészségi állapotuk miatt
nem tudtak velünk lenni.
Már hagyománnyá vált, hogy önkormányzatunk a Baracskai Bóbita Óvodába járó gyermekeket és a Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskolában tanuló diákokat ajándékkal örvendezteti meg karácsony alkalmából. Az óvodában és iskolában dolgozó pedagógusok közreműködésével 2018-ban is személyre szóló ajándékban részesültek a gyermekek, melyet
az iskolások december 18-án, az óvodások december 19-én kaptak meg. Nagy
élmény volt látni azt a boldogságot, ahogyan az óvodások átvették az ajándékaikat. Némelyik gyermek nehezen tudta megállni, hogy azon nyomban ki ne
bontsa, de az óvó nénik olyan szeretettel győzték meg a kicsiket, hogy így becsomagolva tudják épségben hazavinni a
játékot, hogy mindenki elfogadta a tanácsot és egész délután örömmel szemlélte
csomagját, majd boldogan vitte haza. Ezúton köszönöm az iskolai pedagógusok,
óvodapedagógusok valamint dajka nénik
segítségét az ajándékozásban.
December 19-én délután ünnepélyes keretek között adtuk át az iskolai tornatermet. Természetes és érthető, hogy az iskolásoknak ezúttal ez az esemény okozta a
nagyobb örömet. Kívánom, hogy sok, vidám hangulatban zajló, kitartó testedzés
történjen a tornateremben.
Kora este tekinthettük meg az iskola tanulóinak és pedagógusainak karácsonyi
műsorát, amelyet már ugyancsak hagyományosan a helyi római katolikus templomban adtak elő. Sok kedves verssel és
dallal fokozták a hallgatóság karácsonyi
hangulatát, amit Dombi Ferenc refor-

mátus lelkész és Récsei Norbert katolikus
plébános úr vallási megközelítéssel egészített ki. Baracska Község Önkormányzata
részéről nekem volt lehetőségem köszöntőt mondani és meghívni a résztvevőket a
Faluházhoz a szeretetvendégségre.
A hidegben jólestek az ízesített meleg italok, valamint a frissen sütött diós és mákos bejgli. Mindezt a gyermekétkeztetési
szolgáltatást végző HPM Plusz Kft. készítette és ajánlotta fel községünknek. Önkormányzatunk és a lakosság nevében
tisztelettel köszönöm a nagylelkű adományt.
Szerencsére mindig vannak önkéntesek,
akik gondoskodnak a megjelentek kiszolgálásáról. Köszönetet mondok a segítőknek, akik szívélyesen kínálták a finomságokat; Dombainé Baranyai Krisztinának,
Dombai Sándorné Magdikának, Keresztes Ildikónak és Szánthó Andreának.
Becsei Andrásné
alpolgármester
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I S KO L A I H Í R E K

Kedves Olvasó!
2018. december 19-én, szerdán nagy ünnep volt az iskolánkban, amire már régen vártunk. Mindenki számára csodálatos eseményt jelentett a tornaterem ünnepélyes átadása, mind a község és az iskola
életében egyaránt. Baracska község egyetlen általános iskolája a mi iskolánk, ami
egy olyan építészeti alkotással, tornateremmel gazdagodott, mely hosszú távon
biztosítja majd a 4. éve megoldatlan állapotot a testnevelés tantárgy oktatása terén. Nagy fejlődést jelent az életünkben,
hogy a baracskai diákok is a mai kornak
megfelelő körülmények között fognak
majd sportolni.
A hangosítást ezúttal is Kupi Gábor a Faluház művelődésszervezője biztosította
számunkra.
Hajdú Eliza Anna 8. osztályos tanulónk
volt a műsorvezető, aki elsőként szeretettel üdvözölte a vendégsereget, akik eljöttünk erre a rendkívüli szép alkalomra,
melyen tanúi lehettünk az új tornaterem
ünnepélyes átadásának.
Elsőként Baracska Község Önkormányzata nevében Becsei Andrásné alpolgár-

mester asszony köszöntötte a megjelenteket, kiemelve Magyarország Kormányának megjelent képviselőit, Sárfalvi Pétert, az EMMI sportlétesítményekért és

sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkárát, Pogácsás Tibort, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárát,
Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnket, a Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki
biztost, Dr Simon László kormánymegbízott urat, Szilágyiné Németh Sarolta tankerületi igazgató asszonyt és végül engem,
mint az intézmény vezetőjét. Beszédében
részletesen beszámolt a tornaterem költségeiről és az építés menetéről.
Ezután, mint az intézményt képviselő
igazgató kaptam szót. Mind magam nevében, mind az intézményt képviselve köszönetet mondtam Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és miniszterelnöki biztos úrnak, hogy 2015-ben megkeresésem-

re, problémánkat felkarolta, ügyünket segítette és így Magyarország Kormányának
támogatásával megoldást nyert a reménytelennek tűnő helyzetünk.
Külön köszönettel tartozunk Takács Mihály úrnak, aki a Miniszterelnöki Kabinetiroda politikai tanácsadója és a Puskás
Ferenc Labdarúgó Akadémia sportigazgatója. Személye azért fontos számunkra, mert pár évig pedagógustársam volt,
hiszen testnevelő tanárként dolgozott ebben az iskolában. Új tisztségében pedig
nagy segítségére volt Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úrnak, hogy a tornaterem építése megvalósulhasson.
Mikor 2016 karácsonyán ajándékként ezt
a csodát megkaptuk már nem volt kétséges számomra, hogy érdemes volt segítséget kérni, tenni és álmodni, mert az álom
igaz lett, mindez valósággá vált Mindan�nyiunk nagy örömére.
Mindenki számára ismeretes, hogy több

száz milliós beruházásról van szó, melyet
Baracska Község Önkormányzata bonyolított le.
Az előkészítő szakaszt Boriszov Zoltán
polgármester úr kezdte el és irányította.
A kivitelezés befejező szakaszában viszont
már Becsei Andrásné alpolgármester as�szonynak mondok köszönetet, hogy ezt
az ügyet a szívén viselte és kellő gondossággal, odafigyeléssel mindent megtett,
hogy a tornatermet minél hamarabb birtokba vehessük.
Azt gondolom, hogy 2016-tól ez az út
igen göröngyös és hosszú volt, de hiszem
azt, hogy mind a tanulókért történt, amit
soha senkinek nem szabad elfelejtenie.
Hozzáértő kezek alkották meg ezt a gyönyörű tornatermet, egyrészt Fejér-B.Á.L.
Zrt és a FEJÉR tervező és Mérnöki Iroda
Kft. részéről, továbbá a kivitelező cég, a
kápolnásnyéki Fenyő KHT Kft. részéről.
Továbbá hálásan köszönöm Szilágyiné
Németh Saroltának a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgató asszonyának,
vezetőmnek, hogy a költségvetési év utolsó hónapjában azonnal segített és biztosított 750 ezer forintot az alapvető sporteszközökre, melyből kézilabda kapukat,
kosárlabda palánkot, tornaszőnyegeket és
labdákat vásárolhattunk.
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Különösen szép része volt az ünnepnek,
mikor az iskola volt és jelenlegi növendékeinek köszönetét egy rövid műsorral kívánták a gyermekek kifejezni. Elsőként iskolánk volt tanulója, Sass Szilvia által bemutatott „Kell még egy szó” c. jól ismert
dalt hallhattuk a Honfoglalás című filmből. Felkészítői Geosits Krisztina ének-zene tanárunk és Kupi Gábor művelődésszervező voltak.
A műsorvezető Hajdú Eliza Anna felkérte a beruházást lehetővé tevő Magyarország Kormányának megjelent képviselőit, hogy mondják el, mit jelent számukra
Baracska új tornatermének megszületése.
Majd a nemzetiszínű szalag ünnepélyes átvágása előtt színpadra érkeztek
Vass Szilvia 7. osztályos tanulónk szülei,
Vassné Horváth Szilvia és Vass Sándor,
akik egy kalocsai örömtánccal fejezték ki
hálájukat a tornaterem megépítéséért.
Igen megható jelenetnek lehettünk tanúi mikor Récsei Norbert István plébános atya és Dombi Ferenc lelkipásztor, a
katolikus és a református egyház nevében
felszentelték, és megáldották az új tornatermet.
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Ezután a szalagátvágás következett. Pogácsás Tibor államtitkár úr, Sárfalvi Péter helyettes államtitkár úr, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és miniszterelnöki biztos úr, Boriszov Zoltán polgármester úr, Becsei Andrásné alpolgármester asszony, Schaffer Hermann 1. osztályos, Méri Kata 8. osztályos tanuló és én
vágtuk át a nemzetiszínű szalagot.
Két tanulónk tartotta a szalagot, Lukács
Balázs 4. osztályos és Antal Johanna 6.
osztályos tanulók, segítőik Vassné Horváth Szilvia és Vass Sándor szülők voltak. Szabó Enikő 2. osztályos tanuló tálcán vitte a bársony párnát, szalagot és ollókat a nagy eseményhez. Ezután közösen
elénekeltük a Himnuszt.
Az ünnepélyes műsor zárásaként jelképesen birtokba vették a tornatermet az intézmény tanulói. Harmati Orsolya testnevelő tanár felkészítésével egy zenés
sportgimnasztikai gyakorlatot adtak elő.

Befejezésként Hajdú Eliza Anna műsorvezető minden vendéget meghívott a
tornaterem bejárására, felhívta a figyelmet a fotókiállításra, mely a tornaterem
építésének történetét mutatja be. Becsei
Andrásné Alpolgármester Asszony Baracska Község Önkormányzata nevében
meghívta a vendégeket a fogadásra.
Nagy igazság, hogy nincs iskola gyermek
nélkül, hiszen a gyermek a jövő, akikért
mi felnőttek hatalmas felelősséggel tartozunk.
Mi pedagógusok és szülők mit adhatunk
még gyermekeinknek?
Meg kell tanítanunk gyermekeinknek,
hogy minden könny gyémánttá válik, ha
tesz érte, csak egy picit. Meg kell tanítanunk nekik, hogy a kenyér fele mindig
odaadható annak, akinek nincs.
Meg kell tanítanunk nekik, hogy nem
minden út járható, de ami az övé, azon
repülni is képes lesz. Meg kell tanítanunk
nekik, hogy nem minden nap szép, de
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minden napban van valami, amiért érdemes élni. Meg kell tanítanunk nekik élni,
küzdeni, és játszva győzni. Meg kell tanítanunk gyermekeinknek, hogy a csodákra
bizony várni kell, de ha tiszta a szív, a varázslat mindig megérkezik.
Az én szüleim megtanítottak engem élni,
küzdeni, játszva győzni és megélni a csodát! Mindannyiunknak meg kell élnünk,
amit kaptunk. Semmi többet, semmi
mást… csak elfogadni, élni, megélni a
csodát! Végezetül azt kívántam iskolánk
minden tanulójának, hogy nagyon sok
boldog testnevelés órát töltsetek majd itt,
ebben a csodaszép tornateremben és minden itt töltött idő szolgálja majd egészségüket és tehetségük kibontakoztatását.
Jelen írásomban ezúttal is szeretettel köszönöm minden tanulónknak, pedagógustársamnak, iskolatitkárnak, technikai dolgozónak, hogy e jeles ünnepség
sikeres megvalósulásához tőlük telhető
módon maximálisan hozzájárultak. Külön köszönet a Vass szülőknek a gyönyörű táncért.
Rendkívüli hálával tartozunk Sass Attila baracskai lakosnak, aki volt szülőként
márványlapot adományozott a tornaterem alapkőletételének emlékére.
Meglepetésként Galántai Gábor és családja az Árpádnemzetség Hagyományőrző Kézműves Közhasznú Egyesület képviselője rengeteg labdát és sporteszközt
adományozott tanulóinknak.
Mindkét adomány példaértékű számunkra és nagyon köszönjük!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Kárpáthegyi Józsefné
igazgató
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Év eleji training sorozat
2019. évet alapozással indítottuk, melynek lényege, hogy felkészüljünk az újévben ránk váró feladatokra kihívásokra.
A csapat a gyakorlatok során játékos,
ügyességi feladatokat hajtott végre, melyek a testtudat-testkontroll, érzelmi átlényegülés, koncentráció, vokális készégek
fejlesztését voltak hivatottak javítani.
A 2019-es esztendőben, 3 új előadással
jelentkezünk majd, ezen kívül szeretnénk
egy összefogással megrendezni a szüreti
mulatságot, felvonulást és bált.
Cél továbbra is az aktív közösségi együttlét, az előadások színvonalának emelése és
a közösségi programokon való részvétel.
Maradjunk kapcsolatban, friss aktuális
információkért, kérem kövessék oldalunkat!
Baracskai Dráma Klub
facebook/baracskaidrama
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„Menyecske, menyecske” – népballadák, népdalok
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Murzsa Renáta és Murzsa Kata előadásában
A Felvonási Tünetek Színházi Műhely produkciója
Balladáink között két nagy korszakot
szoktunk megkülönböztetni: a régi és az
új stílusút. Ezek történeti réteget jelentenek, de nehéz pontos időponthoz kötni.
A régi stílus virágkorát a XVI–XVII. századra tehetjük, bár a gyökerei természetesen korábbiak, és továbbélésük a népköltészet belső törvényszerűségei következtében megtalálhatók a jóval későbbi
korokban.
A klasszikus népballadák közül elhangzik
Kádár Kata, Seprődi Borbára, A szégyenbe esett lány, Zsivány felesége, Rosszfeleség, A mennybe vitt leány története.
A vígballadák, románcok közül A szeretet próbája (Menyecske, menyecske), A
házasuló királyfi, a Tiltott szerető, A gőgös feleség (Hej páva) hangzik el. Balladás dalok közül A szép rózsafavirág kerül
ma műsorra.
A ballada előadásához a dallam szervesen hozzá tartozik, de sajátos balladadallam vagy dallamstílus nincs. A századfordulói magyar megfigyelések a balladaénekes ünnepélyes, merev testtartását említik, amivel együtt jár, hogy a hallgatóság csak az előadás után juttatja kifejezésre érzéseit. Erre bármilyen társas összejövetelen (lakodalom, fonó, fosztó) sor kerülhetett. A kötött dallamú (főleg új stílusú) balladákat közösen énekelték. A híres balladaénekesek egyben jeles nótafák,
a hagyományőrző közösségnek kiemelkedő egyéniségei.
Murzsa Renáta és Murzsa Kata Ercsiben
amatőr színházat vezetnek. Több pódium előadásuk van a Lakásszínházukban,
két előadásukkal tájolnak Fejér megyében a Felvonási Tünetek Színházi Műhely
társulattal. Renáta vers – és prózamondó előadóművész, színész drámapedagógus; Kata színész, drámapedagógus, jelenleg az Ercsi Művelődési Ház és Könyvtárban kulturális szervezőként dolgozik.
Művészeti tevékenységük során fontosnak tartják a szép, kifejező magyar beszéd
ápolását, a magyar kultúrkincs feltárását
és bemutatását valamint a közösségépítést
színházi tevékenységük során.
A mostani produkcióhoz jó szórakozást kívánunk!
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„Jön már itt a Mikulás…”
Jó szokásához híven idén (vagyis már tavaly) is megérkezett a Mikulás, és most
sem üres kézzel. A mi óvodánkba csak nagyon jó gyerekek járnak, mert a Mikulás
alig bírta cipelni a csomagoktól és ajándékoktól nehéz zsákját. Virgács pedig egyetlen csomagba sem került. Nem hiába várták úgy, a gyerekek az öreg kaporszakállút, hiszen ők maguk is ajándékkal készültek neki. December eleje óta írhattak,
rajzolhattak, amit az aulában elhelyezett
postaládába bedobva a Mikulásnak küldhettek el. Mindannyian kíváncsiak vol-

tak, vajon minden levél eljutott-e az Északi-sarkra.
Hogy a csomagba olyan sok minden kerülhetett, abban nagy segítségünkre voltak, kedves baracskai vállalkozók:
Hajdú Józsefné és a COOP bolt dolgozói
Bekker Zsuzsa
Antunovics Anita
Galántai Gábor
Gyenei Mónika
Cseh Ilona
Ezúton is köszönöm nekik a kis óvodások, és az alapítvány tagjai nevében is!

„Mikor szent karácsony angyalai szállnak…”
Gyerekként, az egyik legizgalmasabb hónap a december. Az elmúlt december pedig még egy kis havazással is kedveskedett
a szánkózni és hógolyózni szerető ovisoknak. Az óvodában megkezdődött az adventi időszak, feldíszítettük a csoportszobákat, és az óvoda helyiségeit. Előkerültek az adventi koszorúk, és az adventi zsákok, amelyek minden napra rejtettek valami meglepetést. Az egész óvoda együtt
várta a karácsonyt, közben megnézhettük
a Diótörő című mesét a Habakuk Bábszínház előadásában.
A tavalyi évtől hagyománnyá vált az a
kedves szokás, hogy az aulában elhelyezett nagy adventi koszorú körül egy-egy
meghívott vendéggel gyújtunk gyertyát és
közösen éneklünk. 2018-ban az első gyertyagyújtás időpontja az óvoda felújítása alkalmából rendezett átadó ünnepség nap-
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jára esett, így Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő gyújtotta meg az első gyertyát.
A második gyertyagyújtásra Rehus Éva
védőnő érkezett hozzánk, és énekelt velünk a koszorú körül. A harmadik adventi
gyertyát Dr. Kolumbán Ottilia gyújtotta
meg és velünk együtt nézte meg a Pöttyös
Labda csoportos gyerekek karácsonyi angyalokról szóló kis műsorát. A karácsony
érkezését jelző negyedik gyertyagyújtáson
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Becsei Andrásné, Etelka néni látogatott el
az óvodába. A közös éneklés után átadta a gyerekeknek, Baracska Község Önkormányzatának és képviselő-testületének ajándékát, melyet a gyerekek haza
is vihettek. Itt is szeretnénk megköszönni minden vendégünknek, hogy elfogadták a meghívást, és a gyerekekkel közösen
részt vettek az ünnepvárásban.
December 14-én délután pedig a szülők-
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kel közösen kézműveskedtünk. Karácsonyi díszek készültek, vágtunk, ragasztottunk, festettünk, és rajzoltunk. Ahogy az
igazi házigazdának illik, megvendégeltük
a résztvevőket, a gyerekekkel közösen sütött mézeskalácsokkal, valamint ropogtatni valókkal és teával. Reméljük mindenkinek békében, meghitten teltek az
ünnepek!

Mézeskalácsfalu

Az óvoda auláját mindig az évszaknak megfelelően dekoráljuk, és decemberben
egy új ötlettől vezérelve szerettük volna megeleveníteni kis falunkat, Baracskát.
Csakhogy ez a kisfalu mézeskalácsból készült, és a szülőkkel együtt készült. Felkérésünkre több anyuka ragadott kötényt, és ki gyakorlottan, ki első alkalommal, de elkészített, feldíszített egy házikót. Volt templomunk, óvodánk játszótérrel, sőt még egy kis mézeskalács Betlehem is helyet kapott. A gyerekeknek természetesen nagyon tetszettek az alkotások, volt aki idő előtt meg is kóstolta, de
a többség csak csodálta a házikókat. Advent utolsó hetében aztán jóízűen elfogyasztották a gyerekek. Minden vállalkozó anyukának köszönjük, hogy segítettek megvalósítani az ötletet, és reméljük, hogy sikerült hagyományt teremtenünk együtt!

Mikulás családi nap
2018. december 8-án került megrendezésre a Baracskai Óvodás Gyermekekért
Alapítvány szervezésében a Mikulás családi nap, amely mint az előző évben most
is sikeresen lezajlott. A sok szervezésnek,
a sok segítő kéznek, valamint a sok érdeklődő családnak köszönhetően egy nagyon színes és jó hangulatú délutánt tölthettünk együtt. Lehetőség volt többféle
kézműves tevékenységre, volt csillám tetoválás, arcfestés. Majd 17 órától a Nap-

raforgó együttes műsorát nézhettük, hallhattuk, pontosabban be is kapcsolódhattunk a történetbe, amit a gyerekek szívesen meg is tettek. Idővel persze a Mikulás
is megérkezett, hogy átadja a gyerekeknek
a kis csomagokat, és fotózkodjon a bátrabbakkal.
Hogy senki se maradjon éhes arról gondoskodtunk: pogácsa, pizzás csiga, töltött fánk, és az elmaradhatatlan zsíros kenyér sorakozott az asztalokon. Valamint

sok-sok zöldség és gyümölcs, amit Gyenei
Mónikának itt is köszönünk! Több anyukának hála, pedig még házi süteményt is
ehettek a gyerekek. Hogy az apukákról se
feledkezzünk meg forralt borral is készültünk.
Az alapítvány tagjainak nevében Mindenkinek köszönöm a segítséget és támogatást, amit kaptunk, hogy megrendezésre
kerülhetett a családi nap!
Mészárosné Giricz Marianna
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ÉPPEN PÉNTEK!
EGÉSZSÉG KLUB

Ka rácsonyi
futás

KÖZÉRDEKÛ

Tájékoztató az influenza-figyelôszolgálat
Fejér megyei adatairól

Továbbra is mérsékelt tartományban
van az influenza-aktivitás
Fejér megye területén 1117 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, 2018. december 31. és 2019. január 6. között, ez 7,3 %-kal kevesebb, mint
2018. 51. hetében - az influenza-figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései
alapján végzett becslés szerint. A 100 ezer
lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 281,4 %ooo volt.
Az új esztendő első hetében két járási népegészségügyi illetékességi területről influenzaszerű megbetegedések további emelkedését jelentették. A legtöbb influenzaszerű megbetegedést a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén regisztráltak. Itt a 100
ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési 2018. 51. hetéhez képest 8,8 %-os
emelkedést mutatott. Ezt követi a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosz-

tály Népegészségügyi Osztály illetékességi területe, ahol 2018. 51. héthez képest
21,9 %-os volt a csökkenés; a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén, 2018. 51. hetéhez képest 275 %-os volt az emelkedés. A 100
ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány a három munkanapból álló héten
a megye illetékességi területén a 2018. 51.
heti adatokhoz képest minimális csökkenést mutatott. Az influenza aktivitása továbbra is a mérsékelt tartományban van.
Az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz
Járás
Dunaújváros, Sárbogárd
Mór, Bicske
Székesfehérvár
Fejér megye

50. hét
284,1
6,4
364,8
274,7

fordulók aránya a fiatal felnőttek és a középkorúak körében emelkedést, az időseknél csökkenést, a gyermekek körében

közel azonos értéket mutat a 2018. 51.
hetihez képest. Az orvoshoz forduló betegek 16,2 %-a a 0-14 éves; 40,7 %-a a
15-34 éves; 32,8 %-a a 35-59 éves és 10,3
%-a a 60 éves, illetve az e feletti korosztályból került ki.
Influenzaszerű megbetegedések közösségi halmozódásról az 1. héten sem érkezett
jelentés.
E jelentés megírásáig, 2018. 40. hetétől megyénkből influenza-gyanús betegek körében az előző héten már jelzett
egy légúti óriássejtes vírus kóroki szerepét állapították meg. Az idei szezonban
Magyarországon 11 főnél influenza A [3
influenza A(H1N1)pdm09, 4 influenza A(H3N2), 4 A(NT)], öt esetben légúti óriássejtes vírus, három betegnél pedig adenovírus okozta fertőzés igazoltak.
Az
influenza-figyelőszolgálat
adatai, három hetes összehasonlításban, a
2018/2019. évi influenza-szezonban, Fejér megyében. Megbetegedési arány, 100
ezer lakosra:
51. hét
297,2
25,5
408,4
303,6

1. hét
323,3
95,4
318,9
281,4

(Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály)
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Egészségügy
Orvosi ügyelet

Gyógyszertári ügyelet

Hétköznap: 16 órától másnap reggel 8 óráig
Hétvégén: péntek 16 órától hétfő reggel 8 óráig
Ünnepnapokon: az ünnepnap előtti munkanap 16 órától az ünnepnapot követő munkanap 8 óráig történik az ügyeleti ellátás.
Az ügyelet címe: Ercsi, Esze Tamás u. 14.
Telefon:........................................(25) 492-021; (25) 492-008
Ügyeleti ellátás történik még az Érdi Kistérségi Ügyeleti
Centrumban (Érd, Szabadság tér 9.)
Felnőtt ügyelet telefonszáma:.........................(23) 365-274
Gyermek ügyelet............................................(23) 365-770
Az ügyelet telefonhívásra kiszáll a beteghez.

Ercsi: február 2., 3., 23., 24.
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.................................(25) 505-790
Martonvásár: február 9., 10.,
2462 Martonvásár, Budai út 11...........................(22) 569-146
Ráckeresztúr: január 26., 27., február 16., 17.
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: 2019. február 20. | Várható megjelenés: 2019. március 6.
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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

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

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

E-on ügyfélfogadási iroda

Baracskai Polgármesteri Hivatal

2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38.
Telefonszám .............................. (22) 579-185; (30) 7434-903
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.

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

Változás!

• Kápolnásnyék, Tó u. 20.
Nyitva tartás: kedden 13–18 óráig, csütörtökön 8–12 óráig
• Martonvásári, Budai út 1. (a Járási Hivatal első emeletén,
megközelíthető a Budai úti fa kapuból)
Nyitva tartás: hétfő 8-12 óra között, szerdán 14-18 óráig
Velencei-tavi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.

Faluház
Művelődésszervező: Kupi Gábor........................(30) 518-0587
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

