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nem támogatja a bánya megnyitását, addig nem
nyitható meg az annyira áhított bánya. Nekem
személyesen is nagyon fontos volt ez a döntés, hiszen
a választásokon ezt ígértem a lakosságnak, nos ez az
ígéretem végre teljesült. Ennél szebb ajándék azok
számára, akik aggódtak a bánya környezeti hatásaitól
talán csak az lehetne, ha elkezdődne végre a zajvédő
fal építése is…..
A ZAJVÉDŐ FALRÓL:

MINDEN KEDVES LAKOSUNKNAK
MEGHITT, KELLEMES KARÁCSONYT ÉS
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
A LEGFONTOSABB ESEMÉNYEK,
DÖNTÉSEK:
A bányáról:
Bizonyára sokan értesültek a jó hírről, hogy a
Veszprém Megyei Bíróság, december 11.-én kedden,
éppen a nagyegyházi közmeghallgatás előtt néhány
órával, jogerősen elutasította a bányavállalkozó
keresetét a közigazgatási határozat felülvizsgálatára.
Ez azt jelenti, hogy a bíróság jogerősen kimondta,
hogy sem az állami monopólium, sem az oly sokat
hangoztatott államérdek nem lehet erősebb az itt élő
lakosság akaratánál, hiszen csak akkor nyílhatna meg
a Vázsony pusztán tervezett bánya, ha ezt a helyi
szabályozási tervek lehetővé tennék. Amíg a lakosság

Végre elkezdődött, amire már sok éve várunk.
Hosszas
méricskélés,
levelezés,
kölcsönös
fenyegetőzések után a napokban megkezdődött a zaj
elleni védelem kialakítása. Azt azonban el kell
ismernem, hogy ez nem kizárólag a mostani Testület,
vagy a polgármester érdeme, hanem a 2002 óta, még
Tóth László polgármester úr által elkezdett folyamat
egy újabb fejezete zárul le a zajvédő fal első ütemének
megépítésével. Több lakos is jelezte, hogy nem építik
meg csak a hídig a zajvédő falat. Igen, csakugyan. A
hidat ugyanis nem régen újították fel és nem
készítették fel arra, hogy alkalmas legyen a zajvédő fal
tartó konzolainak fogadására. Persze elfogadhattam
volna azt az ajánlatát az üzemeltetőnek, hogy jó, akkor
várjunk pár évet és akkor egyszerre megépítik végig
és akkor milyen jó lesz. Én ezt nem támogattam, nem
támogathattam, hiszen aki ma kénytelen hallgatni nap
mint nap a pálya dübörgő hangját annak minden apró
megoldás a csend felé egy megváltással ér fel.
Nem hagyjuk abba, küzdünk tovább, de a most
megkezdett fal kivitelezésével, az óbarki részen lakók
70-80 %-a érzékelni fogja a zajártalom csökkenését.
Örüljünk hát ezen a Karácsonyon annak, hogy egy sok
éve fennálló problémára, ha részben is, de sikerült
megoldást
találni.
Ezúton
köszönöm
meg
mindannyiunk nevében mindenkinek, aki akár aláírást
gyűjtött, akár aláírását adta, akár levelezésével
előkészítette ezt a mostani sikert. Köszönöm az előző
Képviselő-testületnek az ügyben végzett munkáját.
Miklós püspök ellátogatott a Művelődési Házba:
A gyermekes szülők tudják, hogy az idén is bőkezű
Mikulás járt nálunk december 8-án. Ismét telt házas
volt a rendezvény, ami tavaly óta ingyenes minden
gyermek számára, legyen az kicsi vagy kamasz. Az
idén először a Római Katolikus Plébániával közösen
rendeztük meg ünnepségünket.
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Azért választottuk a közös ünneplést, mert így az
egyházi ünnepségen részt vevőknek sem kellett a hideg
templomban fagyoskodniuk és a közös rendezéssel
emelhettük saját rendezvényünk színvonalát. Az
Önkormányzat biztosította a termet, a kihirdetést, a
műsort és persze a csomagokat, míg az egyház a
Mikulás, pontosabban Miklós püspök érkezését tette
emlékezetessé.
Vannak olyan gyermekek, akik még nem vették át a
csomagot, azok a két ünnep között, napközben a
polgármesteri irodában még átvehetik. Január 01-e után
az összes megmaradt csomagot átadjuk az óvodának
további felhasználásra.

Óbarok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2007 (XII.22.) számú rendelete
a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, a
helyi szociális gondoskodásról, valamint az ezekkel
kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 11/2005
(XII.21.) számú rendelet módosításáról
Ennek a rendeletnek az indoklása megegyezik az előző
rendelet indoklásával, szintén az egyes hatáskörök
újbóli meghatározásáról szól. Nem tartalmaz érdemi
változtatást a korábbi ellátásokhoz képest. A rendelet
teljes
szövege
a
Polgármesteri
Hivatalban
megtekinthető.

DÖNTÉSEKRŐL RÖVIDEN:
- Két megkeresés érkezett a régi országút és az
autópálya közötti terület kereskedelmi, gazdasági
övezetté való átminősítésére. A Testület a kéréseket
nem támogatta.
- Az illetékes miniszter nem javasolta a Művelődési
Ház és Könyvtár átszervezését, önálló intézményként
való megszüntetését, pedig a Képviselő-testület nagyon
elégedetlen az ott folyó munkával. A Testület ezért a
megszüntetésre vonatkozó határozatát visszavonta és
más eszközökkel fogja elérni a könyvtári és a
közművelődési tevékenység javítását.
Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének 17/ 2007. (XII.22.) számú rendelete
az
önkormányzat átmeneti gazdálkodásának
szabályairól
Az önkormányzat a korábbi éveknek megfelelően idén
is megalkotta rendeletét az átmeneti gazdálkodásra,
mely január 1.-től biztosítja az Önkormányzat részére a
szabályozott gazdálkodást a település költségvetésének
elfogadásáig. A rendelet teljes szövege a Polgármesteri
Hivatalban megtekinthető.
Óbarok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 16/ 2007. (XII.22.) számú rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
12/2005. (XII.21.) számú rendelet
módosításáról
A Képviselő-testület az előző ülésén átalakította a
korábbi bizottsági szerkezetét és a jobb átláthatóság, az
egyszerűsítés érdekében csak az Ügyrendi Bizottságot
működteti tovább. Ebből adódóan a volt Szociális
Bizottság egyes hatásköreit át kellett telepíteni az arra
illetékeshez. Ez a módosítás ezt szolgálja, megjelölve a
feladat és hatáskör új címzettjét. Ebből a lakosság
feltehetően semmit sem fog megérezni, hacsak azt nem,
hogy bizonyos kérelmek elbírálása gyorsulhat. A
rendelet teljes szövege a Polgármesteri Hivatalban
megtekinthető.

Óbarok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2007 (XII.22.) számú rendelete
a helyi ivóvízdíj megállapításáról
A képviselő-testület az árak megállapításáról szóló,
többször módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) és
11. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 8. § (1)
bekezdésének rendelkezéseire is – miszerint a
legmagasabb árat úgy kell megállapítani, hogy a
hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és
működéséhez
szükséges
nyereségre
fedezetet
biztosítson – az önkormányzat tulajdonában lévő és a
Fejérvíz Rt. által működtetett ivóvízhálózatba
bekapcsolt fogyasztók vonatkozásában az ivóvíz díját
az alábbiak szerint állapítja meg:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Óbarok Község
közigazgatási területén a viziközműből szolgáltatott
ivóvíz díjára.
2. § (1) Az ivóvíz díja áfával növelten:
a) lakossági fogyasztás esetén 306 Ft/m3 + ÁFA,
b) közületi fogyasztás esetén 306 Ft/m3+ ÁFA .
E rendelet alkalmazása szempontjából:
(2) Lakossági fogyasztás:
a) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a
közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért kizárólag
ivó- és háztartásivíz-szükségletének kielégítése
céljára használja fel továbbá,
b) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a
lakásától műszakilag el nem különített telephelyén
vállalkozást folytat, de a vállalkozási célú ivóvízfelhasználás
a
lakó-üdülő
ingatlannak
vízfogyasztásánál
figyelembe
vehető
átalánymennyiségek mértékét nem haladja meg,
továbbá
c) az a vízhasználat, amikor a természetes személy
ivó- és háztartási vízszükségletének kielégítése
céljából kizárólag a közkifolyót használja.
(3) Közületi fogyasztás:
– az a vízfogyasztás, ami nem minősül lakossági
fogyasztásnak.
3. § (1) E rendelet 2008. január 01. napján lép hatályba.
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(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Óbarok
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
helyi vízdíj megállapításáról szóló 13/2006 (XII.20.)
számú rendelete hatályát veszti.
(3) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szerinti,
helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Pölöskey Péter sk.
jegyző

Ez a rendeletünk úgy gondolom, nem igényel
különösebb magyarázatot, hiszen minden évben az
Önkormányzat törvényi kötelessége, hogy megállapítsa
a fizetendő vízdíj mértékét, melyet a szolgáltató által
biztosított adatok alapján teheti meg. Az idén realizált
emelkedés megfelel az országos átlagnak.
Sokkal inkább húsbavágó a szemétszállítási
szolgáltatás évi díjemelése, ami viszont igényel némi
magyarázatot.
Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/ 2007. (XII.22.) számú rendelete
a helyi környezet védelméről, a közterületek és
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló
9/2000. (V. 31.) számú rendelet módosításáról
Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. Törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában
és az egyes helyi közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló1995. évi XLII. Törvény 2. §ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.
1. § A helyi környezet védelméről, a közterületek és
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló
9/2000. (V. 31.) számú rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 1. számú melléklete a jelen rendelet
mellékletében foglaltak szerint módosul.
2.§ A jelen rendelet 2008. január 01-én lép hatályba.
3.§ A jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
hatályát veszti a Rendelet 1. számú melléklete,
valamint a Rendelet módosításáról szóló 14/2007
(XII.20.) számú rendelet 3.§ (3) bekezdése.
Óbarok, 2007-12-20
Borbíró Mihály sk.
polgármester

A közszolgáltatás díja: 1 liter hulladék kezelési díja
2008. január 01-től:
3,117 Ft+ÁFA literenként.

Óbarok, 2007. december 20.
Borbíró Mihály sk.
polgármester

1. számú melléklet

Pölöskey Péter sk.
jegyző

Szerződhető
edény méret
60 literes
edényzet
120 literes
edényzet
240 literes
edényzet
1100 literes
edényzet

Edényzet heti
egyszeri
Negyedéves díj
ürítésének
díja
333- Ft+ÁFA

4.329-Ft+ÁFA

374- Ft+ÁFA

4.862-Ft+ÁFA

666- Ft+ÁFA

8.658-Ft+ÁFA

3.052-Ft+ÁFA

39.676-Ft+ÁFA

Nos, a magyarázat, ha ezt lehet egyáltalán magyarázni.
A szolgáltató minden év november végéig köteles
megküldeni az Önkormányzatok részére a kötelező
közszolgáltatások – így a szemétszállítás és
hulladékkezelés – végzése során felmerült költségeit.
Ha az Önkormányzatokban kétség merül fel az adatok
hitelességét
illetően,
akkor
módja
van
könyvvizsgálóval megvizsgálni a kalkuláció alapját
szolgáló adatok helyességét. Nos, erre akkor van
remény, ha a közölt adatok jelentősen eltérnek az adott
feladatra vonatkozó KSH által kalkulált inflációs
adatoktól. Tehát ez egy joga az Önkormányzatoknak,
de élni vele szinte lehetetlen.
Bizonyára észlelték, hogy a 60 literes edényzet ára igen
durván megnövekedett. Ennek oka, hogy tavaly még
volt lehetőség arra, hogy kialkudjam azt a
kedvezményt, amit a szerződésben a Rumpold
részletesen le is írt, de azóta ismét módosult a
vonatkozó jogszabály. Az új helyzetben, már nincs
jogszabályi alapja annak a követelésemnek, hogy a 120
literes kuka ürítési díjának csak a fele lehet a 60 literes,
mivel a jogszabályban szereplő számítási modell
megváltozott. Ismét a szolgáltató javára!!!!!! Mit
tehetünk? Ha nem fogadjuk el, akkor az történik, hogy
hatályban marad a korábbi rendelet és a szolgáltató az
önkormányzattól perli vissza a különbözetet, még pedig
sikerrel, mert a jogszabály erre fel is jogosítja. Ez az út
tehát nem járható. Van viszont egy lehetősége az
önkormányzatnak arra, hogy a szociális rendeletében
azon személyeknek, akik szociális helyzetüknél fogva
nem képesek megfizetni a közszolgáltatás díját
valamilyen kompenzációt, támogatást nyújtson. Ebben
a dologban eltökélt a Képviselő-testület és márciusig
megalkotja a kompenzációra vonatkozó módosító
rendeletét. Ebben tudunk segíteni, de hangsúlyozom,
csak a rászorulóknak, idős személyeknek.
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bányával kapcsolatos döntésnek, a zajvédő fal
Sajnos senki sem örül ennek az átok szemétdíjnak!
építésének. Kb. 40 fő érdeklődő volt, bár többen is
De sajnos nincs más út, nem vállalhatja át az
megtisztelhették
volna
jelenlétükkel
a
önkormányzat a szolgáltatás díját, mert az, az
rendezvényt, de a szintén jelen lévő Csabdi
eladósodáshoz, végső fokon csődhöz vezetne,
Község polgármestere így is meglepettségének
aminek az árát ismét csak nekünk kellene
adott hangot az érdeklődők sokasága láttán.
megfizetni.
Amit tenni tudtunk az a kommunális adó 4.000.forinttal való csökkentése volt, ami azt jelenti,
Így az évvégéhez közeledve, megköszönöm
Önöknek a nekem és a Képviselő-testületnek
hogy ennyivel kevesebbet kell a lakosságnak
adóba befizetni, tehát ezt minden háztartás a
nyújtott támogatásokat, hiszen e nélkül nem
érhettünk volna el eredményeket. Kérem Önöket,
szemétszállítás díjára tudja fordítani.
Kérem minden lakosunk megértését, de a
támogasson bennünket jövőre is egy szebb egy
környező településeken már mindenütt hasonló
jobb Óbarok felépítésének reményében!
rendben történik a szemétdíj fizetése, bár ott nem
csökkentették a kommunális adókat sem. Kérem
Borbíró Mihály
jusson eszükbe, amikor engem kárhoztatnak a
polgármester
szemétdíj miatt, hogy nem én kötöttem meg a
Rumpolddal a 10 évig szóló szerződést, sőt nem én
találtam ki azt sem, hogy a lakosoknak egyénileg
NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓK:
kell a szolgáltatóval szerződniük. Lehetett volna a
A Polgármesteri Hivatal, 2007. december 21-től,
tatabányai szemétszállítókkal is szerződni, de az
2008 január 2.-ig csak ügyeletet tart munkanapokon, de
akkori illetékesek nem ezt tették, ha másképp
az ügyintézés szünetel. Rendkívüli esetben,
döntöttek volna akkor itt is annyi lehetne a
anyakönyvezés stb. a polgármester az illetékest
szemétdíj, mint Újbarkon, vagy Száron.
berendeli a szükséges ügyintézés idejére.
Egyet tehetünk, ha a Saubermacher (volt
Rumpold) neki felróható módon, vétkesen
megszegi a szemétszállításra vonatkozó szerződést
A Háziorvos, Dr. Kovács György az ünnepek alatt
és ezt bizonyítani is tudjuk , akkor rendkívüli
december 22-én szombaton, hétfői rend szerint, 29-én
felmondással megszüntethetjük ezt a koránt sem
szombaton szintén hétfői rend szerint rendel Óbarkon
előnyös szerződést, de csakis akkor. Kérem
és Nagyegyházán is.
Önöket figyeljék a szolgáltatót és ha gondatlanul
A Teleház és Könyvtár ünnepi nyitvatártása:
jár el jelezzék és kellő bizonyítottság esetén el
fogok járni a szerződés felbontása érdekében.
LEZAJLOTTAK A
KÖZMEGHALLGATÁSOK:
Eleget
téve
törvényi
kötelezettségünknek
megtartottuk
a
közmeghallgatásokat
Nagyegyházán és Óbarkon is. Nagyegyházán 22 fő
vett részt a lakosságból és jó hangulatú, építő
jellegű volt. A lakosság felvetette a javító
szándékú kritikáit, de szépszámmal szóltak
elégedetten is az évi munkánkról. Más volt a
helyzet Óbarkon. Itt több támadás érte az
Önkormányzatot, melyet azt hiszem sikerült
visszaverni. Az azért minden képen érdekes, hogy
a kritikák megfogalmazói vagy volt képviselők
voltak,
vagy
az
előző
Önkormányzat
alkalmazásában álltak, persze voltak jogos kritikák
is jócskán, ezeket beépítjük a munkánkba. A
jelenlévők többsége azonban elégedett volt a
végzett munkával, együtt örültek velünk a

22-én szombat:
27-én csütörtökön:
28-án pénteken:
29-én szombaton:

12-től, 18 óráig,
14-től, 18 óráig,
16-tól, 20 óráig,
16-tól, 20 óráig.

