HÍRLEVÉL
ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA
2008. DECEMBER 20.
A címer rövid leírása:
Az önkormányzat címere: álló háromszög pajzs
melyet vörössel és zölddel habos ezüst pólya vág. A
fölső vörös mezőben három kúpalakú ezüst hegy
látszik. A középső hegy mezejében balra forduló
arany kulcs lebeg, amelynek füle keresztet mintáz. A
középső habos ezüst pólya középütt fonállal díszített.
Az alsó zöld mezőben jobbra fordulva lebegő,
természetes színű, tekintélyes agancsú gím
szarvasbika tekint balra.
A rendelet teljes szövege
hirdetőtábláján megtekinthető.

MINDEN KEDVES LAKOSUNKNAK
MEGHITT, KELLEMES KARÁCSONYT ÉS
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Képviselő-testület a 2008. december 11-i ülésén a
következő rendeleteket alkotta:

az

önkormányzat

Óbarok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2008 (XII.15.) számú rendelete
a helyi ivóvízdíj megállapításáról
Az önkormányzatok kötelessége, hogy hatósági
ármegállapító hatáskörükben évente egyszer a
szolgáltató költségkimutatásait figyelembe vételével
állapítsák meg az ivóvíz díját. Az idén a szolgáltató az
alábbi díj megállapítását kérte indokoltan:
2. § (1) Az ivóvíz díja áfával növelten:

Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének
12 /2008. (XII.15.) sz.
rendelete
Óbarok Község címeréről, zászlajáról és
pecsétjéről
Önökben persze felmerülhet a gondolat, hogy „Ez
nekik a legfontosabb” Sajnos a település címere, mely
már évek óta használatban van, a mai napig nem volt
rendeletbe iktatva. Egy település címere akkor
használható a hivatalos viszonylatokban, ha azt helyi
rendeletbe iktatták és ki is hirdették. Ezt a
hiányosságot pótoltuk most és az Önök által is ismert
címert tettük törvényessé. Nem mindenki volt
elégedett heraldikai szempontból az előző testülettől
örökölt címerrel, de nem kívántunk most új
címerjavaslattal előállni, hiszen azt valószínűleg
felesleges erőfeszítéseknek, mi több felesleges
kiadásnak tarthatták volna. Ezért döntöttünk úgy, hogy
rendezzük végre a címer, zászló és pecsét helyzetét.

a) lakossági fogyasztás esetén 325 Ft/m3 + ÁFA,
b) közületi fogyasztás esetén 325 Ft/m3+ ÁFA .
Figyelemmel az előző évi díjakhoz ez a várható
inflációt meghaladó mértékű, de a Fejérvíz Rt. ellátási
területén általánosnak mondható.
A rendelet teljes szövege
hirdetőtábláján megtekinthető

az

önkormányzat

Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének
14/ 2008. (XII.15.) számú rendelete
a helyi környezet védelméről, a közterületek és
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló
9/2000. (V. 31.) számú rendelet módosításáról
(Egyszerűbben fogalmazva: a szemétdíjról szóló
rendelet)
Ez a rendelet is a kötelező hatósági ármegállapító
kötelezettség keretében került megalkotásra. Ennek
megfelelően a következő lesz a 2009-ben fizetendő
szemétszállítási díj:

2.
ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA
A közszolgáltatás díja: 1 liter hulladék kezelési
díja 2009. január 01-től: 3,14 Ft/l+ÁFA
Edényzet
Szerződhető heti egyszeri Negyedéves
edény méret ürítésének
díj
díja
4.35560 literes
335- Ft+ÁFA
Ft+ÁFA
edényzet
120 literes
4.901377- Ft+ÁFA
edényzet
Ft+ÁFA
240 literes
8.723671- Ft+ÁFA
edényzet
Ft+ÁFA
1100 literes
3.45444.902edényzet
Ft+ÁFA
Ft+ÁFA
60 l-es zsák
-----------------többlet hulladék
423- Ft+ÁFA
-elszállítására
120 l-es zsák
-----------------többlet hulladék
476-Ft+ÁFA
----elszállítására

Összehasonlításul
díjakat:

megismételjük

Edényzet heti
Szerződhető
egyszeri
ürítésének
edény méret
díja

60 literes
edényzet
120 literes
edényzet

a

2008-as

Negyedéves
díj

333- Ft+ÁFA

4.329-Ft+ÁFA

374- Ft+ÁFA

4.862-Ft+ÁFA

.
Látható, hogy 2009-re csak néhány forinttal növekedett
az edények egyszeri ürítési díja. Tudom, tudjuk, hogy
senki sem szeret fizetni a szemétszállításért, én sem, de
ekkora emelés talán még elfogadható.
A rendelet teljes szövege
hirdetőtábláján megtekinthető

az

önkormányzat

Óbarok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2008 (XII.15.) számú rendelete
a luxusadóról 4/2006 (III.13.) számú rendelet
módosításáról
A képviselő-testület a luxusadóról szóló 2005. évi
CXXI. Törvény (továbbiakban: Tv.) 11. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
A luxusadóról 4/2006 (III.13.) számú rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2. §-a az alábbiakra módosul:
„2. § Értékövezetek megállapítása nélkül a 2009. és
2010. adóévekre vonatkozóan, a 2008. évi
értékviszonyokra figyelemmel, lakóingatlan-fajtánként
a típusingatlanra vonatkozó települési átlagértékek
egységesen az alábbiak:

a) Egylakásos lakóépületben lévő lakás: 220
eFt/m2,
b) Lakás többlakásos épületben, egyéb épületben:
180 eFt/m2,
c) Üdülő: 250 eFt/m2.”
2. §
(1) E rendelet a kihirdetésével lép hatályba, de
rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a
Rendelet 2.§-a hatályát veszti.
Óbarok, 2008. december 11.
Borbíró Mihály sk.
polgármester

Pölöskey Péter sk
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2006. december 15.
Pölöskey Péter sk
jegyző
Ez a rendelet csak a 100 millió feletti egyedi értékű
ingatlanokra vonatkozik, de sajnos ilyen jelenleg nincs
a
faluban.
Az
önkormányzatoknak
viszont
rendelkezniük kell hasonló rendelettel és azt időről,
időre a számításkor figyelembe vett átlagárak
tekintetében karban kell tartani. Most ezt a kiigazítást
végeztük el.
A Képviselő-testület elfogadott még egy rendeletet
amelyik az átmeneti gazdálkodás szabályait rögzíti arra
az időszakra amíg 2009-ben nem rendelkezik
Önkormányzatunk elfogadott költségvetéssel.
Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/ 2008. (XII.15.) számú rendelete
az önkormányzat átmeneti gazdálkodásának
szabályairól
A rendelet lényege rövidez az, hogy az egyes
költségvetési szakfeladatoknál a 2009. évi működésifenntartási kiadások teljesítése a 2008. évi költségvetés
azonos szakfeladata módosított előirányzatának 1/12
részéig terjedhet havonta. Az 1/12 rész összegének
megállapításánál figyelemmel kell lenni a 2008. évről
áthúzódó
feladat
elmaradásokra,
szerkezeti
változásokra, az áthúzódó és a rendszeres
kötelezettség-vállalások körére is. Ettől eltérni csak a
képviselő-testület eseti döntései alapján lehet.
A rendelet teljes szövege
hirdetőtábláján megtekinthető

az

önkormányzat

