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Döntött a Képviselő-testület arról, hogy Óbarok
Község kilép a Móri Kistérséggel közösen
működtetett, egyes honvédelmi tárgyú feladatok
végzésére létrehozott önkormányzati társulásból.
Ennek oka, hogy az elmúlt 3 évben nem volt olyan
honvédelmi jellegű önkormányzati feladat, melyet
a jelenlegi polgármester ne tudott volna önállóan
megoldani (na szép is lenne!) Ez természetesen, ha
csekély is, de pénzmegtakarítással jár 2010-re.
Döntött a Testület a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázati rendszerhez való csatlakozásról. A
pályázat kifüggesztésére szeptember végén kerül
sor.
Elfogadásra került a BÚCSÚ rendezvény
költségvetése, melyet 810 ezer forintban maximált
a Testület, műsorral, sátorral, tűzijátékkal.
Egy budaörsi állatvédő egyesület és egy német
alapítvány közösen állatmenhely létesítésére kért
területet
önkormányzatunktól.
A
Testület
támogatta a kérelmet. A helyben lévő kóbor állatok
szakszerű befogása és elhelyezéséért cserébe, az
újbarki szennyvíztisztító melletti 1,8 ha-os,
nehezen eladható területet biztosítjuk a
kérelmezőnek tartós, térítésmentes használatra, de
eladni nem kívánja a területet.
A Testület hozzájárult a felcsúti honvédségi terület
pályázati
úton
történő
szénhidrogénkármentesítéséhez a szolgalmi joggal terhelt
területeket érintően.
Döntött még a Testület az intézmények alapító
okiratainak módosításáról is. Erre a szinte havonta
változó jogszabályi előírások miatt került sor,
immár sokadik alkalommal.
Újraindult a település honlapja, mely elérhető a
www.obarok.hu címen. Igyekszünk folyamatosan
tartalommal ellátni, de hosszú évek óta végre
működik is. Köszönet ezért Komlós Tamás
képviselő úrnak.
A Képviselő testület a 2009. szeptember 8-i ülésén
értékelte
a
megyeváltással
kapcsolatos
közvélemény-kutatás
eredményeit,
melyet
részletesen a lap további részeiben olvashatnak. A
lényeg, hogy bár az igenek száma elérte a
megkérdezettek 50%-át, a nem válaszolók és a
bizonytalanok a „nem” válaszokkal együtt szintén
50%-ot tettek ki, tehát ami kétségessé teszi egy
népszavazás sikerét, ezért a Testület nem írt ki
helyi népszavazást a megyeváltás tárgyában.

SOKAN GONDOLTUK ÚGY, HOGY
KOMÁROM-ESZTERGOM
MEGYÉBEN
JOBB HELYEN LENNE A FALU, DE MÉG
„NEM VOLTUNK ELEGEN!”
Nos, lefolytattuk a közvélemény kutatást és ki is
értékeltük azt. Most Önök elé tárjuk az adatokat és
abból
levonható
következtetéseket.
Többen
kifogásolták, hogy őket bizony nem kérdezték meg,
micsoda dolog ez! A közvélemény-kutatás az nem
népszavazás. A Testület tagjai vállalták, hogy legalább
a választásra jogosult állampolgárok 40 %-át
megkeresik és néhány kérdésben kikérik a
véleményüket. Azért nem mindenkit, mert arra nem
nagyon volt idő. De kérdezem én, megkérdezték már
valaha Önöket arról, hogy mit tegyen a Testület
bármilyen pénzzel. Na ugye! Mi megkérdeztük. Ezt is
jelenti a demokrácia kiszélesítése, amit ígértünk.
Persze aki akart eljöhetett volna akár a
közmeghallgatásra is, ott is lehetett volna véleményt
nyilvánítani. Ennyit erről, nézzük a tényeket:

Az ábrán látható, hogy a 45%-át a lakosságnak
megkérdeztük, tehát a felmérés jócskán reprezentatív.
Arra a kérdésre, hogy „TÁMOGATJA-E ÖN, HOGY
ÓBAROK
KÖZSÉG
CSATLAKOZZON
KOMÁROM-ESZTERGOM
MEGYÉHEZ?”
Nagyegyházán az alábbi válaszok születtek:
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Itt látható, hogy az igenek többségben vannak
Azért ezen nem lepődtünk meg nagyon, hiszen
ugyan, de a pontosan 50% igen nem elegendő.
Nagyegyházán érzékelhetően sokan támogatták már a
Miért? Mert ha néhány támogató szavazó
közmeghallgatáson is a megyeváltást. Most nézzük,
meggondolja magát a nem szavazók pedig
hogy ugyanerre a kérdésre Óbarkon hogyan válaszolt a
távolmaradással tüntetnek, akkor kétséges a
lakosság:
népszavazás érvényessége. Lássuk be, hogy az
ellenlábasaink, nem mondtak konkrétumokat még
a sajtóban sem, hogy miért lenne rossz az
átcsatlakozás, azért Ők aktívak. Még akkor is,
amikor mi elvből és tisztességből nem
kampányoltunk, mert azt gondoltuk, hogy nem
arra vagyunk kíváncsiak, hogy hány embert
tudunk meggyőzni, hanem arra, hogy mit akarnak
Önök! Mi úgy látjuk ez nagyon nagy felelősség!
Többen aggódtak a költségekért. Voltak akik
jobban tudnák elkölteni a népszavazásra
Itt már érdekesebb a kép. A 42% igen és a 42% nem
fordítandó pénzt. Én nem mertem volna a sajtóból
minket is meglepett, de ha a „nem”-ekhez
üzengetni, hogy mire kellene azt a pénzt fordítani,
hozzászámoljuk a bizonytalant és a nem válaszoltakat,
ha annyira eladósítottam volna a falut. Nos, kedves
akkor már 58%-ot tesznek ki a nemleges szavazók.
Nézzük
összesítve
a
két
települést:
üzengetők, ezt a pénzt mi teremtettük elő úgy,
hogy a lakosság támogatásával spóroltunk, de
előtte kifizettük az itt hagyott tartozásaikat,rossz
döntéseik eredményeit, stb. tetszenek még
emlékezni! (Bocsánat, de ezt ki kellett mondanom)
A jövőbe fektetni sohasem drága, az mindig
megéri! Az egyik volt képviselő azt mondta nekem
telefonon, hogy egy jó polgármester – szerinte én
persze nem vagyok az – amit Ő mond azt csinálja
a falu. Nos, ki kell ábrándítanom. Azért ülök most
én ebben a székben, mert ezt így is gondolták
korábban. A valóság az, hogy a polgármesternek
azt kell tennie, amit a lakosság akar!!!! Ha újra
pályázik képviselőnek, ezt el kellene menteni a
telefonjába, hogy ne felejtse el soha!
Tehát a Testület döntött: egyelőre kockázatos
lenne kiírni a népszavazást a megyeváltás
tárgyában. Van azonban még néhány érdekes adat:
arra a kérdésre, amely azt fírtatta, hogy el
jönnének-e egy ilyen tárgyú népszavazásra a
következő arányok születtek:

Nézzük

ugyanezt

a

kérdést

Óbarkon:

Mindkét településen összesítve:

Ahogyan azt láthatják, a 81% az nagyon szép arány,
ami azt jelenti számunkra, hogy igenis részt akarnak
venni az emberek a helyi ügyek intézésében. Főleg ha
meghallgatják Őket. Mi meghallgattuk.
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Megkérdeztük Önöket arról is, hogy ha marad az
önkormányzatunknak 2010-re egy kb. 2-3 M Ft-ja,
amit fejlesztésre fordíthatunk, akkor azt mire
fordítsuk:

A: Buszmegálló felújítása Nagyegyházán
B: Egy bekerített kispálya építése
C: A pénzt az önkormányzat fordítsa a szemétdíj és a
kommunális adó csökkentésére.
D: Egyéb javaslata van.
Látható, hogy a nagyegyházi lakosaink azt kérték a
Testülettől, hogy a fejlesztésre fordítható pénzből a
siralmas állapotban lévő buszmegállót újítsuk fel,
ami érthető.
Nézzük Óbarkon mit tenne a lakosság megkérdezett
45%-a legszívesebben a pénzmaradvánnyal:

Itt az „A” válasz egy játszótér létesítése volt, a „B”
válasz szintén egy bekerített kispálya építése, míg a
„C” válasz itt is a kommunális adó és a
szemétszállítási díj csökkentése és a „D” válasz pedig
az egyéb javaslat volt. Láthatják: szinte
ugyanannyian
kérték
a
kommunális
adó
csökkentését, mint a játszótér megépítését. Dönteni
tehát nekünk kell.
Tisztelt Lakosok!
Megértettem(tük) az üzeneteiket és igyekszünk a
2010-es költségvetés összeállításakor figyelembe
venni és megvalósítani a legtöbbek által kért
fejlesztéseket. Ma még nem lehet tudni, hogy
mennyivel esnek vissza az iparűzési adóból származó
bevételeink, és azt sem látjuk, hogy mennyit von el
tőlünk az állam jövőre. Ígérgetni tehát hiba lenne.
Azon leszek, hogy mégis sikerüljön megvalósítani a
tervezett fejlesztéseinket. Az egyéb javaslatokban
voltak érdekes javaslatok is. Minden javaslatot
összegyűjtöttünk, sok jogos észrevételt tettek, rajta
leszünk a megoldáson. Az elismerő szavakat
megköszönöm minden képviselőtársam nevében!

Reméljük, annak is eljön még az ideje, amikor egyedi
kéréseket is tudunk majd teljesíteni, de most erre még
várni kell. A pénzügyi helyzetünk stabil, a
gazdálkodásunk feszes van okunk bizakodni, de
elbízni magunkat nem szabad! Sokat kell még azért
dolgozni, hogy 2010-ben egy jól finanszírozott biztos
lábakon álló falut adhassunk tovább az utódainknak.
A közvélemény-kutatás eredményei 30 napig bárki
számára megtekinthetők a Hivatalban, újra is lehet
számolni, bár mi is megtettük néhányszor, mert
hihetetlenek voltak az eredmények. Végül nagy
tisztelettel megköszönöm mindenkinek, aki időt
szakított a válaszadásra, köszönöm a képviselők
munkáját, külön köszönöm Szerencsés János úrnak a
kiértékeléshez nyújtott segítségét.
ÚJ BUSZJÁRAT KÖZLEKEDIK REGGEL 6
ÓRA 20-KOR TATABÁNYÁRA!
Szeptember elejétől a Vértes Volán új buszjáratot
közlekedtet
az
Óbarok
buszfordulótól,
Nagyegyházán, Szárligeten át Tatabányára.
Pontosabban meghosszabbíttattuk a reggeli
iskolai járat útvonalát az Óbarki buszfordulóig.
Miért fontos ez? Mert ezáltal lehetségessé vált a
Tatabányára járó középiskolásaink biztonságos
bejárása, a szárligeti általános iskola elérése, sőt a
reggeli munkába járás is Tatabányára! Mivel jelenleg
csak 3 – 4 tanuló veszi igénybe a járatot, tárgyalunk a
volánnal egy veszteségmérséklő támogatásról, hogy
legalább egy évig, a tanítási időszakban fenntartsák a
járatot, mert akkor már valószínűleg többen élnek
majd az új lehetőséggel. (Ezáltal egy újabb választási
ígéretemet sikerült teljesíteni!) Remélem többen
keresnek így már munkát Tatabányán is, hiszen a
reggel 6:20-kor induló járat 7 órára ér a
buszpályaudvarra. Az új járat az alábbi
menetrenddel közlekedik jelenleg.
Megállóhely
Óbarok, forduló
Bicske, Chinoin gyógyszerraktár
Bicske, Kovácstanya
Bicske, Nagyegyháza kultúrház
Szárliget, Szt. István u.
Tatabánya, Budai út
Tatabánya, Templom u.
Tatabánya, Szt. István u.
Tatabánya, bisztró
Tatabánya, Bányaforg. ir.
Tatabánya, sportpálya
Tatabánya, Ságvári iskola
Tatabánya, Sárberek bejárati út
Tatabánya, V. sz. iskola
Tatabánya, Közműv. Háza
Tatabánya, autóbusz állomás

Idő
6:20
6:23
6:24
6:26
6:32
6:38
6:39
6:40
6:41
6:43
6:45
6:47
6:49
6:51
6:53
6:55

Távolság
0.0
1.9
3.0
3.9
7.1
10.5
11.0
11.3
11.9
13.2
14.6
15.3
16.7
17.4
18.4
19.3

Borbíró Mihály polgármester
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MEGHÍVÓ
ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MEGHÍVJA A TISZTELT LAKOSSÁGOT A

2009. SZEPTEMBER 19-20-ÁN,
A SPORTPÁLYÁN TARTANDÓ

BÚCSÚRA.
A RENDEZVÉNY PROGRAMJA:
SZOMBAT:
09:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00

FŐZŐVERSENY (IDŐJÁRÁS FÜGGVÉNYÉBEN)
A BOGRÁCSOK ÜRÍTÉSE
JÁTÉKOS MŰSOR GYERMEKEKNEK (BOHÓCCAL)
CÍRKUSZ-MŰSOR KICSIKNEK-NAGYOKNAK
RENDÉSZETI BEMUTATÓ
KULTURÁLIS MŰSORBLOKK ÓVODÁSOK,
NYUGDÍJAS KLUBOK ÉNEKKARAI, TABAJDI TÁNCCSOPORT

16:15-17:15
17:15-23:00
23:00
Vasárnap
11:00-kor
15:00-kor

BUNYÓS PITYU KONCERT
ZENE – UTCABÁL
TÜZIJÁTÉK
Nagyegyházán a parkban kopjafa-avatás a
Vértesben és a Gerecsében elesett háborús hősök
emlékére.
Szentmise az óbarki Római Katolikus templomban

Az önkormányzat által meghirdetett kulturális programok a pálya
mellett felállított nagysátorban ingyenesen megtekinthetők. A
rendezvény ideje alatt, szombaton és vasárnap a szokásos búcsús
vidámpark (körhinta, gyermek-forgó, céllövölde) és kirakodó vásár
vehető igénybe, természetesen térítés ellenében. Italok a sátorban a
rendezvény alatt végig fogyaszthatók térítés ellenében.
Az időpontok tájékoztató jellegűek!!!!!
ÓBAROK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

