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A Képviselő-testület az alábbi rendeleteket alkotta:

DÖNTÉSEKRŐL RÖVIDEN:

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2010 (VIII.25.) számú
RENDELETE
a választási plakátok, önálló hirdető-berendezések
elhelyezésének és az Önkormányzat tulajdonában álló,
kampány-rendezvény céljára bérbe adható ingatlanok,
közterületek használati feltételeinek helyi
szabályozásáról.
A rendelet teljes szövege a Hivatal hirdető tábláján
ügyfélfogadási időben megtekinthető. A rendelet csak
a választásokon jelöltként részt vevőket érinti ezért
annak részletes ismertetésétől most eltekintünk.
Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének
6/2010. (VIII.25.) számú
RENDELETE

A Testület döntött a BURSA HUNGARICA
ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról. Kérem, hogy a
felsőoktatási intézményekben tanuló, vagy oda pályázók
kísérjék figyelemmel a hirdető táblákat. Hamarosan
kifüggesztésre kerülnek az idei pályázati feltételek.
A lakosság kérésére, megegyezés született a kivitelező
vállalkozóval, hogy az új nagyegyházi buszmegállók
hátsó falán, az átszellőzés biztosítására hagyott felső
réseket, hasonló technológiával, mint az alsó fedés,
lezárja.

2008-ban arról határozott a Testület, hogy testvértelepülési kapcsolatot hoz létre egy Kárpátalján lévő,
legalább félig magyar lakta településsel. Az elmúlt
hónapokban pont került az ügy végére és településünk
partnerségi kapcsolatot hozott létre az ungvári járásban
található (Ungvártól délre 3 km-re) Császlóc ősi magyar
az iskolás gyermekek 2010. évi egyszeri
településsel. A megállapodás aláírásra került. (A
támogatásáról
polgármester és az alpolgármester saját költségén utazott
A rendelet teljes szövege mindkét településrész hirdető ki az aláírásra).
tábláin kifüggesztésre került. A lényege az, hogy a
Képviselő-testület – figyelemmel a falu stabil és jó A játszótér kivitelezése a füvesítés és a kerítés megépítése
pénzügyi helyzetére – úgy döntött, hogy valamennyi kivételével befejeződött. Ezekre a munkálatokra az ősz
óbarki (nagyegyházi) lakóhellyel (régebben:állandó beálltával kerül sor, hogy a gyerekeket ne kelljen távol
lakcímmel) rendelkező általános és középiskolai tanuló tartani a jobb időkben a játszótérről. Minden rágalom
kapjon 5.000.- forint értékű az iskolakezdéshez ellenére a játszótér rendelkezik TÜV minősítéssel. Addig
felhasználható suli-csekket. A támogatás a Hivatalban nem szereltük fel a játékelemeket, amíg a
kapható űrlap kitöltésével és a lakcímkártya biztonságtechnikai felülvizsgáló nem adott rá engedélyt.
bemutatásával
(középiskolás
korúak
esetében, Történtek már nemkívánatos események is ott, ezért
iskolalátogatási
igazolással)
igényelhető
2010. kellett elrendelnem a településőri ügyeletet. Reméljük,
szeptember 01-től, szeptember 20-ig!!!! A határidő hogy rövid időn belül meg fogják szokni a játszótér
lekésése jogvesztő! A suli-csekk kizárólag iskolaszerek, használatát és akkor már nem lesz szükség állandó
sportruhák vásárlására használható fel 2010. október 30- felügyeletre.
ig. A csekkek felhasználásával külön elszámolni nem
Befejeződött a harangok villamosítása. A plébániával
kell.
egyeztetetten minden délben 12 órakor és este 7 órakor
fog automatikusan szólni a nagyharang. Mindkét harang
tengelyezését meg kellett erősíteni, mert félő volt, hogy
azok bármikor leszakadhatnak. Ennek költsége 300 ezer
forint volt, melyet az önkormányzatunk fizetett. Lakossági
adományokból elkezdődött a falak, ajtók rendbetétele
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is, de ezt a katolikus közösség kezdeményezte, szép példát
mutatva ezzel az összefogásra. Ezúton fejezem ki
köszönetemet mindenkinek, aki ezekben a nehéz időkben a
szűkös családi kasszából önzetlen adománnyal támogatta a
templom rendbe tételét. A Búcsú alkalmával (szeptember
18.) tartandó Szentmise alkalmával a Plébános Úr fel fogja
szentelni a harangvezérlést és akkortól rendszeresen
hallhatjuk a harangszót a mi falunkban is, ahogyan máshol
ez már régóta természetes.

Folyik a sportpálya áramellátásának kiépítése. Ennek
segítségével állandó áramvételezési lehetőséget építünk
ki a rendezvények könnyebb szervezhetősége érdekében.

Sajnos mind a tologatós fűnyírónk, mind pedig az egyik
fűkaszánk elromlott. A fűnyíró javítására hónapokig
vártunk. Most üzemképes, de gyenge. A pótlására
beszereztünk egy 6 lóerős önjáró professzionális
fűnyírót. A fűkasza javítási költsége meghaladta volna a
Többen érdeklődtek arról, hogy a tavaly beállított és a 160 ezer forintot ezért inkább új eszközt szereztünk be
középiskolásokat Tatabányára beszállító reggeli buszjárat 130 ezer forintért. Egyben típusváltást is végrehajtunk.
megmarad-e. Igen, a járat beváltotta a hozzá fűzött Ez a gép most Komatsu és a használója meg van vele
reményeket és a menetrend szerint megmarad.
elégedve. Az új eszközök javítottak valamit azon a
helyzeten, hogy a sok csapadék miatt kezdte átvenni a
A Vértes Volánnal tárgyalásokat folytatunk egy Óbarok gaz az uralmat. Mára ezt felszámoltuk.
buszforduló – Budapest Déli pu. között közlekedő új járat
beállításáról. Jelenleg az utas-mérés és tervezés folyik, ha Befejeződött a közel két éve tartó folyamat, mely a
minden jól megy, a járat a decemberi menetrend- településrendezési eszközök részleges módosítására
változtatással kerülhet elindításra. Addig azonban még vonatkozott. Jelenleg az állami főépítész záró
néhány csatát az ügyben meg kell vívni.
szakvéleményére várunk. Ebben a módosításban helyre
teszünk néhány olyan dolgot, amit a korábbi
Kezdeményezésemre a Kistérség akkor ad támogatást átgondolatlan döntések okoztak. Rendezzük a zsaluköves
Bicske városnak új buszmegállók kialakítására, ha telephely, az ún. Szepi-telep, volt Vízmű telep státuszát.
valamennyi buszjáratot hajlandóak a volán vállalatok Ebben a módosításban szerepel a Petőfi utca Fő utca
bevinni a bicskei Központi Orvosi Rendelő elé. Ha a terv felőli oldalának beépíthetőségének újraszabályozása is.
megvalósul, akkor az idős betegeinknek nem kell a Eszerint az ott lévő telekvégek, ha 550 nm-t elérik, akkor
Vasműszaki áruháztól felgyalogolniuk az orvosi önállóan beépíthetővé válnak. A már korábban beépített
rendelőhöz.
telkek esetében lehetőség lesz a telkek megosztására is.
Ez esetben ha a gyermekek bajba kerülnek egy
Kiépítettük mindkét orvosi rendelőhöz az internetes adósságtörlesztéssel, akkor nem úszhat el a szülői ház is
elérhetőséget, hogy mielőbb megoldódjon a gépi recept- az eljárás során. Ez több családot is érint, sőt esetleg
felírás és gyógyszerválasztás lehetősége.
mások is eladják az ingatlanjaik egy részét és további
betelepülések lehetnek a faluban, amire nagy szükségünk
Egyesek azt terjesztik a faluban, hogy az Önkormányzat van.
önkényesen zárta be a honlapon működtetett fórum Fontos változás az is, hogy a SPÁR folytatásában, a mi
rovatot. Tudják, azt ahol jól be lehetett szólni a közigazgatási területünkön is folytatódni fog az iparipolgármesternek. Nos, a valóság kissé más! Az egyik logisztikai terület, hogy a pálya mentén letelepülő cégek
hozzászóló hozzászólásában azt kifogásolta, hogy ezt a hozzanak már egy kis hasznot nekünk is, ha már a
fórumot a polgármester a saját kampánycéljaira hozta létre. leváláskor elvesztettük az értékes területeink jórészét.
Természetesen nem így van és ennek érdekében azonnal Ebben a módosításban került sor a jégfogó legtávolabbi
leállítottuk a fórum- blokk működését. Nem szerettük volna területén a szennyvíztisztító mű elhelyezésére alkalmas
ha azzal vádolnak, hogy a fórumnak köszönhetünk terület kijelölésére is. Azt ugye ebből a célból vásárolták
mindent. Úgy tűnik „visszanyalt a fagyi” és rájöttek, hogy meg elődeink!!!! Egyeztettünk a szakhatóságokkal a
nekik hiányzik jobban a fórum és most létrehoztak egy védőtávolságok tekintetében és megegyeztünk, hogy a
pótfórumot. Akit érdekel, látogassa nyugodtan. Én még legmodernebb technológia alkalmazása esetén van
nem érek rá kampányolni, mert még sok dolgunk van a lehetőség ott a telep elhelyezésére. Ennek hiányában
választásokig. Szeretnénk jól megszervezni a Búcsút, mert semmilyen szennyvízrendszer-pályázat nem nyújtható be
sok lakosunknak csak ez az egy rendezvény nyújt jogszerűen, mert azonnal elbukjuk, ha bárki megtámadja
szórakozást egész évben. A Búcsú után reagálni fogunk az engedélyt. Természetesen ez egy fillérünkbe sem
mindenre, ami a kampányban elhangzott.
került, mert azok finanszírozták, akiknek az érdekében a
módosítás történt. Ezzel be is fejeztük azt az előkészítő
munkát, ami a töretlen fejlődéshez elengedhetetlen.
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A FALUNAPRÓL:

előirányzatban szereplő bevételeket, sőt a legtöbb
esetben többet sikerült realizálni.

Állítólag bizonyos internetes fórumokon arról
érdeklődnek néhányan, hogy mennyibe kerül a Búcsú
megrendezése. Nos, az adat természetesen nyilvános,
csak azt nem értem, miért nem teszik fel nekem
közvetlenül a kérdést. A teljes költségre (sátor bérlet,
fellépők, zene, hangosítás, világítás, tűzijáték, kisvonat
stb.) 1.300.000.- forintot biztosított a Képviselő-testület.
Ehhez jön még a pályázaton nyert 100.000.- forint. Ez
azonban nem biztos, hogy teljes egészében fel lesz
használva. Tudom, hogy sokan gondolják, hogy ez sok
pénz, az is, de…. Ebben az évben ünnepeltük a település
önállóvá válásának 10. évfordulóját, ez azért megér
annyit, hogy egy színvonalasabb Búcsút rendezzünk. Az
előző évben sokan kérték, hogy élőzene legyen az esti
bálban, ezt is megoldottuk.
FŐZŐVERSENY:
Az idén is megrendezzük a szokásos főzőversenyünket.
Ebben az évben mindenkinek sertéspörköltet kell
készítenie. Aki akar főzni és megmutatni a lakosságnak a
tudását még jelentkezhet Boros Ferenc alpolgármester
úrnál. Az önkormányzat 4.000.- Ft összegű támogatást ad
minden bográcsba, amiből számlára meg lehet vásárolni
a hozzávalókat. Egy kikötés van: az elkészült ételt nem
lehet pénzért értékesíteni! Aki akar, bárkit meghívhat az
asztalához és megkínálhat az ételéből, persze csak a
zsűrizés után. Ebben az évben is külső szakács fogja
értékelni a remekműveket.
GYORSJELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL:
A Képviselő-testület elfogadta a 2010. év I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolóját. Most a teljesség igénye
nélkül közzé teszünk néhány mutatót. A teljes, sokoldalas
beszámoló a hivatalban, ügyfélfogadási időben
megtekinthető.
2010. I. FÉLÉVI ADATOK
BEVÉTELEK:
Megnevezés:
Intézményi műk.
bevételek
Támogatások kieg. bev.
Tám. kölcsönök visszatér.
Pénzforg. n. bev.
(maradvány)
Függő átfutó, kiegy. bev.
Önk. sajátos bev. (adók)
BEVÉTELEK
ÖSSZESEN:

Eredeti
előirányza
t

Módosított
előirányzat

Teljesített
I. félév

1.871
14.828
0

1.871
14.828
0

721
18.488
45

0
0
41.328

14.073
247
41.328

14.073
-3.776
22.538

63.441

72.347

52.089

A táblázatban látható, hogy önkormányzatunk a bevételek
tekintetében szinte minden esetben teljesítettük az

KIADÁSOK:
Megnevezés
Személyi juttatások
összesen:
Munkaadókat terh. jár.
Dologi és egy folyó
kiadások:
Pénzeszk. átadás, egyéb
t.ámogatások:
Társ. és szociálpol.
juttatások (segélyek)
Felh. kiad. és bef. össz.
Tám. kölcsönök
nyújtása és törl.
Pénzforg. nélküli
kiadások: (TARTALÉK)
Kiegy. függő kiad.
KIADÁSOK ÖSSZ:

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányza
t

Teljesített
előirányzat

29.169
7.134

29.517
7.228

14.693
3.716

16.353

18.003

7.243

2.668

2.703

1.195

7.073
369

7.073
5.919

4.725
221

0

0

20

0
0
63.441

1.187
42
72.347

18.568
1.708
52.089

Látható, hogy a 2009. évi pénzmaradványhoz (14.073)
képest az I. félévi tartalékok (18.568) majd 4,5 millióval
megnövekedtek. Ez azt jelenti, hogy a 2010. évi
gazdálkodásunk is pozitív szaldót mutat félévkor.
Ismét eredményesen zárjuk az évet, ami kiváló
kilátásokat jelent a jövőben megvalósítandó további
fejlesztésekhez.
Ha körbetekintenek a környező településekre, akkor
Önök is láthatják, hogy, míg szomszédjaink az elmúlt
években szinte kivétel nélkül eladósodtak, addig mi
stabilizáltuk településünk költségvetését. Rendeztük
kötelezettségeinket és derűlátóan nézhetünk a jövőbe.
Letelepült egy fuvarozó, szállítmányozó vállalkozás
Nagyegyházán, 2011-től onnan is jelentős bevételre
számíthatunk. Azt tervezem, hogy abból a pénzből
könnyíteni fogok a szemétszállítás díján, hogy
elviselhetőbb mértékre tudjuk csökkenteni a lakosság
terheit. Nálunk az elmúlt években csökkentek az adók,
megmaradt az ingyenes óvoda, a tankönyvtámogatás, az
ingyenes bérlet stb. Ezekre azért méltán büszkék
lehetünk valamennyien.
Kedves Óbarki és Nagyegyházi Lakosok! Büszke
vagyok arra, hogy az elmúlt négy évben Önök
polgármester lehettem. Megkövetem mindazokat,
akiket munkám során megsértettem, vagy
megsérteni kényszerültem. Kívánok Önöknek
sikeres és boldog családi életet, munkasikereket!
Borbíró Mihály polgármester
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MEGHÍVÓ
Óbarok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghívja
Önt és kedves családját
a

BÚCSÚ-2010
ELNEVEZÉSŰ RENDEZVÉNYÜNKRE,
2010. SZEPTEMBER 18-ÁN
REGGELTŐL HAJNALIG A SPORT-TELEPEN.
TERVEZETT PROGRAMOK:
09:00 – 12:00
12:00 – 13:30

Főzőverseny, ahol helyi és környékbeli versenyzők mérik össze
főzőtudományukat, Játékos sportversenyek.
A főzőverseny értékelése, az ételek elfogyasztása.

13:30 – 14:30

Játékos gyermekműsor a kicsiknek.

14:30 – 14:50

Hazánk legeredményesebb Fríz lovának bemutatója

15:30 – 16:00

Szentmise a római katolikus templomban, a harangvezérlés
felszentelése.
Helyi énekkarok, óvodások műsora.

16:00 – 16:30
17:00 – 18:00
18:30 – 19:30

Operett-Gála (A Március-15-i rendezvényen nagy sikert aratott
társulat előadása.)
A SÓGOROK együttes fellépése.

20:00 – 21:00

Az újbarki LUSTIGE BUAM zenekar élő sramlizene bemutatója.

21:00 Tűzijáték, ezúttal zenei aláfestéssel.
21:00 – 01:00

Utcabál a rendezvénysátorban, élő zenével (Lustige Buam)

A rendezvény alatt ingyenes gumikerekes kisvonat fog közlekedni Nagyegyháza és
Óbarok között. A Vonatot az útvonalon bárhol le lehet állítani le és felszállásra.
A rendezvény ideje alatt hagyományos fizetős búcsús kirakodóvásár és vásári
vidámpark működik.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

