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TISZTELT LAKOSOK!
Tudom, hogy többen hiányolták már, hogy nem adtunk ki
írásos tájékoztatókat a falu dolgairól, ahogyan azt Önök is
tudják: folyik egy leválási folyamat, amit a nagyegyházi
lakosok egy része kezdeményezett. Ebben az eljárásban
igen gyakran kapunk kritikákat, üzeneteket a sajtón
keresztül, amikre jobb nem reagálni, mert az nem biztos,
hogy a megértést fogja szolgálni. Ha pedig lapot adunk ki
az Önök tájékoztatására, akkor abban tájékoztatnunk kell
Önöket erről a kényes témáról is, hiszen joguk van tudni hol
tart az eljárás. Ezzel a tájékoztatással azonban olajat öntünk
a tűzre és felkorbácsolhatjuk az indulatokat, ami a
békétlenséget szíthatja ember és ember között. Ezért
döntöttünk úgy, hogy csak akkor lépünk ki lappal Önök elé
ha az feltétlen szükséges. Ez a pillanat most jött el.
RENDELETEK ALKOTÁSÁRÓL RÖVIDEN:

A Képviselő-testület módosította a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésekről szóló rendeletét:
Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének
1/2012. (II.02.) számú rendelete
a helyi népszavazásról szóló 1/2001.(II.09.) számú
rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege megtekinthető a
Hivatalban) Milyen változásokat hozott a döntés?
Tekintettel a küszöbön álló népszavazásra olyan
módosítást eszközöltünk, ami a törvényben biztosított
teljes mozgásteret meghagyja a Testületnek a
népszavazás kiírására adott határidőben.
Egy mási rendeletben került szabályozásra a
helyiségek bérletének pontosítása, ami nem érintette a
lakosságot.
Jogharmonizáció miatt szabályoznunk kellett a helyi
szociális ellátásokról szóló szabályozást több ponton,
de ezek mind a magasabb rendű jogszabályoknak való
megfelelés miatt került módosításra.
Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének
7/2012. (II.02.) számú rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
2012-re a tervezett bevételi főösszeg: 69.261.- Ft
a kiadási főösszeg
63.006.-Ft
Ebből az látszik, hogy ha az adóbevételeink a
tervezettek szerint alakultak volna akkor erre az évre
egy kb. 6 M Ft-os fejlesztési összeg felett
rendelkezhettünk volna. Azóta már tudjuk, hogy az
adóbevételek több vállalkozásunk nehéz helyzete
miatt jelentősen elmaradt a tervezettől eddig 2,5 M Ft
az elmaradás, ami az év végére elviheti a tervezett
eredményt. Ez azonban elsősorban gazdasági kérdés.
Ehhez igazítottuk az idei terveinket, elképzeléseinket.
Szintén törvényi változás miatt meg kellett alkotnunk
az önkormányzati vagyonról szóló rendeletünket,
mely új struktúrába foglalta a vagyonelemeket. Ez a
rendeletünk a 12/2012. (II.29) számon megtalálható a
hivatalban.
A 13/2012. (IV.13.) számú rendelettel módosítottuk a
költségvetést és a főösszegeket megnöveltük a 2011
évi pénzmaradvány (12.297 e Ft) összegével.
A 14/2012. (IV.13.) számú rendeletben elfogadtuk a
2011. évi költségvetésről szóló rendeletünket.
A
16/2012.
(V.25.)
számú
rendeletünkkel
biztosítottuk, hogy a szemétszállítási díj emelkedése
ne jelentsen költségnövekedést a háztartásoknak.
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A szemétszállítás díja sajnos drasztikusan emelkedett.
A Kormány az időközben kiadott rendeletével lehetővé
tett a szolgáltatóknak egy hatalmas áremelést, ráadásul
január 1-ig visszamenőleg. Hogy a családok ilyen
mértékű terhelését elkerüljük az önkormányzat
átvállalta az emelkedés szinte teljes összegét.
FONTOSABB ESEMÉNYEK:
Több éves tárgyalás és szervezés után, végre sikerült
két új vállalkozást letelepíteni községünkben. Az
Óvodával szemben a már előkészített területen indul
egy nyomdaipari kisüzem beruházása, melyet más
településről sikerült áthozni. Köszönöm mindazoknak a
személyeknek, akik segítséget nyújtottak ebben.
Sikerült egy másik, építőipari céget is letelepíteni az
újbarki szennyvíztisztítóval szembeni területen, itt az
épület már áll. Ezen vállalkozások adójukkal javítani
fogják településünk pénzügyi helyzetét.
Önkormányzatunk az idén is hozzájárult az általános és
középiskolás korú gyermekek iskolakezdéséhez és
ezúttal időben eljuttattuk az igényelt suli-csekkeket.
Folyamatosan végezzük a településen felmerülő
viharok utáni kárelhárítási munkálatokat, a felszíni
vízelvezető árkok tisztítását, a közterületek
kaszálását. Sajnos őszintén meg kell mondani, hogy
egyre nagyobb terhet jelent a kaszálások végzése
költségvetésünknek. Kevés olyan település van a
környékünkön, ahol ezeket ilyen gyakorisággal az
önkormányzat végzi és nem a lakosokkal végezteti el.
Amikor azt hallják innen-onnan „hogy ezek nem
csinálnak semmit” nos, többek között ezt is
folyamatosan kell szervezni.
A Polgárőrségünk részére megteremtettük a kulturált
elhelyezési körülményeket, melyre több mint 2 M Ft-ot
fordítottunk. Amíg a Polgárőrségünk ilyen hatékonyan
látja el a lakosaink vagyontárgyainak védelmét, addig
mindig számíthatnak a Képviselő-testület támogatására.
Én is hallottam olyan pletykákat, hogy az
önkormányzat vett nekik autót, meg mi fizetjük a
benzint az autóikba, na ezekből egy szó sem igaz.
Többek a saját pénzükből tankolják a saját autóikat,
hogy aztán éjjel járőrözéssel biztosítsák a nyugodt
pihenésünket. Bizony előfordulhat, hogy autóval is
ellátjuk a polgárőröket, de eddig erre még nem került
sor. Azt azonban leszögezhetjük, hogy a környező
települések bűnügyi helyzetével összehasonlítva a mi
bűnügyi statisztikánkat, nálunk drasztikus csökkenés
figyelhető meg, amely nagymértékben köszönhető a
polgárőrök önfeláldozó munkájának. Reméljük, hogy
továbbra is szíthatunk rájuk.
Működik a körjegyzőség. Tudom, hogy a napokban
sokan kaptak adó-ügyben levelet és persze ki örül

annak, ha fizetési értesítést kap. Kérem Önöket, ha nem
értenek egyet a kiküldött adatokkal forduljanak a
péntekenként itt a volt hivatalban ügyeletet adó adós
kolléganőhöz és tisztázzák a kiküldött értesítések okát.
Szeretném azonban felhívni a figyelmüket, hogy most
először kaptak jól olvashatóan nyomtatott és kitöltött
csekket, mert úgy gondoltuk, hogy megérdemlik, hogy
korszerű, kulturált levelet kapjanak. Persze a
pontatlanságokon ez sem segít, de legalább már
rendesen ki van nyomtatva a falu neve! Ezzel is azt
szerettük volna érzékeltetni, hogy odafigyelünk
Önökre.
Lement az igazgatási szünet, nagyon sok ügyet
intéztünk ez alatt az idő is. Amint láthatták én szinte
minden nap elérhető voltam. Gondolom nem is
keletkeztek különösebb panaszok ebben az időszakban.
Nagyegyházáról feljelentettek minket, hogy nem
látjuk el a feladatainkat csak a pénzüket kasszírozzuk.
Egy összefoglaló tájékoztatóban teljes körűen cáfoltuk
az állításokat és bizonyítottuk, hogy a jogszabályban
kötelezően előírt valamennyi feladatunknak eleget
tettünk és teszünk folyamatosan.
A Búcsú után megkezdjük a felszíni vízelvező árkok
második tisztítását is mindkét településrészen, majd az
esők hatására tönkrement utakon is igyekszünk
javulást elérni a téli hónapok beálltáig.
Sajnos volt olyan szülő, aki az oktatási jogok
országgyűlési biztosához fordult az óvoda zárva-tartása
ügyében. Több egyeztető tárgyalást folytattam az
érintettekkel, hogy megoldást találjunk a problémára.
Ez a gyakorlat azonban felveti azt a gondolatot, hogy
egy ekkora település, ahol egy csoportos óvoda
működik, ha ügyeletet akar szervezni – ami
kétségtelen, hogy kötelező – akkor az újabb 2 hónap
finanszírozást igényel és meg sem nagyon oldható. Ma
az államtól óvodára kb. 6,3 M Ft-ot kapunk, az óvoda
költségvetése pedig 14-15 M Ft, ami azt jelenti, hogy
kb. 7-8 M Ft-ot kell hozzátennünk évente az óvoda
működtetéséhez. Ezt azokból a saját bevételekből
tesszük, amit a helyi vállalkozók, adózók fizetnek be és
esetleg fejlesztésekre fordíthatnánk. Ha tehát még kb. 2
hónapos ügyeletet kellene finanszíroznunk ebből, akkor
az újabb 2-2,5 M Ft forrást igényelne, amit vagy az
adók növeléséből, vagy az óvodai étkezés fizetőssé
tételéből tudnánk finanszírozni. Tisztelettel kérem tehát
a kedves Szülőket, hogy ne feljelentésekkel, hanem
konstruktív együttműködéssel próbáljuk megtalálni a
helyes utat, hogy az eddigi közmegegyezésen alapuló
szolgáltatást a leghatékonyabban tudjuk működtetni.
Világosan látni kell, hogy az óvoda a legnagyobb tétel
a költségvetésünkben és a hozzánk hasonló
településeken
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már alig van önálló óvoda, más településekre hordják a
gyermekeket óvodába. Értem én, hogy jólesik
egyeseknek szívatni a polgármestert meg a falut, de
gondoljanak már bele mi lesz, ha a törvényes feltételek
hiánya miatt meg kell szüntetnünk az óvodát? Az jobb
lenne? A konstruktív együttműködés sokkal inkább
előremozdítja az ügyet.
TÁJÉKOZTATÓ A LEVÁLÁS HELYZETÉRŐL
A Bizottság összegyűjtötte a leválás tárgyában kiírandó
népszavazáshoz szükséges aláírásokat. Az aláírásokat a
Helyi Választási Bizottság hitelesítette. A soron
következő Képviselő-testületi ülésen bejelentem, majd
azt követően 30 napon belül ki kell írnunk a helyi
népszavazás időpontját. Most itt tartunk. Sokan
kérdezik, hogy mi lesz a dolog vége. Ez nem csak
tőlünk függ. Elsősorban azoktól a nagyegyházi
emberektől, akik elmennek majd a népszavazásra és
kifejezik akaratukat. Én személyesen nem vagyok
meggyőződve arról, hogy nem állnak a sarkukra a
nagyegyháziak és nem lesz elutasító a népszavazás
eredménye. Most – mivel nem ismert, hogy mit is
jelent a kormány terve, hogy jövőre áttérnek az
önkormányzatok feladatalapú finanszírozására –
egyáltalán nem ítélhető meg, hogy mennyivel lesz
rosszabb vagy jobb a helyzetünk a leválás után. Amikor
a bizottság benyújtotta a kérdést hitelesítésre én, mint
polgármester bírósághoz fordultam, mert szerettem
volna tudni, hogy itt új község alakulása, vagy korábbi
településegyesítés megszüntetése eljárás keretében
válhat le Nagyegyháza. A bíróság a végzése
indoklásában leszögezte, hogy szerinte egyértelmű,
hogy itt csak korábbi településegyesítés megszüntetése
jöhet szóba. A Bizottság vezetője azzal érvel, hogy
Bicskéről is ilyen módon váltunk le. Csakhogy akkor
mi nem akartuk elvenni Bicske közigazgatási
területének egy részét és nem követeltünk Bicske
vagyonából aránytalan mértékű jóvátételt. Most a
nagyegyházaik képviseletében eljáró bizottság kéri
tőlünk a Kovács-tanyai tábláig, sőt a volt lőszerraktár
vonaláig az ősi óbarki területeket. Én, amikor
elolvastam a leválási dokumentációt a Bizottság szinte
minden tagjával egyeztettem, hogy ha ez így marad,
akkor mi ezt nem tudjuk támogatni. Nekem egyformán
kell védenem mindkét településrész érdekeit, de egyik
kárára sem gazdagodhat a másik. Kértem azt is, hogy
az aláírások leadásáig hívjanak meg egy Bizottsági
ülésre, hogy ki tudjam fejteni a véleményünket. Erre
Kolozsvári úr nem adott lehetőséget mind a mai napig.
Telefonon az egyik óbarki lakos világosan tudtomra
adta, hogy mindenképpen le fog válni Nagyegyháza én
akár mit is csinálok. Nos, a lényeg fenyegettek már
engem sok mindennel, de soha sem izgatott különösen.
Ha a feladatalapú finanszírozás, ami novemberdecember körül ismertté válhat, az mutatja, hogy
mindkét településrész életképes marad egy szétválás

után is, akkor támogatólag fogjuk továbbküldeni a
kérést, ha azt fogják mutatni a számok, hogy
valamelyik településrészünk életképtelenné válhat,
akkor természetesen nem támogatjuk és a
rendelkezésünkre álló törvényes eszközökkel egyben
tartjuk a települést. Önök tudják, hogy én egy
betelepült, itteni szóhasználattal „gyüttment” vagyok a
településen, pont ezért súlyos felelősség terhel abban,
hogy az Önök ősei által megművelt területekből, ami
ma a település határait alkotja, egy talpalatnyiról sem
mondhatok le egyik fél számára sem. A Bizottság
persze azzal védekezik, hogy majd a megválasztott új
önkormányzatok fognak ebben megállapodni. Ez igaz,
de akkor miért nem akarunk tisztességes vagyon és
területmegosztáson alapuló anyagot letenni az asztalra?
Min is folyik a vita? A vagyonmegosztás során
Nagyegyháza 68 Milliót követel pénzben, vagyonban
Óbaroktól. Ezt úgy számolták ki, hogy összeadták a
teljes vagyont és elosztották a vélelmezett 300 fős
lakosságszámmal és ebből jött ki ez az adat. A számítás
téves! Ezt akkor lehetne alkalmazni, ha mindig egy
települést alkottunk volna. 2000-ben a leváláskor volt
egy nyitómérleg, ami tartalmazta minden vagyonelem
értékelését.
Ha
az
akkori
nyitómérlegben
megvizsgáljuk a Nagyegyházán lévő vagyonelemek
értéknövekedését és összehasonlítjuk az óbarki
vagyonelemek értéknövekedésével évente és ott
megnézzük a lakosságszám-arányos gyarapodások
arányát, na ezeket a különbségeket – ha van ilyen – azt
készek vagyunk kompenzálni, mert az járt volna
Nagyegyházának. De abból a közel 700 éves
vagyonból, amit Óbarok a történelme során összehozott
nem kívánunk juttatni a leválni készülőknek. A másik
vitatott dolog, amiről már szóltam az a
közigazgatási terület elosztása. A vonatkozó
jogszabály úgy fogalmaz, hogy a területeket, eltérő
megállapodás hiányában, a belterületi lakosok
számának arányában kell felosztani. Ez pedig azt
jelenti, hogy jóval több terület járna nekünk, mint az
ősi határmezsgyékkel lehatárolt terület. Én, egy
alkalommal ígéretet tettem arra, hogy az óbarkiak nem
akarnak elvenni területeket Nagyegyházától, de az ősi
határhoz ragaszkodunk. A Bizottság arra hivatkozva,
hogy Ők sokat vesztettek a területükből a bicskei
leváláskor, meg azért mert Nagyegyháza annyira
dinamikusan fejlődik, ezért kérnek a mi területünkből.
Minden jóérzésű, józan polgárunk éljen az akár
Nagyegyházán vagy Óbarkon megértheti, hogy ilyen
feltételekkel nem támogatható a jelenlegi leválási
törekvés. Én a tárgyalásokat mára befejezettnek
tekintem. Nem látok esélyt arra, hogy a most regnáló
bizottsággal józan megállapodásra tudnánk jutni, ezért
teszem a dolgom és védem a településrészek jogos,
igazságos érdekeit, de nem segítem egyik felet sem
abban, hogy a másik kárára gazdagodjon, legyen az a
törekvés bármilyen indíttatású is.
Tisztelettel: Borbíró Mihály polgármester

4
ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

BARKI BUCSU-2012
„A HAGYOMÁNYOK JEGYÉBEN”
2012. SZEPTEMBER 15.
ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT,
AZ IDÉN IS MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ BUCSU RENDEZVÉNYÜNKRE
MELYNEK HELYE: RENDEZVÉNY-SÁTOR, BOBIK-DOMB

A RENDEZVÉNY PROGRAMJA:
09:00-12:00
FŐZŐVERSENY
A RENDEZVÉNYSÁTOR MELLETTI TERÜLETEN

10:00-12:00

VETERÁN RENDŐR-, TŰZOLTÓ- MENTŐAUTÓ
BEMUTATÓ A FALUKÖZPONTBAN

11:00-11:45

RÓMAI KATOLIKUS SZENTMISE
ÓBARKON ELŐSZÖR, A SÁTORBAN KERÜL BEMUTATÁSRA

13:45-14:00
14:00-16:00

16:00-17:00
17:00-17:45
18:00-18:45
19:00-19:50
21:00-21.10
20:00-03:00
10:00-18:00

MEGNYITÓ, FŐZŐVERSENY EREDMÉNYHÍRDETÉSE
SÁTOR, SZÍNPAD
GYERMEKPROGRAMOK JÁTSZÓHÁZ, BÁBKÉSZÍTÉS
STB.) KÖZBEN AZ ÉGIGÉRŐ PASZULY BÁBJÁTÉK
BEMUTATÓJA
SZÜNET
FÚVÓSZENEKARI TÉRZENE, MAZSORETT
BEMUTATÓ
FEKETE DÁVID ÉS A TÁNCOSOK FELLÉPÉSE
MATYI ÉS A HEGEDŰS FELLÉPÉSE
TŰZIJÁTÉK A TEMPLOM MÖGÖTTI TÉRRŐL
BUCSU-BÁL A RENDEZVÉNYSÁTORBAN
A BUCSUS JÁTÉKOK INGYENESEN VEHETŐK
IGÉNYBE AZ ÓBARKI (NAGYEGYHÁZI)
LAKCÍMKÁRTYÁVAL RENDELKEZŐ GYEREKEK ÉS
FELNŐTTEK RÉSZÉRE

A RENDEZVÉNY ALATT KÜLÖN BUSZJÁRAT KÖZLEKEDIK NAGYEYGYHÁZA ÉS ÓBAROK
TELEPÜLÉSRÉSZEK KÖZÖTT, AZ ALÁBBI MENETRENDDEL:
Induló megállóhely
Nagyegyháza Demeter Panzió
Óbarok Önkormányzat
Nagyegyháza Demeter Panzió
Óbarok Önkormányzat

Bucsu idején közlekedő külön busz menetrendje
Érkező megállóhely
Indul
Óbarok Önkormányzat
13:30
Nagyegyháza Demeter Panzió
16:30
Óbarok Önkormányzat
16:45
Nagyegyháza Demeter Panzió
21:20

Érkezik
13:35
16:35
16:50
21:25

