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Tájékoztató a Nagyegyháza leválásával
kapcsolatos, a Leválási Bizottság által készített
anyagról.
Tájékoztató Óbarok Község Önkormányzata
Képviselő-testülete, a Nagyegyháza leválásával
kapcsolatos, a Leválási Bizottság által
előkészített anyaggal kapcsolatos
véleményéről,
Tájékoztató az Óbarki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat és az Óbarok Község Német
Nemzetiségi Önkormányzata, Nagyegyháza
leválásával kapcsolatos véleményéről.

AZ ÜGY FONTOSSÁGÁRA VALÓ TEKINTETTEL:
MINDEN ÉRDEKLŐDŐ LAKOSUNKAT
SZERETETTEL VÁRUNK!
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TISZTELT VÁLASZTÓ POLGÁROK!
TISZTELT LAKOSSÁG!
Ahogyan arról már mindannyian értesülhettek, Nagyegyháza leválása tárgyában
kiírásra került a népszavazás, melynek ideje:
2013. február 24-én (vasárnap) reggel 6 órától este 19 óráig
fog megtörténni két helyszínen:
Óbarkon a volt Művelődési Házban
Nagyegyházán a faluházban.
KÉREK MINDEN SZAVAZÓPOLGÁRT, HOGY JÖJJÖN EL ÉS SZAVAZZON

NEMMEL
A NÉPSZAVAZÁSON FELTETT KÉRDÉSRE!
HOGY MIÉRT ARRÓL A BELSŐ OLDALON RÉSZLETESEN OLVASHAT, ILLETVE A FENTI
MEGHÍRDETETETT KÖZMEGHALLGATÁSOKON
RÉSZLETES INDOKLÁST ADUNK!

ŐRIZZÜK MEG A FALU EGYSÉGÉT, TARTSUK EGYBEN A
TERÜLETÜNKET ÉS A VAGYONUNKAT!
Borbíró Mihály polgármester
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ISMÉT A LEVÁLÁSRÓL (REMÉLHETŐLEG
UTOLJÁRA):
A Képviselő-testület a január 31-én megtartott ülésén
megtárgyalta a Nagyegyházi Előkészítő Bizottság által
a leválás tárgyában elkészített anyagát és arról állást
foglalt
a
16/2013.
(I.31.)
önkormányzati
határozatában. Ezt az állásfoglalást jogszabály írja
elő a testület számára, ahogyan azt is, hogy ezen
állásfoglalásának
a tartalmát falugyűlésen
(közmeghallgatáson) ismertetni kell a lakossággal.
Erre kerül sor az előző oldalon szereplő
időpontokban és az ott megjelölt helyszíneken.
Az elmúlt napokban, amióta megkapták a
népszavazásra vonatkozó értesítő borítékokat,
rengetegen kérdezték tőlem: na jó, de mire
szavazzunk?
Nos, a Képviselő-testület úgy foglalt állást, hogy
nem támogatja Nagyegyháza településrész
leválását és a miniszter úrtól annak elutasítását
kéri, melynek az alapvető, kardinális okai a
következők:
A leválást előkészítő dokumentáció szerint, az
előkészítő bizottság a közigazgatási terület
megosztására oly módon tesz javaslatot, hogy a
régi Kovács-tanyai tábla, egészen a volt
lőszerraktárig az ő közigazgatásuk alá essen.
Többször felhívtuk a figyelmet arra, hogy ez nem
felel meg a jogszabályok jelenlegi állapotának,
hiszen a területmegosztás elve a belterületi
lakosok arányában osztja meg a külterületeket. Én
személyesen is tettem javaslatot a bizottságnak
arra, hogy egyezzünk meg a történelmi határaink
tiszteletben tartásában. Ebben az esetben mi sem
követelnénk az esetlegesen a történelmi határokon
túl eső, de nekünk még járó területeket. Ezt az
ajánlatot nem fogadták el mondván: ez csak terv.
De kérdem én Önöket, hogyan bízzunk abban,
hogy egy bírósági eljárásban nem fognak-e
ragaszkodni a tervezett területhez. Mi történik, ha
a bíróság megítéli és elviszik a területünket. Nem!
Ennek még az esélyét sem szabad megadni, ezért
el kell jönni és nemmel szavazni, hogy fel se
merüljön az ilyen indokolatlan és alaptalan
követelés.
A másik nagyon kardinális kérdés az pedig a
vagyonmegosztás kérdése. A Leválást Előkészítő
Bizottság úgy számolta ki a nekik járó közel 68
milliós vagyontöbbletet, hogy összeadta a két
település összes vagyonát, majd megosztotta az
általuk remélt 300 fős lakossággal, ami csak rövid
ideig állt fenn, és csak néhány Óbarokról

átjelentkezett személy segítségével jött létre, amint
azt a kifüggesztett választási névjegyzék
bizonyítja! Ez a közös vagyon megosztásának
általános elveivel is ellenkezik. Hiszen mi csak az
elmúlt 13 évben voltunk vagyonközösségben,
tehát a korábban szerzett (megtartott) vagyonhoz
Nagyegyházának semmi köze. Ebben
a
tekintetben
is
kértük
az
álláspontjuk
megváltoztatását, de süket fülekre találtunk.
Álláspontunk
szerint,
olyan
fontos
vagyonelemeket veszítenénk el, melyek részben
évszázadok óta vannak a településünkön (mint az
óvoda épülete, vagy része, vagy a Bobik-domb
stb.) vagy olyan vagyonelemeket, mint a
sportpálya vagy annak egy része, melyet a falu
azért kapott, mert az autópálya elvette a korábbi
sportpálya területét.
Önök már számtalanszor hallották, hogy mi úgy
gondoljuk, hogy Nagyegyháza a most is, a saját
területén lévő ingatlan vagyontárgyakra, az ingó
és pénzvagyon lakosságarányos megosztásra,
illetve
az
elmúlt
13
évben
szerzett
vagyonnövekmények lakosságarányos részének
különbözetére tarthat igényt, ha az részükre
vagyoni hátrányt mutatna!
Álláspontunk szerint a leválás nem lehet arra
alkalom, hogy az egyik településrész teljesen
kisemmizze a másikat! A leválás nem
használható fel arra, hogy bárki jogalap nélkül
gazdagodjon. Szerintünk, minden nagyegyházi
és óbarki lakos, akinek fontos a tisztesség a
becsület, az megérti aggályainkat és nem
azonosul azzal a tevékenységgel, ami a jelek
szerint,
egyoldalú
vagyongyarapodásra
törekszik! Közösen megálljt parancsolhatunk
ezeknek a törekvéseknek, jöjjenek el szavazni és
szavazzanak nemmel a feltett kérdésre.
A képviselő testület összesen 8 pontban
fogalmazta meg aggályait, de ezek részleteiről
majd a közmeghallgatásokon adok tájékoztatást,
terjedelmi okokból.
Egyébként a kezdeményezés benyújtásának
határideje (január 31) elmúlt, mire a népszavazás
eredményét
megállapítja
a
testület
a
Belügyminiszter sem hozhat döntés – csak
elutasítót – az ügyben. Mivel a jogszabályok
szerint már nem csak a leváló településrész lakói
vehetnek részt a népszavazáson a döntés a teljes
lakosság kezében van, amit egy általunk
kezdeményezett törvényjavaslat tett helyre. Most
először lesz mód arra, hogy leválás-ügyben ne a
leválni szándékozó kisebbség, hanem a teljes
lakosság nyilvánítson véleményt. Éljünk a
lehetőséggel! Szavazzanak nemmel!

3.
ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA
DE AZ ÉLET NEM CSAK A LEVÁLÁSRÓL
SZÓL, FONTOS DÖNTÉSEKET HOZOTT A
KÉPVISELŐ-TESTÜLET:
Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének
1/2013. (II.1.) önkormányzati rendelete a
2013. évi költségvetésről
Hetedik naptári évünket kezdtük meg az idén, de most
először fordult elő, hogy január utolsó napjára
elfogadott költségvetéssel rendelkezzen a település.
Dacára annak, hogy az állam kb. 20 millió forint értékű
támogatással fizet kevesebbet, mint az előző évben, az
idén is pozitív szaldós költségvetést tudtam
beterjeszteni és elfogadtatni. Sajnos ez a fejlesztésekre
fordítható többlet mindössze 2-3 millió forint, de ha
hozzávesszük az eddig felhalmozott közel 30 milliós
tartalékot az már jelentős fejlesztésekre ad lehetőséget
2013-ban és 2014-ben.
Meg tudjuk tartani az eddigi fontos szociális és jóléti
szolgáltatásainkat, mint a gyermekek iskolába
járásához biztosított ingyenes bérlet, a Bursa
ösztöndíjak rendszerét, az iskolakezdési támogatást, az
óvodás gyermekek ingyenes étkeztetését. Fontos dolog
az is, hogy valamennyi álláshelyet sikerült megőrizni,
és a korábbi szinten finanszírozni. Nem kellett adókat
emelni és erre a Testületünk nem is készül még 2014-re
sem, melynek oka a 2014-től belépő új adófizető
vállalkozások adóbefizetéseinek megjelenése a
költségvetésben. Büszkén mondhatjuk tehát, hogy egy
jó költségvetést sikerült alkotni, ami biztosítja – amit
ígértünk Önöknek – a nyugodt fejlődést a településen,
anélkül, hogy a környező települések adónövelő
politikáját kellett volna alkalmazni.
Néhány adat a költségvetésből:
a) bevételi főösszegét
b) kiadási főösszegét
c) hiányát/tartalékát
d) pénzmaradványát

103 440 eFt,
103 440 eFt,
+35 932 eFt,
+33 110 eFt

Két
intézkedést
kellett
meghoznunk
a
költségvetés biztonsága érdekében: az egyiket
még decemberben. Csökkentettük a polgármesteri
tiszteletdíjat 145 ezer forintra. A költségvetés
biztonsága érdekében, a III. negyedéves
költségvetési teljesítés adatainak elemzéséig,
felfüggesztettük a dolgozóknak adható 5000.forintos étkezési utalvány kifizetését.
Én
azt
gondolom,
hogy
nagyon
sok
településvezető lenne büszke arra, ha ilyen
arányokat mutatna a beterjesztett költségvetése.
Legyünk hát mindannyian büszkék arra, hogy

nálunk nincs leépülés, nem kellett az államnak
közpénzből kifizetni a tehetségtelen faluvezetés
hibáiból felhalmozott adósságot. A költségvetési
rendelet a hivatalban teljes részletességgel
megtekinthető.
Március 01-től változik az ügyfélfogadás rendje!
A törvényi szabályozás változása miatt a
körjegyzőség helyett közös önkormányzati
hivatalt kellett létrehoznunk. Ez január 01-re meg
is történt. Most tehát úgy hívják a régi hivatalt,
hogy
MÁNY
KÖZSÉG
KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI
HIVATALA,
ÓBARKI
KIRENDELTSÉGE. Ez lett az utódja a korábbi
körjegyzőségnek. Megalakultak a járások is, mi a
bicskei járáshoz tartozunk – amin senki sem
lepődött meg. Nagyon kevés ügyet vett át a járás
és annak is egy részét továbbra is itt kell
előkészíteni.
Átvették
a
hadigondozást
(háromévente
egy
ügy!),
átvették
a
lakcímbejelentés és nyilvántartás feladatait is. Az
átalakulás létszámcsökkentéssel járt, nálunk
megszűnt a részmunkaidős adóügyes, Mányban
pedig egy dolgozóval csökkent a létszám. Éppen
ezért időnként a mányi adóügyesnek nálunk, míg
a mi anyakönyvvezetőnknek Mányon kell
ügyfélfogadást tartani. Hogy ne ütközzenek az
ügyfélfogadási idők, úgy szabályoztuk az
ügyfélfogadási rendet, hogy
kedden 800 órától - 1200 óráig és 1300 órától - 1600
óráig,
csütörtökön 800 órától - 1200 óráig és 1300 órától 1600 óráig lesz ügyfélfogadás március 01-től.
A jegyző és az adóügyes a csütörtöki napokon
lesz elérhető Óbarkon, de kérjük az előzetes
bejelentkezést. Természetesen halaszthatatlan
ügyekben továbbra is fogadjuk Önöket, ahogyan
ezt eddig is tapasztalták. A kevesebb állami
támogatás kisebb és karcsúbb hivatalt tesz
lehetővé, mindenkinek kérem a megértését!
A szemétszállításról:
Amint azt tapasztalták ettől az évtől megváltunk a
Saubermachertól, mint szolgáltatótól és a
tatabányai AVE szállítja el az ingatlanokról a
szemetet. Mi már régen átadtuk a szerződéshez
szükséges adatokat. A napokban várhatják, hogy
megkeresik Önöket a szerződéskötés ügyében
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Azért itt is van egy jó hír: tekintettel arra, hogy a
gazdálkodásunk megengedi, az idén is meg tudjuk adni
a korábbi években már megszokott önkormányzati
támogatást a szemétszállítási díjhoz. Ennek
megfelelően: a 60 literes edényzet az idén 4.000.- forint
bruttóba kerül negyedévente, míg a 120 literes
edényzet negyedéves ürítési díja bruttó 6.000.- Ft-ba
fog kerülni a lakosságnak. A többit az önkormányzat
saját költségvetéséből teszi hozzá.
DÖNTÉS SZÜLETETT A KUTYÁK CHIPPEL
TÖRTÉNŐ
ELLÁTÁSÁNAK
TÁMOGATÁSÁRÓL IS:
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 500.000.keretösszeget
biztosít
azon
kutyatulajdonosok
kutyáinak azonosító chippel való ellátásához, akik
jogkövető állampolgárként, már az előző évben is
veszettség ellen beoltatták kutyáikat az éves rendes
kutyaoltáskor, vagy házhoz hívták az állatorvost és így
bekerültek a hatósági nyilvántartásba. Hamarosan
megállapodunk az állatorvossal, hogy ha ezen
személyek az oltással egy időben láttatják el chippel a
kutyáikat, akkor ők csak az oltást fizetik, a chippelés
költségét, vagy
az állatorvos átszámlázza az
önkormányzatnak, vagy pedig számla ellenében az
önkormányzat kifizeti a kutya tulajdonosának. Sajnos
az Állatorvosi Kamara nem biztos, hogy engedélyezi az
egyszerűbb megoldást. A pontos teendőkről hamarosan
plakátokon tájékoztatjuk Önöket. De a pénzügyi
fedezet megvan rá!
ISMÉT PÁLYÁZHATNAK A CIVIL
SZERVEZETEK:
Óbarok Község Önkormányzata
Pályázat
a civil szervezetek 2013. évi támogatására
a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló
11/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelet alapján

1. A szervezeteknek a pénzügyi támogatásra
írásbeli pályázatot kell benyújtaniuk,
amelynek tartalmaznia kell a helyi civil
szervezetek támogatásáról szóló 11/2011.
(VI.27.) önkormányzati rendelet (a

továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdésében
foglaltakat.
2. A pályázat benyújtásának határideje:
2012. április 30.
3. A pályázat elbírásának határideje:
2013. május 31.
4. A
pályázat
során
szétosztható
költségvetési keret 500.000,- Ft.

5. A egy pályázattal elnyerhető legmagasabb
összeg 100.000,- Ft.
6. A
pályázatok
elbírálásakor
előnyt
élveznek azok a civil szervezetek, melyek
a) pénzügyi támogatási igénye a megvalósítandó
közfeladatokhoz képest reális,
b) további pályázatok benyújtásához igénylik a
pénzügyi támogatást, saját forrás biztosításként,
c) a pályázatban megfogalmazott cél mind a két
településrész érdekeit szolgálja.
A pályázat itt nem szabályozott feltételeit a R.
tartalmazza.
A
rendelet
a
hivatalban
megtekinthető.
VÁLTOZOTT AZ ORVOSI ÜGYELET RENDJE:
2012-től megváltozott az orvosi ügyelet rendszere
Bicskén. Óbarok is részese az új társulásnak. Jelentős
változás, hogy ezentúl a 22/311-104-es telefonon
hívhatják halaszthatatlan esetben az orvosi ügyeletet.
Az ügyelet hétköznap 16:00-tól, másnap reggel
08:00- ig, hétvégén egész nap hívható. A telefon
másik végén a mentők megyei mentésirányító
központja lesz. Az ügyeletes mentőtiszt szükség
szerint, vagy ellátja tanácsokkal a beteget, vagy ha
járóképes, akkor a már ismert bicskei ügyeleti
rendelőbe irányítja, ahová orvost is küld. Ha a beteg
állapota ezt indokolja, akkor odairányítja az orvosi
ügyelet gépkocsiját. Ha a mozgó ügyeletes orvos el van
foglalva, vagy csak késedelmesen érne ki, akkor mentőt
küld a helyszínre. Ez a szolgáltatás az
önkormányzatunknak többe kerül, mint a korábbi már
megszokott ügyelet, de sokkal jobb szolgáltatást
biztosít, hiszen néhány nagyon veszélyes esetben, nem
a házi-, vagy az ügyeletes orvos, hanem azonnal a
megfelelő eset-kocsi jön a helyszínre és szállítja
kórházba a beteget. Reméljük Önök is elégedettek
lesznek az új rendszerrel. Ezzel az Önök ellátása is el
fogja érni a nagyvárosban élők sürgősségi ügyeleti
ellátásának színvonalát. Ezzel megszűnik az a helyzet,
amikor az ügyeleten ülő gépkocsivezető adta a
tanácsokat a beteg otthoni gyógyításához, mert ritkán,
de ez is előfordult régebben.
Az ügyeletvezető szakmai igazgató kéri a T.
lakosokat, hogy az ügyeletet csak sürgős, a
következő rendelési időig nem halasztható
esetekben hívják, hogy az egyszerűbb, sürgésségi
ellátást nem igénylő esetekkel ne terheljék le
feleslegesen az ügyeletet, hiszen ezzel mások életét
menthetik meg!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket:
Borbíró Mihály polgármester

