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ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁTA
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RENDEZVÉNYRE, MELYET EBBEN AZ
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TARTUNK A RENDEZVÉNYSÁTORBAN ÉS A
BOBIK-DOMBON
TOVÁBBI RÉSZLETES INFORMÁCIÓ A
HÁTLAPON!
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

TISZTELT LAKOSOK!
ELŐSZÖR IS SZERETNÉM ÖNÖKET TÁJÉKOZTATNI
NÉHÁNY FONTOS, TALÁN MINDENKIT ÉRINTŐ
KÉRDÉSRŐL:

A költségvetés helyzete:
A kormány folyamatosan hozza azon rendelkezéseket,
melynek következtében az önkormányzatok egyre
nagyobb terhet kötelesek vállalni saját bevételeik
terhére. Ilyen volt legutóbb az E-útdíj bevezetése, itt
ugye a szállítással foglalkozó vállalkozások az útdíj
7,5 %-át leírhatják az önkormányzatoknak fizetett
iparűzési adóból. Ez a mi esetünkben a II. félévre 2,5
és 3 millió forintos elvonást jelent a tervezett
bevételekből. Úgy tudjuk elkerülni az adóemeléseket,
hogy a korábbi években felhalmozott tartalékból
visszapótoljuk az elvont forintokat. Most úgy látom,
hogy sem ebben az évben, sem pedig 2014-ben nem
kell adókat bevezetnünk, a meglévőket emelni.
Adófizetési értesítők ügye:
A napokban kapták kézhez az adófizetési értesítőket.
Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy tekintettel
arra, hogy a legtöbb családnak a szeptember eleje az

iskolakezdéssel kapcsolatos költségeik kifizetése
okozza a gondot, utasítottam a hivatalt, hogy az
adóbefizetés határidejét szeptember végére tolja ki. Ez
természetesen nem felel meg a vonatkozó törvénynek,
de a gazdálkodásunk helyzete megengedi, hogy
ekkora türelmi időt hagyjunk a lakosainknak. Kérem,
hogy ezt szíveskedjenek betartani, amikor a saját
családi költségvetésüket tervezik.
A kutyákról:
Mint tudják a szabálysértési ügyek elkerültek az
önkormányzattól a járási hivatalokba. A csoportos
kutyakóboroltatás
ügyében
feljelentést
kezdeményeztünk az ismert kutyatartó ellen. Most
ismét vannak bejelentések, sőt fotók is a folytatólagos
kóboroltatás bizonyítására, ismételten megtesszük a
feljelentést. Sajnos más lehetőségünk nem igen van.
Eddig elvitettem összesen 6 kutyát, de egy eb
elszállítása kb. 27 ezer forintba kerül ezért egy trehány
kutyatartó miatt sem terhelhetjük meg több százezer
forinttal a költségvetést. A sorozatos és egyre növekvő
szabálysértési bírságok talán jobb belátásra bírják a
renitens lakosunkat.
Fejlesztésekről, fontosabb kiadásainkról:
A nagyegyházi közmeghallgatáson felmerült, hogy az
önkormányzat rendszeresen számoljon el a
kiadásairól. Természetesen minden negyedévben –
nyílt ülésen - tárgyalja a Testület a negyedéves
teljesítés helyzetét, ezért bár kinek van lehetősége
megtekinteni ezen adatokat. Ennek ellenére néhány
fontosabb dologról természetesen szívesen adunk
tájékoztatást ezúton is.
Beszerzésre került 1 db MTZ 820-as mezőgazdasági
erőgép és a hátsófelfüggesztésére egy rézsűkasza. Ez
a fejlesztés meghaladta a 7 millió forintot. Az idén
tervezzük még egy hidraulikus tolólap beszerzését és
januárban (hogy átkerüljön a beszerzés 2014-re
közbeszerzési okokból) egy 5 köbméteres szippantó
utánfutót fogunk beszerezni, hogy tavasztól meg
tudjuk oldani az olcsó szippantást is a településen. Ez
várhatóan újabb 2-3 millió forintba fog kerülni.
Elvégeztük a nagyegyházi zártkerthez bevezető út
átereszének kijavítását is. Mégpedig végleges és
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megfelelő keresztmetszettel, hogy az elkövetkező
években itt újabb költség ne merüljön fel. Ennek a
munkának a költségei közel 1 millió forintra rúgtak.
A nagyegyházi orvosi rendelő rendbetételére a
szerződéskötés előkészítése folyik, ennek költsége is
eléri vagy kicsit meghaladja az egy millió forintot.
A helyi civil alapból kiadott támogatások kiutalása is
megtörtént: Így, nagyegyházára 70 ezer forint
támogatásban részesült a Nagyegyházi Baráti Kör, 80
ezer forint támogatást kapott a nagyegyházi Nyugdíjas
klub, 100 ezer forint támogatást kapott a két
településrész polgárőrsége és szintén 100 ezer forintot
kapott az óbarki nyugdíjas klub. A számokból is
kitűnik, hogy a nagyegyházi szervezetek 150 ezer, míg
az óbarkiak 200 ezer forintot kaptak, tehát a
lakosságarányoknál jóval több pénz jutott ebben is
Nagyegyházára.
Véglegesen kiépítettük a Bobik-domb oldalába az
áramvételezési lehetőséget, mert az elmúlt években ez
a helyszín vált be a legjobban a vidámparki játékok
működtetésére. Ez 270 ezer forintunkba került, de
innen tudunk kamerát és világítást kiépíteni a játszótár
védelmére, vélhetően jövőre és ezzel megteremtettük
annak is az áramvételezési lehetőségét.
Ezek voltak a nagyobb volumenű kiadásaink, de
ebből is látszik, hogy a beruházások tekintetében
idén is Nagyegyházára fordítottunk többet!!!!

felleltározták, egy elektronikus adatbázisba a könyvtár
teljes
selejtezésre
váró
könyvállományát.
(Nagyegyházáról 2 fő vett részt a programban) A fő cél
nem a betegre dolgoztatás, mint inkább a munkához, a
munkába járással kapcsolatos dolgok szoktatása volt.
Ha jól dolgoztak elismerésül péntekre szabadnapot
biztosítottunk részükre, amelyet nagy örömmel vettek.
A teljes két hónap alatt egyetlen fegyelmi probléma
sem merült fel!
A TERVEKRŐL:
Folyamatban van az szociális ellátó rendszer további
átalakítása. Szeretnénk megteremteni az idős
személyek házi gondozásának feltételeit helyi szinten
is, mert erre egyre nagyobb igény van. Előkészítettük a
rászorulók részére az ebédkiszállítás megszervezését is,
de addig még egy kis türelmet kell kérjek. Terveim
szerint még ebben az évben beindítjuk a szolgáltatást.
A POLGÁRŐRSÉG TÁMOGATÁSÁRÓL:
A korábban megígért majd 40 ezer forintos
eszköztámogatás
átadásra
került
a
polgárőr
egyesületnek. Az együttműködés tárgyában jelenleg
párbeszéd folyik a polgárőrség új elnökségével, akik
azt kérték, hogy a lakosság korrekt tájékoztatása
érdekében írjam le, hogy „ a konténer piacfelügyelői
konténer és nem az övék”, mondjuk ez igaz, de
kizárólag ők használják, bár a hátsó egyik WC-t
tényleg használják a postai dolgozók is. Kérték,
leírtam!

AZ ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL:
NÉHÁNY SZÓ A TERJEDŐ PLETYKÁKRÓL:
Ahogyan a korábbi években már megszokták, az idén is
van önkormányzati iskolakezdési támogatás. A
támogatás összege és feltétele nem változott. Továbbra
sem kell jövedelemigazolást bemutatni az 5000.forintos Erzsébet iskolakezdési utalványt. Sajnos
hallottam olyat, hogy némelyek az átvett csekket
azonnal kávéra költötték a postán! Sajnos, az ilyen
felelőtlen szülői magatartás nem szűrhető ki. Az
önkormányzatunk ennek ellenére jövőre is biztosítani
fogja ezt a lehetőséget minden iskolása részére.
A DIÁKOK NYÁRI FOGLALKOZTATÁSÁRÓL:
Kihasználva az állami támogatást meghirdettük a nyári
diákmunkát. A nagyszámú jelentkezőre való tekintettel
önkormányzatunk saját forrásaiból kiegészítette a
támogatás összegét, hogy valamennyi jelentkezőnek
egyforma
feltételekkel
tudjuk
biztosítani
a
munkalehetőséget. A diákjaink nagyon szép munkát
végeztek. A fiúk elvégezték a fa játszótéri és parki
eszközök, valamint a nagyegyháza fa buszmegállók
állagmegóvó lazúrozását, jó minőségben. A lányok

Igen szarvasmarha telep épül a régi országút melletti
építkezés helyén. Már vannak olyan kampányhangok,
hogy az egész falu szenvedni fog a bűztől! Nem, ez
nem felel meg a valóságnak! A telepen mélyalmos
rendszerben fognak marhákat hizlalni. A mélyalom
biztosítja, hogy évente kétszer távolítják el az almozott
trágyát, tehát szaghatása csak akkor lehet. A terület
mezőgazdasági besorolású az önkormányzatnak
semmilyen hozzájárulást nem kellett adni az
építkezéshez,
ennek
ellenére
a
beruházóval
folyamatosan kapcsolatot tartunk, tehát semmilyen
váratlan és durva környezeti hatásra nem számíthatunk.
Vannak pletykák a bányagödrök szeméttel való
feltöltéséről –vannak akik „biztos” forrásból tuják!
Nos, a helyzet azonban más, folyamatosan egyeztetünk
a bányagödrök tulajdonosával és eddig semmilyen
megkeresést nem kapott ilyen tárgyban, de ígéretet tett,
hogy minket fog először értesíteni, ha csak megkeresést
kap a tárgyban. Figyelünk, bízzanak bennünk, rajta
vagyunk az ügyön. A kampánypletykák meg még
koraiak.
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TÁJÉJOZTATÁS EGY ÖRÖKZÖLD TÉMÁRÓL,
NAGYEGYHÁZA LEVÁLLÁSA:
Miután, lezajlott a népszavazás is, megtörtént az anyag
felterjesztése, hosszú ideig semmi információ nem
érkezett az üggyel kapcsolatban, éltem az Alaptörvény
azon cikkelyével, mely jogot ad az önkormányzatoknak
arra, hogy az ügyekben az eljáró közigazgatási
szervektől tájékoztatást kérjen. Erre a cikkelyre
alapozva megkerestem az eljáró minisztériumot, az
illetékes államtitkárt, hogy adjon tájékoztatást az ügy
állásáról, a várható eljárási cselekményekről, és ha van
ilyen, akkor az esetleg meghozott köztes döntésekről. A
megkeresésemre a Miniszter úr rendkívül rövid
határidőn belül válaszolt. A miniszteri válaszból
kitűnik, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter
egy jogtudós, egyetemi tanár.
Rendkívül korrekt és jogilag megalapozott válaszában
arról tájékoztatott, hogy:
Helyben hagyja azokat az eljárási cselekményeket,
amelyeket az ügyben eddig elvégeztünk, tehát nem
volt törvénysértés egyik lépésünkben sem. Nem
fogalmazott meg kritikát a határidők tekintetében sem!
Megállapította, hogy a 2013. évi benyújtáshoz a
kérelem elkésett, ezért annak benyújtására
legfeljebb 2015-ben van lehetőség, ha addig az anyag
hiányosságait kijavítják.
Ebben a formájában a
kérelem nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.
A tételesen is megállapított hiányosságokat a
levelében: Így például: az anyag nem tartalmazza a
járási földhivatal 30 napnál nem régebbi hiteles
közigazgatási térképmásolatot.
Hiányzik a földkönyvi adatok alapján elkészített
területi összesítő és határvonal leírás.
Hiányzik a KSH által kiadott igazolás arról, hogy a
kezdeményezést megelőző 10 évben a településrész
lakossága folyamatosan növekedett. (Megjegyzem
ennek beszerzése lehetetlen is, hiszen a népmozgalmi
adatok hol csökkenést, hol pedig néhány fős
növekedést mutatnak települési szinten, ami előre vetíti
ennek bizonyíthatatlanságát is!)
Hiányzik a KSH azon igazolása is, miszerint a
településrész
infrastrukturális
ellátottsága
meghaladja az országos átlagot. (Mint tudjuk
Óbarkon van gáz, villany, vezetékes víz, de nincs
vezetékes csatorna, vezetékes telefon, kábeltévé,
Nagyegyházán sem gáz, sem szennyvízelvezetés, sem
pedig víz nincs minden utcában kiépítve, tehát annak
igazolása, hogy fejlettebb az infrastruktúra az országos
átlagnál, lehetetlen!)

Hiányzik az az igazolás, amit a Magyar Államkincstár
területi szerve ad ki arról, hogy a létrejövő új település
községi önkormányzati feladatait az országos átlagot
meg nem haladó költségráfordítással ellátható.
Ezek a követelmények nem vagylagos feltételek,
hanem úgynevezett koherens szabályok, melyek
együttes megléte esetén van törvényes lehetősége a
döntésben illetékes Köztársasági Elnök Úrnak
pozitívan elbírálni.
Az első két feltétel a térkép és a határvonal leírás,
területi összesítő az könnyen pótolható, nem nagy ügy.
Egyébként csak megjegyzem a határvonal leírás és a
területi összesítő eddig is kötelező lett volna. A többi
feltételnél látható, hogy azok beszerzése szinte
lehetetlen.
Ami biztosan látható 2014-től semmi szín alatt nem
lehet önálló Nagyegyháza, a 2019-es leválás – ha a
törvényi helyzet nem változik – szintén lehetetlen.
Tisztelt Nagyegyházi Lakosok!
Elismerem, hogy a határidők pontos megtartásával
hozzájárultam ahhoz, hogy ez a
kérelem
ellehetetlenüljön. De, a kezdeményezők is jobban
figyelhettek volna az időkre, Ők is láthatták a
lehetőségeimet, mert ezt én nyíltan el is mondtam. Nem
örülök annak, hogy egy ilyen kezdeményezés
ellehetetlenülésében szerepet kellett játszanom. Kérem,
fogadják el a kialakult helyzetet, én ügyelni fogok arra,
hogy Nagyegyháza mindig a számarányát elérő, vagy
azt meghaladó fejlesztésekbe részesüljön! Ezután
mindig közzé fogom tenni a fejlesztési források
elosztását, hogy megnyugtassam a nagyegyházi
településrész lakosait arról, hogy nem éli fel Óbarok a
forrásokat!
Nagy örömmel látom, hogy mindkét településrész
lakossága tudomásul vette a helyzetet és azt is tudom,
hogy a nagyegyháziak többsége is elégedett a kialakult
helyzettel. Köszönöm mindenkinek a türelmét,
megértését, ismét azt láthattuk, hogy a lakosaink
többsége erkölcsi érzékétől vezérelve, türelmesen
végigvitte a folyamatot, nagy türelmet és megértést
tanúsítva egymás iránt. Tudják, én ilyenkor szoktam azt
érezni, hogy hihetetlen megtiszteltetés számomra, hogy
egy ilyen közösség polgármesterének választott.
Szeretném azt gondolni, hogy meg tudok felelni az
elvárásaiknak. Nem tehettem mást, a józanész és a
közös vagyon egyben tartása érdekében, mint amit
ebben az ügyben tenni láttak tőlem. Életem
legnehezebb döntése és legnehezebb éve volt ez.
Tisztelettel: Borbíró Mihály polgármester s.k.
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BARKI BÚCSÚ-2013
„A HAGYOMÁNYOK JEGYÉBEN”
2013. SZEPTEMBER 14.
ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT,
AZ IDÉN IS MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ BÚCSÚ RENDEZVÉNYÜNKRE
MELYNEK HELYSZÍNEI: RENDEZVÉNY-SÁTOR, BOBIK-DOMB

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

10:00-12:00

RENDŐRKUTYÁS BEMUTATÓ, TŰZOLTÓ ÜGYESSÉGI
JÁTÉK A BOBIK DOMBON A BÚCSÚS JÁTÉKOK MELLETTI TÉREN

14:00-14:45

RÓMAI KATOLIKUS SZENTMISE
A SÁTORBAN KERÜL BEMUTATÁSRA

MEGNYITÓ, FŐZŐVERSENY EREDMÉNYHÍRDETÉSE
SÁTOR, SZÍNPAD
15:15-17:00
GYERMEKPROGRAMOK JÁTSZÓHÁZ,
RAJZVERSENY, ARCFESTÉS STB.
17:00-17:45
FÚVÓSZENEKARI TÉRZENE, MAZSORETT
BEMUTATÓ (SÁTOR SZÍNPAD)
18:00-18:45
ORFEUM SZÍNPAD OPERETT MŰSORA ÉS A
TÁNCOSOK FELLÉPÉSE ( RÉSZLETEK A
LEGNÉPSZERŰBB OPERETTEKBŐL)
19:00-20:00 CSOCSESZ A NÉPSZERŰ MULATÓS
ELŐADÓMŰVÉSZ FELLÉPÉSE
21:00-21.10
TŰZIJÁTÉK A TEMPLOM MÖGÖTTI TÉRRŐL
20:00-03:00
BÚCSÚ-BÁL A RENDEZVÉNYSÁTORBAN
10:00-18:00
A BÚCSÚS KÖRHINTÁK AZ IDÉN IS INGYENESEN
VEHETŐK IGÉNYBE AZ ÓBARKI (NAGYEGYHÁZI)
LAKCÍMKÁRTYÁVAL RENDELKEZŐ GYERMEKEK
ÉS FELNŐTTEK RÉSZÉRE
15:00-15:15

A RENDEZVÉNY ALATT KÜLÖN BUSZJÁRAT KÖZLEKEDIK NAGYEGYHÁZA ÉS ÓBAROK
TELEPÜLÉSRÉSZEK KÖZÖTT, AZ ALÁBBI MENETRENDDEL:
Búcsú idején közlekedő külön busz menetrendje
Induló megállóhely
Érkező megállóhely
Indul
Nagyegyháza Demeter Panzió
Óbarok Önkormányzat
13:45
Óbarok Önkormányzat
Nagyegyháza Demeter Panzió
17:00
Nagyegyháza Demeter Panzió
Óbarok Önkormányzat
17:15
Óbarok Önkormányzat
Nagyegyháza Demeter Panzió
21:20

MINDEN KEDVES LAKOSUNKAT SZERETETTEL VÁRUNK!

Érkezik
13:50
17:05
17:20
21:25

