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MEGHÍVÓ
ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MEGHÍVJA ÖNT, ÉS KEDVES CSALÁDJÁT A
2015. MÁRCIUS 14-ÉN SZOMBATON
14 ÓRAI
KEZDETTEL, AZ
1848/49-ES FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC EMLÉKÉRE
TARTANDÓ
MEGEMLÉKEZÉSRE ÉS KOSZORÚZÁSRA.
TALÁLKOZZUNK ÓBARKON,
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉPÜLETÉNEK
NAGYTERMÉBEN!
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
TISZTELT LAKOSOK!
Engedjék
meg,
hogy
ezúton
köszöntsem
a
településünkön élő valamennyi hölgyet a Nemzetközi
Nőnap alkalmából! Kívánok sok sikert a munkájukban,
sok örömöt a családjuk körében és jó egészséget
mindannyiuknak!
FIGYELEM! AZ IDÉN AHOGY A KERETEZETT
MEGHÍVÓBAN
LÁTHATJÁK,
NEM
15-ÉN
TARTJUK A KOSZORÚZÁST ÉS AZ ÜNNEPSÉGET,
HANEM
14-ÉN
SZOMBATON,
HOGY
A
NYUGDÍJASKLUB RENDEZVÉNYÉVEL EGYÜTT
LEHESSEN
LEBONYOLÍTANI
AZ
ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNYT IS!
KÖLTSÉGVETÉS

kelljen, sem pedig a már megszokott támogatásokat
(szemétdíj támogatás, ingyenes óvoda, iskolakezdési
támogatás stb.) ne kelljen csökkenteni. Nagyon bízunk
abban, hogy a közvilágítás 2014. évi korszerűsítése
jelentősen csökkenti majd a kiadásainkat és legalább 1
Millió forint körüli megtakarítást eredményez. Helyesen
döntöttünk tehát, amikor a korszerűsítés mellett döntöttünk.
Azóta hallani, hogy egyre több önkormányzat is hasonló
lépéseket tesz, igaz ők ezt pályázati pénzből tehetik!
Nos, a mi költségvetésünk fő adatai:
bevételi főösszegét:
kiadási főösszegét:
hiányát/tartalékát:
pénzmaradványát:

Ha a fenti főösszegeknél eltekintünk a felhalmozott
tartalékoktól és kizárólag a pénzforgalmi bevételeket és
kiadásokat tekintjük a 2015-ös évre akkor ezek a számok
azt mutatják, hogy 2015-ben:
összes kiadás:
összes bevétel:

47 612 347
51 089 719

Ez pedig azt jelenti, hogy az idén 3 477 372-at többet
szedünk be mint amit kiadunk az önkormányzat
költségvetésében. Nagyon remélem, hogy ezek a számok
az év folyamán még javulnak is, mert jelenleg például csak
500.000,. ezer forint van betervezve a falunapra, ami kb, a
fele, harmada annak amibe kerülni szokott a rendezvény a
már megszokott színvonalon. De ezt a problémát is meg
fogjuk oldani, ahogyan eddig is mindig.
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pályázat
a civil szervezetek 2015. évi támogatására
a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló
11/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelet alapján
1.

Örömmel jelenthetem, hogy Önkormányzatunk a törvényes
határidőre elfogadta a 2015. évi költségvetését. Maga a
rendelet a www.njt.hu helyen megtalálható.
Röviden összefoglalva ami a legfontosabb, hogy az előző
évhez képest 7,5 M forinttal kevesebb támogatást kapunk az
államtól mint az előző évben. Ez jelentős bevételcsökkenést
jelent, amit a kiadásaink csökkentésével kellett
ellensúlyozni. Fontos célunk volt, hogy sem adót emelni ne

108 632 eFt,
108 632 eFt,
+41 025 eFt,
+37 422 eFt

2.
3.
4.

A civil 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.
A pályázat meghirdetésének napja: 2015. február
1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április
30.
A pályázat elbírásának határideje: 2014. május 30.
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5.

A pályázat során szétosztható költségvetési keret a
2015. évi költségvetésről szóló rendeletben
meghatározott összeg.

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 további részletek a rendeletben olvashatók. Felhívom az
érintettek figyelmét, hogy a rendelet a www.njt.hu honlapon
vagy az önkormányzattól digitálisan is megkérhető emailben. Fontos, mert van némi változás a korábbiakhoz
képest.
A SZIPPANTÁSRÓL
Mint tudják, nem kaptunk engedélyt a saját eszközzel való
szennyvízszippantásra, ennek oka a jogszabály változása
volt. Miután a Kormányhivatal erről tudomást szerzett,
küldött egy törvényességi észrevételt. A bírság elkerülésére a
jelenlegi szolgáltatóval előkészítettünk egy szerződést, ami
sem árban sem egyéb feltételekben nem befolyásolja a
korábbi kialakult gyakorlatot. Tárgyalásban vagyunk egy
olyan megoldásról, amivel a korábbi költségcsökkentő
elképzelésünket is meg tudjuk valósítani és a
jogszabályoknak is eleget tettünk. Egyelőre a helyzet
változatlan.
VÁLTOZIK A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS!
Az eddigi szolgáltató a PVK Kft. sajnos nem tudja tovább
szállítani a települési szilárd hulladékot (szemetet), mert a
tulajdonos Páty önkormányzata ezt az üzletágat leállította.
Ennek pontos ideje: 2015. március 31.
Aggodalomra azonban nincsen ok, mert önkormányzatunk
keresett új szolgáltatót, aki a régi helyébe fog lépni. Ez az új
cég a székesfehérvári Depónia Nonprofit Kft. Az új
közszolgáltatási szerződést előkészítettük, aláírásra kerül.
Ennek értelmében sem az ár sem a szolgáltatás eddig
megszokott része nem változik. Hogy melyik napon milyen
időpontban szállítanak, hogy mikor és milyen eljárásban
kötik meg az új szerződéseket erről később adunk
tájékoztatást.

hivatalban kellett kezdeményezni. Ez az ellátási forma
továbbra is megmarad, csak az ügyintézése nem nálunk,
hanem a Bicske Járási Hivatalban lesz. Az eljárás ugyan az,
mint korábban csak az ügyintézés és finanszírozás helye
változott.
A nyugdíj előtt 5 évvel folyósított Rendszeres Szociális
Segély megszűnik, de az arra jogosultak visszakerülnek az
előző bekezdésben részletesen leírt FHT-ba, tehát ők sem
maradnak ellátás nélkül, de az igénylés és utalás a Járási
Hivatalból történik.
Itt hívom fel valamennyi jogosult figyelmét, hogy ezután
csak a törvényi határidőkor, minden hónap 5-ig fog
megtörténni az utalás! Amíg mi utaltuk igyekeztünk a
hónap első napjára mindenkinek kiutalni a járandóságát,
de az áprilisi utalás már nem az önkormányzattól megy!
Nézzük, hogy helyben milyen ellátási formák maradtak.
Ezek két csoportba oszthatók, egyrészt a jövedelemhez
kötött és a jövedelemtől független támogatások. A
jövedelemvizsgálatához nem kötött támogatások Óbarkon
(és persze Nagyegyházán is!)
évente
egy
alkalommal,
szeptemberben
természetbeni iskolakezdési támogatás,

egyszeri

lakosság hulladékszállítási költségeihez, közvetlenül a
közszolgáltató részére történő utalással, háztartásonként
1.500,- Ft/ negyedév támogatás,
az Óbarki Kisvakond Óvodába járó gyermekek részére
ingyenes étkeztetés,
a 0-10 év közötti gyermekek részére minden év
decemberében
legfeljebb
1.200,Ft
értékű
élelmiszercsomag, (Mikulás csomag)
a 70. életévüket betöltött lakosok részére minden év
decemberében, legfeljebb 2.500,- Ft értékű élelmiszer
csomag,
születési támogatás 20.000,- Ft értékben, ha a gyermek
házasságban élő, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban lévő
szülők gyermekeként születik, és a szülők legalább egy éve
Óbarok község területén lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkeznek.
Ezeken kívül vannak a jövedelemvizsgálathoz, tehát
rászorultság vizsgálatához kötött támogatások:

Egyelőre a PVK Kft. még nem számlázta le a 2014. év utolsó
negyedévét sem, de erre hamarosan sor kerül. Fontos, hogy
Önöknek a szolgáltató váltása semmilyen gondot, nehézséget
ne okozzon.

Rendkívüli települési támogatás (korábban rendkívüli
segély) 1.000.- tól, 5.000.- forintig a polgármester
hatáskörében. A jogosultság részletes feltételeit a rendelet
tartalmazza.

VÁLTOZÁSOK A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSBAN

Krízishelyzet megoldását segítő támogatás ennek célja,
hogy a hosszabb kórházi (5 nap) kezelés után hazatérők
részére, akinek az ingatlanát elemi csapás érte, a
krízishelyzetbe került várandós anya részére, ha valakinek a
családját olyan bűncselekmény érte, hogy az élet újraindítása
nehézségekbe ütközik – ha az egyéb feltételeknek
megfelelnek – azok részére 1.000.-tól 30.000.- forintig
terjedő támogatás igényelhető.

A napokban sokat lehetett hallani a médiában, hogy milyen
ellátási formák szűnnek meg és milyenek kerülnek át az
állam hatáskörébe.
Kezdjük sorjában a korábban volt Foglalkoztatást
Helyettesítő Támogatás (FHT), melyet a munkaügyi központ
által kiadott hatósági bizonyítvány leadásával nálunk a
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Ez a támogatási forma étkezési támogatás formájában
is megállapítható. Látható, hogy ezzel a támogatási
formával azokon szeretnénk segíteni, akik önhibájukon
kívül kerültek nehéz helyzetben.
A következő ilyen támogatási forma a temetési
támogatás. Ez ahogyan eddig most is 30.000.- forint és
annak a lakosnak állapítható meg aki a saját nevére
szóló számlákkal igazolni tudja, hogy a temetés
költségeit ő fedezte és a családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum 300 %-át. azaz 85.500.- forintot.
Látható, hogy itt a Testület olyan magasra állapította
meg a jogosultsági határt, hogy a lehető legtöbben
beleférjenek.
Továbbra is megmarad a köztemetés jogintézménye
akkor, amikor a család nem képes állni a temetés
költségeit, vagy az elhunyt után nem marad az
eltemetésre kötelezhető hozzátartozója.
Gyógyszertámogatás állapítható meg olyan rendkívüli
esetben ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetén 150 %-t,
feltéve, ha a kérelmező háziorvosa a felírt gyógyszer sürgős
kiváltását javasolja. Ennek összege maximálisan 5.000.forint lehet.
Remélem, látják, hogy igyekeztünk minden szociális
válsághelyzetre valamilyen támogatási formát kidolgozni,
hogy a településünkön ne fordulhasson elő olyan eset, hogy
valaki ellátatlanul éhezzen vagy nélkülözzön. Fontos, hogy
ezeket a támogatásokat csak azok vehessék igénybe, akik
önhibájukon kívül kerültek válsághelyzetbe, különösen az
idős és beteg emberek, akik már más módon nem tudják az
életfeltételeiket biztosítani. A munkaképes korú és
egészséges lakosainknak meg kell próbálniuk a
munkajövedelemből való családfenntartást, mert ezek a
települési támogatásaink csak átmeneti időre nyújthatnak
segítséget a rászorulóknak. Mindenkit segíteni akarunk, aki
önmaga is tesz a saját sorsának jobbrafordulásáért! De nem
sok jót ígérhetek azoknak, akik a munka helyett választanák
a támogatásokból való megélhetési formát. Mert ez nem az
állam pénze, ez a mi közös pénzünk, amit nagyon
megfontoltan kell felhasználnunk.
A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján (hivatali
folyosó) Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a
települési támogatásról elnevezéssel folyamatosan
látható,
hogy
az
érdeklődők
kérés
nélkül
tanulmányozhassák!
A TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK VÁLTOZÁSÁRÓL
Új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) került
kiadásra, melynek egyes szabályai 2015. március 05-től
váltak hatályossá. A legfontosabb változás, hogy a
belterületeken minden szabadban tüzelés, kerti hulladék
elégetése tilos lett.

A szabály megsértőivel szemben a katasztrófavédelmi
szervek komoly bírságot szabhatnak ki. Az ezzel ellentétes
helyi szabályozásokat tehát vissza kell vonnunk. Kérek
mindenkit, hogy az új szabályozást tartsa be. Hogy ez most
mennyire időszerű, vagy tűzoltószakmai szempontból
mennyire megalapozott, arról nekem is meg van a
véleményem akkor, amikor pont a háztáji termelést,
önellátást szeretnénk megvalósítani, de a BM rendeletet be
kell tartanunk.
A POLGÁRŐRSÉGRŐL
A Képviselő-testület, kezdeményezésemre a korábbi
együttműködési megállapodást felmondta, de minden
ellenkező híresztelés ellenére senki sem akarja megszüntetni
a régi polgárőr egyesületet csak az egyébként sem működő
együttműködést mondtuk fel április elejére. Addig is a
járőrözés folyamatos, de készül az új szervezet is a
bejegyzése utáni azonnali szolgálatba lépésre.
Terjednek olyan hírek, hogy én „rosszindulatúskodtam” ezért
rögtön kaptak egy autót a megyei szövetségtől. Nos, a
helyzet nem ez. Én a megyei szövetségtől érdeklődtem a
most alakult polgárőrség tagfelvételéről és ugyan
kifejezetten rákérdezett a megyei elnök a helyzet
kialakulására, de ennek ellenére én mindössze arról
tájékoztattam, hogy a testület az együttműködést felmondta
és egy új szervezet is megalakult, aminek a bejegyzése
folyamatban van.
(Viszont ha tovább „rosszindulatúskodom” és ennek hatására
egy helikoptert is kapna az egyesület, akkor szívesen segítek!
Ez persze csak vicc volt!)
Kérem, hogy semmilyen más tartalmú pletykáknak,
rágalmaknak ne üljenek fel és ezt kérem a polgárőrség
tagjaitól is.
FEJLESZTÉSEKRŐL:
Az idén is fejlesztünk majd. Befejezzük a még elmaradt egy
trafókörzet kb. 10 lámpájának LED-re cserélését ezzel a
teljes projekt lezárását. Nagyegyházán a temetőnél építeni
kell egy várhatóan konténeres WC-helyiséget. Az óvodában
ki kellene cserélni az idén a meleg padozat alatti teljes
aljzatot ezzel befejezve az óvoda teljes korszerűsítését.
Valamennyi a fő utcákra kivezető utaknál új közlekedési
táblákat helyezünk el. Kicseréltük az elhasználódott lízingelt
hálózati nyomtatónkat egy korszerű berendezésre.
Remélem, hogy az idén még egy-egy utcában folytatni
tudjuk az aszfaltozást is hogy egyre közelebb kerüljünk a
célhoz, miszerint az évtized végére minden utcánk
aszfaltburkolatot kapjon.
A KÖZMUNKA-PROGRAMRÓL
Az idén már 2 főt foglalkoztattunk 8 órában két hónapig,
március végéig van még 4 fő tanfolyamon Bicskén, és
március 9-től kaptunk 3 főre alkalmazási lehetőséget
augusztus végéig. A szükséges adminisztrációt már
elvégeztük a fedezet rendelkezésre áll.
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NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ:
Mányi Közös Önkormányzati Hivatal Óbaroki kirendeltsége ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: ügyfélfogadás nincs
Kedd: 08:00-tól, 12:00-ig és 13:00-tól, 16:00-ig.
Szerda: ügyfélfogadás nincs
Csütörtökön:08:00-tól, 12:00-ig és 13:00-tól 16:00-ig
Pénteken: ügyfélfogadás nincs
A polgármester és a jegyző ügyfélfogadási rendje:
- Polgármester: minden hónap utolsó keddjén 13.00-17.00 óráig,
- Jegyző (Óbarkon): Minden csütörtökön 13:00-tól 16:00-ig
Adóügyek intézése Óbarkon:
Minden csütörtökön 13:00-tól 16:00-ig.
A Bicskei Járási Hivatal kirendelt ügysegédjének félfogadási ideje:
Minden kedden 08:00 és 09:00 között.
Itt, és ekkor is lehet kezdeményezni az FHT megállapítását is és minden olyan ügyben lehet kérdést feltenni
ami a Bicskei Járási Hivatal hatáskörébe tartozik.
A mozgókönyvtár nyitva tartása:
Kedd:
Szerda:
Péntek:

09:00 – 12:00
15:00 – 18:00
13:00 – 16:00

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat ügyintézőjének félfogadási ideje:
Csütörtök: 09:00 – 12:00
Sürgős, halasztást nem tűrő esetben: Tel: 06(70)450-8728

