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Elfogadva a településünk 
idei évi költségvetése

A képviselők a március 10-ei ön-
kormányzati ülésen – nem kis vi-
ták után – elfogadták a település 
idei évi költségvetését. A képvise-
lő-testület az önkormányzat 2009. 
évi költségvetését 933 881 eFt be-
vétellel, 1 014 066 eFt kiadással, 
80 185 eFt forráshiánnyal, ebből 
53 641 eFt működési és 26 544 eFt 
felhalmozási hiánnyal állapították 
meg. Az önkormányzat a kiadá-
sok között 10 000 e/Ft általános, 
15 000 eFt céltartalékot állapít 
meg, valamint a 2008-ban kibocsá-
tott köt vény összegéből meglévő 
75 316 eFt-ot szintén céltartalék-
ként kezel pályázati önerőkre tar-
talékolva. 

ködési forráshiányt, 53 641 eFt-ot, és a 
26 544 eFt felhalmozási hiányt hitel felvé-
tellel kívánja megoldani. Pá-
lyázni kívánunk az önhibáján
kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok támo-
gatására, valamint a műkö-
désképtelen önkormányzatok 
egyéb támogatására. Hitel-
törlesztést (tavalyi év kötvény 
felvétele) a visszafi zetési ha-
lasztás miatt nem terveztünk.
2008-ban kibocsátott Onga
2033 elnevezésű, 350 M Ft
összegű kötvény tőke törlesztését 2012-
ben fogjuk kezdeni, kamatának fi zeté-
se negyedévenként esedékes. A VOLKS 
bank részére a kötvény kibocsátás kamat-

kiadásainak fedezetére 16 000 eFt kiadást
terveztünk, ami a gazdasági válság függ-
vényében nagymértékben változhat. 

A 2003-ban vásárolt KIA gépkocsi lí-
zingje kapcsán vállalt kötelezettségein-
ket 2009-ben teljesítjük. Az Ócsanálos
külterületi lakott helyen megvalósított
szennyvíz csatorna beruházás lakossági
önrészének átvállalásából keletkezett kö-
telezettségünk 2012-ben fog letelni.

A KEOP-7.2.1.2-Önkormányzati ár-
vízvédelmi fejlesztések tárgyú pályázat
projekt előkészítési munkálatai 2009-ben
kezdődnek és a tervek szerint 2010-ben
fejeződnek be, a pályázat 2. fordulós elbí-
rálását követően kerül sor a tényleges be-
ruházás megvalósítására.

A képviselő-testület az előttünk álló ne-
héz gazdasági évre való tekintettel szigorú
gazdálkodási fegyelmet kíván megvalósí-
tani, folyamatos és rendszeres költségveté-
si ellenőrzéssel, nem kizárva az év közbeni

korrigálásokat, módosításokat, esetleges
költségvetési sorok felülbírálatát, megszo-
rító intézkedések év közbeni bevezetését. 

Az idén kevesebb jut fejlesztésre (Fotó: K. Gy.)
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Március 19-én a késő délutáni órák-
ban, a művelődési ház nagytermében
tartotta éves beszámoló közgyűlését
az Ongai Polgárőr Egyesület. A 2008-
as munka ismertetése mellett fontos
feladat volt a vezetőség újraválasz-
tása az alapszabályban leírtaknak 
megfelelően. A feladatok fontossá-
gára való tekintettel a polgárőrtár-
sak majdnem teljes létszámban meg-
jelentek, ezért a meghirdetett időben
el tudtuk kezdeni a munkát.

Egyesületünk elnöke köszöntötte a je-
lenlevőket. A tagság mellett voltak meghí-
vott vendégek is. Elfogadta meghívásunkat
a gesztelyi és a felsőzsolcai polgárőrség el-
nöke, a felsőzsolcai rendőrőrs parancsno-
ka és helyettese, a Miskolc Városi Rendőr-
kapitányság képviselője, a Megyei Polgárőr
Szövetség képviselője és Onga Nagyközség
Képviselő-testületének tagjai.

A bevezető után következett a 2008-as
év tevékenységeiről szóló beszámoló. A
vezetőség megbízásából Siska Zsolt ismer-
tette az elmúlt év tevékenységeit. Megemlí-
tette: annak ellenére, hogy sok nehézséggel
küszködött az egyesület – létszámcsökke-
nés, szolgálati autó hiánya stb. –, a tagok 
kitettek magukért és becsülettel végezték 
munkájukat. 

Néhány fontosabb tevékenység az év 
során:

–  A nagyközségi rendezvények lebo-
nyolításának biztosítása.

–  Postai kézbesítők munkájának fi gye-
lemmel kísérése.

–  Közös járőrözés a rendőrséggel, a 
halőrökkel.

–  Az árvízi védekezésben hatékony 
részvétel.

Természetesen folyamatosan tartottuk 
a kapcsolatot a lakossággal, észrevételei-
ket – amennyiben szükséges volt – továb-
bítottuk a szükséges szervekhez. Rendőri 
segítséget tíz alkalommal kértünk, a tűz-
oltósághoz háromszor jelentettünk tűz-
esetet nagyközségünk környezetében.

A következő napirendi pontban a 
tisztségviselők választására került sor. 
Először lemondtak a vezetőség tagjai. A 
továbbiakban Hideg Lajos, mint leveze-
tő elnök irányította a közgyűlés munká-
ját. A jelölő bizottság ismertette a külön-
böző tisztségekre a jelölteket, akiknek a 
jelölését véleményezte a tagság, és egyen-
kénti szavazással a szavazó lapra kerül-
tek. Miután a jelöltek is elfogadták a jelö-
lést, szünetet rendeltek el, és kezdődött a 
szavazás. A szünet után a szavazatszám-
láló bizottság kihirdette az eredményt.

Az Ongai Polgárőr Egyesület új tiszt-
ségviselői a következő polgárőrtár-
sak lettek. Elnök: Mihalik Gyula; alel-
nök: Madzin Tibor; gazdasági titkár: 
Karabinszky Géza; Felügyelő Bizottság 

elnöke: Zsoldos János; Fegyelmi Bizott-
ság elnöke: Siska Zsolt.

A vezetőség javaslatára, a tagság támo-
gatásával szolgálatvezetőnek Molnárné
Kis Ildikót nevezték ki. A Szomszédok 
Egymásért Mozgalom vezetőkoordináto-
ra Fekete Kornél lett.

A harmadik napirendi pontban az
alapszabály módosító javaslatainak meg-
beszélésére került sor. Az eltelt évek alatt
a polgárőrség munkáját szabályozó ren-
deletek változtak, megszületett a polgár-
őrségről szóló törvény, megváltoztak az
élet és munkakörülmények. Mindezek 
tükrében nagyon fontossá vált az egyko-
ri alapszabályunk módosítása. Rövid vita
után a módosításokat a közgyűlés elfo-
gadta. Többek között elfogadásra került
a tiszteletbeli elnöki cím megalapítása.
A közgyűlés egyhangúan Hideg Lajost –
többéves áldozatkész munkájáért – tisz-
teletbeli elnökké választotta. 

Az utolsó napirendi pontban a továb-
bi teendőket ismertette az új elnök, majd
egyéb fontos kérdések megbeszélésé-
vel folytatódott az ülés. Hosszú, fárasztó
munka után már igen csak besötétedett,
amikor vége lett az ülésnek.

A 2009-es évben is jelen lesznek pol-
gárőreink a nagyközség életében. Igyek-
szünk minél többet segíteni és megőrizni
a csendes, kulturált egymás mellett élést.

- Siska Zsolt -

Az elmúlt évben és már az idén is több százszor riasztot-
ták parancsnokságunkat – szabadban való szabálytalan
tüzelés következtében – a tavaszi időszakban szárazfű és
tarlótüzek lokalizálásához. Ezért a következőkre hívjuk 
fel a fi gyelmet!

1. Biztosítani kell a késedelem nélküli tűzjelzési lehetősége-
ket a hivatásos és a működő önkéntes tűzoltó egyesületek felé.

2. A jogszabályban megengedett esetekben a szabadban tör-
ténő égetéseket jelentsék be a tűzoltóparancsnokság híradó-
ügyeletére, megadva annak helyét, idejét, terjedelmét, s a fele-
lős személy nevét.

3. Felhívom azonban a fi gyelmét a 21/2001. (II.14.) korm.
rendelet 11. § (3) bekezdésére: „Vonalas létesítmény (közút,
vasút, töltés, árok bevágás stb.) mentén – a létesítmény tenge-

lyétől számított 100 méteren belül – bármely növényzet égeté-
se tilos”, illetve (4) bekezdésére: „Lábon álló növényzet, tarló, il-
letve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék 
égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másképp nem rendelkezik”.
A magánszemélyek esetében a rendelet megszegőivel szemben
a területileg illetékes jegyző szabhat ki bírságot, míg egyéb ese-
tekben az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelőség jár el. (21/2001. (II. 14.) kor-
mányrendelet 8. sz. melléklet 15. és 16. pontja).

4. Az engedélyezett égetéseket csak szélcsendes időben, nappal,
felügyelet mellett, az oltáshoz szükséges személyi feltételek bizto-
sítása, eszközök, felszerelések készenlétben tartása esetén szabad
végezni úgy, hogy környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.

- Szaszkó Zoltán tűzoltósági tanácsos,
városi tűzoltóparancsnok -

Szárazfű és avartüzek megelőzése
A Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság felhívása

Beszámoló és tisztújító közgyűlést tartott 
az Ongai Polgárőr Egyesület
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ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS
Március 10-én a képviselő-testület ülésén
a képviselők elfogadták a 2008. évi költ-
ségvetés módosítását és a nagyközség
idei évi költségvetését. Az ülésen szó volt
az orvosi ügyelet munkájáról és bölcső-
de indításának lehetőségeiről. Ez utób-
bi kérdés megvitatását a következő ülé-
sen újra előveszik a képviselők, mivel a
téma körüljárásához további adatok be-
szerzése vált szükségessé. A képviselők 
módosították a szociális ellátásokról és a
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
rendeletet, és döntöttek a Berzsenyi utcá-

ban kialakítandó történelmi emlékpark 
felállításáról.

PÁLYÁZATOK
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be 
az általános iskola és az Arany János úti 
tagóvoda nyílászáró és homlokzati fel-
újítására, illetve tetőszigetelésére. A be-
nyújtott pályázatok nagysága 20–20 mil-
lió Ft, mely 2–2 milliós önerőt feltételez, 
melyek az intézmények idei évi költség-
vetésének felújítási kiadásaiba be vannak 
tervezve.

KULTURÁLIS NAPOK
Az Ongai Kulturális Napok időpontja:
2009. május 20–23. A márciusi ülésen a
képviselők az önkormányzat nehéz pénz-
ügyi helyzetére való tekintettel úgy dön-
töttek, hogy a szombati, a sportpályán
lévő szokásos programok és a tűzijáték 
az idén elmaradnak. Azok csak abban az
esetben kerülnek megrendezésre, ameny-
nyiben a kulturális napokra benyújtott
pályázatunk sikeres lesz. Ha az nem nyer,
akkor csak a kisebb költségeket igény-
lő, hétközi kulturális programokkal fog-
ja várni a nagyközség önkormányzata a
település lakosságát.

- T. L. -

KÖZGYŰLÉS
Az Ongai Horgász Egyesület 2009. feb-
ruár 27-én beszámoló közgyűlést tar-
tott. Az egyesület 250 fős tagságából 40
fő horgásztársunk érezte, hogy részt kel
vennie a gyűlésen. Az elnökség beszámo-
lóját a közgyűlés egyhangúan elfogadta.
A beszámolóból a jelenlévők megtudhat-
ták a 2008. évi taglétszám alakulását: fel-
nőtt 254, női 11, 70 év feletti 8, ifj úsági 8,
gyermek 49, napijegy eladásunk 277.

Haltelepítés alakulása: ponty (3 nya-
ras) 3400 kg, ponty (2 nyaras) 200 kg,
compó 200 kg, kárász 1500 kg, keszeg
500 kg és süllő ivadék 10 000 db.

A „visszafogott” halak a következő kép-
pen alakultak: ponty 1704 kg, csuka 240
kg, harcsa 35 kg, süllő 35 kg, amur 287
kg, kárász és keszeg félék 541 kg.

Az elmúlt évben 5 alkalommal rendez-
tünk környezetvédelmi napot. A horgász-

társak közül 110-en érezték, hogy tenniük 
kel azért a környezetért, ahol horgásznak. 
Az összegyűjtött szemét mennyiséget 5 
konténerrel tudtuk elvitetni. Sajnos ar-
ról is be kellett számolnunk, hogy a tava-
lyi évben a horgászházunkat háromszor 
törték fel. A harmadik alkalommal a tol-
vajok szinte minden 
mozdíthatót elvittek.

A Fegyelmi Bizott-
ság beszámolójából 
megtudhattuk, hogy 
javuló helyzet tapasz-
talható a horgászok 
között. Egyre keve-
sebb a szabálytalan-
kodó horgásztársunk. 

A beszámolók után 
heves vita alakult ki 
egy kisseb csoportot 
képviselő néhány hor-
gász és a vezetőség között a csónakos hor-
gászat és a bójázás engedélyezése terén, de 
a horgászok között is volt, aki a vezetőség 
véleményét támogatta, mely a szavazáson 

végül elvetésre került. 
A tavaink a törvényes 
feltételeknek nem fe-
lelnek meg a csónakos 
horgászathoz, és nem 
lehetne tovább bizto-
sítani az egyenlő fel-
tételek melletti horgá-
szatot. Szóba került a 
rekultiváció kérdése, 
de mivel az illetékes 
nem volt jelen, ezért 
olyan döntés született, 
hogy felvesszük vele a 

kapcsolatot, és a válaszát közétesszük az
egyesület honlapján.

KÖRNYEZETVÉDELEMI NAP
2009. március 21-én környezetvédelmi
napot tartott az O. H. E., melyen a hor-
gászok közül 19 horgásztársunk vett rész.

Már reggel egy kis meglepetés ért minket
a horgászháznál, amikor azt tapasztaltuk,
hogy az udvaron álló fát kivágták és elvit-
ték, de ugyanezt tapasztaltuk a VII-es és
VIII-as tó között is. A néhány évvel ezelőtt
elültetett fák közül ott is kivágtak egy pá-
rat. A horgászháznál megpróbálták elvin-
ni a WC–t is.

A környezetvédelmi nap alkalmával
a szemetet összegyűjtöttük, kihelyezésre
kerültek szemetes zsákok. Szeretnénk fel-
hívni a horgásztársaink és a szabadba vá-
gyók fi gyelmét, hogy használják a szeme-
tes zsákokat, és ha megteltek, helyezzék el
azokat az I-es tónál lévő gyűjtő helyre. A
következő környezetvédelmi napunk má-
jus 3-án lesz, melyre nemcsak a horgász-
társainkat várjuk.            - Fekete Kornél -

ONGAI HÍRFOLYAM

Horgász hírek

Szavazás (Fotó: T. L.)

A közgyűlésen (Fotó: T. L.)
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A helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bek. felhatalmazása alapján Onga
Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete a közterület hasz-
nálatáról, védelméről és a közte-
rület-használat díjáról a következő
rendeletet alkotja:

1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya az ingatlan-

nyilvántartásban közterületként nyilván-
tartott belterületi földrészletre, továbbá
a belterületi földrészletek közhasználat-
ra átadott részére (továbbiakban együtt:
közterületre) egyaránt kiterjed.

(2) Rendelkezéseit a Onga nagyköz-
ség közigazgatási területén, közterüle-
tet igénybe venni kívánó jogi személyre,
jogi személyiséggel nem rendelkező gaz-
dasági társaságra és természetes személy-
re kell alkalmazni.

2. §
Közterület- használati engedély
(1) A közterület rendeltetéstől eltérő

használatához (továbbiakban: közterület
használat) engedély szükséges.

(2) Közterület-használat engedélyez-
hető:

a) magasabb szintű jogszabályokban
megjelölt célokra,

b) árusító és egyéb fülkék elhelyezé-
sére,

c) jármű közterületen történő tárolá-
sára,

d) kiállítás, vásár céljaira,
e) mutatványos tevékenységre,
f) javító-szolgáltató tevékenység vég-

zésére.
3. §
A területhasználat engedélyezhető:
1. állandó jelleggel – határidő nélkül –

(díjtarifa módosításáig) vagy 2. ideigle-
nes jelleggel – meghatározott időre –, il-
letőleg feltétel bekövetkeztéig.

4. §
Az engedély iránti kérelem
(1) Engedélyt annak kell kérnie, aki a

közterületet használni kívánja. (A továb-
biakban: engedélyes.)

(2) Ha a közterület állandó jellegű

használata építési engedélyhez kötött 
épület vagy más építmény elhelyezése 
céljából szükséges, akkor az építési enge-
délyt megelőző szerződés alapján vehető 
igénybe.

(3) Ha a közterület ideiglenes jelle-
gű használata, építési munka végzésével 
kapcsolatos állvány, építőanyag, törme-
lék stb. elhelyezése céljából szükséges, az 
engedélyt az építtetőnek vagy a kivitele-
zőnek kell kérnie.

5. §
Az engedély megadása
(1) Az engedély megadása során fi -

gyelembe kell venni az építésügyi szabá-
lyokat, a rendezési tervet, a műemlékvé-
delmi, a közegészségügyi, továbbá más 
szakhatóságok által előírt követelménye-
ket.

(2) a községi főúthálózathoz tartozó 
közutak területén, a műemléki vagy más 
szempontból védett területen engedély 
csak akkor adható, ha a

a) közterület-használatot különösen 
fontos érdek teszi szükségessé,

b) a folytatni kívánt tevékenység a la-
kosság ellátása, tájékoztatása szempont-
jából szükséges, vagy azt

c) az önkormányzati testület méltá-
nyossági kérelem alapján megengedi.

(3) Az engedélyezési eljárás a polgár-
mester hatáskörébe tartozik.

6. §
Az engedély hatálya
Meghatározott időre szóló engedély 

hatálya, az engedélyesnek az engedélye-
zett időtartam lejárta előtt legalább 15 
nappal benyújtott kérelmére meghosz-
szabbítható, illetőleg meghatározott idő-
szakra szüneteltethető.

7. § 
Közterület-használati díj
(1) Az engedélyes a közterület haszná-

latáért díjat köteles fi zetni.
(2) Az engedélyes a közterület haszná-

lati díjat a közterület tényleges használa-
tára, illetőleg a közterületen lévő létesít-
mény tényleges üzemeltetésére tekintet 
nélkül köteles megfi zetni, kivéve, ha a 
használat, illetve az üzemeltetés azt ha-
tósági intézkedés miatt szünetel, illetve 
szűnt meg.

(3) A közterület-használati díj az 1.
melléklet szerinti díjtáblázat alapján ke-
rül megállapításra.

8. §
A közterület-használat megszünteté-

se, az engedély megvonása
(1) Meg kell vonni az engedélyt, ha az

engedélyes a közterületet nem az engedé-
lyezett célra és módon használja, vagy a
díjfi zetési kötelezettségének az esedékes-
ség időpontjáig nem tett eleget.

(2) Ha az engedélyes a közterület hasz-
nálatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt
a szándékát az engedély egyidejű vissza-
adása mellett, az engedélyező hatóságnak 
bejelenteni.

(3) Ha az engedély érvényét veszti,
az engedélyes a saját költségén köteles
az eredeti állapotot – minden kártéríté-
si igény nélkül – helyreállítani.

9. §
Közterület engedély nélküli használa-

tának jogkövetkezményei
(1) Közterület engedély nélküli hasz-

nálata esetén a használó köteles az első
fokú építésügyi hatóság felhívására a
használatot megszüntetni és a közterület
eredeti állapotát saját költségén helyreál-
lítani, minden kártalanítási igény nélkül.

(2) Azt, aki a közterületet engedély 
nélkül, vagy az engedélyben foglalt felté-
telektől eltérő módon használja – a sza-
bálysértési jogkövetkezményeken túl – az
engedély nélküli vagy az engedélytől el-
térő használat tartamára kötelezni kell a
közterület-használati díj megfi zetésére.

(3) A közterületet engedély nélkül
vagy az engedélytől eltérő módon hasz-
náló az engedélyezés feltételeinek meg-
felelően utólag kérheti az első fokú épí-
tésügyi hatóságtól a közterület-használat
engedélyezését.

Ezáltal a használó nem mentesül a (2)
bekezdésben említett jogkövetkezmé-
nyek alól.

9/A §.1
Hatósági ellenőrzés
/1/ A közterület-felügyeleti együtt-

működésről szóló társulási megállapodás
szerint Miskolc Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal Közterület-felügye-
leti és Település-rendészeti Főosztálya

A közterület használatáról, védelméről, és a
közterület-használat díjáról szóló rendelet

(2008. 12. 10-én hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)
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Tisztelt Szülők!
Tisztelt Adózó Állampolgárok!

Arra kéri Önöket, az ONGAI ÓVODÁ-
SOKÉRT ALAPÍTVÁNY, hogy adójuk 
1%-ával támogassák óvodánkat. Felajánlá-
saikat sporteszközök vásárlására, fejlesztő
játékok, valamint udvari játékok bővítésé-
re fordítja. Adószámunk: 18436130-1-05

Segítő támogatásaikat köszönjük!
Tisztelettel: Búzás Lászlóné az alapít-

vány elnöke és Trízsi Józsefné óvodavezető

„BEMUTATKOZIK AZ ÓVODA”
2009. április 24-én pénteken du. 3 órától

a helyi művelődési házban. Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk! Rendezvényünk 
bevétele óvodánk alapítványát gyarapítja.

A 2009/2010-es TANÉVRE AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS
2009. május 11-től 22-ig, 8–16 óráig lesz a központi óvodában
(Hunyadi u. 43.).

KÖTELEZŐ BEÍRATNI azt a gyermeket, aki az 5. életévét 

2009. december 31-ig betölti. A beiratkozásra hozzák maguk-
kal a lakcímkártyát, illetve a gyermek születési anyakönyvi ki-
vonatát. Szeretettel várjuk a Bársonyos Óvoda és Tagóvoda le-
endő óvodásait!

- Trízsi Józsefné óvodavezető -

köteles a közterület-használatokat folya-
matosan ellenőrizni, és az engedély nél-
küli használat esetén minden esetben ha-
ladéktalanul szabálysértési eljárást kell
kezdeményezni, illetve a 14. §. /2/ be-
kezdésben foglaltak szerinti intézkedést
megtenni.

/2/ A közterület-használat megszűné-
sét követő 3 napon belül a közterület-fel-
ügyeleti együttműködésről szóló társulá-
si megállapodás szerint Miskolc Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közte-
rület-felügyeleti és Település-rendésze-
ti Főosztálya ellenőrzi az eredeti állapot
helyreállítását, s a megállapításától füg-
gően az esetlegesen szükséges intézkedé-
seket megteszi.

10. §2
Szabálysértési rendelkezés
/1/ Aki e rendelet 2. §, 3. §, 4. §, 7. §,

és 9. §-ában foglalt előírásokat megsze-
gi, szabálysértést követ el, és 10.000.- fo-
rintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 
30.000.- forintig terjedő szabálysértési
bírsággal sújtható.

/2/ A közterület-használat engedélye-
zésével kapcsolatos eljárásban a közigaz-
gatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-
talános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény rendelkezéseit az e rendeletben

foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
11. §
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetése napján lép ha-

tályba.3

Ahol a rendelet az első fokú építésügyi
hatóság (a jegyző) hatáskörét állapítja
meg, minden esetben eljáró hatóságként
a polgármestert kell tekinteni.

1. sz. Melléklet4, 5, 6, 7

1.
A közterületbe benyúló üzlethomlokzatok (portál), 
kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető 
berendezés (fényreklám), cég- és címtábla

1.300.-Ft/év/m2

2. Árusító és egyéb fülke 450.-Ft/m2/hó

3. Gépjármű járművek, bérkocsik állomáshelye – gépkocsinként 
(járműszerelvényenként) + szerelvényenként

13.000.-Ft/év/tgk.
20.000.-Ft/év

4. Építési munkával kapcsolatos építőanyagok és törmelékek 
(lakásépítés, lakóépület javítása esetén) 35.-Ft/m2/nap

5. Idényjellegű, alkalmi és mozgóárusítás 150.-Ft/m2/nap

6. Film és televízió-felvétel 150.-Ft/m2/nap

7. Vendéglátó ipari előkert 35.-Ft/m2/hó

8. Mutatványos tevékenység 300.-Ft/m2/nap

9. Gázközműre történő rácsatlakozás céljából történő közterület-
igénybevétel egyszeri díja (ingatlanonként) 50.000.-Ft

Lábjegyzetek:
1  28/2008.(XII.10.) Onga ÖK. sz. rendelettel kiegészítve, 2008. december 10-én lépett hatályba
2  28/2008.(XII.10.) Onga ÖK. sz. rendelettel kiegészítve, 2008. december 10-én lépett hatályba
3  16/2001.(IX.06.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, 2001. szeptember 06-án lépett hatályba.
4  10/2001.(IV.25.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, 2001. április 25-én lépett hatályba.
5  17/2006.(XII.12.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, 2006. december 12-én lépett hatályba.
6  18/2007.(XII.12.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, 2007. december 12-én lépett hatályba.
7  28/2008.(XII.10.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, 2008. december 10-én lépett hatályba.

Óvodai hírek!

A tavalyi Bemutatkozik az óvoda rendezvényén (Fotó: K. Gy.)
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A főbb sarokszámokat az alábbi táblázatok tartalmazzák. A
teljes költségvetés megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban,
illetve hamarosan olvasható lesz a nagyközség honlapján.

- T. L. –

BEVÉTELEK

Sor-

szám
Bevételi jogcím

2007. évi 

tény

2008. évi 

várható

2009. évi 

előirány-

zat

1 2 3 4 5

1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 433 927 260 268 274 004

2. I/1. Intézményi működési bevételek 25 480 30 685 28 258

3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4) 408 447 229 583 245 746

3.1. Illetékek

3.2. Helyi adók 32 109 33 022 40 000

Iparűzési adó 19 658 19 000 20 000

Kommunális adó 12 451 14 022 20 000

3.3. Átengedett központi adók 370 652 190 592 199 746

Gépjármű adó 15 000 16 952 18 000

SZJA helyben maradó része 25 715 31 009 35 239

SZJA jövedelem kül. mérséklésére 130 838 142 631 146 507

SZJA normatív módon elosztott része 199 099

3.4. Bírságok, egyéb bevételek 5 686 5 969 6 000

4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7) 335 213 553 548 501 101

4.1. Normatív hozzájárulások 213 768 312 187 301 744

4.2. Központosított előirányzatokból támogatás 74 688 64 286 571

4.3. Színházi támogatás

4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 44 867 158 694 198 786

    Szociális feladatokhoz 44 227 158 078 197 799

    Közoktatáshoz 640 616 987

4.5. Kiegészítő támogatás 1 890 12 655

4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása

4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3) 5 726

4.7.1. Cél- címzett támogatás

4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 5 726

4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás

5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3) 6 114 83

5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6 114 83

5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

5.3. Pénzügyi befektetések bevételei

6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5) 79 751 76 404 43 851

6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.) 21 006 59 279 28 163

6.1.1 Központi költségvetési szervtől 4 104 4 910 12 288

6.1.2 Fejezeti kezelésű előirányzatból 2 457 40 313 2 700

Ebből: EU támogatás

6.1.3. OEP-től átvett pénzeszköz 330 329 300

6.1.4. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

6.1.5 Helyi önkormányzatoktól 1 143

6.1.6 Többcélú Kistérségi Társulástól 12 972 13 727 12 875

6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.) 51 588 6 291 15 688

6.2.1. Központi költségvetési szervtől

6.2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból 51 588 6 291 15 688

Ebből: EU támogatás 51 588 6 291 7 341

6.2.3 OEP-től átvett pénzeszköz

6.2.4 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

6.2.5. Helyi önkormányzatoktól

6.2.6. Többcélú Kistérségi Társulástól

6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 586 6 515

6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 161

6.5. Kiegészítések, visszatérülések 3 410 4 319

7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) 159 139 100

7.1. Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.

7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér. 159 139 100

8. VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2) 37 629 27 000 114 825

8.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 37 255 27 000 17 176

8.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 374 97 649

9. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9) 892 793 917 442 933 881

11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+…+11.4) 10 057 551 407 80 185

11.1. Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei 6 968 142 000 53 641

11.2. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei 26 544

11.3. Értékpapírok bevételei KÖTVÉNY kibocsátás 350 000

11.4. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 3 089 59 407

12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 902 850 1 468 849 1 014 066

KIADÁSOK

Sor-

szám
Kiadási jogcímek

2007. évi

tény

2008. évi 

várható

2009. évi

előirány-

zat

1 2 3 4 5

1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.13) 761 730 901 820 847 716

1.1. Személyi juttatások 306 777 330 631 376 018

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 96 340 102 453 117 975

1.3. Dologi kiadások 148 400 195 059 163 432

1.4. Egyéb folyó kiadások 9 233 9 195 8 556

1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás

1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1 451 1 991 4 192

1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülreMűködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 37 281 67 270 10 050

1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifi zetésGa a c a és e esség á a ásbó s á a ó etés
1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (iskolatej miatt) 159 649 194 521 167 493

1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása

1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások

1.12. Kamatkiadások 700

1.13. Előző évi maradvány visszafi zetése 2 599

2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) 55 149 36 016 50 034

2.1. Felújítás 27 580 30 577 26 508

          EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

2.2. Intézményi beruházási kiadások 23 465 4 312 20 026

          EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 8 637

2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás          

2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 104 1 127 3 500

2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai

2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 100 316

3.1. Általános tartalék 10 000

3.2. Céltartalék 90 316

4. IV. Hitelek kamatai 8 531 8 089 16 000

5. V. Egyéb kiadások OLAJTERV - Csatorna 141 225

6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 825 410 1 087 150 1 014 066

7. VI. Finanszírozási kiadások (7.1+…+7.4) 44 513 233 835

7.1. Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai 44 405 142 000

7.2. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai 64 452

7.3. Értékpapírok kiadásai

7.4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 108 27 383

8.  KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 869 923 1 320 985 1 014 066

Önkormányzat állományi létszám/ (fő) 230

Elfogadva a település… – folytatás az 1. oldalról –
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Átadott pénzeszközök

Sor-

szám

Támogatott 

szervezet neve
Támogatás célja

Támogatás

összege

(E Ft)

1. Sport Egyesület - labdarúgás Egyesület működéséhez hozzájárulás 5 000

3. Sport Egyesület - kézilabda Egyesület működéséhez hozzájárulás 900

2. Ongai Kulturális Egyesület Működési hozzájárulás+múzeum 1 200

5. Önkormányzat Kulturális Alapja Nagyközségi rendezvények 100

6. Barátság Nyugdíjas Klub Nyugdíjas összejövetelek, programok 250

7. Diákönkormányzat Táborozási költség hozzájárulás 150

8. Polgárőrség Működési hozzájárulás 500

9. Ongai Horgász Egyesület Egyesület működéséhez hozzájárulás 100

10. Egyéb alapítványok /Közbiztonságért/ Kisebb befi zetések, támogatások 350

11. Önkormányzat Környezetvédelmi Alap Körny. véd./Ócsan gát pály. feltétele/ 500

Összesen: 9 050

12. Ócsanálos Víziközmű Ócsan. Közmű könyvelés ügyintézés 1 000

Működési célú pézeszközátadás ÁHT-n kívülre 10 050

13. Rendőrőrs Felsőzsolca Működési kiadások támogatása 400

14. Mobil-Med Orvosi ügyelet Felsőzsolca 1 200

15. Kistérségi társulás Közterületfelügyelet 2 592

Támogatás értékű működési kiadás 4 192

16. Onga Egészséges Környezetéért
Alapítvány

Ócsanálos LTP befi zetés 3 500

Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3 500

Pénzeszköz átadás mindösszesen: 17 742

Ezer forintban!

KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat

Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok 156 727

Onga-Ócsanálos árvízvédelmi gát pályázat 8 637

Beruházási kiadások/ 5. sz mellékletből/ 1 292

Gépkocsi vásárlás /tanyagondnoki pályázat/ 10 097

Kamat kiadás /Kötvény/ 16 000

Közutak üzemeltetése 2 000

Mezőőr 177

Települési vízellátás 1 800

Közvilágítási feladatok 4 000

Szennyvízelvezetés 4 500

Munkanélküli ellátások 94 105

Eseti segély (átmeneti szoc. gyógyszer, temetés) 3 500

Gyermekvédelmi és természetbeni támogatás (BURSA, tankönyv, iskolatej) 14 400

Ápolási díj + járulék 17 560

Temetési segély 600

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Cirkont) 25 728

Lakásfenntartási támogatás 18 000

Sportkörök támogatása 5 900

Civil szervezetek támogatása 3 150

Pénzeszköz átadás Rendőrség 400

                             Orvosi ügyelet 1 200

Város és Községgazdálkodás 106 620

Temető fenntartás 240

Művelődési ház 5 240

Közművelődési könyvtár 5 572

Egészségügyi ellátás 300

Intézményfi nanszírozás 366 034

Általános tartalék 10 000

céltartalék pályázatokra 15 000

Céltartalék kötvényből 75 316

ÖSSZESEN 974 095

Ezer forintban!

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás 

éve

Összes vállalt köte-
lezettség 2009. előtti kifi zetés

Kiadás vonzata évenként
Még fennálló köte-

lezettség
2009. 2010. 2011. 2011.

után

2 3 4 5 6 7 8 9 10=(6+…+9)

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 373 128 10 480 20 122 12 250 12 250 364 026 408 648

CIB lízing (KIA autó lízing)
Tőke

2003
3 712 3 190 522 522

Kamat 1 344 1 244 100 100

LTP Ócsanálos (96 hó x 1776 Ft x 99 fő) 2004 18 072 6 046 3 500 2 250 2 250 4 026 12 026

Kötvénykibocsátás - Onga 2033
Tőke

2008
350 000 350 000 350 000

Kamat 16 000 10 000 10 000 10 000 46 000

Beruházás feladatonként 25 774 8 637 17 107 25 744

Onga-Ócsanálos árvízvédelmi töltés 2009 25 774 8 637 17 107 25 744

Felújítás célonként

Összesen (1+2+3) 398 902 10 480 28 759 29 357 12 250 364 026 434 392
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A márciusi képviselő-testületi ülé-
sen a képviselők kérésére a Mobil-
Med. Eü. Szolg. Kft . először nyúj-
tott tájékoztatást az Ongát is érintő
orvosi ügyeleti szolgálatról, me-
lyet önkormányzatunk évi 1,2 mil-
lió Ft-tal támogat. Alább a testüle-
ti ülésen elhangzott beszámolóból
szemezgettünk.

A Mobil-Med. Eü. Szolg. Kft . ezúton
nyújt tájékoztatást a Felsőzsolca központ-
tal működő, hat település (Felsőzsolca,
Alsózsolca, Sajólád, Sajópetri, Onga és
Ócsanálos) területére kiterjedő 2008-ban
folyt központi orvosi ügyeleti munkáról.

A Mobil-Med Eü. Szolg. Kft ., a sür-
gősségi betegellátásban jártas, ezt a te-
vékenységet nap, mint nap gyakorló
szakemberekből álló egészségügyi vál-
lalkozás, mely a feladatot 1994. augusz-
tus 01-től folyamatosan ellátja. A tevé-
kenység végzéséhez szükséges érvényes
ÁNTSZ engedéllyel rendelkezik. A tevé-
kenység szakmai személyi-, és tárgyi fel-
tételeit évek óta egészségügyi miniszte-
ri rendeletek szabályozzák. A szakember
gárda összetétele megfelel az előírásnak.
A szakmai munkában résztvevők kép-
zettségét illetően változás nem volt az elő-
ző évhez képest. Jelenleg is háziorvosok,
belgyógyász-, ideggyógyász-, traumato-
lógus-, intenzív terápiás, oxyológus szak-
orvosok, szakorvosjelöltek vesznek részt
az orvosi feladat ellátásában. Továbbra is
több fi atal, a szakmáját most kezdő rezi-
dens orvos kolléga kapcsolódott az ellá-
tásba, szakmai felügyeletüket az ÁNTSZ
által is engedélyezve Dr. Deák Gabriella
látja el. (…)

A felnőtt és gyermekorvosiügyelet
rendelkezésre állási ideje nem válto-
zott, hét közben 17–07-ig, hétvégén és
ünnepnapokon 07–07-ig tart. Hét köz-
ben 07–08-ig, valamint 16–17-ig a házi-
orvos kollégák látták el az egészségügyi
felügyeletet, készenlét formájában, min-
denki a saját területén. 

A 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet-
ben foglalt tárgyi minimumfeltételekhez
viszonyítva a gép-, és műszerpark csak-
nem teljes. (…)

2008. évben az ügyeleti szolgálat la-
kossági igénybevétele az előző évhez ké-
pest 11.7% emelkedést mutat. Összevetve

ezt a 2006–2007 évi adatokkal, a vizitdíj 
bevezetése és eltörlése okozta betegforga-
lom „billegést” mutatja, mely talán nyug-
vópontra jutott.

Az elmúlt 12 hónap alatt a központi 
ügyeleti tevékenység során 3634 beteget 
láttunk el, akik közül ongai lakos 19,81%, 
összesen 720 fő volt. 

Az ongai összes ellátás 62,22%-a fel-
nőtt, összesen 448 fő, és 37,78%-a gyer-
mek, összesen 272 fő volt. Ongán 70,97%-
ban házhoz hívás, 22,03 %-ban ambuláns 
ellátás történt. Az összes ambuláns ellá-
tás 0,88%-át, a házhoz hívások 40,07%-át 
Onga lakossága vette igénybe.

2006 februárjában használatba vett, a 
Kistérségi Társulás által átadott, Suzuki 
típusú (négy kerék meghajtású) szolgá-
lati gépkocsi műszaki állapota kiváló, fo-
gyasztása takarékos. 2008-ban a házhoz 
hívások során 20340 km-t futottunk.

A házhoz hívások számszerű csökke-
nése ellenére a háznál történt ellátáshoz 

futott km 11%-kal több volt a 2007-ben 
futott km-nél. Ez azzal magyarázható, 
hogy kiszámíthatatlan az egymás után 
szükségessé váló hívások teljesítése. 
Odafi gyeléssel, a sürgősség fi gyelembe-
vételével optimalizálható a szükséges 
üzemanyag költség adott időszak alatt. A 

gépkocsi műszaki felügyelete, karbantar-
tása folyamatos volt, rendkívüli kiadást
nem igényelt.

Kiválóan üzemel a számítógépes rend-
szerünk, mely az adatrögzítés mellett az
internetes kapcsolat segítségével az egyé-
ni továbbképzések lehetőségét is biztosít-
ja a szakembereink számára.

2008-ban beszerzésre került egy üze-
netrögzítős telefonkészülék. Működése
mind a lakosság, mind az egészségügyi
ellátórendszer érdekeit szolgálja, bizton-
ságát, nyugalmát garantálja. Működése
folyamatos, a tárolt adatokat archiváljuk.

A következő 12 hónap megvalósítan-
dó feladatai közé tartozik az ügyeleti te-
vékenységnek teret adó épület az elvárá-
soknak megfelelő, a lehetőségek szerinti
átalakításának tervezése, ill. kivitelezés-
ének megkezdése, a hiányzó műszerek 
beszerzése.

Folyamatosan meglévő feladatunk a
beteg ember gyors gyógyulása érdekében

a pontos, jól szervezett, magas szakmai
színvonalat nyújtó, betegközpontú, gyó-
gyító- csapatmunka végzése.

- Dr. Deák Gabriella ügyvezető MO-
BIL-MED Eü, Szolg. Kft . -

1 Egy kiragadott napon példának.

Ambuláns ellátások 2008-ban
Egész területen Onga

2006. 
01-12.

2007.
01.-12;

2008.
01.-12.

2009. 
03.01.

2008.
01.-12.

2009. 
03.01.

Összes 
Ellátott 
Beteg 

5802 3211 3634 28 1 720 11

Ebből 
Felnőtt 2896 1937 2494 448 9

Gyerek 2906 1274 1140 272 2

Házhoz 
hívás 3551 2020 1275 511 8

Ambuláns 
ellátás 2251 1191 2359 209 3

Beszámoló az orvosi ügyeletről
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OKE hírek
CIVIL FÓRUM

Az OKE az NCA által támogatott követ-
kező civil fórumának időpontja: április
28-án 18 óra. Helye: általános iskola mé-
dia terme. Témája: Fiatalok aktivizálása
Ongán. Az egyesület minden érdeklődőt
szeretettel vár!

ELŐADÁS DÉL-AMERIKÁRÓL
Dr. Nagy Balázs (a Magyar Földrajzi Tár-
saság Földgömb című folyóiratának fő-
szerkesztője, az ELTE földrajz tanszék-
ének tanára, az Antarktisz és más távoli
földrészek neves kutatója) volt az Ongai
Kulturális Esték legutóbbi vendége, aki

nem először járt Ongán. Március 3-án
az általános iskola média termében „A
száraz Andok vulkánjai és a Titicaca-tó”
címmel tartott érdekfeszítő előadást.

OKE TAGGYŰLÉSEK
Az OKE február 18-án megtartott taggyű-
lése elfogadta az egyesület 2008. évi gaz-
dasági beszámolóját, a Felügyelő Bizott-
ság jelentését a 2008. évi gazdálkodásról, 
a 2008. évi közhasznúsági jelentést, az 
egyesület 2009. évi költségvetését.

Március 3-án az egyesület ismét tag-
gyűlést tartott, melyen többek között 
szó volt az aktuális pályázatokról, a falu-
múzeum idei évi munkáiról, az OKE 10 
éves születésnapi programjairól, az Ötlet 
Programban való részvételről.

FÁSÍTÁS
Március 27-én a szokásos tavaszi fásítási-
parkosítási akcióra került sor az egyesület 
szervezésében. A Berzsenyi utca beveze-

tő szakaszának páratlan oldalára kerültek 
ki parkfák, illetve új cserjék, bokrok let-
tek elültetve a település különböző terü-
letén. Az elültetett növények beszerzését 

az OKE – a korábbi gyakorlatnak megfe-
lelően – saját bevételeiből fi nanszírozta.

ÚJRA „KATTINTS RÁ NAGYI!”
Az Ongai Kulturális Egyesület a Budapes-
ti Művelődési Központtal együttműködve
a UPC Magyarország Kft . támogatásával
az Ongán élő nyugdíjasok számára bizto-
sít lehetőséget a világháló használatának 
helyben való megismerésére. A huszon-
öt órás tanfolyamra jelképes 1000 Ft-os
áron jelentkezhetnek településünk nyug-
díjasai. Az idei második „Kattints rá na-
gyi!” tanfolyam májusban kerül lebonyo-
lításra. Jelentkezési határidő 2009. május
4-e. Jelentkezhetnek az általános iskolá-
ban nyugdíjas vagy rokkant nyugdíjasok 
személyesen vagy telefonon (46/464-260)
Kovács Györgynél, Poroszkainé Urszin
Mártánál vagy Takács Lászlónál.   - T. L. -

A 4. csoport búcsúja
„Kattints rá, Nagyi!” súgta az unoka,
s mi beültünk az iskolapadba.
Takács Laci köszöntő szavait hallgatva,
némileg meg voltunk nyugodva.
Sokat segített Mártika és Gyuri,
hogy mi az ablak, meg kellett tanulni.
Volt itt asztal, tálca, dokumentum, ikon,
hogy mindezt megtanuljuk abban bíztunk titkon.
Mártika türelmét tettük párszor próbára,
de kedves nyugodtsága mindezt jól kiállta.
Később mentettünk képet, írtunk levelet,
ekkor is volt néhány nehezebb helyzet.
Küldte a feladatot Mártika serényen,
s mi válaszoltunk ügyesen e-mail-ben.
Eljött a vizsga s a feladatot várva,
mindnyájunknak picit remegett a lába.
Túlléptünk ezen és jól koncentrálva,
sikeresen meg volt a Nagyik vizsgája.
Jöhet már az internetezős holnap,
nem okoz gondot mi a kurzor s a honlap.
Oktatóinknak mindent megköszönve,
kívánunk sok sikert az elkövetkezőkre.

- a 4. csoport tanulói -

Az előadáson (Fotó: T. L.)

A taggyűlésen (Fotó: K. Gy.)

Dr. Nagy Balázs (Fotó: T. L.)
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Ismét báloztunk az iskoláért
Immár 15. alapítványi, jótékonysági bálját tartotta az ongai Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A
szervezők ezúton mondanak köszönetet azoknak, akik bármilyen formában segítették, támogatták e rendezvényt.        - a szervezők -

1805. április 2-án született Hans
Christian Andersen dán író, a dán iro-
dalom legismertebb képviselője. Szívhez
szóló meséit a világ minden táján ismerik.
Nálunk Szendrey Júlia, Petőfi  felesége for-
dította először magyarra néhány meséjét.
A hókirálynő, A kis hableány, A rút kis-
kacsa vagy A rendíthetetlen ólomkatona
mindnyájunk számára sokat jelentenek.

1916. április 5-én született Gregory 
Peck amerikai fi lmszínész, aki 1962-ben
a Ne bántsátok a feketerigót! című fi lm-
ben nyújtott alakításáért megkapta a leg-
jobb férfi  főszereplőnek járó Oscar-díjat.
Ismertebb fi lmjei még: Római vakáció, A
rettegés foka, A lopakodó Hold, A vad-
nyugat hőskora és a Mackenna aranya. 

1896. április 6-án volt az első újkori

olimpiai játékok megnyitója Athénban.
 1735. április 8-án hunyt el II. Rákóczi 

Ferenc erdélyi fejedelem, hadvezér, a ma-
gyar történelem egyik legnagyobb alak-
ja, Zrínyi Ilona és I. Rákóczi Ferenc fi a. 
Az 1711-ig tartó, Habsburgok elleni ku-
ruc szabadságharc vezére száműzetésben 
élt haláláig a törökországi Rodostóban.

 1860. április 8-án egy döblingi szana-
tóriumban lett „öngyilkos” gróf Széche-
nyi István „a legnagyobb magyar”. Kez-
deményezésére alakult meg a Magyar 
Tudományos Akadémia és a Pesti Ma-
gyar Kereskedelmi Bank. Többek között 
létrehozta az első Lótenyésztő Egyesüle-
tet, és megalapította a Nemzeti Kaszinót. 

 1905. április 11-én született József At-
tila költő, a magyar líra egyik legkiemel-
kedőbb alakja. Életművéért posztumusz 
Kossuth-díjjal tüntették ki. Születésének 
napja a magyar költészet napja.

1842. április 11-én hunyt el Dardzsi-
lingben Kőrösi Csoma Sándor nyelvész, a
magyar őstörténet kutatója. Gyalogosan
indult útnak, hogy Belső-Ázsiába jusson.
Fő műve a tibeti-angol szótár. 

1912. április 15-én süllyedt el a Titanic
nevű brit luxushajó 2206 emberrel a fe-
délzetén.

1779. április 18-án hunyt el Fassola
(Fazola) Henrik vasműves. A nevéhez
fűződik a Bükk vasérctelepeinek feltárá-
sa és a Diósgyőri Vasgyár alapítása. Ne-
vezetes egri vasrácsai a hazai barokk vas-
művesség legszebb darabjai.

1854. április 24-én vette feleségül Fe-
renc József osztrák császár Wittelsbach
Erzsébet bajor hercegnőt, Sissyt.

- Összeállította:
KBÁ -

Tisztelt Szerkesztőség!
Ezúton szeretném segítségüket kérni. Tájékoztatás hiányá-

ban különböző hírek kerültek napvilágra, miszerint valamilyen
törmeléket kívánnak elhelyezni a vasúti töltés, illetve a Berzse-
nyi Dániel utca elején levő lakóházak mögött levő területen.

Kérem önöket, amennyiben több információval rendelkez-
nek, legyenek kedvesek megosztani ezt velünk. Segítségüket
előre is köszönöm. 

Tisztelettel: Kerékjártóné Horváth Ildikó

Szerkesztőségünk polgármester urat és jegyző asszonyt is
megkereste az ügyben. Farkas Lászlónétól a következő hiva-
talos tájékoztatást kaptuk: „A nagyközség területén bármilyen
törmelék lerakása hatóságilag tilos. Természetesen ez az ottani
magánterületre is értendő. A Polgármesteri Hivatalnak nincs
tudomása a nevezett ingatlanon törmelék elhelyezéséről, de ha
valaki illegálisan rak le bárhol, bármilyen szemetet, számíthat a
vele szembeni hatósági eljárás megindítására.”

- T. L. -

Olvasói kérdés és válasz

Krónika: áprilisKrónika: április

Nyitótánc 
(Fotó: T. L.)

Ünnepi 
köszöntő

(Fotó: T. L.)

A bál
megnyitása 
(Fotó: T. L.)

Tombola-
húzás

(Fotó: T. L.)
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Március 13-án délután 
került sor a művelődé-
si házban és az előtte lévő 
1848/49-es emlékműnél 
az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc ünne-
pi emlékműsorra és az azt 
követő koszorúzásra. Az 
eseményről készült fotók 
megtekinthetők a www.
onga.hu weboldalon.

- T. L. -

I. Számviteli beszámoló
A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 9 756

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 2 207
a) Alapítóktól 22
b) államháztartás más alrendszeréből 1 300
c) személyi jövedelemadó 1 %-a 257
d) egyéb támogatások 628
2. Pályázati úton elnyert támogatás 5 711
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1 707
4. Egyéb bevétel 131
B) Vállalkozási tevékenység bevétele 0

6. Nem cél szerinti (vállalkozási ) bevétel 0
7. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 0
C) Összes bevétel 9 756

D) Közhasznú tevékenység költségei 8 170

E) Vállalkozási tevékenység költségei 0

1. Nem cél szerinti tevékenység költségei 0
2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei 0
F) Összes tevékenység költségei 8 170

G) Adózás előtti eredmény 1 586

H) Adófi zetési kötelezettség 0

I) Tárgyévi eredmény 1 586

II. Költségvetési támogatás felhasználásag g 0

A tárgyévben és az azt megelőző évben szervezetünk ilyenben nem részesült.
III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatásgy p

Eszközök 3 585

Befektetett eszközök 2 257

1. Immateriális javak 23
2. Tárgyi eszközök 2 234
3. Befektetett pénzügyi eszközök 0
Forgóeszközök 1 328

1. Készletek 0
2. Követelések 0
3. Értékpapírok 0
4. Pénzügyi eszközök 1 328
Források 3 585

Saját tőke 3 669

1. Induló tőke 10
2. Eredmeénytartalék 2 073
3. Tárgyévi eredmény 1 586
Céltartalék 0

Kötelezettségek -84

1. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0
2. Rövidlejáratú kötelezettségek -84

IV. Cél szerinti juttatások kimutatásaj

A) Személyi jellegű ráfordítások 2

1. Bérköltség 0
2. Megbízási díjak 0
3. Tiszeletdíjak 0
4. Személyi jellegű egyéb költségek 2
5. Személyi jellegű költségek köztrhei 0
B) Anyagjellegű ráfordítások 7826

C) Értékcsökkenési leírás 302

D) Egyéb ráfordítások 40

E) A szervezet által nyújtott támogatások 0

Összes ráfordítás 8 170

V. Kapott támogatások p g

1. Onga Nagyközség Önkormányzatától 1 300
2. Pályázatok 5 711
B.-A.-Z. m-i Mecénás keretből 300
Nemzeti Kulturális Alap 150
Művészeti és Szabadművészet Alapítvány 60
Nemzeti Civil Alapprogram 4 841
Oktatási és Kulturális Minisztérium 225
Szociális és Munkaügyi Minisztérium 100
Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány 35
3. Társadalmi szervezetek támogatása
4. Magánszemélyek 1% személyi jövedelemadó 257
5. Magánszemélyek által nyújtott támogatás 603
6. Gazdasági társaságok által nyújtoot támogatás 25
Összes támogatás 7 896

VI. Vezető tisztségvig selőknek nyújtott juttatásoky j j 0

Adott költségtérítés 0 
Bér 0
Útiköltség, napidíj 0
Egyéb költségtérítés, juttatás 0
A tárgyévben és az azt megelőző évben szervezetünk ilyenben nem részesült.

VII. Az Ongai Kulturális Egyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről g gy y g

szóló rövid, tartalmi beszámoló,

Az Ongai Kulturális Egyesület (OKE) 2008-ban tíz éves történetének egyik leg-
sikeresebb évét zárta. Összesen mintegy 33 nagyobb, nagy tömegeket vonzó ren-
dezvényt szerveztünk, és akkor még nem is beszéltünk a falumúzeum munkálatai-
ról, a helyi média működtetéséről, a Kattints rá Nagyi! tanfolyamokról, az elkészített
fi lmekről, beadott pályázatokról, az újra kiadott tmonográfi ákról, a PANKKK klub
koncertsorozatról, a kulturális esték előadásairól, a nemzetközi ifj úsági Trivium
Program projektjeiről, a helyi média stúdió technikai fejlesztéséről stb.). 

Elfogadta az Ongai Kulturális Egyesület taggyűlése 2009. február 18-án.

Az Ongai Kulturális Egyesület közhasznúsági jelentése a 2008. évre (eFt-ban)

Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra!

Az ünnepi műsor végén (Fotó: T. L.) Az emlékműnél (Fotó: T. L.)
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ONGAI KÉK DA RU
Meg je le nik min den hó nap 10-12. kö zött.

Az Ongai Kul tu rá lis Egye sü let idő sza ki ki ad vá nya 
Onga Köz ség Ön kor mány za tá nak tá mo ga tá sá val.

Szer kesz tők: Kovács György, Takács László
Felelős kiadó: Takács László

Szer kesz tő ség: 3562 Onga, Gör gey út. 2/a.
Az új ság el ér he tő az interneten is:

www.okeonga.hu
okeonga@chello.hu

Nyom dai elő ké szí tés: garayweb.hu • Nyom da: MAXIMA CS-A Kft. Mis kolc, Kiss E. u. 25. Fe le lős ve ze tő: Kundráth Csil la

Az Ongai Kék da ru meg vá sá rol ha tó 
a kö vet ke ző üz le tek ben:

– Ongai Pék ség, Rá kó czi út
– Mi ni Disz kont, Lé vai ut ca
– Ná das ABC
– Dió fa ABC
– Dó zsa Gy. úti kis bolt
– 433. sz. COOP bolt, Ber zse nyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– 100x100 bolt, Dózsa Gy. út
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
Kö szön jük az üz le tek nek, bol tok nak, hogy 
plusz mun kát vál lal va, in gyen ter jesz tik az 
Ongai Kék da ru szá ma it.

Kö vet ke ző szá munk 
tar tal má ból:

• Ongai Kulturális Napok előzetes
• Bölcsőde lesz Ongán?
• Iskolás versek a hazaszeretetről
• Kiszehajtás
• Történelmi Emlékpark, trianoni emlékmű tervek
• Bemutatkozott az iskola és az óvoda
• Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi, 

szociális és családgondozói feladatokról
• Tájékoztatás a Fogyatékosok Nappali Intézmé-

nyének működéséről
• Újra civil fórumot szervezett az OKE
• 10 éves az Ongai Kulturális Egyesület
• Szociálpolitikai támogatási rendszer alakulása
• Tervek egy helyi képzési központ, falusi turista-

szálló kialakítására 
• Folytatódtak a falumúzeum munkálatai
• Sírmegváltások
• Ongai hírfolyam
• Egészségmegőrző rovat
• Mások írták rólunk
• Krónika

Oklevél, meghívó, névjegy
Szerkesztés – digitális nyomtatás!
www.koprinart.hu

Házhozmenő szelektív hulladékjáratok időpontja
 Április 22. Szerda - Május 27. Szerda - Június 24. Szerda - Július 22. Szerda - Augusztus 26. Szerda - 

Szeptember 23. Szerda - Október 28. szerda  - November 25. Szerda - December 23. Szerda 

Újra nyomtatott fotóalbum
Onga XX. századi története fotóalbum 1500 Ft-os áron újra kapható

a nagyközség boltjaiban, illetve megvásárolható az általános iskolában.

1%-os felhívás!
Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önö-

ket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyi-

latkozatukban támogassák az ongai falumúzeum

kialakításának munkálatait, az egyesület céljait, törek-

véseit, mely Onga nagyközség kulturális, hagyomány-

őrző, értékteremtő gyarapodását helyezi előtérbe. 

Nyilatkozatukban a következőket legyenek szíve-

sek megjelölni: Ongai Kulturális Egyesület. Adószám: 

18430983-1-05

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Labdarúgó Szövetség megyei I. osztály

felnőtt 2008/2009. évi bajnokság 

hátralévő mérkőzései

25. forduló 04. 11. Szombat 16:30 Múcsony - Onga

26. forduló 04. 18. Szombat 17:00 Onga - Sajóbábony

27. forduló 04. 26. Vasárnap 17:00 Felsőzsolca - Onga

28. forduló 05. 02. Szombat 17:00

Onga - Zemplén FC Kft-Encs

29. forduló 05. 09. Szombat 17:00 Onga - Abaújszántó

30. forduló 05. 13. Szerda 17:00 Mezőcsát - Onga

31. forduló 05. 16. Szombat 17:00 Onga - Sátoraljaújhely

32. forduló 05. 23. Szombat 17:00 Tállya - Onga

33. forduló 05. 30. Szombat 17:00 Onga - Cigánd

34. forduló 06. 07. Vasárnap 17:00 Sajókaza - Onga

Megjegyzés: az U-19 csapatok előmérkőzést 

játszanak a felnőtt találkozó előtt 2 órával korábbi 

kezdési időponttal.

B.-A.-Z. megyei férfi  kézilabda

bajnokság megye I. osztály

2008–2009. évi bajnokság

tavaszi hátralévő mérkőzései

4. forduló  2009. április 11. szombat 16.00

Ózdi Lóci DSK - Onga KSE

5. forduló 2009. április 16. csütörtök 20.00

MEAFC – Onga KSE

6. forduló 2009.április 25. szombat 16.00 (Szikszó)

Alsózsolcai KSC - Onga KSE

7. forduló 2009. május 09. szombat 14.00

Felsőzsolcai VSE - Onga KSE

8. forduló Szabadnap

9. forduló 2009. május 24. vasárnap 14.00

Onga KSE – Ózd Lóci DSK

10. forduló 2009. május 31. Vasárnap 14.00

Onga KSE – MEAFC

Rájátszás az NB. II-be kerülésért 

a bajnokság első két helyezettjének: június

Koncert a Péli kocsmában: 

2009. április 11.
K.I.E.Z (Füzesgyarmat) és The Fiction Shop (Szeged) koncert

Belépő: 300 Ft – Kezdés: 21:30
További információk a www.pelikocsma.extra.hu oldalon

„Egy százalék a portért”

A Látássérültek B.-A.-Z. Megyei „DENEVÉR” Sport-

egyesülete miskolci székhellyel működő közhasz-

nú társadalmi szervezet, mely 1995-ben vak és

gyengénlátó emberek összefogásával jött létre.

Célja a látássérültek szervezett és folyamatos spor-

tolási lehetőségének megteremtése a teke sporton

keresztül. Sportolóink kiemelkedő eredményeket

értek és érnek el hazai és nemzetközi versenyeken

egyaránt.

Kérjük, támogassa, egyesületünket adója 1%-ával,

melyet a versenyek megszervezésére, a versenyzők

utaztatására, valamint a szükséges eszközök be-

szerzésére, kívánunk fordítani.

A kedvezményezett neve: Látássérültek B.-A.-Z.

Megyei „DENEVÉR” Sportegyesülete

A kedvezményezett adószáma: 
18416802-1-05

Köszönjük felajánlását!


