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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 Nagyköz 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: koprinart.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
– Bársonyos zöldség-gyümölcs bolt, Dózsa Gy. út
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Varázs Diszkont, Rákóczi u.
– Máté Pékség, Ber zse nyi út
Köszönjükazüzleteknek,boltoknak,hogypluszmunkát

vállalva,ingyenterjesztikazOngaiKékdaruszámait.

Következőszámunk
tartalmából:

•  Szolgáltató váltás körüli huzavona az ivó-
víz és szennyvíz körül

•  Önkormányzati hírek
•  Költségvetési kilátások helyben
•  Árvízi helyreállítás után Ócsanáloson
•  Az építésügyi hatósági bejelentési eljárá-

sáról 3. rész
•  Az Ongai Kulturális Egyesület 2010. éve
•  Farsangok
•  Báloztak az óvodáért
•  A felnőtt labdarúgók a tavaszi szezon előtt
•  Onga régi térképeken
•  Régi fotók Ongáról
•  Ongai hírfolyam
•  Hirdetések

Házhoz menő szelektív 
hulladékjáratok időpontja

Társaságunk, a CIRKONT Zrt. 2011-ben is 
folytatja a „házhozmenő zöldzsákos” szelek-
tív hulladékgyűjtési szolgáltatását a telepü-
lésen. Az elmúlt évnek megfelelően társa-
ságunk elkészítette a 2011. évre vonatkozó 
házhozmenő szelektív hulladékgyűjtési me-
netrendet, ami a következő.

Február 23. szerda – Március 23. szerda
Április 27. szerda – Május 25. szerda
Június 22. szerda – Július 27. szerda

Augusztus 24. szerda – Szeptember 28. szerda
Október 26. szerda – November 23. szerda

December 28. szerda

Kérjük hulladékaikat a fenti időpontba a 
már megszokott helyre és feltételekkel ki-
helyezni szíveskedjenek.

„TAPOSSA LAPOSRA!”
- CIRKONT Zrt. -

Lakossági felhívás 
vízelvezető árkok tisztántartására!

Onga Nagyközség Önkormány-
zata képviselő-testületének, a tele-
pülési szilárd- és folyékony hulladék 
kezeléséről, az egyes helyi közszol-
gáltatások kötelező igénybevételéről 
és a köztisztaság fenntartásáról szó-
ló többször módosított 4/2003. (III. 
12.) számú rendelete 7. § (2) bekezdé-
se alapján kérek minden ingatlan tu-
lajdonost arra, hogy az ingatlan köz-
területi homlokvonala előtt húzódó 
vízelvezető árkok, átereszek vízszál-
lító-képességének biztosítása érde-
kében a csapadékvíz elvezetésről fo-
lyamatos tisztítással, karbantartással 
gondoskodni szíveskedjen. 

- Madzin Tibor polgármester -

VILÁGLÁTÓ UTAZÁSI IRODA
Miskolc Szemere u. 2.

Tel./fax: 46/412-142; 46/506-502
E-mail: info@vilaglatoutazas.hu

Az orvosi ügyelet új helyre költözött!
Az új cím: Felsőzsolca Rákóczi u. 27–29. szám, telefonszám: 584-055.

1%-os felhívás!
Munkánkhoz 2011-ben is támoga-
tásukat, segítségüket kérjük!
Tisztelettel  kérjük  Önöket,  hogy 
adóbevallásuknál  az  1%-ról  ren-
delkező  nyilatkozatukban  támo-
gassák  az  ongai  falumúzeum 
bő ví tésének munkálatait, az egye-
sület  céljait,  törekvéseit,  mely 
Onga  nagyközség  kulturális,  ha-
gyományőrző,  értékteremtő  gya-
rapodását helyezi előtérbe. 
Nyilatkozatukban  a  következő-
ket  legyenek  szívesek  megjelölni: 
Ongai Kulturális Egyesület. 
Adószám: 18430983-1-05
Az  eddigi  felajánlásokat,  támoga-
tásokat  az  egyesület  vezetősége 
ezúton  is  köszöni,  és  továbbra  is 
számít rájuk!

Felsőzsolca és Vidéke 
Takarékszövetkezet

3562 Onga, Rákóczi u. 22. 
Tel.: +3646/543-211

www.felsozsolcatakarek.hu

Széleskörű szolgáltatásokkal várjuk 
kedves ügyfeleinket:

•  személyre szabott, kedvező díjú 
számlacsomagok

• internetbank
• devizabetét
• személyi kölcsönök
• jelzálogfedezetű hitelek
• államilag támogatott 
hitelkonstrukciók
• vállalkozás finanszírozás
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Tar ta lom ból:
•  168 pálinka a II. Ongai 

regionális pálinkaversenyen
•  A II. Ongai Regionális pálinka-

verseny (2011. január 22.)  
eredménye

•  Pálinkaverseny és fesztivál 
képekben

•  A Polgármesteri Hivatal belső 
átalakításáról

•   Önkormányzati ülésről
•  A magyar pálinka folklórja és 

névkincse – IV. befejező rész
•  Az építésügyi hatósági beje-

lentési eljárásáról – II. rész
•  Házhoz menő szelektív hulla-

dékjáratok időpontja
•  A szociális törvény 

változása 2011-ben
•  A közfoglalkoztatási 

rendszer átalakítása
•  Lakossági felhívás vízelvezető 

árkok tisztántartására
•  Vízzel tüzet – tűzzel vizet
•  Árvízvédelmi fejlesztések
•  Iskolai csengőszó
•  Hirdetések

– folytatás a 2. oldalon –

A tavaly még szűkebb körben 
(csak Ongán) meghirdetett ren
dezvényt – az Ongai Kulturális 
Egyesület szervezésében – rögtön 
egy több megyére kiterjedő, regio
nális pálinkaverseny követette a 
Magyar Kultúra Napjához kapcso
lódó programsorozat részeként 
január 22én, melyet Pelczné Dr. 
Gáll Ildikó, Európa 
parlamenti képvi
selő nyitott meg. 

A verseny színvonalát jel-
zi, hogy a Magyar Or-
szágos Pálinka és Nem-
zetközi Gyümölcspárlat 
Verseny főszervezője is el-
ismeri a szervezők mun-
káját, az itt elbírált pálin-
kák minőségét, hisz az a 
bérfőzető magánszemély, 
akinek pálinkája a II. Ongai regioná-
lis pálinkaversenyen arany-, ezüst- vagy 
bronzérmet nyert, a Magyar Országos 
Pálinka és Nemzetközi Gyümölcspár-
lat Versenyen (Gyula, Budapest) ugyan-
azon versenypálinka nevezési díjból 30%, 
20%, ill. 10% kedvezményt kap.

A pálinkaversenyen Észak-Magyar-
ország bérfőzetői és bérfőzdéi vehettek 
részt. A 168 nevezett pálinka magas szá-
ma is jelzi a verseny színvonalát. Minő-
sítésüket Lovassy György elnök vezeté-
sével egy nyolcfős szakmai zsűri végezte 
el, akiket a Magyar Országos Pálinka és 
Nemzetközi Gyümölcspárlat Verseny fő-
szervezője, a Lovász Rendezvényszervező 

Szolg. és Ker. Kft. delegált, akik a szakma 
országosan elismert személyei közül ke-
rültek ki. A nemzetközi zsűri tagja volt: 
Lovassy György elnök, Adamik Anikó, 
Varga Edit Szlovákiából, Czakó Gábor, 
Komáromi János, Nyilasi Béla, Szónozky 
István és Háger-Veress Zoltán.

A 4 megye 28 települé-
séről, 81 nevezett verseny-
ző által érkezett pálinkák 
közül 18 kapott arany, 34 
ezüst, míg 28 bronz okle-
velet. A verseny abszolút 
győztese a Bükkaranyosi 
Pálinka Kft. 2010-es vil-
moskörte pálinkája lett, 
míg a legjobb bérfőze-
tő címet a mádi Baranyai 
Béla kapta. 

168 pálinka a II. Ongai 
regionális pálinkaversenyen

a nyilvános pálinkazsűrizésen (Fotó: T. L.)

Pelczné dr. gáll ildikó ünnepi megnyitója (Fotó: T. J.)



Az ünnepi eredményhirdetést gazdag 
kulturális fesztivál programok színesítet-
ték, melyet több száz, az ország külön-
böző régiójából érkezett látogató tekin-
tett meg.

Nevezett pálinkák és darabszámuk 
a zsűri kóstolási sorrendjében: alma: 
10, fajtatiszta alma: 3, vadalma: 4, érlelt 
alma: 2, körte: 7, körte fajta megjelölés-
sel: 4, vadkörte: 2, birs: 6, fekete ribiz-
li: 3, szeder: 5, málna: 3, cseresznye: 1, 
meggy: 4, meggy fajta megjelöléssel: 5, 
érlelt meggy: 1, kajszibarack: 16, kajszi 
fajtamegjelöléssel: 3, érlet kajszi: 5, szilva: 
19, szilva fajtamegjelöléssel: 8, érlet szil-
va: 3, kökény: 3, som: 3, bodza: 1, gyalog 
bodza: 1, borpárlat, seprő: 4, szőlő fajta 
megnevezéssel: 6, törköly: 5, törköly faj-
tamegnevezéssel: 5, érlelt törköly: 2, ve-
gyes fajta megnevezéssel: 2, vegyes fajta 
megnevezés nélkül: 10, érlelt vegyes pá-
linka: 2, ágyas pálinkák: 9, egyéb: 1.

A rendezvénysorozatot a média ré-
széről is kiemelt érdeklődés követte. Az 
elektronikus és az írott média is jelen volt 
a televíziótól kezdve, a rádión át a nyom-
tatott sajtó képviselőiig.

A nap folyamán igazi vásári-, fesztivál-
hangulat uralkodott a fő helyszínt biz-
tosító általános iskola udvarán. Pelczné 
Dr. Gáll Ildikó Európa parlamenti kép-
viselő asszony ünnepi megnyitó be-
szédét követően volt ott karikás ostor, 
honfoglaláskori és tüzes harci bemuta-
tó az Ignium Hungarorum előadásá ban. 
Fellépett a Tardi és a Hollókői Hagyo-
mányőrző Csoport, a felvidéki Kraszna-
horkaváraljai Férfikórus. Egész nap ze-
nélt az Agyagbanda zenekar. Lehetőség 
volt a történelmi tanösvénytúra hintón 

való végigjárására, díjnyertes görhe éte-
lek kóstolására. Frissen sült tepertő, pá-
linkák, forralt borok, meleg teák és kira-
kodó vásár várta az ide látogatókat.

Az iskola média termében a gyere-
kek kézműves foglalkozásokon vehettek 
részt, megtekinthették a Kalamajka Báb-
színház Ludas Matyi előadását, „filcme-
séket” hallgathattak Kulcsár Katától, de 
volt mesefilm vetítés, csoportos interne-
tezési lehetőség és az érdeklődők megte-
kinthették az Ongán élő emberekről az 
általános iskola média tanszakosainak 
munkáiból nyílt portréfotó kiállítást. A 
babasarkot a miskolci Holdam Egyesület 
működtette.

A Csokonai Vitéz Mihály Könyvtár 
és Művelődési Ház nagytermében „Bor-
sör-pálinka” címmel nyílt kiállítás a B.-
A.-Z. Megyei Levéltár dokumentuma-
iból, melyet Somorjai Lehel, a B.-A.-Z. 
Megyei Levéltár igazgatója nyitott meg. 
Lovassy György Pálinkafőzés nagyüzem-
ben és otthon címmel tartott szakmai 
előadást, míg Bellus István humorista, 
Dumaszínház és Showder Klub tag elő-
adói estje a vidámabb perceket volt hiva-
tott biztosítani.

A II. Ongai regionális pálinkaverseny 
ünnepélyes eredményhirdetését együtt-
koccintás, közös tepertős, kolbászos kós-
toló követte. Közben bor- és pálinka-
dalokat énekelt a Krasznahorkaváraljai 
Férfikórus. Az este moldvai táncházzal 
ért véget, ahol a talpalávalót az Agyag-
banda zenekar szolgáltatta.

A Darvas Közösségi Ház és Múzeum 
helytörténeti kiállításai és pálinkáspohár 
gyűjteménye is sokakat vonzott, ahol tár-
latvezetés várta az odalátogatókat.

A rendezvényt számos közelebbi és tá-
volabbi település polgármestere, közéle-
ti személyiség, cégvezető is megtekintet-
te, de jelen volt Lovász Sándor, a Magyar 
Országos Pálinka és Nemzetközi Gyü-
mölcspárlat Versenyen főszervezője, öt-
letgazdája, aki elismertségének hangot 
adva továbbra is biztosította a szervező-
ket, hogy az öt regionális pálinkaverseny 
egyik helyszíne Onga marad. Lovász úr a 
két évvel ezelőtti, számozott példányszá-
mú, a társadalmi zsűri aláírásával ellátott, 
az ország legjobb pálinkáját adta át Takács 
Lászlónak, az Ongai Kulturális Egyesület 
elnökének a sikeres lebonyolításért.

A rendezvény főtámogatója budapes-
ti székhelyű: MOHAnet számítástechni-
kai cég volt. 

További támogatóink: AAA Trans Kft. 
– Onga, Abaúj Polgáraiért Alapítvány, 
AVE Miskolc Kft. – Miskolc, Baraka Vi-
lágjáró Utazási Iroda – Miskolc, B.-A.-Z. 
Megyei Önkormányzat, Castrum Boldua 
középkori étterem – Boldogkőváralja, 
EURO-ABLAK THERM Kft. – Onga, 

Farkas László – Onga, Felsőzsolca Takarék 
– a Takarékpont Hálózat tagja, Generali-
Providencia Biztosító Zrt., Gépész Ge-
nerál Kft. – Onga, GK-Profil Bt. – Onga, 
Hudácskó Pincészet – Bodrogkisfalud, 
Lebenszky Corvus Computer Kft. – Mis-
kolc, Máté Pékség – Onga, Mediatus Bt. 
– Onga, Miskolc Autó – Miskolc, Mis-
kolci Likőrgyár Zrt. – Miskolc, Míves 
Kávézó – Miskolc, Németh Károly vál-
lalkozó – Onga, Nyisztorné Jolika Zöld-
ség-gyümölcs boltja – Onga, Onga Nagy-
község Önkormányzata, Onga-Food Kft. 
Látványpéksége – Onga, Péli Tibor vál-
lalkozó – Onga, Prekop Pálinkafőzde – 
Miskolc, Prion Sándor – Onga, SZATEV 
ZRT. – Szikszó, Trixon-B Kft. Pálinkafőz-
de – Damak, Urszin László vállalkozó – 
Onga, Via Piano étterem – Miskolc.

Mindannyiuknak és minden minket 
segítő önkéntesnek ezúton is nagy tiszte-
lettel köszönjük támogatását, segítségét! 
Nélkülük a rendezvénysorozat nem jöhe-
tett volna létre.

Találkozzunk jövőre a III. Ongai regi-
onális pálinkaversenyen!

- T. L. -
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168 nevezett pálinka… – folytatás az 1. oldalról –

Tardi Hagyományőrző Csoport 
fellépése (Fotó: T. J.)

Tepertősütés (Fotó: T. J.)
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A díjazott pálinkák:
A 168 nevezett pálinka közül a II. Ongai 

reg. pálinkaverseny legjobb pálinkája cí-
met a Bükkaranyosi Pálinka Kft. 2010-es 
vilmoskörte pálinkája kapta. Ajándéka 
egy faragott tölgyfahordó és egy ingyenes 
12 napos spanyolországi út a miskolci Vi-
láglátó Utazási Iroda felajánlásával. 

A II. Ongai reg. pálinkaverseny leg-
jobb bérfőzetője: Baranyai Béla lett. 
Ajándéka egy faragott tölgyfahordó és 
egy ingyenes, egy felöntésnyi pálinkafő-
zési ajándékutalvány, mely felhasználha-
tó a Miskolci Likőrgyárban. 

A II. Ongai reg. pálinkaverseny leg-
jobb 2010-es főzésű pálinkája: Bara-
nyai Béla 2010-es vilmoskörte pálinká-
ja. Ajándéka egy faragott tölgyfahordó és 

egy ingyenes hétvégi pihenés 2 fő részére 
Hollókő múzeumfalujában. 

A II. Ongai reg. pálinkaverseny leg-
jobb ágyas pálinkája: Barna Ottó 2010-es 
ágyas sárgamuskotály szőlője. Ajándéka 
egy faragott tölgyfahordó és egy 20. 000 
Ft-os ajándékutalvány, mely felhasználha-
tó a Sárpusztai szeszfőzdében Damakon.

A II. Ongai reg. pálinkaverseny leg-
jobb érlelt pálinkája: Ujvári Balázs 2010-
es eperfahordóban érlelt almája. Aján-
déka egy faragott tölgyfahordó és egy  
10 000 Ft-os vacsorautalvány, mely fel-
használható Boldogkőváralján, a Castrum 
Boldua középkori étteremben. 

A II. Ongai reg. pálinkaverseny leg-
jobb abaúji pálinkája: Rácz Attila-Ta-
kács László 2010-es újfehértói fürtös 

meggy pálinkája. Ajándéka egy faragott 
tölgyfahordó és egy 20 000 Ft-os aján-
dékutalvány, mely felhasználható a forrói 
szeszfőzdében. 

A II. Ongai reg. pálinkaverseny leg-
jobb ongai pálinkája: Bűdi István Ádám 
2010-es lepotica szilvája. Ajándéka egy 
faragott tölgyfahordó és egy 5000 Ft-os 
értékű vacsora felajánlás a Via Piano Ét-
teremben Miskolcon. 

A legkülönlegesebb nevezett párlat: 
Póti Sándor-Juhász József köményma-
gos 2007-es törköly pálinkája. Ajándé-
ka a bodrogkisfaludi Hudácskó Pincészet 
bor ajándékcsomagja.

A zsűri döntése alapján arany okleve-
let kapott 18, ezüst oklevelet 34 és bronz 
oklevelet 28 pálinka.

név pálinka fajta évjárat
Bükkaranyosi Pálinka Kft. szilva 2010
Fűzi József-Fűzi Rudolf törköly 2010
Galvács Béla alma 2010
Gergely Zsolt érlelt gönci kajszi 2010
Kerekes Tamás-Zsoldos János kék törköly 2010
Kiss Béla birsalma
Kiss Béla meggy 2003
Kiss Béla ágyas barack 2003
Kiss Béla szilva 2004
Kovács Attila kajszibarack 2009
Köteles Béla - Máté Béla alma 2010
Mikuska József birs 2010
Molnár József vegyes 2000
Póti Sándor-Juhász József köménymagos törköly pár. 2007
Póti Sándor-Póti Imre alma 2010

név pálinka fajta évjárat
Rácz Attila-Takács László barack 2010
Szél Norbert gönci kajszibarack 2008
Takács László ágyas szilva 2009
Tóth László szilva 2010
Trifonon Gergely kajszibarack 2010
Trixon-B. Kft. birsalma 2008
Tyukodi Ferenc cseresznye 2010
Tyukodi Ferenc szeder 2010
Vártás József golden alma 2010
Zsoldos Gyula borpárlat 2008
Zsoldos János cigány meggy 2010
Zsoldos Norbert bodza 2010
Zsoldos Norbert kökény 2010

- T. L. -

A II. Ongai regionális pálinkaverseny (2011. január 22.) eredménye

név pálinka fajta évjárat
Baranyai Béla gönci kajszibarack 2009
Baranyai Béla vilmoskörte 2010
Baranyai Béla jonatán alma 2010
Barna Ottó ágyas – sárgamuskotály szőlő 2010
Bükkaranyosi Pálinka Kft. vilmoskörte 2010
Bükkaranyosi Pálinka Kft. tokaji furmint szőlő 2010
Fruktarium Kft. kunkordi szőlő 2010
Fruktarium Kft. vadalma 2010
Fruktarium Kft. birs 2010

név pálinka fajta évjárat
Fruktarium Kft. vadkörte 2010
Fruktarium Kft. kökény 2010
Kuzsella Dénes fekete ribizli 2010
Mikuska József gyalogbodza 2010
Mikuska József meggy 2010
Trixon-B Kft. körte 2008
Trixon-B Kft. sárga muskotály 2008
Tyukodi Ferenc barack 2010
Ujvári Balázs alma 2010

Arany oklevelet kaptak:

név pálinka fajta évjárat
Baranyai Béla muskotályos szőlő 2010
Baranyai Béla stanley szilva 2010
Bűdi István Ádám szilva (lepotica) 2010
Bükkaranyosi Pálinka Kft. vadalma 2010
Bükkaranyosi Pálinka Kft. alma 2010
Bükkaranyosi Pálinka Kft. sárgabarack 2010
Fruktarium Kft. som 2010
Gál Jácint meggy 2010
Gergely Zsolt som 2010
Juhász József kékszőlő törköly 2010
Juhász József-Takács László vadalma 2010
Juhász József-Takács László ágyas birsalma 2009
Kollár József törköly 2009
Kun Attila fürtös meggy 2010
Kuzsella Dénes málna 2010
Lövey István chasselas szőlő 2010
Mikuska József körte 2010

név pálinka fajta évjárat
Mikuska József vadkörte 2010
Mikuska József ágyas meggy 2010
Mikuska József president szilva 2010
Rácz Attila-Takács László újfehértói fürtös meggy 2010
Rácz-Árpád-Juhász József hárslevelű szőlő 2010
Simon Péter kajszi barack 2009
Trixon_B. Kft fekete ribizli 2010
Tyukodi Ferenc meggy 2010
Tyukodi Ferenc alma 2010 
Ujvári Balázs szilva 2010
Ujvári Balázs érlelt szilva 2010
Ujvári Balázs eperfa hordóban érlelt alma 2010
Varga Andrea törköly 2009
Vártás József cserszegi fűszeres szőlő 2010
Vártás József kökény 2010
Zoltai László érlelt őszibarack-szilva 2010
Zsoldos Norbert szeder 2010

Ezüst oklevelet kaptak:

Bronz oklevelet kaptak:
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Pálinkaverseny és fesztivál képekben
Az alábbi képes beszámoló a II. Ongai regionális pálinkaverseny és fesztivál eseményein készült fotókból szemezget. Hátha né-

hányan kedvet kapnak, és jövőre még többen jönnek el a pálinka kulturált fogyasztásának helyi ünnepére! - T. L. -

a Miskolci Likőrgyár standja előtt (Fotó: Serfőző László)

Kézműves foglalkozás gyerekeknek (Fotó: Serfőző László) az agyagbanda zenekar (Fotó: Serfőző László)

Bellus istván humorista fellépése (Fotó: T. J.) Lovassy györgy előadása a pálinkafőzésről (Fotó: T. J.)

Honfoglaláskori harci bemutató (Fotó: T. J.) Tanösvénytúra hintón (Fotó: T. J.)

Munkában a csúcs zsűri (Fotó: T. L.)
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Iskolai csengőszó
A 2010/2011. tanév I. féléve január 15-

ig tartott. Iskolánkban is új elemként je-
lent meg, hogy a 3. és 4. évfolyamon az 
eddigi szöveges értékelést felváltotta a 
könnyebben értelmezhető érdemjeggyel 
történő osztályozás. A tanulók szülei az 
ellenőrzőn keresztül értesülhettek a gye-
rekeik félévi tanulmányi eredményéről.

Tantestületünk félévi értekezletén be-
hatóan foglalkozott az első osztályban el-
indított angol nyelvi képzéssel. Tapaszta-
lataink rendkívül kedvezőek; az elsősök 
nagy lelkesedéssel kezdték meg tanulmá-
nyaikat, igen eredményesen sajátították 
el az erre az időszakra meghatározott kö-
vetelményeket.

A következő tanévben tovább folytat-
juk a differenciált beiskolázást, az angol és 
a művészeti oktatást már az első osztály-
ban.

Iskolánkban minden személyi és tár-
gyi feltétel adott a színvonalas oktatáshoz. 

Várjuk szeretettel azokat a tanköteleseket is, 
akik nem településünk óvodájába járnak.

Nagysikerű félévi bemutatókon szere-
peltek a művészeti tanszakokra járó ta-
nulóink. A zongora, fúvós hangszerek és 
a néptánc tanszakokon tanulók eredmé-
nyes félévet tudhatnak magukénak.

A nyolcadikos tanulók megírták a köz-
ponti felvételi feladatlapjukat magyar és 
matematika tudásuk vonatkozásában. 
Ebben az évben közel 80%-os volt a köz-
ponti felvételire jelentkezés. Az eredmény-
lista a napokban várható.

Alsós és felsős tanulóink lelkesen ké-
szülnek a hagyományőrző farsangi kar-
neválokra. A rendezvények ideje: felsős 
farsang február 11. Alsós farsang a mű-
velődési házban: február 18. és 19.

Az ONGAI ISKOLÁÉRT ALAPÍT-
VÁNY – megköszönve eddigi támogatá-
sukat – ebben az évben is tisztelettel várja 
az SZJA 1%-os felajánlásaikat, amit tanu-
lóinkra és az iskolai felszerelések fejlesz-
tésére fordítunk. Adóbevallásuknál az 

alábbiak megjelölését kérjük: ONGAI IS-
KOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY, adószáma: 
18410394-1-05.

Az Alapítvány vezetése szeretettel vár-
ja vendégeit hagyományos március eleji 
báli rendezvényére.Belépőket – korláto-
zott számban – az iskolában lehet igé-
nyelni.

VERSEnyEREdményEK!

Megyei Szép kiejtési verseny: 5. hely 
Juhász Anna 8. b, felkészítő: Poroszkainé 
Urszin Márta. Megyei Zrínyi történelem 
verseny 4. helyezett csapat tagjai: Bekus 
Orsolya, Juhász Anna és Galyas Ferenc. 
Felkészítő nevelő: Takács László. Me-
gyei grundbirkózás döntő (Ózdon): 2. 
hely fiúcsapat, felkészítő: Bűdi László, 2. 
hely lánycsapat, felkészítő: Kajtor Csaba. 
Mindkét csapatunk bejutott az országos 
elődöntőbe, melyet február 13-án ren-
deznek meg a Hajdú-Bihar megyei Föl-
desen.

- Rózsa László -

Tárlatvezetés a falumúzeumban (Fotó: T. J.)

Krasznahorkaváraljai Férfikórus fellépése (Fotó: T. J.)

Eredményhirdetés előtti szervezői pontosítás (Fotó: Serfőző László)
Lovász Sándor, az országos pálinkaverseny 

igazgatója átadja a fődíjat (Fotó: Serfőző László)

◀ ◆ ▶

◀ ◆ ▶

◀ ◆ ▶

◀ ◆ ▶

◀ ◆ ▶

◀ ◆ ▶

◀ ◆ ▶

◀ ◆ ▶
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a Polgármesteri Hivatal földszinti elrendezése

Az önkormányzat 2009 októberé
ben igazságügyi szakértői statikai 
szakvélemény alapján döntött a Pol
gármesteri Hivatal tetőterében ta
lálható könyvtár elköltöztetéséről, 
az épület tartószerkezetének védel
me érdekében. A szakértő vélemé
nyén túl a helyi önkormányzatok 
által nyújtandó közszolgáltatások 
évrőlévre bővülő köre, az ellátan
dó közhatalmi, államigazgatási he
lyi feladatok számának növekedése, 
valamint a helyi lakosság ügyfélköz
pontú, magas színvonalon történő 
ellátásának biztosítása is indokolta 
a hivatal belső átalakítását. 

A köztisztviselők munkahelyeinek át-
szervezésével, az igényes munkavégzés 
lehetőségének biztosításával, az épület 
részleges funkcionális átalakításával meg-
teremtődött az ügyfelek kulturált fogadá-

sának lehetősége. A földszinten a nagy ta-
nácskozó terem megosztásával két iroda 
került kialakításra, a kisebb képviselő-tes-
tületi létszámhoz igazodó méretű, a testü-
leti és bizottsági üléseknek helyet adó ta-
nácskozóterem az emeletre költözött. Az 
új irodák kialakítása lehetővé tette, hogy a 
nagy ügyfélforgalommal járó tevékenysé-
gek (építésügy, szociális ügyek, gyámügy 
és népesség-nyilvántartási ügyek, hagya-
téki és szabálysértési ügyek, helyi adó és 
pénzügyi feladatok) ellátásának helyet adó 
irodákat a földszintre, a kisebb ügyfélfor-
galommal járó tevékenységek (polgármes-
teri, jegyzői és aljegyzői iroda, titkársági és 
iktatási feladatok) ellátásának helyet adó 
irodákat az emeletre telepíthessük. 

Az ügyfelek az épületbe a hivatal olda-
lán kialakított új, lépcsővel és rámpával 
ellátott bejáraton juthatnak. Az ügyfélba-
rát ügyintézést a korábban titkárságként 
funkcionáló iroda ajtajának levételével ki-

alakított, nagyobb és természetes fénnyel 
megvilágított ügyfélváró tér is elősegíti, 
biztosítja. A Polgármesteri Hivatal ügyfél-
fogadásának rendje nem változott: hétfőn 
és csütörtökön délelőtt (8–12 óra között) 
szerdán egész nap (8–12 óra, valamint 
13–16 óra között) van ügyfélfogadás. A 
hivatal tisztségviselői fogadóidejükben a 
tisztségviselői fogadóirodában (a volt pol-
gármesteri irodában) érhetők el.

Az átalakítás eredményeként reménye-
ink szerint egy tevékenységi körönként 
csoportosított és könnyebben átlátható 
Polgármesteri Hivatala lett településünk-
nek. Mindezt önerőből, közmunkások 
erejének és szakértelmének felhasználá-
sával, a lehető legkevesebb anyagi ráfor-
dítással sikerült kiviteleznünk. Jelen átala-
kítás a Polgármesteri Hivatal felújításának 
első ütemét jelenti, melyet pályázati forrá-
sok elnyerésével folytatni kívánunk.

- Farkas Lászlóné jegyző -

A Polgármesteri Hivatal belső átalakításáról
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A 2010. december 31-én rendelkezésre állási támogatásra jo-
gosult személyek 2011. január 1-től bérpótló juttatásra (BPJ-re) 
lettek jogosultak, így az ellátás folyósítása folyamatos lesz. Az 
önkormányzatoknak felülvizsgálat keretében április 30-ig kell 
az átminősítéseket elvégezni. 

Az ellátásra való jogosultságot a települési önkormányzat to-
vábbra is szociális rászorultság alapján állapítja meg. A bérpót-
ló juttatás szabályainak többsége megegyezik a rendelkezésre 
állási támogatás szabályaival, de az érintetteknek az eddiginél 
aktívabban kell közreműködniük a munkakeresésben. A bér-
pótló juttatásban részesülő személy elhelyezkedése érdekében 
továbbra is köteles álláskeresőként együttműködni a lakóhelye 
szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségével. A bérpót-
ló juttatásban részesülő köteles az iskolai végzettségétől és szak-
képzettségétől függetlenül a kirendeltség által felajánlott munkát 
– beleértve a közfoglalkoztatást is – elvállalni. Köteles továbbá a 

munkaügyi központ által felajánlott képzési lehetőséget, vagy 
munkaerő-piaci programban való részvételt elfogadni. A jogo-
sultsági feltételek új eleme a saját lakókörnyezet rendben tartása, 
amely önkormányzati rendeletben kerül szabályozásra.

A bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizs-
gálni. A folyósítás egy éve alatt a juttatásra jogosult személynek 
legalább 30 nap munkaviszonyt – beleértve, az egyszerűsített fog-
lalkoztatást, közfoglalkoztatást, közérdekű önkéntes munka-te-
vékenységet – kell igazolni, amit bármelyik munkáltatónál ledol-
gozhat. A jogosultsági feltétel teljesül abban az esetben is, ha az 
érintett 6 hónap időtartamot meghaladó munkaerő-piaci kép-
zésben vagy munkaerő-piaci programban vesz részt. Megszűnik 
a 35 év alatti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező ál-
láskeresők kötelező képzésben való részvételi kötelezettsége.

- Polg. Hiv. -

A közfoglalkoztatási rendszer átalakítása
A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltja fel, amelynek legfőbb 

célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget.
A közfoglalkoztatás keretében kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztathatók.
Az aktív korú, nem foglalkoztatott, bérpótló juttatásra jogosultak napi 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hó-

nap időtartamig foglalkoztathatóak, és a minimálbér, illetve a garantált bérminimum felének megfelelő összegű munkabérben ré-
szesülhetnek.  - Polg. Hiv. -

A szociális törvény változása 2011-ben

a Polgármesteri Hivatal emeleti elrendezése
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E havi számunkban befejezzük Ba
lázs Géza A magyar pálinka folk
lórja és névkincse tanulmányának 
közlését. Ismerjék meg minél töb
ben nagyközségünkben is a pá
linka kultúrtörténetének néhány 
fontosabb állomását.

Pálinka-relikviák 
A 19. században kezdődött folyamat, a 

muzeologizálás, azaz a múlt emlékeinek 
gyűjtése, rendszerezése mára hallatlan 
méreteket öltött. A múlt mellett már sür-
get a jelen emlékeinek megőrzése is, hi-
szen a jelen pillanatok alatt múlttá válto-
zik. Így kerülnek múzeumokba a régi és 
mai pálinkás emlékek is. 

Az első pálinkás épület, a csödei pá-
linkafőző kunyhó az 1970-es években 
került a zalaegerszegi Göcseji Falumú-
zeumba. Még éppen jókor, mert mára 
egyetlen darab sem maradt az egykor 
gyakori épülettípusból. A néprajzkutatók 
elsősorban a kisüsti pálinkafőző korszak-
ra jellemző tárgyakat gyűjtötték. Itt-ott 
a múzeumokban találhatni is efféléket: 
cefrekavaró, cefretörő, pálinkáshordó, 
pálinkásbutella, pálinkás kobak, pálin-
kásüveg, pálinkáspohár, sőt a legújabb 
innováció a pálinkakitöltő-adagoló. 

Jelenkori pálinka-emlékeinket legin-
kább az Országos Vám- és Pénzügyőr-

ség nyomozómunkájának köszönhetjük. 
A pénzügyőrök a fölfedezett titkos pálin-
kafőzdékből úgynevezett „bűnjelraktá-
rakba” gyűjtötték a furfangos eszközöket. 
Ezekben – külön engedéllyel – megcso-
dálhatjuk a tépéefeket (tiltott pálinkafő-
zők), s elgondolkodhatunk népünknek 
innovatív működésén, a hatóságok eszén 
(ha nem is véglegesen) túljáró rafinériá-
ján. A néprajzkutatók legutóbb egy teljes 
községi pálinkafőzdét „begyűjtöttek”. A 
tarpai pálinkafőzde 2007-ben települt át 
a nyíregyházi Sóstói múzeumfaluba. 

Nem tétlenkedtek az üzemtörténé-
szek sem. Az angyalföldi szeszgyárban 
Gerencsér Emil gyűjtésével és kezelésé-
ben jött létre az egyik legnagyobb pálin-
ka történeti gyűjtemény (ma a Soroksári 
úton található, és engedéllyel látogatha-
tó). Egyéb üzemtörténeti gyűjteményt 
más szeszgyárak is létrehoztak. Ezekben 
a jellemző üstök, lepárlócsövek mellett 
elsősorban a termékek, illetve a termékek 
címkéi kapnak helyet. A mai kisebb főz-
dék is létrehoznak kiállítási tereket, ame-
lyeknek célja a látványfőzde megteremté-
se. A látogatók a kiállításokat böngészve 
kedvet kapnak a pálinkakóstolásra és vá-
sárlásra. Ez voltaképpen a pálinkaturiz-
mus egyik vonzó eszköze. 

A helyi emlékek gyűjtése jó ütemben 
halad, és örvendetes, hogy a pálinkakul-

túra története iránt is fölélénkült az ér-
deklődés. Azonban országos pálinkamú-
zeum vagy pálinkakiállítás nincs, és nem 
is folyik a pálinka-relikviák átgondolt, 
központi kutatása, gyűjtése sem. Foko-
zottan igaz ez a szellemi néprajzra: vagyis 
az ebben az írásban is emlegetett pálinka-
folklórra, pálinkaterminológiára, de akár 
a pálinkával kapcsolatos egyéb történe-
tekre, eseményekre és oral historykra is. 

Irodalomjegyzék
A legjobb pálinkák. Top Népszabadság. 

Szakszerkesztő: SOÓS Kálmán. 2007. no-
vember 28. 

BALÁZS Géza, A magyar pálinka. Bp., 
Aula, 1998. 

BALÁZS Géza, A bor szemiotikája. 
Rubicon, 2003/1-2. 113–114. 

BALÁZS Géza, Pálinka, a hungarikum. 
Bp., Állami Nyomda, 2004. 

Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
Szerk.: SZABÓ T. Attila. Bukarest, 
Kriterion, 1978. 

Több mint 25 éves kutatómunkám-
ban nagyon sokan támogattak. Az itt fel-
használt adatok gyűjtéséhez nagymérték-
ben hozzájárult Bencze Imre (Budapest), 
Gerencsér Emil (Budapest), valamint 
Szicsek János (Tiszaföldvár–Budapest). 

- Balázs Géza tanulmánya alapján 
szerk.: T. L. - 

Három éve az ENSZ 2011-et a Ké-
mia Nemzetközi Évévé nyilvánította, mi-
vel pont száz éve kapott kémiai Nobel-dí-
jat Marie Curie a rádium és a polónium 
felfedezéséért. Ez alkalomból egész éves 
programsorozatot indítanak nemzetkö-
zileg a kémia népszerűsítésére. Magyar-
országon január 26-án egy iskolakísérlet 
akcióval vette kezdetét a rendezvény-
sorozat, amelyhez általános iskolánk is 
csatlakozott.

Január 26-án, szerdán délután az iskola 
kémia terme előtt sokan gyülekeztek. Be-
belestek a félig nyitott ajtón, mi is készül-
het odabent. Félháromkor nyolcadikos 
diákok invitálták beljebb az érdeklődő-
ket. A terem csakhamar megtelt, minden-
ki izgatottan várta, mi is fog történni. 

A központi téma a víz volt, amit egy 
rövid, lényegre törő előadással jártunk 

körbe a nyolcadikosokkal. Ügyesen ösz-
szeszedték azokat az alapvető informá-
ciókat, amiket érdemes a vízről tudni. 
Fontos volt kiemelni, hogy a kémiaórá-
kon a kísérletezésnél alapvető anyagunk 
a víz, hisz találkozhatunk vele kiindulá-
si anyagként, reakciótermékként, sőt se-
gédanyagként, katalizátorként is.

Végre előkerültek a kísérleti tálcák is. 
Négy látványos kísérletet láthattak a je-
lenlévők, amelyeket két-két diák segít-
ségével mutattam be. Láttunk éghetetlen 
papír zsebkendőt, elefántok fogkrémjét, 
a nátrium és a víz reakcióját és a lángo-
ló papírcsónakot, valamint égő hidro-
génbuborékokat. Bebizonyítottuk, hogy 
10+10 nem biztos, hogy 20. 

Nagyon örülök, hogy annak ellenére, 
hogy országos szinten egyre kevésbé sze-
retik a kémiát a gyerekek, elmondhatjuk, 
a mi iskolánk tanulói érdeklődnek iránta, 
és szívesen vesznek részt kémiával kap-
csolatos programokon. Köszönetet sze-
retnék mondani minden gyereknek, aki 
segítségemre volt a bemutató során és az 
érdeklődőknek, akik megtiszteltek min-
ket jelenlétükkel.

- Malik Erika kémia szakos tanár -

A magyar pálinka folklórja és névkincse IV. rész

Vízzel tüzet – tűzzel vizet

Kémia kísérlet (Fotó Horváth Zsolt)
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Szinte mindenki építkezik egyszer 
vagy felújítja, átalakítja lakását, 
melléképületeit, esetleg garázsát. 
Van, aki folyamatosan ezt teszi az 
ingatlanán. Sok kellemetlen bosz
szúságtól kíméljük meg magun
kat, kerüljük el a szomszédokkal a 
felesleges vitát, ha ismerjük a he
lyi építési szabályozást, tudjuk, 
mire kell vigyázni, mit tehetünk, 
mit nem tehetünk, milyen beje
lentési, engedélyeztetési köteles
ségünk van. Különösen fontos le
het a szabályok ismerete annak, 
aki például az árvíz okozta pusztí
tás után akar építkezni az ingatla
nán. Folytatjuk a helyi építésügyi 
hatósági szabályozás legfonto-
sabb pontjainak közzétételét. 

1. számú melléklet:
Építési bejelentést az alábbi építési te-

vékenység során kell megtenni:
Azon meglévő építmény bármely ok-

ból történő felújítása, helyreállítása, át-
alakítása, korszerűsítése, megerősítése, 
homlokzatának megváltoztatása, tetőtér-
beépítése, ha a felsorolt építési tevékeny-
ség során az építmény tartószerkezeti 
rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit 
is meg kell változtatni, át kell alakítani, el 
kell bontani, meg kell erősíteni.

Az e rendelet szerint bejelentéshez kö-
tött, használatbavételi bejelentéssel még 
nem rendelkező, építőipari kivitelezés 
alatt álló épületek tartószerkezeti rend-
szerének vagy tartószerkezeti elemeinek 
megváltoztatása.

Temető területén sírbolt, urnasírbolt 
építése 50 m² vagy annál kisebb és 3,0 
m építménymagasságot nem meghaladó 
méretben.

Építményben építésügyi hatósági en-
gedélyezéshez nem kötött építési munká-
val járó, vagy építési munkával nem járó, 
a huzamos emberi tartózkodásra szolgá-
ló helyiséget tartalmazó önálló rendelte-
tési egységek számának megváltoztatása 
(egyesítés, leválasztás).

Védetté nyilvánított területen lévő tel-
ken meglévő nem védett építmény 

1./ homlokzatán végzett átalakítási, 
felújítási, vakolási, színezési, felületkép-
zés-módosítási építési tevékenység, vagy 
nyílászáró-csere; 

2./ homlokzatára, födémére vagy tető-
zetére szerelt bármely szerelvény, beren-
dezés, antenna, antennatartó szerkezet, 
műtárgy, égéstermék-elvezető létesítése; 

3./ homlokzatán, tetőzetén hirdetési 
vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrá-
zolást tartalmazó építmények, berende-
zések, szerkezetek elhelyezése méretre 
való tekintet nélkül.

Műemléki területen
1./ antenna elhelyezése, ha bármely 

irányú teljes mérete a 4,0 m-nél kisebb; 
2./ műtárgynak minősülő antennatar-

tó szerkezet létesítése, ha – az antennával 
együtt mért – bármely irányú teljes mé-
rete 6,0 m-nél kisebb. 

A telek természetes terepszintjének 
2,0 m vagy annál kisebb, végleges jellegű 
megváltoztatása.

1./ 6,0 m építménymagasságot nem 
meghaladó, új, önálló (szabadon álló) 
égéstermék-elvezető létesítése.

2./ meglévő építményben égéstermék-
elvezető létesítése, ha annak megvalósítá-
sa nem jár a meglévő építmény tartószer-
kezetének megbontásával, átalakításával, 
megerősítésével.

Megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve 
jóváhagyott műszaki specifikációval ren-
delkező építményszerkezetű, állandó jel-
legű, 180 napot meghaladóan fennálló 

1./ rendezvényeket kiszolgáló szín-
pad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, 
szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, 
valamint előadás tartására szolgáló épít-
mény; 

2./ zárt, állandó jellegű kiállítási célú 
területen belül kiállítási vagy elsősegélyt 
nyújtó építmény;) levegővel felfújt vagy fe-
szített fedések (sátorszerkezetek) építése.

Az 50 m² vagy annál kisebb bruttó 
alapterületű, 2,5 m vagy annál kisebb épít-
ménymagasságú, emberi tartózkodásra 
nem alkalmas vagy nem emberi tartózko-
dásra szolgáló építmény építése.

Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel 
emlékfal építése, elhelyezése, ha 

1./ annak talapzatával együttmért ma-
gassága 3,0 m-nél nagyobb, vagy 

2./ a talapzatának magassága 3,0 m-
nél nagyobb.

Építményen vagy attól különállóan a 
2,0 m²-es felületnagyságot meghaladó rek-
lám-, cég-, címtábla vagy fényreklám, hir-
detési vagy reklámcélú, illetve művészeti 

ábrázolást tartalmazó építmény, kirakat-
szekrény építése, elhelyezése, létesítése.

A rendezett terepszinttől számított 2,0 
m vagy annál alacsonyabb támfal építése.

Közforgalom elől elzárt telken belüli, 
tehergépjármű- forgalommal terhelt út 
építése.

Az épület homlokzatára szerelt vagy 
az épület homlokzata elé épített fix vagy 
nyitható-csukható szerkezetű, kinyi-
tott állapotban a homlokzati síktól 4,0 m 
vagy annál nagyobb kiállású vagy 30,0 
m² vagy annál nagyobb vízszintes vetüle-
tű előtető, védőtető, ernyőszerkezet épí-
tése, felszerelése.

Az épület szerkezetével egybe- vagy 
összeépített, fix, a homlokzati síktól 4,0 
m, vagy annál nem nagyobb kiállású 
vagy 25,0 m²-nél nagyobb vízszintes ve-
tületű előtető, védőtető építése.

Az év során 180 napot meghaladóan 
felállított állandó jellegű, huzamos emberi 
tartózkodásra nem szolgáló üvegház épí-
tése a) beépítésre nem szánt területen 100 
m² vagy annál kisebb alapterülettel és 6 m 
vagy annál kisebb építménymagassággal, 
b) beépítésre szánt területen 50,0 m² vagy 
annál kisebb alapterülettel és 6,0 m vagy 
annál kisebb építménymagassággal.

50,0 m³-nél nagyobb térfogatú vagy 
1,0 m-nél mélyebb magánhasználatú 
kerti víz-, fürdőmedence, épített kerti tó 
építése.

Közterületen közhasználatú park, ját-
szótér, sportpálya építőipari megfelelősé-
gi tanúsítvánnyal, illetve műszaki speci-
fikációval nem rendelkező műtárgyainak 
építése.

Lakás rendeltetésének változása, egyéb 
rendeltetésű építmény rendeltetésének 
lakásrendeltetéssé módosításának beje-
lentése.

2. számú melléklet:
Bejelentési eljáráshoz szükséges építé-

szeti műszaki dokumentáció tartalma:
a) helyiséget tartalmazó új építmény 

építése esetén:
1./ a kérelem benyújtásakor 90 napnál 

nem régebbi, a földhivatal által hitelesített 
ingatlan-nyilvántartási térkép másolatát,

2./ a tervező által készített helyszínraj-
zot,

3./ tereprendezési tervet a végleges te-
rep szintmagasságainak ábrázolásával, 

Építésügyi hatósági bejelentési eljárásról – 2. rész
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a szükséges számú szelvényrajzzal és a 
10%-nál nagyobb lejtésű terület esetén az 
1,0 m szintkülönbséget ábrázoló szintvo-
nalakkal, a végleges terep szintmagassá-
gainak ábrázolásával a telek természetes 
terepszintjének építésügyi hatósági enge-
dély-köteles megváltoztatása esetén,

4./ alaprajzot a tervezett építmény va-
lamennyi eltérő szintjéről, a méretarány-
nak megfelelő műszaki tartalommal,

5./ egy jellemző metszetet 
6./ egy jellemző homlokzati tervet 
b) helyiséget tartalmazó meglévő épít-

mény átalakítása, bővítése, felújítása, kor-
szerűsítése, helyreállítása esetén:

1./ földhivatal által hitelesített ingat-
lan-nyilvántartási térkép másolatát, ha a 
telek beépítettsége megváltozik,

2./ a tervező által készített helyszínraj-
zot a meglévő építmény befoglaló töme-
gét megváltoztató esetekben,

3./ alaprajzo(ka)t az építmény átalakí-
tott építményszintjeiről,

4./ szintszám-, belmagasság- vagy te-
tőforma-változtatást eredményező át-
alakítás esetén metszete(ke)t a tervezett 
állapotról a változtatás szempontjából 
meghatározó helye(ke)n, a változásra jel-
lemző méretadatokkal és szintmagassá-
gokkal,

5./ egy jellemző homlokzati rajzot az 
átalakított homlokzatról,

6./ egy metszetet a meglévő építmény 
szintszáma szempontjából meghatározó 
helyen, a befoglaló méretre jellemző mé-
retadatokkal és szintmagasságokkal,

7./ műszaki leírást,
c) helyiséget nem tartalmazó műtárgy 

építése, átalakítása, bővítése, felújítása, 
korszerűsítése, helyreállítása esetén:

1./ földhivatal által hitelesített ingat-
lan-nyilvántartási térkép másolatát, ha a 
telek beépítettsége megváltozik,

2./ a tervező által készített, a tervezett 
állapotot ábrázoló helyszínrajzot,

3./ nézetrajzot a tervezett, és fotódo-
kumentációt a meglévő építmény megje-
lenése szempontjából meghatározó néze-
teiről,

Fogalom magyarázat:
Helyiség: a rendeltetésének megfele-

lően épületszerkezettel minden irányból 
körülzárt tér. (OTÉK 1. számú melléklet 
39. pont)

Rendeltetés: az a használati cél, amely-
re az építmény, az önálló rendelteté-
si egység vagy a helyiség létesül, illetve 

amire használják. (OTÉK 1. számú mel-
léklet 77. pont)

Önálló rendeltetési egység: meghatá-
rozott rendeltetés céljára önmagában al-
kalmas helyiség vagy helyiség csoport 
amelynek a szabadból vagy az épületen 
belül közlekedőből nyíló önálló bejárata 
van. (OTÉK 1. számú melléklet 72. pont)

A dokumentáció egyes tervlapjainak 
tartalma:

a.) A tervező által készített helyszínrajz 
tartalmazza:

1./ az égtájjelölést,
2./ a tervezéssel érintett és a közvet-

lenül szomszédos - az ingatlannal közös 
határvonalú - telkek ábrázolását,

3./ a tervezéssel érintett telken vala-
mennyi meglévő terepszint feletti és alat-
ti, illetve a még fel nem épült, de jogerős 
és végrehajtható építésügyi hatósági en-
gedéllyel rendelkező építményt, valamint 
a tervezett építményt, méretarányos ábrá-
zolással (körvonalrajza, tetőidoma ábrá-
zolásával, rendeltetésének megnevezésé-
vel), a meglévő építmények telekhatártól 
és egymástól való távolsági és építmény-
magassági méretét, valamint az elbontás-
ra kerülő vezetékek jelölését,

4./ a tervezéssel érintett telekkel köz-
vetlenül szomszédos telkeken valameny-
nyi épület méretarányos körvonalrajzát, 
tetőidomát, továbbá a tervezéssel érintett 
telek felőli oldalkertben lévő földalatti és 
feletti építmények körvonalrajzának áb-
rázolását, rendeltetése megjelölését,

5./ a tervezett és a meglévő épületek 
telekhatártól és egymástól való távolsági 
és építménymagassági méretét,

6./ a tervezési területre vonatko-
zó szabályozási tervben meghatározot-
tak teljesítését igazoló mutatószámokat 
jellemzőket (beépítési százalék, épít-
ménymagasság, szabályozási vonal stb.),

7./ az építmény személy- és gépko-
csiforgalmára szolgáló be- és kijáratok 
közúthoz való csatlakozását, valamint a 
gépkocsik telken belüli elhelyezésének 
ábrázolását,

8./ a ±0,00 kiinduló relatív szintma-
gasságnak megfelelő abszolút szintma-
gassági értéket,

9./ a tervezéssel érintett telken meg-
lévő 15 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű 
meglévő és kivágandó faállomány jelölé-
sét és a fa fajtájának megnevezését,

10./ a meglévő terepviszonyok ábrázo-
lását a jellemző szintmagasságok értékei-
vel, 10%-nál nagyobb lejtésű terület ese-

tén az 1,0 m szintkülönbséget ábrázoló 
szintvonalakkal.

b.) Az alaprajz tartalma
- Ábrázolni és méretekkel kell ellátni:
1./ az elmetszett és a nézet irányába eső 

nem teljes szintmagasságú szerkezeteket,
2./ a beépített berendezési tárgyakat,
3./ a nyílásokat,
4./ az ábrázolt szintek szintváltását és 

szintmagasságát, a szintáthidalók emel-
kedési irányát, mindkét végének szint-
magasságát,

5./ a szerkezeti dilatációk helyét,
6./ a földszinti alaprajzon a csatlako-

zó véglegesen rendezett terepet, az épület 
körüli járdát, az előlépcsőt és egyéb szer-
kezeteket,

7./ az égéstermék-elvezetőt.
- Meg kell nevezni az egyes helyiségek 

rendeltetését (elnevezését), alapterületét 
és burkolatát.

- Jelölni kell az északi irányt, a metsze-
tek helyét, esetleges törését és nézetének 
irányát.

c.) A metszet tartalma
1./ ábrázolni kell és méretadatokkal 

kell ellátni:
- az elmetszet, a nézet irányába eső 

látható, indokolt esetben a nézet irányá-
ba eső, de a más szerkezetek által takart 
szerkezeteket,

- zártsorú beépítés esetén a szomszéd 
épületek alapsíkját,

- az építményhez csatlakozó, véglege-
sen rendezett terepet és járdát, továbbá

2./ meg kell határozni az összes egy-
mástól eltérő vízszintes és függőleges ré-
tegfelépítést.

d.) A homlokzati terv tartalma
1./ ábrázolni kell az építmény külső 

megjelenését meghatározó homlokza-
ti elemeket, így különösen a nyílásokat, 
rácsokat, korlátokat, reklám- és hirdető-
berendezéseket, antennákat, cégtáblákat, 
esővíz- és légcsatornákat, égéstermék-el-
vezetőt, díszítőelemeket, lépcsőket, vala-
mint a terepszint alatti vagy a terep által 
takart építményrészeket,

2./ meg kell adni a csatlakozó végleges 
terep, járda, tetőgerinc, tetőfelépítmény 
stb. szintmagasságát,

3./ meg kell határozni az egyes homlok-
zati felületek kiképzését, anyagát és színét,

4./ zártsorú, ikres vagy oldalhatáron 
álló beépítés esetén – a környezetbe illesz-
tés bemutatására – ábrázolni kell a szom-
szédos épületek nézeteit.

(Folytatjuk!)                     - Polg. Hiv. -


