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Ongai KéKdaru
Megjelenik minden hónap 10-12. között.

Az Ongai Kulturális Egyesület időszaki kiadványa 
Onga Nagyközség Önkormányzatának támogatásával.

Szerkesztők: Kovács györgy, Takács László
Felelős kiadó: Takács László

Szerkesztőség: 3562 Onga, Görgey út. 2/a.
Az újság elérhető az interneten is:

www.okeonga.hu
okeonga@chello.hu

Nyomdai előkészítés: koprinart.hu • Nyomda: MAXIMA CS-A Kft. Miskolc, Kiss E. u. 25. Felelős vezető: Kundráth Csilla

Az Ongai Kékdaru megvásárolható 
a következő üzletekben:

– Ongai Pékség, Rákóczi út
– Mini Diszkont, Lévai utca
– Nádas ABC
– Diófa ABC
– Dózsa Gy. úti kisbolt
– 433. sz. COOP bolt, Berzsenyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– Bársonyos zöldség-gyümölcs bolt, Dózsa Gy. út
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Varázs Diszkont, Rákóczi u.
– Máté Pékség, Berzsenyi út
Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy plusz munkát 

vállalva, ingyen terjesztik az Ongai Kékdaru számait.

Következő számunk 
tartalmából:

•  Onga vízrajza régi térképeken
•  Pálinka megismerése képzésről
•  Önkormányzati hírek
•  Alapítványi bál az iskoláért
•  Az Ongai Kulturális Egyesület 

közhasznúsági jelentése
•  A felnőtt labdarúgók a tavaszi 

szezon előtt
•  Régi fotók Ongáról
•  Iskolai csengőszó
•  Ongai hírfolyam
•  Hirdetések

A házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés 
menetrendje a következő: 

• 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

Lakossági felhívás 
vízelvezető árkok tisztántartására!
Onga Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének, a telepü-
lési szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, az egyes helyi közszol-
gáltatások kötelező igénybevételéről és a köztisztaság fenntartásáról 
szóló többször módosított 4/2003. (III. 12.) számú rendelete 7. § (2) 
bekezdése alapján kérek minden ingatlan tulajdonost arra, hogy az 
ingatlan közterületi homlokvonala előtt húzódó vízelvezető árkok, 
átereszek vízszállító-képességének biztosítása érdekében a csapadék-
víz elvezetésről folyamatos tisztítással, karbantartással gondoskodni 
szíveskedjen. 

- Madzin Tibor polgármester -

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 támogatásukat, segítségüket kérjük!

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról 
rendelkező nyilatkozatukban támogassák az ongai falumúzeum 
bővítésének munkálatait, az egyesület céljait, törekvéseit, mely 
Onga nagyközség kulturális, hagyományőrző, értékteremtő gya-
rapodását helyezi előtérbe. 

Nyilatkozatukban a következőket legyenek szívesek megjelölni: 

Ongai Kulturális Egyesület. 
Adószám: 18430983-1-05

Az eddigi felajánlásokat, támogatásokat az egyesület vezetősége 
ezúton is köszöni, és továbbra is számít rájuk!

VILÁGLÁTÓ UTAZÁSI IRODA
Miskolc, Szemere u. 2.

Tel./fax: 46/412-142; 46/506-502

E-mail: info@vilaglatoutazas.hu
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Helyzetjelentés a vízállásról

– folytatás a 2. oldalon –

A tavalyi árvíz elvonulása nem 
hozta azt a megkönnyebbülést, 
amit szerettünk volna érezni egy 
ilyen katasztrófa-helyzet után. 

Ongán és Ócsanáloson is sikeres volt az 
elsődleges védekezés a Hernád áradá-
sával szemben - köszönhetően a termé-
szeti és épített környezet adottságainak, 
valamint a védekezésben résztvevők mun-
kájának. Ám a hatalmas víz – ami az ára-
dással érkezett – csak részben húzódott 
vissza a folyómederbe. Természetesen a 
tavak feltöltődése fogta fel a legnagyobb 
vízmennyiséget. Az így keletkezett víz-
szint méterekkel volt magasabb az addig 
tapasztalt vízszint-
nél. Ez a tény joggal 
kezdte foglalkoztat-
ni először a közel-
ben lakókat, majd 
később más érintet-
teket is, hogy a ma-
gas vízállás nincs jó 
hatással a talajvíz 
szintjére sem. En-
nek helytállósága a 
vízügy szakemberei 
által is bizonyságot 
nyert. Júliusban kö-
zel három hétig dol-
gozott egy nagy teljesítményű szivattyú a 
tavak szintjének csökkentése érdekében. 
Ezt a szivattyút szeptember elsején a víz-
ügy szakemberei újból telepítették, de en-
nek költségeit már önkormányzatunknak 
kellett fedeznie. A szivattyú kb. addig üze-
melt, amíg a bányatavakba került „több-
letvíz” eltávolítása nem történt meg, mert 
azután már csak felesleges pénzkidobás 
lett volna a működtetése. Ekkor már tisz-
tán látszott, hogy a gond sokkal nagyobb, 
mint azt hittük. Ugyanis a talajvíz ott ma-
radt a pincékben és a házak alatt. 

Az októberi választások után az új kép-
viselő-testület egyik fontos feladatának te-
kintette, hogy olyan megoldást találjon erre 
az összetett problémára, ami kezelni tudja a 
nehézségeket, amelyek abban állnak, hogy 
egyrészt az árvíz, másodsorban a csapadék-
víz és ezek következményeként a belvíz és 
a talajvíz ellen kell védekezni. Olyan rend-
szert kellene kiépíteni, ami nem engedi a 
természeti erők kártételét településünkön. 

Tavaly ősz óta önkormányzatunk fo-
lyamatos tárgyalásokat és egyeztetéseket 
folytat az ÉKÖVIZIG illetékeseivel (sza-
kaszmérnökök, osztályvezetők, igazgató), 
hogy ne egy elhamarkodott vagy téves el-
képzelésen alapuló megoldást alakítsunk 

ki. Védelmi terv elkészítésével kapcsolatos 
szakmai megbeszélést tartottunk a megyei 
katasztrófa védelmi parancsnokkal, a me-
gyei közgyűlés illetékeseivel és a kormány-
hivatal szerveivel.

A környezetvédelmi államtitkár által 
ígért védelmi terv elkészítéséhez felvettük 
a kapcsolatot a terv készítőjével. A terv az 
előzetes ígérvények szerint messzemenő-
en a helyi tapasztalatokra épülve fog elké-
szülni, helyszíni bejárásokkal a terepviszo-
nyok megismerése végett.

Az egyik legkritikusabb ház előtt, a Bem utcában (Fotó: T. L.)



De tervek nélkül is tudjuk, hogy cse-
lekedni kell! Ezt tesszük Karácsony óta a 
Nádas, a Berzsenyi D., a Bem apó, a Hu-
nyadi, a Csokonai, a Mészáros L. és a 
Dobi utcákban veszélyeztetett ingatlanok 
érdekében a belvíz elleni védekezéssel. Az 
eddig végrehajtott védelmi munkálatok 
a következők: terepviszonyok geodéziai 
felmérése, szikkasztó árkok kialakítása, 
szivattyúzás, homokzsákokkal való vé-
dekezés, vasúti pályatest alatti vízátveze-
tés megépítése. A felsorolt munkák janu-
ár 25-ig közel hárommillió forint kiadást 
eredményeztek az önkormányzatunknak.

A Nádas környéki munkálatokkal pár-
huzamosan a bányatavak környékének 
rendbetétele érdekében először geodézi-
ai mérésekkel tisztáztuk a lehetőségein-
ket, keresve a megoldást további vízszint-
csökkentésre. A mérések igazolták, hogy 
a meglévő csatornahálózat elvezeti a 
többlet vizet a Hernádba. Ehhez azonban 
a csatornát rendbe kell hozni. Alkalmas-
sá kell tenni arra, hogy a víz akadálytala-
nul áramolhasson a Hernádba. Ennek el-
végzését az ÉKÖVIZIG vállalta.

A legsürgetőbb tennivalók mellett to-
vábbra is kerestük az üdvözítő megol-
dást, ami eltüntetné a magas talajvizet az 
ongai házak alól, a házak pincéiből. Né-
hány fős delegációval megtekintettük a 
bükkábrányi lignitbányát, ahol tapasz-
talhattuk a nagyteljesítményű szivattyúk 

százainak üzemeltetésével elért hatást. Bi-
zonyságot nyert: csak pénzkérdés megfe-
lelő talajviszonyok megléte esetén a víz-
mentesítés. Lényegesnek tartom kiemelni, 
hogy megfelelő talajviszonyok esetén! 
Tudniillik Onga alatt egy olyan kavics-
terasz van, ami egy hatalmas, egybefüg-
gő sóderréteg, többszáz négyzetkilométe-
ren, néhol 100 méter vastagságban. Ebben 
a talajrétegben a víz gyakorlatilag ellenál-
lás nélkül áramolhat bármely irányban, és 
nekünk ez okozza a gondot, mert akárhol 
kezd valaki szivattyúzni, az onnan kiemelt 
víz azonnal pótlódik a rendszer sajátossá-
gainak köszönhetően. Ez a gondolatmenet 
nem saját találmány, hanem a lignitbánya 
egyik mérnöke magyarázta el nekünk. 

Ugyanezt erősítette meg a Miskolci 
Egyetem tanára, Dr. Szabó Imre is, aki a 
legutóbbi testületi ülésen szakmai tanácso-
kat adott a földfelszín alatti víz viselkedé-
séről. Tudományos igényű részletességgel 
nem tudom idézni mondandóját, de rövi-
den összefoglalva így hangzott: „A kavics-
bánya jó hatással van a talajvízre, mert an-
nak szintjét csökkenti. Megléte már azáltal 
is jó, hogy a kitermelt kavics helyére is víz 
áramlik. A vízfelület párolgása is vízszint-
csökkentő”. Elmagyarázta nekünk a tanár 
úr, hogy egy ilyen nagy kiterjedésű kavics-
terasz vízszintcsökkentésére nincs ember-
léptékű szivattyú, mert annak üzemeltetése 
egy eredménytelen és felesleges energiapa-
zarlás, vagyis pénzkidobás lenne. 

Hozzátette, hogy az érintett ingatlanok 
tulajdonosainak abban az esetben nem 
kell aggódniuk a házuk szilárdságát ille-
tően, ha megfelelő gondossággal elkészí-
tett betonalapzatra építkeztek. A földalat-
ti vizek azelőtt is mozogtak, áramlottak a 
házak alatt, amikor még nem láttuk jelét 
és nem vettünk tudomást róla. De hozzá-
tette, hogy a pincékben lévő kazánokat át 
kell helyeztetni egy föld feletti helyiségbe, 
és várnunk kell a „jó idő” beköszöntére.

Az átfogó, mindenre kiterjedő vízren-
dezési tervek megvalósításának a legfon-
tosabb tényezője a pénz! Ezt a pénzt sa-
ját erőből nem tudjuk előteremteni, de a 
már kiírt és a megjelenés előtt álló pályá-
zatokat is igénybe fogjuk venni, hogy ké-
pesek legyünk megelőzni a katasztrófa-
helyzetek kialakulását.

Végezetül azt szeretném leírni, hogy 
önkormányzatunk minden eszközzel a 
helyzet minél előbbi rendezéséért cselek-
szik, de ezt csak a jogszabályok és előírá-
sok betartásával tehetjük meg. Ha a víz-
ügyi szakemberek, a hidrogeológusok, 
a mérnökök és az egyetemi tanár is azt 
mondja, hogy nem tudjuk a vizet kiszi-
vattyúzni a házak alól, akkor nekünk és 
a település lakosságának is el kell fogad-
ni ezt a tényt. Így viszont csak az időjárás 
változása rendezheti megnyugtató mó-
don a helyzetet.

- Juhász József -
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Helyzetjelentés… – folytatás az 1. oldalról –

Mottónk:
„Aki nem hisz abban,
Hogy mennyi jó ember van,
Az kezdjen el valami jót tenni,
És meglátja milyen sokan állnak mellé!”

(Böjte Csaba)
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani bá

lunk támogatóinak.
Készpénzt felajánlók: Arkangyal Gyógyszertár, 

Bencze Dezsőné, Dr. Petik Edit, Dr. Sárai Kata
lin, Erdélyi Zsolt szülei, Garai Boglárka szülei, 
Gál Lászlóné, Hajdúné Agócs Anett, Hajtós Csa
lád, Halász Leona szülei, Jónyer Lajosné, Kádár 
Zsolt, Lőrinczi Dávid szülei, Maglódi György, Máté 
Béláné, Nagy Szavanna szülei, özv. Kerékgyártó 
Istvánné, Papp Lajos, Petró Péter, Potoczki Csa
ba, Szabó Lajos, Szilágyi László, Szobota Béláné, 
Szondi Erik, Szondiné Danka Nikoletta, Zsoldos Já
nos, Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet és 
Rusztaki Zoltán szülei

Tombola felajánlók: Kozma János, Schollerné 
Jeddi Katalin, Swarcz és társa, Varázsdiszkont, Orc

hidea virágbolt, Mulatóné Spisák Terézia, Dobai 
Kinga, Boszi szalon, COOP (sorompós) bolt, Viki 
szépségszalon, Ongai Kulturális Egyesület, Czifrus 
Péterné, Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet, 
A+A+A Trans Kft., Onga Épker Kft., Klemáné Árvai 
Erika, Madzin Tibor polgármester, Farkas Lászlóné 
jegyzőasszony, Lengyel Tamás, Ifj. Tucsa János, 
Klajsz Emese, Ágostonné Asztalos Gabrilla, Jónyer 
Krisztina, Polgármesteri Hivatal, Erdősiné Antal 
Andrea, Farkas János és Zenit Kft. Budapest.

Egyéb felajánlások: Polgármesteri Hivatal és 
a műszaki csoportja, általános iskola, a művelő
dési ház dolgozói, polgárőrség, Kosnyíder Csa
ba, A+A+A Trans Kft., Máté Pékség, Nyisztorné 
Jolika és CASTRUM BOLDUA Középkori étterem 
Boldogkőváralja.

Szeretnénk köszönetet mondani azoknak is, 
akik adójuk évi 1%át alapítványunknak ajánlot
ták fel. Ezúton kérjük, hogy adóbevallásuknál az 
1%ról rendelkező nyilatkozatban támogassák 
kisóvodásainkat. Adószámunk: 1843613015

- Buzás Lászlóné az alapítvány elnöke -

Óvodabál 2011Az ongai Bársonyos Napközi 
Otthonos Óvoda 2011. feb-
ruár 5-én alapítványi bált 
rendezett. E nehéz, gon-
dokkal terhelt hétköznap-
jainkban tisztelet és hála 
azoknak, akik időt és pénzt 
áldoztak arra, hogy jóté-
konykodjanak. Sok volt az 
ismerős arc, mivel generá-
ciók követik egymást, min-
dig vannak újak a megje-
lentek között. Az alapítvány 
célja az óvodás gyermekek 
egészségének megőrzése, 
a báli bevételünket is erre a 
célra kívánjuk felhasználni. 
Örömünkre szolgál, hogy az 
előző évek báli bevételéből 
sikerült megvalósítani régi 
vágyunkat, mindkét óvodá-
ban sószoba áll a gyerme-
kek rendelkezésére. 
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Általános iskolánk alsó tagoza-
ta hagyományos farsangi mulat-
ságát az idén is hatalmas érdek-
lődés mellett tartotta meg. A két 
nap fergeteges produkciókat és 
ötletes egyéni jelmezeseket lát-
hatott a közönség. 

A téli évszak sanyarú időjárását igyekszik 
évről-évre feledtetni a farsangi kavalkád. 
Változatos és látványos jelmezekben lát-
hattuk tanulóinkat. Az önfeledt szórako-
zásra alaposan fel kellett készülni. Hete-

ket igényelt az alapötletek kidolgozása és 
a szükséges feltételek megteremtése. A 
kitartó munka gyümölcseként színpad-
ra érett bemutatóknak természetesen si-
ker és taps volt a jutalma. 

Farsangi mulatságunk házigazdái a 
mindenkori negyedik évfolyamosok. Va-
rázslatos hajóbelső elevenedett meg a mű-
velődési ház nagytermében, ahol részeivé 
válhattunk egy nem hétköznapi csodá-

nak. Egy időutazás keretében a Titanic 
tengerjárón találhattuk magunkat. A 
táncoló negyedikesek gyönyörű ruháik-
ban bemutatott nyitótáncaikkal ámulat-
ba ejtették közönségüket. Szép, elegáns és 
megható keretet adtak a kisebbek fellépé-
seinek és örök emléket szüleiknek, nagy-
szüleiknek és minden érdeklődőnek. 

- Tomorszky Marianna, 
diákönkormányzat vezető -

Alsós farsangi karnevál

Keringősök csoportképe (Fotó: T. L.) Bohóc halak (Fotó: T. L.)

Vásári mutatványosok (Fotó: T. L.) Ördögök a pokolból (Fotó: T. L.)

Látványos jelenet a keringőből (Fotó: T. L.) Negyedikesek keringője (Fotó: T. L.)
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Az önkormányzat februári rendes ülésén elfogadta a 
nagyközség 2011. évi költségvetését 663.663 e/Ft költ-
ségvetési bevételi, 792.278 e/Ft költségvetési kiadási 
főösszeggel, 128.615 eFt költségvetési hiánnyal (ebből 
81.463 e/Ft működési, 47.152 e/Ft felhalmozási).

A hiány belső finanszírozására rendelkezésre áll a 2010. évi 
várható pénzmaradvány kb. 50.000 e/Ft összegben, külső fi-
nanszírozásként így 78.615 e/Ft bevonása válik szükségessé.

A költségvetési politika kialakítása során figyelembe kellett 
venni az államháztartás 2011. évi költségvetési tervezési elveit, 
melyben követelményként fogalmazódott meg az állami újrael-
osztás csökkenése, mely takarékosságot kíván az önkormány-
zati alrendszertől is.

A költségvetési koncepció iránymutatása alapján a nul-
la bázis szemléletű működési kiadás tervezésével a közpén-
zek racionális felhasználása, az intézmények működtetésének 
megőrzése a cél. Mindez azt jelenti, hogy az önkormányzat 
költségvetési politikája nemcsak a fejlesztésekről, hanem főleg 
a működtetés megőrzéséről szól. 

Ongán a 2011. évi költségvetés működőképességének meg-
őrzése érdekében a legfontosabb feladat az önkormányzat által 
kötelezően ellátandó feladatok költségeinek biztosítása. Folya-
matosan fel kell tárni a saját bevételek növelésének lehetőségét. 
A közszolgáltatási feladatok magas szintű ellátása érdekében 
törekedni kell a kistérségi szinten szerveződő intézményfenn-
tartó társulásokban történő aktív részvételre. Hangsúlyt kell 
fektetni a település hagyományaink, kultúrájának mások előtti 
propagálására, a település jó hírnevének öregbítésére. 

Az önkormányzat a kimutatott működési forráshiányt hi-
telfelvétellel kívánja megoldani. Pályázni kíván az önhibáján 
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásá-
ra, valamint a működésképtelen önkormányzatok egyéb támo-
gatására. A fentiek teljesítését a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. törvény 88. § (1.) bek. (2) bek. maradéktalan 
betartásával kell teljesíteni.

A tervezett bevételek:
Intézményi működési bevételek: 
26.967 e/Ft magába foglalja az önállóan működő oktatási 

intézmények ellátási díját, az önkormányzat működési bevéte-
leit, a kötvény kibocsátásból meglévő tartalék összeg kamata-
it. A Szociális Szolgáltató Központ által ellátottak térítési díjait, 
a 12 település társulásában létrejött házi segítségnyújtás ellátá-
sával együtt.

Óvoda étkezési térítési díj: 2.112 e/Ft
Általános iskola étkezési térítések /alkalmazottak is/, művé-

szetoktatási térítési díjak, stb.: 8.555 e/Ft
Szociális Szolgáltató étkezési, nappali szociális és fogyaté-

kos ellátás, támogatói szolgálat: 8.800 e/Ft
Polgármesteri Hivatal igazgatás: 2.950 e/Ft
Könyvtári szolgáltatások: 150 e/Ft
Temető: 600 e/Ft
Szolgálati lakás lakbér: 1.900 e/Ft
Város és község gazd., egyéb bevételek. 1.900 e/Ft
Összesen: 26.967 e/Ft

Önkormányzat sajátos működési bevételei: 
226.769 e/Ft magába foglalja az adó bevételeket, az áten-

gedett adókba tartozó gépjármű adót, a személyi jövedelem-
adóból helyben maradó és jövedelemkülönbség mérséklése cí-
mén az önkormányzatot megillető részt. Továbbá a bírságok, 
egyéb bevételek között az önkormányzati bérlakások lakbérét 
6.000 e/Ft értékben, talajterhelési díjat 1.000 e/Ft, adópótléko-
kat 1.000 e/Ft és egyéb nem lakás célú ingatlanok /pl. közterü-
letek/ bérleti díjait 1.000 e/Ft értékben

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:
Az önkormányzat nem tervezi vagyontárgyainak értékesí-

tését. 
Támogatások, kiegészítések: 
Az állami támogatásból való részesedéseket tartalmazza az 

alábbiak szerint:
Normatív állami támogatások összesen: 246.660 e/Ft
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen: 

125.475 e/Ft
Támogatások, kiegészítések mindösszesen: 372.135 e/Ft
Az állami támogatás az előző évekhez képest csökkent, 

mind az általános feladatok ellátására juttatott összegek, mind 
a mutatószámhoz kötött összegek tekintetében, azonban itt 
kell megjegyezni, hogy az oktatási intézmények ellátottjainak 
létszáma is csökkenést mutat.

Támogatásértékű bevételek: 
1. Támogatásértékű működési bevételek: 
Támogatás értékű működési bevétel összesen: 37.642 e/Ft
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek:
Fejezeti kezelésű előirányzatból:
- Ócsanálos árvízvédelmi gát I. ütem. 4.852 e/Ft
- Templomkert felújítás: 4.257 e/Ft
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 277 e/Ft
- Támogató szolgálat. 300 e/Ft
Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen: 9.686 e/Ft
Az ócsanálosi gát építés I. ütem befejezése áthúzódik a 2011. 

évre. A református templom kertjének felújítási munkái 2010-
ben kezdődtek és áthúzódnak a tárgy évre. Mindkettő Európai 
Uniós pályázat keretén belül megvalósítandó projekt. 

Hazai forrásból a Szociális Szolgáltató Központ két feladat 
ellátásra nyert fejlesztési célú támogatást, amiből a munkájuk-

Önkormányzati ülésen (Fotó: T. L.)

Elfogadva a település 2011. évi költségvetése
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hoz szükséges számítástechnikai eszközöket, jelzőkészülékeket 
és kerékpárt vásárolhatnak.

Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről:
Védett Műhely Nonprofit Kft-től 3.300 e/Ft átvétel a terv 

a szociális foglalkoztatás megvalósítása érdekében, egy 2010-
ben kötött megállapodás alapján.

Támogatási kölcsönök visszatérülése:
Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése: 158 e/Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
A 2010. évi várható pénzmaradvány tervezett összege 50.000 

e/Ft. Megoszlása várhatóan 4.266 e/Ft működési célú pénzma-
radvány, 45.734 e/Ft felhalmozási célú pénzmaradvány, ez a 
kötvény kibocsátásból megmaradt összeg. A pénzmaradvány 
végleges összegét a zárszámadási rendelet határozza meg.

A tervezett kiadások:
Az önkormányzat éves költségvetésének 90%-át működés-

re fordított kiadások teszik ki. Összesen 151 fő a Polgármeste-
ri Hivatal és az intézmények tervezett dolgozói létszáma. Meg-
oszlása: 19 fő köztisztviselő, 5 fő Munka törvénykönyv, 107 fő 
közalkalmazott, 20 fő közcélú foglalkoztatott.

Folyó működési kiadások: 
Az általános kiadásainak fedezésére, 151 fő munkabér és já-

rulék kiadásaira 384.753 e/Ft van tervezve. 
Dologi kiadások készletbeszerzések és szolgáltatások /rezsi 

stb./ egyéb folyó kiadások /biztosítási díjak/ igénybevételére, 
tervezett összes előirányzat 161.442 e/Ft, ami a 2010. évi ki-
adásoktól csak a többlet feladatok ellátására tervezett összeggel 
több. Ilyen például a II. árvízi védekezésből ez évre áthúzódó 
ki nem fizetett számlák 8.345 e/Ft érékben, valamint a jelenleg 
is tartó belvízi védekezésre /és hasonló eseményekre/ is terve-
zett 5.000 e/Ft. Sajnos az általános mindennap visszaérő kiadá-
sokra a várható áremeléseket be sem lehetett tervezni, ezért is-
mételten nagyon takarékos gazdálkodást kell megkövetelni a 
Polgármesteri Hivataltól és minden intézménytől.

Támogatásértékű kiadások:
Az elmúlt évektől eltérően nincs benne az államháztartá-

son belülre történő pénzeszköz átadás. /rendőrőrs, közterület 
felügyelet/.

Az Ócsanálosi Vízi Közmű Társulat működési kiadásai fe-
dezésére 1.500 e/Ft átadása válik szükségessé.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: 
Az Onga Egészséges Környezetéért Alapítvány részére az 

ócsanálosi szennyvíz beruházás LTP fedezetére 4.152 e/Ft át-
utalásával teljesíthető a 2004-ben vállalt kötelezettség, ugyanis 
a LTP szerződés 2012. január 27-én lejár.

Társadalom és szociálpolitikai kiadások: 
Magába foglalja a lakosság részére nyújtott különböző rend-

szeres és eseti ellátásokat, segélyeket, ápolási díjat, lakásfenn-
tartási támogatást, rendszeres szociális segélyeket, tanulóknak 
ingyenesen biztosított tankönyv és kedvezményesen biztosí-
tott iskolatej kiadásokat, a felsőoktatásban tanulók részére jut-
tatott ösztöndíj hozzájárulást, összesen 155.805 e/Ft értékben. 

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások: 
Folytatódik az Onga–Ócsanálos árvízvédelmi gát építésé-

nek első szakasza, mert az előkészítési munkálatok 2010-ben 
nem fejeződtek be. A második szakasz, a tényleges beruházás 
megvalósítása, a következő évek feladata lesz. 

Az EMVA pályázaton nyert, református templom kertjének 
felújítása elkezdődött. A kivitelezés összköltsége 7.242 e/Ft.

Tartalékok:
Általános tartalék tervezett összege 4.566 e/Ft. Céltartalék 

45.734 e/Ft, pályázati önerőként szolgál, ami a kötvény kibo-
csátásból még rendelkezésre álló összeg. 

Hitelek kamatai: 
A VOLKS bank részére a kötvény kibocsátás és a takarék-

szövetkezetnél fennálló hitel kamatkiadásainak fedezetére 
6.000 e/Ft kiadás a tervezet, ami a gazdasági válság függvényé-
ben nagymértékben változhat.  

Finanszírozási műveletek kiadásai: 
A kötvény kibocsátásból az első tőketörlesztő részlet esedé-

kessége 2012. június 30., a felvett 2.214.490 CHF 1/84 ed része. 
A többéves kihatással járó döntések költségvetésre gyako-

rolt hatása:
- Az Ócsanálos külterületi lakott helyen megvalósított 

szennyvíz-csatorna beruházás lakossági önrészének átvállalá-
sából keletkezett kötelezettség 2012-ben fog letelni.

- 2008-ban kibocsátott Onga 2033 elnevezésű, 350 M Ft ösz-
szegű kötvény tőke törlesztését 2012-ben kell kezdeni, lejáratá-
nak éve: 2033. Kamatának fizetése negyedévenként esedékes.

- A KEOP-7.2.1.2-2008–0014 Onga–Ócsanálos árvízvédel-
mi fejlesztése tárgyú pályázat projekt előkészítési munkálatai 
2009-ben kezdődtek és 2011-ben fejeződnek be, a pályázat 2. 
fordulós elbírálását követően kerül sor a tényleges beruházás 
megvalósítására.

- Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap támo-
gatásával elnyert református templomkert felújítása 2010-ben 
elkészült a települést bemutató zsebkalauz, és a megvalósítás-
hoz kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység részteljesí-
tésére került sor.

A számadatok jól mutatják, és a könyvvizsgálói jelentés is 
kitért rá, hogy az intézmények zavartalan működtetése csak 
úgy biztosítható, ha az önkormányzat a tervezett központi tá-
mogatásokon túl további – a forráshiány fedezetére – kiegészí-
tő állami támogatásban részesül, és a tervezett intézkedések-
nek maradéktalanul érvényt szerez. Abban az esetben, ha az 
önkormányzat tervezett forráshiánya teljes egészében kiegé-
szítő támogatással nem fedezhető, úgy jelentős szigorító intéz-
kedések bevezetésére lesz szükség. Szükséges, hogy az egyes 
feladatok csak a ténylegesen rendelkezésre álló források ere-
jéig kerüljenek finanszírozásra, a takarékossági szempontok-
nak következetesen érvényt kell szerezni a gazdálkodásban. 
Ennek érdekében az önkormányzat Pénzügyi Bizottsága ne-
gyedévente megvizsgálja a Polgármesteri Hivatal és intézmé-
nyeinek gazdálkodását, az egyes szakfeladatokat, hogy írásban 
tegyen javaslatot megtakarításokra, készülve a várhatóan jóval 
nehezebb gazdasági évnek tűnő 2012-re is, hisz a korábban fel-
vett kötvény tőketörlesztése akkortól válik esedékessé, ami óri-
ási kihívás lesz nagyközségünk gazdálkodására.

A részletes költségvetés az összes melléklettel, táblázattal 
egyetemben megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, illetve 
elérhető a nagyközség honlapján: www.onga.hu weboldalon.

- A 2011. évi költségvetési rendelet és annak indoklása, 
illetve a könyvvizsgálói jelentés alapján összeállította: 

Takács László a Pénzügyi Bizottság elnöke -
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Februárban az Ongai Kulturális 
Egyesület is megtartotta éves ren-
des taggyűlését, ahol az OKE tagsá-
ga többek között elfogadta a 2010. 
évről szóló pénzügyi és tartalmi be-
számolókat, a 2010. évi közhasznú-
sági jelentést, az idei évre vonatko-
zó munkatervet és költségvetést, 
illetve kiemelkedően sikeresnek 
értékelte az egyesület 2010-es te-
vékenységét. Alább ez utóbbi be-
számolóból tesszük közzé a legfon-
tosabb megállapításokat.

■ Az OKE 2010 júniusában átadta a Dar-
vas Közösségi Ház és Múzeum épületét, 
amit hosszú, az egyesület minden tagját 
maximálisan igénybevevő munka elő-
zött meg. A fontosabb elvégzett munkák 
közül kiemelendő a nyílászárók és búto-
rok felújítása, festése, új kerítés kialakítá-
sa, az udvar térfigyelő kamerával való el-
látása, a villámhárító, a tűzvédelmi és a 
riasztórendszer kiépítése. Az épület éj-
szakai megvilágítást és új elektromos vil-
lamoshálózatot kapott. Befejeződött az 
udvari kút és a tornác járófelületének, il-
letve oldalának a burkolása. Elkészültek a 
kiállításhoz szükséges vitrinek, polcok, a 
belső helyiségekben lerakásra kerültek a 
hajópadlók, s temperáló jelleggel megol-
dottuk három helyiség villanytűzhellyel 
való fűtését. A szabadtéri kiállítandó tár-
gyak alá kialakítottuk a betonalapokat. 
Felajánlásból szalonnasütőt és szabadté-
ri színpadot állítottunk fel az udvaron, de 
udvari padok és asztalok is készültek, il-
letve székek gyanánt farönköket vásá-
roltunk. Jelentős önkormányzati, illetve 

egyesületi pénz- és munkaráfordítással, 
pályázati támogatással, adományokkal, 
önkéntes munkával négy év alatt vált lá-
togathatóvá a helytörténeti gyűjtemény-
nek helyet adó intézmény. Az ún. „tisz-

taszobában” Onga története kiállítás, a 
„pitvarban” a nagyközség földesurainak 
éltével kapcsolatos emlékszoba, a „kis-
szobában” a népi gazdálkodással, szövés-
fonással kapcsola-
tos kiállítás, míg a 
kamrában egy pá-
linkáspohár-törté-
neti gyűjtemény ka-
pott elhelyezést. Az 
udvaron mezőgaz-
dasági munkaesz-
közökből nyílt sza-
badtéri kiállítás. 
■ A múzeumban 
az általános iskola 
minden felsős osz-
tályának múzeum-
pedagógiai órát tartottunk, de számos 
külföldi vendéget is vendégül láttunk az 
intézményben.
■ A múzeum udvarán az OKE felavatta 
az Onga néveredete emlékművet, mely-
nek alapköve Erdélyből, a Jód-patak völ-
gyéből származik.
■ 2010 januárjában átadásra került egy 
11 állomásból álló egyedi helyismereti-
történelmi tanösvény, melyhez nyomta-
tott és multimédiás kiadvány is készült. A 
helyi védelem alatt álló építészeti és ter-
mészeti értékek mellé időjárásálló ismer-
tető táblák kerültek elhelyezésre.
■ 2010 januárjában megjelent a település 

XX. századi törté-
netét fotók segítsé-
gével bemutató fo-
tóalbum második 
kötete 544 fotóval, 
160 oldalon. 
■ 2010 nyarán meg-
jelentettük Onga 
Honismereti Dvd-
rom-ját. A gyűjte-
mény két fő cso-
portra bontható. 
Az egyik csoport 
az eddig Ongáról, 

az OKE gondozásában megjelent nyom-
tatott könyvek és egyéb kiadvány digitá-
lis változata. A másik csoportba tartoz-
nak az egyesület által eddig összegyűjtött 
egyéb források, fotók, adatbázisok, ame-

lyek önálló gyűjteményekként jelennek 
meg a lemezen. A dvd tartalmazza to-
vábbá az 1999 márciusától 2010 májusáig 
megjelent összes Ongai Kékdaru digitális 

változatát egy önálló szövegkeresővel ki-
egészítve, amiben Onga elmúlt 11 évének 
minden apró történése megtalálható!
■ Teljesen új weboldalt alakítottunk ki, 
amely alkalmassá vált Onga múltjával kap-
csolatos teljes forrás és képanyag világhá-
lón való elérésére. A honlap 18 nagyobb 
részelemből tevődik össze. Elérhető rajta 
minden Ongáról eddig megjelent nyom-
tatott könyv és kiadvány többféle válto-
zatban is. Felkerült a honlapra a település 
elmúlt 100 éves történetével kapcsolatos 
összegyűjtött mintegy 3000 db fotót tartal-
mazó fotótár, Onga múltjával kapcsolatos 
több mint 500 levéltári forrásokat tartal-
mazó rész, a több mint 500 összegyűjtött 
Ongával kapcsolatos újságcikket és a tele-
pülés múltjához kapcsolódó tárgyi emlé-
keket bemutató fejezetek. Mindegyiknél 
sokszínű keresőprogramok segítik az ér-
deklődők munkáját, a tájékozódást. Meg-
találhatók mindezeken felül a honlapon a 
legrégibb református anyakönyvek digi-
talizált változatai, az Ongával kapcsolatos 
eddig nyomtatásban meg nem jelent ta-
nulmányok, szakdolgozatok, a honismereti 
tanösvény elektronikus és pdf-es változata, 
de olvashatók rajta riportok, visszaemléke-
zések helyi idős lakosokkal is.
■ Megrendeztük az I. Ongai regionális 
pálinkaversenyt 41 nevezett pálinkával, 
részeseként az országos pálinkaverseny-
nek. 2011 januárjában a II. Ongai regio-
nális pálinkaversenyen (melynek szerve-

Az Ongai Kulturális Egyesület 
2010. évi tevékenységéről

A múzeum Onga történeti terme (Fotó: T. L.)

A Darvas Közösségi Ház és Múzeum (Fotó: T. L.)
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zése leginkább 2010-ben valósult meg) 
már 4 megye 28 településéről 168 neve-
zett pálinkát értékelt a zsűri, amelyhez 
színvonalas kulturális fesztivál és szak-

mai programok kapcsolódtak.
■ Két alkalommal parkosítottunk a tele-
pülésen: az általános iskola, illetve a falu-
múzeum udvarán. A hagyományos tava-
szi parkosításra április 1-én került sor. Az 
Ongai Kulturális Egyesület az általános is-
kolával közösen úgynevezett projekt nap 
keretében szépítette az iskola udvarát és a 
település köztereit. A csapat egyik fele az 
általános iskola 2. számú épülete mögött 
kivágásra került, elöregedett fenyőfák he-
lyére smaragd tujákat, míg a másik fele a 
Berzsenyi utca bevezető szakaszának pá-
ros oldalára gömbkőriseket ültetett. A 
parkosítás részeként kicseréltük a Hunya-
di utcai óvoda környékén az elmúlt esz-
tendőben kitört vagy kihúzott gömbkőri-
seket és gömbjuharokat, illetve turkesztáni 
szílek, kőrisek és mogyoró került kiülte-
tésre a sportpályához vezető út mellé, míg 
a falumúzeum udvarán szomorú eperfák, 
előtte pampaszfüvek díszítik a környeze-
tet. Magas törzsre oltott kecskerágókat és 

madárbirseket ültettünk a gyermekorvo-
si rendelő udvarára is. A parkosítás, fá-
sítás költségeit az Ongai Kulturális Egye-

sület és a Görgey Artúr Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
fele részben biztosította mintegy 120 000 
Ft értékben. Az OKE az ősszel is folytatta 

a hagyományos fá-
sítási akcióját. Az 
egyesület ezúttal ok-
tóber 27-ére vár-
ta mindazokat, akik 
a települést szeb-
bé, barátságosabbá, 
egészségesebbé sze-
rették volna tenni. 
Közel két tucat kör-
nyezetvédő a Nádas 
ABC, a Hunyadi ut-
cai óvoda, a Berzse-
nyi utca bevezető 

szakaszának két oldalán, a Trianon emlék-
mű mögötti területen ültetett gömbjuhar, 
gömbkőris és vérszilva fákat, illetve pó-
tolta a kiszáradt és a kitört növényeket. A 
Darvas Közösségi Ház és Múzeum udva-
rára és elé – többek között – gömbkecske-
rágók, borbolyák, törzsre oltott magnóliák 
és tűztövisek kerültek. Összesen mintegy 
200 000 Ft értékben ültetett és karózott ki 
fát és cserjét az egyesület. A költségekhez 
127 100 Ft-ot kaptunk az önkormányzat 
környezetvédelmi alapjából. A fennmara-
dó összeget az OKE vállalta magára. 
■ Havonta megjelentettük az OKE helyi 
közéleti folyóiratát, az Ongai Kékdarut és 
annak internetes változatát.
■ A helyi közéleti eseményeket továbbra 
is archiváltuk (fotók, videofelvételek).
■ Ismeretterjesztő előadásokat (Trianon-
ról egy 3 előadásból álló sorozat), kon-
certeket (Keserű koncert a falumúzeum 
udvarán, Ismerős Arcok koncert a Sport 
büfében) szerveztünk. Egyik helyszíne 

voltunk a motoro-
sok Wass Albert 
emléktúrájának. Az 
ősz folyamán Szil-
vásváradon voltunk 
tanulmányúton. 
■ Filmet készítet-
tünk az önkormány-
zat 2006–2010. évi 
te vékenys égéről , 
mely a közmeghall-
gatáson került leve-
títésre, illetve felke-
rült a nagyközség 

honlapjára: www.onga.hu.
■ Megjelentettük Onga 2011-es kulturá-
lis falinaptárát.

■ Az egyesület tagjai aktívan részt vettek 
a 2010-es árvízi védekezés munkálatai-
ban, és az árvízkárosultak számára tör-
tént adománygyűjtésben.
■ Az általános iskolában a helyi média 
stúdió technikai eszközállományát, bútor-
zatát önerőből fejlesztettük, bővítettük.
■ Az OKE által kialakított fotóstúdió-
ban 2010-ben az OKE készítette a balla-
gó nyolcadikosok tablóképeit és fotózta 
le az iskolás gyerekeket.
■ Technikai eszközeinkkel segítséget 
nyújtottunk az általános iskolában folyó 
médiaoktatáshoz.
■ Egyesületünk segítette a helyi kulturá-
lis, közéleti rendezvények és események 

lebonyolítását, megrendezését (közmeg-
hallgatás, kulturális napok, kiszehajtás, is-
kolai rendezvények és ünnepségek stb.).
■ Egyesületünk lehetőségein belül – jó-
részt könyvekkel, kiadványokkal, naptá-
rakkal – támogatta a nagyközség intéz-
ményeit, szervezeteit, rendezvényeit és 
báljait.
■ Az Ongáról készült új könyveket, ki-
adványokat, az Ongai Kékdaru minden 
egyes lapszámait eljuttattuk minden fon-
tosabb megyei közintézményhez, önkor-
mányzathoz, a szomszédos településekre. 
Azok helyi elérhetőségét biztosítjuk az 
ongai boltok, üzletek segítségével.
■ A moldvai csángó magyarok – Bulaj 
Celesztin személyében – oktatásának tá-
mogatását tovább folytattuk, részeseiként 
az ún. Keresztapa programnak.

- Takács László OKE elnök -

Múzeumpedagógiai óra (Fotó: Tirpák Orsolya)

Az új fotóalbum

A Keserű koncert hallgatósága (Fotó: Lanku Máté)
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Szinte mindenki építkezik egyszer vagy felújítja, átala-
kítja lakását, melléképületeit, esetleg garázsát. Van, 
aki folyamatosan ezt teszi az ingatlanán. Sok kellemet-
len bosszúságtól kíméljük meg magunkat, kerüljük el 
a szomszédokkal a felesleges vitát, ha ismerjük a helyi 
építési szabályozást, tudjuk, mire kell vigyázni, mit te-
hetünk, mit nem tehetünk, milyen bejelentési, engedé-
lyeztetési kötelességünk van. Különösen fontos lehet a 
szabályok ismerete annak, aki például az árvíz okozta 
pusztítás után akar építkezni az ingatlanán. E havi szá-
munkban befejezzük a helyi építésügyi hatósági sza-
bályozás legfontosabb pontjainak közzétételét. 

3. számú melléklet:
Alkalmazandó előírások a gyakorlatban építési bejelentés 

esetén:
1./ A telek épület elhelyezésre szolgáló részének (építési hely*) 

meghatározása:
Az építési teleknek* az épület elhelyezésére szolgáló terület-

részét építési határvonalakkal* kell megállapítani [OTÉK 34. § 
(1) bekezdés] úgy, hogy

a) szabadonálló beépítési mód esetén azt minden oldalról a 
saját telkének az előírt elő-, oldal- és hátsókerti építési határvo-
nalai és a telek határai közötti beépítetlen része vegye körül,

b) oldalhatáron álló beépítési mód esetén annak egyik épí-
tési határvonala a telek egyik oldalhatára legyen,

c) ikres beépítési mód esetén a szomszédos telkek egymás 
felőli építési határvonala a telkek közös oldalhatára legyen,

d) zártsorú és csoportos beépítési mód esetén annak a telek 
előkerti építési határvonalához csatlakozó oldalai a telek két 
oldalhatára legyen (1. ábra).

Fogalom magyarázat:
Építési telek: beépítésre szánt területen fekvő, az építési sza-

bályoknak megfelelően kialakított és közterületnek gépjármű-
közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó 
jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon út-
ként nyilvántartott, magánútról gépjárművel közvetlenül, zöld-
felület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető telek. 
[1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 2. § 6. pont].

Telek: egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület. 
[Étv. 2. § 21. pont].

Építési hely (telek beépíthető része): az építési teleknek az elő-,  
oldal- és hátsókerti építési határvonalai által körülhatárolt te-
rületrésze, amelyen – a védőtávolságok megtartásával – az öve-
zeti előírások szerinti telekbeépítettség mértékéig az épület(ek) 
elhelyezhető(k). (OTÉK 1. számú melléklet 23. pont).

Építési határvonal: a telek előkertjét, oldalkertjét és hátsó-
kertjét meghatározó vonalak. (OTÉK 1. számú melléklet 22. 
pont).

Övezet: a beépítésre nem szánt területek terület felhaszná-
lási egységein belüli egyes területrészeken a felhasználás és az 
építés feltételeit és módját meghatározó besorolás. (OTÉK 1. 
számú melléklet 73. pont).

Területfelhasználási egység: a település igazgatási területének 
a jellemző rendeltetés szerint megkülönböztetett területegysé-
ge, amely a jellemző vagy kijelölt településfunkciónak biztosít 
területet. (OTÉK 1. számú melléklet 98. pont).

Előkert: az építési teleknek a közterület vagy a magánút felő-
li határvonala (homlokvonala) és az e felé meghatározott épí-
tési határvonal (előkerti határvonal), illetőleg az oldalkerje(i) 
között fekvő része. (OTÉK 1. számú melléklet 18. pont).

Oldalkert: az építési teleknek a szomszédos telekkel közös 
oldalhatára és az e felé meghatározott építési határvonala (ol-
dalkerti határvonal) között fekvő része. (OTÉK 1. számú mel-
léklet 69. pont).

Hátsókert: az építési telek hátsó telekhatára és az e felé meg-
határozott építési határvonal (hátsókerti határvonal) és az 
oldalkert(ek) között fekvő része. (OTÉK 1. számú melléklet 
38. pont).

Telek legnagyobb beépítettsége: a telek beépített területének 
a telek teljes területéhez viszonyított megengedett mértéke. 
(OTÉK 1. számú melléklet 9. pont).

Telek beépített területe: a telken álló, a terepcsatlakozáshoz 
képest 1,0 m-nél magasabbra emelkedő építmények vízszin-
tes síkban mért vetületi területeinek összege. (OTÉK 1. számú 
melléklet 93. pont).

2./ Az építési határvonalak meghatározása:
a./ Az előkert legkisebb mélységét a helyi építési szabály-

zat*, szabályozási terv* állapítja meg, ennek hiányában a ki-
alakult állapotnak* megfelelő vagy 5,0 m. [OTÉK 35. § (2) be-
kezdés].

b./ Az oldalkert legkisebb szélességét a helyi építési szabály-
zat állapítja meg, ha a szabályzat erről nem rendelkezik, akkor 
az a kialakult állapotnak megfelelő, ennek hiányában nem le-
het kisebb:

–  Szabadon álló és ikresen csatlakozó beépítési mód esetén az 
építési telekre a helyi építési szabályzatban és szabályozási 
tervben előírt (megengedett) legnagyobb építménymagas-
ság* mértékének megfelelő legkisebb távolság felénél.

–  Oldalhatáron álló beépítési mód esetén az építési telekre 
a helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben elő-
írt (megengedett) legnagyobb építménymagasság mérté-
kének megfelelő legkisebb távolságnál.

Építésügyi hatósági bejelentési eljárásról 
– befejező rész

Építésügyi hatósági bejelentési eljárásról – befejez  rész 
Szinte mindenki építkezik egyszer vagy felújítja, átalakítja lakását, melléképületeit, esetleg garázsát. 
Van, aki folyamatosan ezt teszi az ingatlanán. Sok kellemetlen bosszúságtól kíméljük meg magunkat, 
kerüljük el a szomszédokkal a felesleges vitát, ha ismerjük a helyi építési szabályozást, tudjuk, mire 
kell vigyázni, mit tehetünk, mit nem tehetünk, milyen bejelentési, engedélyeztetési kötelességünk van. 
Különösen fontos lehet a szabályok ismerete annak, aki például az árvíz okozta pusztítás után akar 
építkezni az ingatlanán. E havi számunkban befejezzük a helyi építésügyi hatósági szabályozás 
legfontosabb pontjainak közzétételét.  
33.. sszzáámmúú mmeelllléékklleett::
Alkalmazandó el írások a gyakorlatban építési bejelentés esetén: 
1./ A telek épület elhelyezésre szolgáló részének (építési hely ) meghatározása: 
Az építési teleknek  az épület elhelyezésére szolgáló területrészét építési határvonalakkal  kell 
megállapítani [OTÉK 34. § (1) bekezdés] úgy, hogy 
a) szabadonálló beépítési mód esetén azt minden oldalról a saját telkének az el írt el -, oldal- és 
hátsókerti építési határvonalai és a telek határai közötti beépítetlen része vegye körül, 
b) oldalhatáron álló beépítési mód esetén annak egyik építési határvonala a telek egyik oldalhatára 
legyen, 
c) ikres beépítési mód esetén a szomszédos telkek egymás fel li építési határvonala a telkek közös 
oldalhatára legyen, 
d) zártsorú és csoportos beépítési mód esetén annak a telek el kerti építési határ-vonalához csatlakozó 
oldalai a telek két oldalhatára legyen (1. ábra). 

Beépítési mód  Közbens  telek   Saroktelek 

Szabadonálló beépítés 

Oldalhatáron álló 
beépítés 

Ikres beépítés 

Zártsorú beépítés 

Jelölések: A telek épület elhelyezésére szolgáló területrésze 
------- Építési határvonalak (el -, oldal-, hátsókerti) 
EK el kert
OK oldalkert
HK Hátsókert

Fogalom magyarázat:
Építési telek: beépítésre szánt területen fekv , az építési szabályoknak megfelel en kialakított és 
közterületnek gépjárm -közlekedésre alkalmas részér l az adott közterületre vonatkozó jogszabályi 
el írások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott, magánútról gépjárm vel
közvetlenül, zöldfelület, illetve term föld sérelme nélkül megközelíthet  telek. [1997. évi LXXVIII. 
törvény (továbbiakban: Étv.) 2. § 6. pont]. 
Telek: egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület. [Étv. 2. § 21. pont]. 
Építési hely (telek beépíthet  része): az építési teleknek az el -, oldal- és hátsókerti építési 
határvonalai által körülhatárolt területrésze, amelyen – a véd távolságok megtartásával – az övezeti 
el írások szerinti telekbeépítettség mértékéig az épület(ek) elhelyezhet (k). (OTÉK 1. számú 
melléklet 23. pont). 
Építési határvonal: a telek el kertjét, oldalkertjét és hátsókertjét meghatározó vonalak. (OTÉK 1. 
számú melléklet 22. pont). 
Övezet: a beépítésre nem szánt területek terület felhasználási egységein belüli egyes területrészeken a 



92011. március

–  Zártsorú és csoportos beépítési mód esetén (pl. saroktel-
ken vagy hátsókert irányú épületszárny esetén):

–  sem az övezet szerint megengedett legnagyobb építmény-
magasság (H)  felénél,

–  sem az oldalkertre néző tényleges építménymagasság* fe-
lénél,

–  sem pedig 3,0 m-nél.
c./ A hátsókert legkisebb mélységét a helyi építési szabály-

zat állapítja meg, ha a szabályzat erről nem rendelkezik, akkor 
az a kialakult állapotnak megfelelő, ennek hiányában nem le-
het kisebb:

–  sem 6,0 m-nél,
–  sem az épület hátsókertre néző tényleges építménymagas-

ságának mértékénél.
Fogalom magyarázat:
Helyi építési szabályzat: az építés rendjét a helyi sajátossá-

goknak megfelelően megállapító és biztosító települési önkor-
mányzati rendelet. [Étv. 2.§ 11. pont]

Szabályozási terv: az a településrendezési terv, amely a te-
lepülés közigazgatási területének felhasználásával és beépíté-
sével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek 
védelmével kapcsolatos sajátos helyi követelményeket, jogokat 
és kötelezettségeket megállapító építési előírásokat térképen, 
rajz formájában ábrázolja. [Étv. 2.§ 20. pont].

Építménymagasság („H”): az építmény valamennyi, a telek 
beépítettsége meghatározásánál figyelembe veendő építmény 
valamennyi kontúrvonalára állított függőleges felületre vetített 
felületek összegének (F) és valamennyi, e vetületi-felület víz-
szintesen mért hosszának összegével (L) való osztásából (F/L) 
számított érték. (OTÉK 1. számú melléklet 26. pont).

Kialakult állapot: a kialakult – legalább 75%-a beépített – 
telektömb egyedi telkének beépítése során alkalmazható elő-
írás, melynek során a tervezett beépítés mértéke – beépítettség 
és építménymagasság – valamint módja, rendeltetése (terület 
felhasználása) illeszkedik a meglévő környezethez. [Étv. 18. § 
(2) bekezdés].

Telektömb: a telkek olyan csoportja, amelyet minden oldal-
ról közterület vagy részben más beépítésre nem szánt terület 
határol. [Étv. 2. § 26. pont].

3./ Épület, építmény elhelyezése:
Beépítésre szánt területen épület csak építési telken helyez-

hető el. [Étv. 19. § (1) bekezdés].

Külön meghatározott épületek között a saját és szomszédos 
telken tűztávolságot kell tartani, amelynek mértékét a tűzvé-
delmi hatóság határozza meg. [OTÉK 36. § (4) bekezdés].

Megjegyzés:
Az épület elhelyezésének módját az építési hely beépítési 

módja határozza meg!
4. számú melléklet:
Építésügyi hatósági bejelentés
Iktatószám: .........................
Adatok:
1. Az építési tevékenységgel érintett ingatlan címe, helyraj-

zi száma:
.......................................................................................................
2. Az építtető (bejelentő) neve, címe:
.......................................................................................................
3. Az ingatlannal rendelkezni jogosultak neve, címe:
.......................................................................................................
4. A bejelentés fajtája:
építés-bejelentés
bontás-bejelentés
használatbavétel-bejelentése
5. A bejelentés tárgya és annak rövid leírása:
.......................................................................................................
6. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett 

hatósági engedélyek (határozatok) megnevezése, száma, kelte:
.......................................................................................................
7. Mellékletek
építési (az ingatlannal való rendelkezési) jogosultság igazo-

lása ..... pld
építészeti-műszaki tervdokumentáció ..... pld
tervezői nyilatkozat ..... pld
felelős műszaki vezető nyilatkozata ..... pld
ingatlanügyi hatóság jogerős engedélye a termőföld más 

célú hasznosítására
egyéb okirat ..... pld
8. Építésügyi igazgatási szakértői nyilatkozat (ha az építtető 

építésügyi igazgatási szakértőt bízott meg)
Alulírott ....................... (építésügyi igazgatási szakértő csalá-

di neve, utóneve, lakcíme) nyilatkozom, hogy az építésügyi ha-
tósági engedélykérelem (bejelentés) és annak mellékletei meg-
felelnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.) és az 
építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az 
építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. 
(XII. 13.) ÖTM rendeletben előírtaknak, az Étv.-ben előírt épí-
tésügyi követelmények teljesültek, a szakhatóságok állásfogla-
lása, valamint az építésügyi hatósági engedélyezéshez szüksé-
ges adatok és dokumentációk rendelkezésre állnak.

Kelt ........................., ......... év .............. hó ..... nap

aláírás (építésügyi igazgatási szakértő)

- Polg. Hiv. -

Külön meghatározott épületek között a saját és szomszédos telken t ztávolságot kell tartani, amelynek 
mértékét a t zvédelmi hatóság határozza meg. [OTÉK 36. § (4) bekezdés]. 
Megjegyzés: 
Az épület elhelyezésének módját az építési hely beépítési módja határozza meg! 
44.. sszzáámmúú mmeelllléékklleett::
Építésügyi hatósági bejelentés 
Iktatószám: ......................... 
Adatok: 
1. Az építési tevékenységgel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: 
........................................................................................................................................... 
2. Az építtet  (bejelent ) neve, címe: 
........................................................................................................................................... 
3. Az ingatlannal rendelkezni jogosultak neve, címe: 
........................................................................................................................................... 
4. A bejelentés fajtája: 
építés-bejelentés 
bontás-bejelentés
használatbavétel-bejelentése 
5. A bejelentés tárgya és annak rövid leírása: 
........................................................................................................................................... 
6. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági engedélyek (határozatok) 
megnevezése, száma, kelte: 
...........................................................................................................................................  
7. Mellékletek 
építési (az ingatlannal való rendelkezési) jogosultság igazolása ..... pld 
építészeti-m szaki tervdokumentáció ..... pld 
tervez i nyilatkozat ..... pld 
felel s m szaki vezet  nyilatkozata ..... pld 
ingatlanügyi hatóság joger s engedélye a term föld más célú hasznosítására 
egyéb okirat ..... pld 
8. Építésügyi igazgatási szakért i nyilatkozat (ha az építtet  építésügyi igazgatási szakért t bízott 
meg) 
Alulírott ....................... (építésügyi igazgatási szakért  családi neve, utóneve, lakcíme) nyilatkozom, 
hogy az építésügyi hatósági engedélykérelem (bejelentés) és annak mellékletei megfelelnek az épített 
környezet alakításáról és védelmér l szóló 1997. évi LXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.) és 
az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-m szaki dokumentációk 
tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletben el írtaknak, az Étv.-ben el írt építésügyi 
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A képviselő-testület az elmúlt két 
hónapban háromszor tartott ön-
kormányzati ülést. Alább ezekről 
adunk rövid tájékoztatást.

2011. január 25-ei ülés

Ivóvíz és szennyvízszolgáltató váltás 
kérdése

Az önkormányzat még 2010 decem-
berében döntött arról, hogy szolgáltatót 
kíván váltani, mivel az ÉRV kedvezőbb 
feltételekkel, olcsóbban szolgáltatná az 
ivóvizet, mint a Borsodvíz Zrt. A szolgál-
tató váltással kapcsolatos szükséges lépé-
sek megtörténtek, de időközben kiderült, 
hogy a jelenlegi törvényi szabályozás nem 
engedi meg, hogy az önkormányzat a tu-
lajdonhányadát „kihozza” a víziközmű 
társulásból, így jelenleg a jogi patthely-
zet miatt nem tud kilépni a társulásból és 
nem tud szolgáltatót váltani. A váltáshoz 
meg kell várni az idén az országgyűlés ál-
tal meghozandó új víziközmű törvényt. 
Az önkormányzat ettől függetlenül fenn-
tartotta a szolgáltatóváltási szándékát az 
olcsóbb vízdíj reményében, de ideiglene-
sen elfogadta a Borsodvz Zrt. 3,5%-os ár-
emelési kérelmét. Ennek megfelelően a 
szolgáltató által biztosított ivóvíz díja kö-
zületeknél: 459 Ft/m³ a lakosságnál: 424 
Ft/ m³. A csatornahasználat díja: 1006 Ft/
m³ lett.

Belvíz
2010. december 27-től folyik belvízi 

védekezés a településen, leginkább a Ná-
das és a Hunyadi utcákban. A képviselő-
testület kikérte több szakember vélemé-
nyét és néhány képviselő a polgármester 
úrral illetve a lakosság képviseletében 
Korpás Lajossal egyetemben ellátogatott 
Bükkábrányba, az ottani bánya vízelve-
zetés tapasztalatainak helyi hasznosítása 
céljából. A szakmai vélemények egyönte-
tűen hangoztatták a tavak pozitív hatását 
a belvíz elvezetésre, azt, hogy a szivaty-
tyúzás valójában felesleges pénzkidobás. 
A vízelevezetést a terepviszonyok isme-
retében gravitációs úton kell megoldani. 
(Lásd erről külön cikkünket. - szerk. -)

A belvíz elleni védekezés során felme-
rült vis maior költségek visszaigénylésére 
pályázat benyújtásáról is döntött az ön-
kormányzat, mivel a belvízi védekezés 

költségeit a 8/2010. (I. 28.) Kormányren-
delet 4. §. (3) bek. cc. pontjában foglal-
tak alapján saját erejéből – részben, vagy 
egészben – a vis maior helyzetet nem 
tudja megoldani. A védekezési költségek 
2011. január 25-éig 2,57 millió Ft-ot tet-
tek ki.

A Polgármesteri Hivatal hatósági 
munkájáról és a karbantartó csoport 
munkájáról

A képviselő-testület elfogadta a Pol-
gármesteri Hivatal 2010. évi hatósá-
gi munkájáról és a karbantartó csoport 
munkájáról szóló beszámolót.

A Miskolc Kistérség Többcélú Társu-
lása 2010. évi munkájáról 

A képviselő-testület a Miskolc Kistér-
ség Többcélú Társulása 2010. évi munká-
járól szóló előterjesztést megtárgyalta, a 
tájékoztatót elfogadta.

A 2010-ben hozott határozatokról és 
azok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

A képviselő-testület elfogadta a képvi-
selő-testület által 2010-ben hozott hatá-
rozatokról és azok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót.

Az iskola SZMSZ-nek és házirendjé-
nek módosítása 

A képviselő-testület módosította az 
általános iskola Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és házirendjét. 

Köröm község önkormányzata tulaj-
donában álló Hernád Közmű Kft. üzlet-
részének megvásárlása

Onga Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Hernád Közmű Be-
ruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelős-
ségű Társaság (székhely: 3562 Onga, Ró-
zsa u. 18.; cégjegyzékszám: 05-09-008481) 
390.000 Ft névértékű üzletrészét Köröm 
önkormányzatától megvásárolta. Az üz-
letrész vételárát akként teljesíti, hogy Kö-
röm Községi Önkormányzat Hernád 
Közmű Kft-vel szemben bekötő idomok 
kivitelezésének ellenértéke címén fennál-
ló 327.640 Ft összegű tartozását átvállalja. 

Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás 
A képviselő-testület, mint fenntartó a 

Szociális Szolgáltató Központ intézmé-

nyének a falu- és tanyagondnoki szolgál-
tatáson belül a tevékenységnapló vezeté-
sére vonatkozóan az 1/2000. (I. 7.) SzCsM 
rendelet alapján eltekint a tevékenység-
napló ellátott általi aláírásától. Ezért a te-
vékenységnapló vezetésekor nem várja el 
az alkalmazott falu-, illetve tanyagond-
noktól, hogy az aláírás oszlopot is kitöl-
tesse az ellátottakkal.

Dr. Bogyay Ferenc rendőr alezredes 
kinevezésének véleményezése

A képviselő-testület megtárgyalta a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rend-
őr-főkapitányság vezetőjének előterjesz-
tését. A Miskolci Rendőrkapitányság ka-
pitányságvezetői beosztásába Dr. Bogyay 
Ferenc rendőr alezredes kinevezését az 
előterjesztésben foglaltak alapján megfe-
lelőnek tartotta és támogatta.

2011. február 15-ei ülés

Temető 
A képviselő-testület megtárgyalta és 

elfogadta Urszin László temető üzemel-
tetőjének a köztemető helyzetéről szóló 
beszámolóját. 

Adóigazgatási tevékenység
A képviselő-testület megtárgyalta és 

elfogadta a 2010. évi adóigazgatási tevé-
kenység, adóbehajtási feladatokról szóló 
beszámolót.

Pályázat vis maior költségekre 
A képviselő-testülete nyilatkozott ar-

ról, hogy a 2010. december 27-én elren-
delt és 2011. január 25-től továbbra is 
fenntartott Onga belterületén kialakult 
belvíz miatt a belvízi védekezés költsége-
it a 8/2010. (I. 28.) Kormányrendelet 4. §. 
(3) bek. cc. pontjában foglaltak alapján 
saját erejéből – részben, vagy egészben – a 
vis maior helyzetet nem tudja megoldani. 

A Szociális Szolgáltató Központ 
A képviselő-testület elfogadta a Szo-

ciális Szolgáltató Központ szakmai prog-
ramját, SZMSZ-ét és házirendjét.

Közterület-felügyeleti együttműkö-
dés felmondása

A képviselő-testület megtárgyalta az 
„Önkormányzatok közötti közterület-fel-

Önkormányzati ülésekről
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ügyeleti együttműködésről szóló társulá-
si megállapodást”, melyre az alábbi hatá-
rozatot hozta: Onga képviselő-testülete a 
közterület-felügyeleti feladatok ellátására 
létrejött társulási megállapodást (tagok: 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormány-
zata, Felsőzsolca Város Önkormányza-
ta, Onga Nagyközség Önkormányza-
ta, Sajólád Községi Önkormányzata és 
Bőcs Községi Önkormányzata) megvizs-
gálta, és megállapította, hogy a közterü-
let-felügyeleti feladatok, valamint ezek 
ellátásáért a társulásnak megfizetett üze-
meltetési költség nem áll arányban. A 
társulási megállapodás 27. e) pont értel-
mében lehetőség van a társulási megál-
lapodás év közbeni felmondására. Az év 
közbeni felmondás követelménye a tár-
sulásban résztvevő képviselő-testületek a 
felmondás dátumát 3 hónappal megelő-
ző, minősített többséggel hozott döntése 
szükséges. Amennyiben valamely képvi-
selő-testület nem járul hozzá a fent emlí-
tett év közbeni kilépési szándékhoz, úgy 
naptári év utolsó napjával lehet felmon-
dani a társulási megállapodást.

Közkúthasználati díj megállapításáról
Onga Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 38/1995. (IV. 5.) sz. 

Korm. rendelet 14. §-a alapján az alábbi 
rendeletet alkotta:

1. §
A rendelet hatálya kiterjed azokra a 

természetes személyekre, akik ivó- és 
háztartási vízszükségletük kielégítésére 
közkifolyót használnak.

2. §
1.) A fizetendő vízdíj mértéke 1 m3/

fő/hó után állapítandó meg
2.) A közkúthasználat utáni vízdíj ösz-

szegét minden tárgyhót követő hó 15-ig 
kell a Polgármesteri Hivatal számlájára 
befizetni. 

A vízdíj mértékének megállapításánál 
a vezetékes ivóvízellátásba be nem kap-
csolt ingatlanba bejelentett természetes 
személyeket kell figyelembe venni.

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzé-
si terv 

A képviselő-testület elfogadta a Mis-
kolc Kistérség Többcélú Társulása hosszú 
távú céljaival összhangban készült, koc-
kázatelemzésen alapuló 2011–2015. kö-
zötti időszakra vonatkozó kistérségi stra-
tégiai belső ellenőrzési tervét. 

Onga csapadékvíz rendezési terv ké-
szítése 

A képviselő-testület megtárgyalta a csa-
padékvíz rendezési terv készítésére vonat-
kozó javaslatot és az alábbi döntést hozta. 

1. Onga Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete az ÉMOP-2010-3.2.1/
F kódszámú, helyi és térségi jelentőségű 
vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója 
című pályázaton részt kíván venni. 

2. Onga Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete felhatalmazta a 
polgármestert arra, hogy a Transdowell 
Zrt-vel a tárgyalást kezdje meg, és a terv 
készítésére vonatkozóan a szükséges in-
tézkedést tegye meg.

2011. február 24-ei rendkívüli ülés

Településrendezési terv módosítása
Az ócsanálosi gátpályázathoz kapcso-

lódóan a képviselők módosították a te-
lepülés rendezési tervét és a helyi építé-
si szabályzatot.

Árvíz és belvízi védekezés stratégiája
A képviselők több szakértő és a lakos-

ság képviselőjének jelenlétében tárgyal-
tak a nagyközség árvíz és belvízi véde-
kezés stratégiai kérdéseiről. (Lásd erről 
külön cikkünket. - szerk. -)

- T. L. -

A képviselő-testület február 15-ei 
ülésén rendelet módosítással a se-
gélyek kiutalását többek között 
tiszta, rendezett és gyomtalanított 
udvar meglétéhez kötötte. 

3/2011. (II. 16.) számú képviselő-testü-
leti rendelet: A szociális ellátásokról és a 
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 
többször módosított 9/2006. (V. 17.) szá-
mú rendelet módosítása

Onga Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete a helyi önkormány-
zatokról szóló többször módosított 1990. 
évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében, 
valamint a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben kapott felhatal-
mazás alapján, az alábbi önkormányzati 
rendeletet alkotja.

1. §
A rendelet 7. § (1) bekezdés b.) pont-

ja „rendelkezésre állási támogatás” szö-
vegrész helyébe „bérpótló juttatás” szö-
veg lép.

2. §
A rendelet 13. § -a az alábbiak szerint 

módosul:
A bérpótló juttatásban részesülő sze-

mély köteles a törvényben foglaltakon túl 
az alább felsoroltakat teljesíteni.

Köteles:
- a vizes helyiség és illemhely rendel-

tetésszerű használatára, rendszeres taka-
rítására, fertőtlenítésére,

- a lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványban feltüntetett lakóhely, tartózko-
dási hely teljes területének, valamint an-
nak öt méteres környezetének rendben 
tartására, különös tekintettel:

- a hulladékok tárolására vonatkozó 
köztisztasági szabályok betartására, 

- vízelvezető árkok karbantartására,
- a használt közkút környezetének 

rendben tartására,
- a be nem épített területek gyomtala-

nítására,
- a lakóingatlan rendeltetésszerű hasz-

nálatára, állagának megóvására,

- az ingatlan közvetlen környezetének 
rágcsáló irtását elvégezni,

- az állattartásra vonatkozó helyi sza-
bályok betartására,

A kérelmező köteles az (1) bekezdés-
ben felsorolt állapotot a jogosultság meg-
állapítását követően is fenntartani.

A rendelet 13. §-ban felsoroltakat a 
Családsegítő Szolgálat háromhavi rend-
szerességgel, fényképfelvétel készítésé-
vel, valamint amennyiben a fenn említett 
szabályozás megszegésével kapcsolatban 
bejelentés érkezik, a bejelentést követően 
5 munkanapon belül ellenőrzi, és az el-
lenőrzések eredményéről Onga nagyköz-
ség jegyzőjét írásban tájékoztatja.

3. §
Jelen rendeletben nem érintett ren-

delkezések továbbra is hatályban marad-
nak.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján 
lép hatályba, rendelkezéseit a folyamat-
ban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Szociális segély csak rendezett porta és udvar esetén


