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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
– 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:

•  A Pénzügyi Bizottság I. féléves takarékos-
sági vizsgálatának tapasztalatai

•  Az Ongai Községi Sport Egyesület mun-
kájáról

•  Segélyek tiszta portához kötve – terepbe-
járási tapasztalatok Ongán

•  Új fogorvosunk gondolatai
•  Onga vízrajza régi térképeken
•  III. Ongai Regionális Pálinkaverseny - ver-

senyfelhívás
•  Bronzkori leletmentés Ongán
•  Önkormányzati hírek
•  Ongai hírfolyam
•  Egészségmegőrzés
•  Régi fotók Ongáról
•  Iskolai csengőszó
•  Hirdetések

A házhoz menő 

szelektív 

hulladékgyűjtés 

menetrendje a 

következő: 

•  Szeptember 28. szerda

•  Október 26. szerda 

•  November 23. szerda 

•  December 28. szerda

Fotóalbum 2. és dvd-rom
Onga XX. századi története fotók tükrében 
2. könyv és a honismereti dvd-rom 
2000 Ft-os áron kapható 
az egyesület 
tagjainál, a 
falumúzeumban 
és az általános 
iskolában.

Falumúzeum nyitva tartása
A Darvas Közösségi Ház és Múzeum hétköznapokon 

délután 14 órától 18 óráig van nyitva, és várja a 
látogatókat egészen október 31-éig. 

Más, előre megbeszélt időpontban is lehetőség van a 
múzeum megtekintésére. Időpont egyeztetés Takács 

Lászlóval a 70-313-3216-os telefonszámon lehetséges.

www.felsozsolcatakarek.hu

Miért érdemes
a Felsőzsolca Takarék fiókjait választania

              lakáscélú kölcsönhöz is?

I T T H O N  V A G Y U N K ,  É R T É K E T  T E R E M T Ü N K

A tájékoztatás nem teljeskörű.
A részletekről tájékozódjon honlapunkon, vagy kirendeltségeinken.
* jogszabályban meghatározott esetekben igényelhető

árfolyamkockázat nélkül
kedvező kamatozással, gyors hitelbírálattal
új lakás építésére, új lakás vásárlására, lakás-
korszerűsítésre állami kamattámogatással is 
igénybevehető*
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Sikeres volt „A pálinka  
megismerése” képzés

– folytatás a 2. oldalon –

Az Ongai Kulturá-
lis Egyesület 2011. 
augusztus 27-én 
egész napos kép-
zést tartott „A pá-
linka megismerése” 
címmel. A képzést 
a B.-A.-Z. Megyei 
Közgyűlés Mecénás 
Alapja támogatta.

A képzés célja az volt, 
hogy a pálinkafőzésben 
érdekeltek, a minősé-
gi pálinkát fogyasztók és 
készítők olyan gyakorlati 
és elméleti alapismerete-
ket kapjanak a pálinkák, 
gyümölcs- és borpárla-
tok érzékszervi minősí-
téséről, fajtajellegéről, a 
cefrézés és a pálinkafő-
zetés minőségjavító lehe-
tőségeiről, melyet a gya-
korlatban hasznosítani 
tudnak, ismereteik elmé-
lyülhetnek, érzékszervi 
bírálatuk finomodhat. A 
képzést Lovassy György, 
okleveles élelmiszeripa-
ri mérnök, a Lovassy Pá-
linka Akadémia ügyve-
zetője, a Destillata és a 
több nemzetközi ver-
seny magyar zsűritagja, 
pálinkabíráló, a KOTHE 
Destillationstechnik és a 
Karl Bockmeyer GmbH 
magyarországi képviselő-
je, az ország egyik legelis-
mertebb pálinka szakem-
bere vezette.

Lovassy György érzékszervi bírálat közben (Fotó: T. L.)

A képzés megnyitása (Fotó: K. Gy.)

A képzésen (Fotó: T. L.)



A képzésen több mint 20 fő vett részt, 
akik az ország legkülönbözőbb telepü-
léséről érkeztek (Gödöllő, a Pest megyei 
Vámosmikola, Bükkaranyos, Miskolc stb.)

A szakember pálinkafőzők és az érdek-
lődő amatőrök egyaránt érdeklődve hall-
gatták az íz érzetről, a pálinka érzékszervi 
bírálatának alapjairól és jelentőségéről, a 
gyümölcsök, a pálinkák, a főbb fajták jel-
lemzőiről, cefrézési és technológia taná-
csokról szóló előadásokat, melyek mind 
azt a célt szolgálták, hogy miként főzzünk 
minőségi pá-
linkát. Gya-
korlati jó ta-
nácsokkal is 
szembesültek 
a résztvevők, 
akik a pálinka 
hibák bemu-
tatását külön-
böző pálinka 
minták – ösz-
szesen 46 kü-
lönböző, a kö- 
kénytől kezd- 
ve a somon át 
egészen a faj-
ta tiszta szil-
vapálinkákig 
– kóstolása se-
gítségével is-
m e r h e t t é k 
meg. Lehető-
ség volt a sa-
ját, hozott pá-
linkák közös 
kiértékelésé-
re is.

A nap végén a tanul-
tak gyakorlati alkalma-
zásáról is számot adtak 
a résztvevők, akik önálló 
pálinka felismerési és bí-
rálati tesztet írtak. Egyéni 
konzultációkkal, az ered-
mények kiértékelésével 
ért véget a képzés, ami-
nek terveink szerint a jö-
vőben is lesz folytatása.

- T. L. -
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Sikeres volt… – folytatás az 1. oldalról –

Alább a helyi polgárőrök munká-
járól nyújtunk tájékoztatást.

Az Ongai Polgárőr Egyesület legfőbb 
célkitűzése változatlanul a településünk 
közbiztonságának színvonalasabbá téte-
le, a közrend, a közbiztonság fenntartása 
érdekében hatékony segítséget nyújtani:
– a rendőrségnek,
– az önkormányzatnak,
– a lakosságnak,
– a civil szervezeteknek,

– a településen működő intézményeknek.
Munkánkat a 2006-os polgárőrségről 

szóló törvény és az alapszabályban meg-
fogalmazottak szerint végezzük. Feladata-
inkat a következő tevékenységi körök köré 
csoportosítjuk és így kiemelten kezeljük:

– a tájékoztatási,
– a kapcsolattartási,
– rendezői és rendfenntartói,
– járőrszolgálati,
– megfigyelési,
– oktatási és nevelési,

– közterületen és közlekedésben bizo-
nyos esetekben fellépő váratlan esemé-
nyek feladatkörét. 

Nagyközségünk területén figyelemmel 
kísérjük és jelzéseket adunk a tapasztalt 
környezeti szennyezésekről, a közvilá-
gítás állapotáról, a forgalmat akadályo-
zó tényezőkről. Rendkívüli vészhelyze-
tekben, árvíz, vihar és egyéb katasztrófák 
esetén részt veszünk az elhárításukban.

Az egyesület tevékenységi köre kiter-
jed Ócsanálos és Ongaújfalu külterületi 

Az Ongai Polgárőr Egyesület tájékoztatója 
tevékenységéről

Lovassy György előadása (Fotó: T. L.)

Érzékszervi bírálat (Fotó: T. L.) Pálinka felismerési teszt (Fotó: T. L.)

Közös ebédnél (Fotó: T. L.)Milyen pálinka lehet (Fotó: T. L.)
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lakóhelyek, illetve az Ongaújfalu Kishegy 
területére is.

A teljesség igénye nélkül a fent emlí-
tett területekről szeretnék számot adni.

Járőrszolgálatunkat az elmúlt évben 
napi rendszerességgel végeztük 21.00-tól 
átlagosan reggel 3.00–4.00 óráig, a pol-
gárőrautó és 2 fő adott 
szolgálatot. Átlagosan 
30 km utat tettünk meg 
szolgálatonként, amit saj-
nos az elmúlt hónapok-
ban takarékossági okok 
miatt 15 km-re kellett 
csökkenteni. A szolgála-
tokról eseménylapot és 
személygépkocsi menet-
levelet vezetünk.

Az elmúlt évben több 
alkalommal volt problé-
ma a NÍVA típusú polgárőrautóval. Ilye-
nek a túlfogyasztás, akkumulátor cseréje, 
az utastérben elviselhetetlen benzinszag 
stb. Jelenleg egy komoly szerviz megol-
dotta, illetve mérsékelte a problémát, a fo-
gyasztást is sikerült 2 literrel csökkenteni.

A rendőrséggel a kapcsolatunk folya-
matos, a szolgálatot teljesítő polgárőrök 
a szolgálat kezdetekor bejelentkeznek és 
jelzik a szolgálat felvételét. Több alka-
lommal 2–3 fő részt vesz a körzeti meg-
bízottakkal közös szolgálatban és feladat-
megoldásban.

A területünkön működő riasztóbe-
rendezéseket figyeljük, igyekszünk gyor-
san és hatékonyan segítséget nyújtani jel-
zéskor.

Jó kapcsolatot tartunk a helyi postával 
és a takarékszövetkezettel, havi rendsze-
rességgel 2 fő lát el szolgálatot nagyobb 
pénzosztás ideje alatt.

Több alkalommal segítettünk a közle-
kedés biztosításában az Ongán át terelő 
forgalom szabályozásában.

Iskolai rendezvények biztosítását 
igény szerint teljesítettük (Mikulás disz-
kó, kiszehajtás, farsang stb.)

Koszorúzásokon, kulturális rendez-
vényeken – pl. szüreti felvonulás, pálin-
kaverseny, sportrendezvények – kellő 
létszámmal és megfelelő öltözetben jele-
nünk meg.

Napközben is segítünk a sportpálya, 
a főtér, az óvodai játszótér és környékén 
a lakosság által jelzett problémák megol-
dásában.

Lakossági jelzésre a Kishegyen illeték-
telen személyek feltartóztatása sikerrel 

járt, bár ebben az esetben nagyobb érté-
kű eltulajdonítás nem történt.

A hétvégék elég komoly feladatot ró-
nak polgárőreinkre, főleg a sportpálya és 
a Nádas vendéglátóhely környéke, ahol a 
rendezvényekről távozó fiatalok viselke-
dése okozott több esetben gondot.

Minden egyes teljesítésünkről ese-
ménylap készül, amelyet a polgárőr iro-
dában tartunk.

Az egyesület szervezeti életében 2010. 
november 1-től történt változás. Az el-
nök és a felügyelő bizottság személye vál-
tozott. Csere történt a szolgálatvezető 
személyében is. A változás némi átrende-
zéssel is járt, de úgy érzem gyorsan sike-
rült áthidalni az átmeneti időszakot.

Jelenleg folyamatban van a csoportok 
kialakítása, a csoportvezetők kijelölése. 
Ez a hatékonyabb és gyorsabb szolgálat-
vezénylést teszi majd lehetővé. Az egye-
sület létszámára jellemző a 3–4 fős moz-
gás, amit elköltözés, magánjellegű okokra 
vezetünk vissza.

2010. november 1-én 42 fő volt a lét-
számunk, időközben 21 fő felvétele tör-
tént meg.

Az egyesület továbbra is nyitott min-
den tenni akaró 18. évét betöltött, büntet-
len előéletű lakótársunk tagjaink sorába 
történő felvételére, amennyiben elfogadja 
egyesületünk alapszabályát és sikeres pol-

gárőr alapismereti vizsgát tesz. 2011 janu-
árjában az új 21 fő polgárőrtársunk és 38 
fő haladó szintű sikeres vizsgát tett.

Az Ongai Polgárőr egyesület szervezte 
meg és adott helyet Alsó és Felsőzsolca tele-
pülések polgárőrtársainak a felkészülésre és 
a vizsgára is egy időpontban a helyiekkel.

A megyei polgárőrszövetséggel a kap-
csolatunk jó, a márciusi küldöttgyűlésen 
2 fő vett részt.

Intézményekkel a kapcsolatunk jó.
Fegyelmi esemény nem történt. Május 

1. előtti éjszakán megerősített szolgálatot 
adtunk a falopások és a rongálások meg-
előzése érdekében.

Sajnos arról is szólni kell, hogy törek-
véseink ellenére a településen jelen van-
nak a lakosság közérzetét, közbiztonságát 
zavaró jelenségek és veszélyeztető ténye-
zők. Tényként kell elismernünk, hogy a 
jelenleg rendelkezésünkre álló eszközök-
kel és jogosítványainkkal a bűnmegelő-
zésben nem vagyunk elég hatékonyak. A 
lakosság ezt többször is szóvá teszi. 

Egyesületünk a rendőri szervekkel a 
jövőben is törekedni fog a közbiztonság 
színvonalának emelésére, melyhez kér-
jük a lakosság, az önkormányzat és a kép-
viselő-testület segítségét is.

Számokban szeretném közölni a 2011-
es évre tervezett szolgálati órákat:

Közterület járőrszolgálat: 2000 óra.
Rendőrséggel közös szolgálat: 200 óra.
Rendezvények felügyelete: 300 óra.
Környezetvédelmi egyéb felderítés: 

200 óra.
Rendkívüli (árvíz, belvíz stb.): igény 

szerint.
Oktatás és nevelés, ismeretbővítés. 

300 óra.
Kapcsolatápolás, egyéb 

feladatok: 100 óra.
Tervezett óra össze-

sen: 3100 óra.
Az Ongai Polgárőr 

Egyesület 2010. évi ki-
adásai:
– Üzemanyag költség: 
624.037 Ft.
– Mobiltelefon feltöltő 
kártya: 60.000 Ft.
– Postaköltség: 1225 Ft.
– Felszerelés: 17.590 Ft.

– Évzáró rendezvény: 26.115 Ft.
– Polgárőrök jelvénye: 42.000 Ft.
– Polgárőrnap étkezési díj: 11.600 Ft.
– Összesen: 782.567 Ft.

- Zsoldos János elnök -

Polgárőrök a Turul futás előtt (Fotó: T. L.)

Polgárőrautó a kiszehajtás felvezetőjeként (Fotó: T. L.)
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A nyári szünidőben, az ongai tó 
partján immár harmadik alkalom-
mal került megrendezésre a lovas-
kézműves tábor fiatalok részére. 
A tartalmas és hangulatos időtöl-
tésről, a felejthetetlen élmények-
ről lovas oktató, pedagógusok és 
lelkes középiskolás segítők gon-
doskodtak. A táborok életéről be-
széljenek a képek és két táborozó 
élménybeszámolója.

Cappuccino tényleg úgy néz ki, mint a 
tejeskávé. Nagyon megszerettük, mert 
biztonságosan lehet rajta lovagolni, bár 
néha rakoncátlan. Lili sötétpej. Ami-
kor fölszállunk rá, mindig eszik, de ami-

kor meghúzzuk a kantárt, engedelmesen 
otthagyja a finom füvecskét. Ők voltak a 
kedvenceink az idei lovas táborban, de 
persze nem feledkezünk meg Jociról és 
Jupiról sem, rajtuk tavaly lovagoltunk. 

Tata lovas táborába mindig sok gyerek 
érkezik. Azért jöttünk el most is, mert ta-
valy nagyon jól éreztük magunkat. Egy nap 
kétszer mentünk lovagolni. Az első nap 
délelőttjén szőrén ültük meg a csodaszép 
állatokat: ötletes, sportos játékokat játszot-
tunk (pl. a teniszlabdát a bójára tették, s azt 

el kellett ütni tollasütővel a ló hátáról, meg 
olyan is volt, hogy a frizbit dobálták ne-
künk lentről a segítők).

A délutáni lovagláson 
már komoly oktatás kez-
dődött. Tanügetést és köny-
nyített ügetést gyakorolhat-
tunk. Akik már többször 
voltak a táborban, vagy ta-
pasztaltabbak a lovaglás-
ban, csoportosan terepre is 
kimehettek. Mi most lova-
goltunk így először, felejt-
hetetlen élmény marad. 

Minden nap kaptunk tí-
zórait, ebédet és uzsonnát, a segítők sok-
szor készítettek olyan ételt, amiről sejtet-

ték, hogy szívesen esszük 
- nagyon finomak voltak. 
Ebédelni a Kóczán kastély-
ba lovas hintóval mentünk. 
Reggelente frissítő mókás 
tornát végeztünk a kertben. 
A két lovaglás között ben-
ti kézműveskedéssel töltöt-
tük időnket: csinálhattunk 
gyöngyfűzést, decoupage-
képet, üvegfestéket, kony-
hai díszt és még sok érde-
kes dolgot. 

Ha valaki kedves lovakat, 
szép terepet és megbízha-
tó, kedves oktatókat keres, 
megtalálta a maga helyét. 

Tábori top 10
1. Tereplovaglás – fúj 

a szél, nézheted a virágo-
kat és a barátaiddal együtt 
ügethetsz a mezőn. 

2. Hintózás – nagyon-
nagyon vágtáztuk, iszonyat 
gyorsan, két táltos paripa 

(Villám és Joci) segítségével.
3. Vízipisztolyozás és a két 

vízlufi, Pinky baby és Diana: 
csuromvizesre lövöldöztük 
egymást, két kislány pedig 
két kedves vízi lufit készített 
– ezek az utolsó előtti napon 
eresztették ránk a bennük 
lévő frissítő vizet.

4. Tata és a segítők – ked-
vesek nagyon, kivéve, ha Tata 
mérges. Zita, Ági néni, Bet-
ti néni és Erika néni mindig 

nagyon sok figyelmet fordítottak ránk, bár-
mit kértünk, teljesítették. És voltak profi lo-

vasok, akik segítettek Tata munkájában, vi-
gyáztak, hogy ne történjen semmi baj.

5. Kicsi Janka (Zita néni kislánya) bé-
kát fogott (a kisebbik békát a lábánál, a 
nagyobbikat a fejénél fogva rázta).

6. Kézműveskedés – sok emléktár-
gyunk maradt: lovas nyaklánc, decoupage, 
gyöngyfa, batikolt pólók, lovas kép, fű-
szeres konyhai dísz – minden, ami lóval 
kapcsolatos (bár mégsem minden…)

7. Reggeli játék: mutogatós ,,Nádahá-
zamteteje”, török mondóka, érdekes játé-
kok, rókafarka (Keresd meg az eldugott 
tárgyakat!)

8. Uszoda – Tata ,,víziszörny” (Tata 
ijesztgetett, egyszer csak elkapott és le-
rántott egy kicsit a víz alá.).

9. Számháború (az ongai tó partján – 
mi, nagyok nyertünk – naná, majd a ki-
csik…). 

10. Pottyantós WC (ehhez inkább nem 
fűzünk hozzá semmit).

Köszönjük a szülők, a gyerekek bizal-
mát és az Ongai Horgász Egyesület köz-
reműködését.

- Fürjes Dóra és Mikita Dorka 
(jó- és ló-barátok) -

Tereplovagláson (Fotó: Dobos Klára)

Tata és a tinédzserek – ongai (lovas) Cappuccino

A tavak mellett (Fotó: Dicsuk Alexandra)

Hintóval (Fotó: Dobos Klára)

Patai-réten (Fotó: Dicsuk Alexandra)
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Nevezési határidő: 2012. január 9. 
Nevezési minta: fajtánként 0,5 liter.
Nevezési díj: 1. nevezett pálinka: 1000 Ft, minden további 

nevezett pálinka: 500 Ft/db.
Nevezési minták átvétele: Az ongai általános iskola média 

termében (3562 Onga, Görgey u. 2. új épületszárny) 2012. ja-
nuár 9-éig, illetve eljutatható postán az egyesület címére (Ongai 
Kulturális Egyesület 3562 Onga, Görgey u. 2/A.).

Nevezési feltételek: A versenyen a kiírásban szereplő me-
gyék bérfőzetői és pálinkafőzdéi vehetnek részt a nevezési lap 
kitöltésével, a nevezési díj befizetésével. A párlatok leadásával 
egy időben a nevezéshez csatolni kell a hivatalos bérfőzetési 
lap másolatát. (Lehetőség van két személy együttes nevezésére 
is, amennyiben a cefrézést együtt végezték. Itt is követelmény 
azonban az egyikük nevére kiállított hivatalos bérfőzési lap.) 

Ünnepélyes eredményhirdetés: 2012. január 21. A magyar 
kultúra napjához kapcsolódó kulturális hagyományőrző ren-
dezvénysorozat részeként.

Az a bérfőzető magánszemély, akinek pálinkája a III. Ongai 
Regionális Pálinkaversenyen arany-, ezüst- vagy bronzérmet 
nyer, a Magyar Országos Pálinka és Nemzetközi Gyümölcspár-
lat Versenyen (Gyula, Budapest) ugyanazon versenypálinka ne-
vezési díjából 30%, 20%, ill. 10% kedvezményt kap az Ongai 

Kulturális Egyesület és a Lovász Rendezvényszervező Szolgálta-
tó és Kereskedelmi Kft. között létrejött szerződés értelmében.

A verseny szervezői gondoskodnak a benevezett pálinkák 
teljes anonimitásáról, az adatok tikosságáról, az elfogulatlan és 
hiteles zsűri megszervezéséről valamint a verseny ünnepélyes 
eredményhirdetésének lebonyolításáról és a díjak, oklevelek át-
adásáról, a sajtó jelenlétéről.

2011-ben, a II. Ongai Regionális Pálinkaversenyen a nem-
zetközi zsűrinek 168 beérkezett mintát 
kellett értékelnie. A pálinkák 28 település-
ről 4 megyéből érkeztek. A zsűri döntése 
alapján arany oklevelet 18, ezüst oklevelet 
34 és bronz oklevelet 28 pálinka kapott. 
Az Ongán érmes pálinkák közül azok, 
amelyek a gyulai országos versenyen in-
dultak, jórészt ott is díjazottak lettek.

További információk, részletes nevezési 
feltételek, verseny szabályzat, odaítélhető 
díjak, nyeremények, nevezési kategóriák, 
letölthető nevezési lap, elérhető az egye-
sület honlapján: www.okeonga.hu ill. to-
vábbi felvilágosítás kérhető Juhász József-
től a 70/313-1454-es és Takács Lászlótól 
a 70/313-3216-os telefonszámon vagy e-
mailben az okeonga@upcmail.hu címen.

Várjuk nevezését! 
Szóljon ismerőseinek is!

- Ongai Kulturális Egyesület -

III. Ongai Regionális Pálinkaverseny – versenyfelhívás
Pálinka verseny a pálinka kulturált fogyasztásának népszerűsítésére!

2012 első pálinkaversenye!
Mérettessük meg régiónk pálinkáit, bérfőzetőit, bérfőzdéit! 

Legyen elismertségük a minőségi pálinkát főzetőknek!

Az Ongai Kulturális Egyesület meghirdeti a III. Ongai Regionális Pálinkaversenyt, 
mely 2012 januárjában kerül megrendezésre.

A verseny meghirdetésének köre: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Pest, 
Jász-Nagykun Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék területének bérfőzetői és bérfőzdéi.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

ÜNNEPÉLYES PROJEKTZÁRÓ KERETÉBEN KERÜLT ÁTADÁSRA
AZ ONGAI GÖRGEY ARTÚR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

PARKJA.

2011. augusztus 20.

oktatási feltételrendszert biztosítson az ongai diákok rendelkezésére. Bátran mondhatjuk,
hogy az oktatás, az ismeretek átadásának és a nevelésnek gyökeresen megváltozó színtere
alakult ki iskolánkban a ma már nélkülözhetetlen eszközök beszerzésével.

Az új táblák felülete érintés-vezérelt, képes grafikus és multimédiás tartalmak

tudásbázis áll a diákok és a tanárok rendelkezésére. A 9 db tantermi csomag 9 db táblából,

intenzív képzés keretében a tantestület 15 szaktanára ismerkedett meg.

elemeket tartalmazó digitális tananyagok futtatását is.

megoldja a létrehozott tanulói és tanári tartalmak tárolását. A szerver további feladatai közé
tartozik a digitális tananyagok megosztása, a mérés-értékelés támogatása és a

WIFI csomag, amely vezetékes és rádiós internet-csatlakozást képes biztosítani a beüzemelt
eszközök számára.

A projekt a TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú pályázati kiírás keretében, TIOP-1.1.1-07/1-2008-
0196 azonosítószámon az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott
támogatás összege 16.076.000 Ft, mely a projekt elszámolható költségeinek 100%-a.

Onga Nagyközség Önkormányzata
Cím: 3562 Onga, Rózsa utca 18.
E-mail: onga@onga.hu
www.onga.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Onga Nagyközség
Önkormányzata nagyszabású intézményfejlesztést hajthatott végre.
A „Digitális kompetencia-fejlesztés infrastrukturális feltételeinek

oktatási eszközök kerültek elhelyezésre. Az új digitális világgal új
pedagógiai környezet is várja a tanulókat.

A projekt az Európai Unió és a Magyar
Állam társfinanszírozásával valósul meg.
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Gyermekorvos rendelési idejének és a 
védőnői csecsemő tanácsadás idejének 

változása
2011. szeptember 5-től a gyermekorvosi 
rendelés ideje megváltozott:

Onga, gyermekorvosi rendelő:
Hétfő, szerda, péntek délelőtt 8–11 óráig.
Kedd, csütörtök délután 14–17 óráig. 

Ócsanáloson: kedd 13:15–13:45-ig.
Csecsemő tanácsadások időpontjai:
Kosnyíderné Vizi Irén – Rózsa u. – 

kedd 11–12.30-ig.
Gál Lászlóné (Zsuzsa) – Arany J. u. – 

szerda 12–13.30-ig.

Tájékoztatás foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásról

A szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló 1993. III. törvény 140/G. 
§ alapján azt az aktív korúak ellátására 
jogosult személyt, akinek 2011. augusz-
tus 31-én bérpótló jogosultsága áll fenn, 
2011. szeptember 1-jétől foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra jogosultnak kell 
tekinteni.

Népszámlálás
A 2009. évi CXXXIX. törvény rendelke-
zései értelmében a Központi Statisztikai 
Hivatal által 2011. október 1. és 2011. ok-
tóber 31. között népszámlálásra kerül sor. 
Ebben az időszakban igazolvánnyal ellá-
tott számlálóbiztosok fogják felkeresni 
településünk lakosságát is. Az adatszol-
gáltatás kötelező! Az adatok kizárólag sta-
tisztikai célra kerülnek felhasználásra. A 
Polgármesteri Hivatal és jegyző asszony 
kéri a lakosságot, hogy segítsék a szám-
lálóbiztosok munkáját és 
a kötelező adatszolgálta-
tásnak tegyenek eleget! 
A népszámlálással kap-
csolatos további informá-
ciót a www.nepszamlalas.
hu internetes oldalon ta-
lálnak.

Közbiztonsági fórum
Július 28-án polgármester 
úr közbiztonsági fórumot 
szervezet, ahol többek 

között jelen volt a rendőrség, a polgárőr-
ség, számos helyi intézmény képviselője 
mellet az önkormányzat és a Polgármes-
teri Hivatal több tagja és munkatársa is. A 
fórumon többek között szó volt a sport-
pálya, a játszótér és a Főtér közterülete-
ken leginkább a kisebbség által megva-
lósuló, egyre gyakoribb randalírozások, 
rongálások, utcai italozások, hangosko-
dások megfékezésének lehetőségeiről, az 
értékeink megőrzéséről, a hatékonyabb 
rendőri, polgárőri és hivatali fellépésről, 
térfigyelő kamerák felvételeinek felhasz-
nálhatóságáról.

- T. L. -

Ünnepélyes átadón (Fotó: T. L.)

Ongai hírfolyam

A táblák megszemlélése (Fotó: K. Gy.)

Bemutató (Fotó: Tírpák Orsolya) Az átadást követő fogadáson (Fotó: K. Gy.)

Az egyik neuralgikus pont: a játszótér (Fotó: Zs. B.)
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Az önkormányzat augusztus 23-
án tartotta soron következő ülé-
sét, alább erről tudósítunk.

Az I. félévi költségvetési beszámoló el-
fogadása és a 2011. évi költségvetéséről 

szóló rendelet módosítása
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete elfogadta a 2011. I. fél-
évi gazdálkodásának értékelését. Az idei 
évi költségvetés kiadási és bevételi főösz-
szegét 44.589 E Ft-tal megemelte. Így a 
módosított kiadási és bevételi főösszeg 
836.867 E Ft-ra változott.

Sport beszámoló elfogadása
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete elfogadta a sportegyesület 
éves tevékenységéről szóló beszámolót.

A művelődési ház és könyvtár tevékeny-
ségéről szóló beszámoló elfogadása

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselőtestülete elfogadta a Csokonai Vi-
téz Mihály Művelődési Ház és Könyv-
tár 2010. évi közművelődési munkájáról 
szóló beszámolót. 

Az óvoda tanuló csoportjainak 
meghatározása

Onga Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete az ongai Bárso-
nyos Napközi Otthonos Óvodában a 
2011/2012. nevelési évben indítható cso-
portjait az óvodai képzésben 6 csoport-
ban határozta meg. Pedagógus létszám 
13 fő, technikai dolgozói létszám 8 fő.

Az általános iskola tanuló csoportjai-
nak meghatározása

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete az ongai általános isko-
lában a 2011/2012. tanévben indítható 
tanulócsoportjait az általános iskolai kép-
zésben az alábbiakban határozta meg: 1–
4. évfolyam (iskolaotthonos osztályok): 
8, 5–8. évfolyam:  9, eltérő tantervű osz-
tályok (összevont): 2. Pedagógus létszám 
38 fő. Technikai dolgozói létszám 15 fő. 

Az alapfokú művészeti oktatásért 
fizetendő térítési díjak

Az önkormányzat az alapfokú művészeti 
oktatásért fizetendő térítési díjak összegét 
a 2011/2012. tanévben a következő ösz-

szegekben határozta meg: zeneművésze-
ti ágban 10.000 Ft, más művészeti ágak-
ban 8000 Ft.

Újra ÖNHIKI
Az önkormányzat újfent pályázatot nyúj-
tott be az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2011. 
évi támogatására.

Folyószámla hitelfelvétel
Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi-
selő-testülete felhatalmazta a polgármes-
tert és a jegyzőt, hogy a Felsőzsolca és Vi-
déke Takarékszövetkezetnél 10.000.000 Ft 
összegű folyószámla hitelfelvétele ügyé-
ben intézkedjen. Az önkormányzat köte-
lezettséget vállalt arra, hogy a hitelt egy 
éven belül visszafizeti. 

Élelmiszer beszerzés tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárás 

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete az élelmiszer beszerzés 
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás ke-
retében – blokkok szerint – az alábbi pá-
lyázók ajánlatát fogadta el:
01 Sertéshús, marhahús, húskészítmény 
– Belovecz és Társa Kft. (3900 Szerencs, 
Dobó u. 32.) – Bruttó: 8.660.425 Ft
02 Baromfihús, húskészítmény, zsiradék, 
mirelit – Belovecz és Társa Kft. (3900 Sze-
rencs, Dobó u. 32.) – Bruttó: 6.034.481 Ft
03 Tejtermékek – Abaújtej KV. (3849 For-
ró, Kakastanya) – Bruttó: 4.519.105 Ft
05 Zöldség, gyümölcs – Gemini Tra-
de Kft. (4400 Nyíregyháza, Debreceni út 
270.) – Bruttó: 4.706.263 Ft
06 Élelmiszerek – Észak-Üvért Zrt. 
(3526 Miskolc, Szeles út 71.) – Bruttó: 
8.512.479 Ft
08 Száraztészta – Észak-Üvért Zrt. 
(3526 Miskolc, Szeles út 71.) – Bruttó: 
1.482.570 Ft
A képviselő-testület felhatalmazást adott 
az eredmény kihirdetésére, a két ered-
ménytelen blokk (04 Pékáru, 07 Cukrász-
sütemények) vonatkozásában a folyama-
tos ellátás biztosítása érdekében 2011. 
december 31-ig a korábbi szerződések 
meghosszabbítását javasolta. Az élelmi-
szer beszerzéssel kapcsolatos aláírási és 
szerződéskötési feladatokkal megbízta 
Madzin Tibor polgármestert.

Az önkormányzati lakások bérletéről 
szóló rendelet módosítása

Az önkormányzat módosította az önkor-
mányzati lakások bérletéről szóló ren-
deletét a gyakori nem fizetések, a fel-
halmozott lakbértartozások behajtása 
érdekében. E szerint a lakásbérlet meg-
szűnik, ha a bérlő lakbérfizetési kötele-
zettségének három hónapot meghaladó-
an nem tesz eleget.

Nádas utca térségének 
csapadékvíz elvezetése

Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Nádas utca térsé-
ge csapadékvíz elvezetés vízjogi létesíté-
si engedélyezési terv készítésére vonat-
kozó előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta. Az önkormányzat 
képviselő-testülete a Transdowell Zrt.-
vel a tárgyalásokat megszünteti, a meg-
küldött tervezői szerződés-tervezetet az 
irreálisan magas árak miatt nem írta alá. 
Az önkormányzat a KEVITERV PLUSZ 
Kft. tervezői szerződés-tervezetben aján-
lott 625.000 Ft összegben a feltételeket el-
fogadta, és felhatalmazta a polgármestert 
arra, hogy a szerződés-tervezetet írja alá.

SZMSZ módosítása
Az önkormányzat módosította a helyi 
SZMSZ-t, ami alapján – többek között 
– az önkormányzati ülésekről készült 
hanganyag egyáltalán nem selejtezhető. 

Egyéb kérdések
Az ülésen szó volt még a belvíz elveze-
tés lehetséges megoldásáról, a felújított 
ócsanálosi közösségi ház kihasználatlan-
ságáról, a cigánytelepi telepbejárások ta-
pasztalatairól, a 3. számú főút bővítése 
miatt 18 m²-nyi önkormányzati földte-
rület eladásáról, a közterület felügyelők 
munkájának átszervezéséről, a közhasz-
nú munkások hatékonynak alig nevez-
hető munkájáról, a bányáknál lefolytatott 
földkitermelés engedélyeiről, iparűzé-
si adó fizetéséről, a közbiztonsági fórum 
tapasztalatairól, az ócsanálosi gátpályá-
zatról, a műfüves labdarúgó pálya hasz-
nosításáról, rendjének kialakításáról, a 
Vermek mögötti földterület engedélye-
zett kaszálásáról, a Pénzügyi Bizottság 
belső vizsgálatáról (a felvetődött fonto-
sabb kérdésekre a következő számunk-
ban visszatérünk - szerk. -).

- T. L. -

Önkormányzati ülésről
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A májusi számunktól a Szociális Szolgáltató Központ 
egyes alapszolgáltatásaival, alapfeladataival kezd-
tük megismertetni az olvasókat, hisz sokan még min-
dig nincsenek tisztában a nagyközség legifjabb in-
tézményében folyó sokszínű tevékenységgel. E havi 
számunkban elérkeztünk a bemutató cikksorozatunk 
utolsó fejezetéhez.

Családsegítés
Az ellátást Onga gesztorságával Onga és Arnót település 

közigazgatási területén látjuk el.
A társulás területén élő szociális és mentálhigiénés problé-

mák miatt veszélyeztetett emberek, családok életvezetési ké-
pességének megőrzése, megelőzése, valamint a krízishelyzet 
megszüntetésének elősegítése.

A szolgáltatást igénybe vevők száma nem és korcsoport sze-
rint:

Nem Év
6 éves 
és fiata-
labb

7–13 14–17 18–34 35–49 50–61
62 éves 
és idő-
sebb

Össze-
sen

Férfi
2009 - - - 89 73 37 3 202
2010 - 5 3 112 112 17 9 258

Nő
2009 - - - 30 59 32 8 129
2010 - 7 5 171 178 21 23 405

Össz. 2009 - - - 119 132 69 11 331
2010 - 12 8 283 290 38 32 663

A családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma Ongán:

Nem Év
6 éves 
és fiata-
labb

7–13 14–
17

18–
34

35–
49

50–
61

62 éves 
és idő-
sebb

Össze-
sen

Férfi
2009 - - - 61 41 20 2 124
2010 - 5 3 73 113 9 13 216

Nő
2009 - - - 18 41 26 4 89
2010 - 7 5 159 116 19 18 324

Össz. 2009 - - - 79 82 46 6 213
2010 - 12 8 232 229 28 31 540

A szolgáltatást igénybe vevők száma gazdasági aktivitás sze-
rint:

Gazdasági aktivitás 2009 2010
Aktív kereső 53 241
Álláskereső 217 309
Inaktív kereső 61 93
ebből: nyugdíjas 11 32
Eltartott 20
ebből: gyermek és fiatalkorú (0–17 éves) - 20
Összesen 331 663

A szolgáltatást igénybe vevők száma a család összetétele 
szerint:

Családi összetétel 2009 2010
Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 18 év alatti 
gyermek(ek)kel 215 290

Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők gyermek nélkül 21 159
Egy szülő 18 év alatti gyermek(ek)kel 33 121
Egyedül élő 62 93
Egyéb - -
Összesen 331 663

A szolgáltatást igénybe vevők száma legmagasabb iskolai 
végzettség szerint:

Iskolai végzettség 2009 2010
Tanköteles kornál fiatalabb - -
Ált. isk. 8 osztályánál kevesebb 49 99
Ált. isk. 8 osztálya 178 276
Ált. isk. 10 osztálya 1 21
Befejezett szakmunkásképző iskola, szakiskola 101 212
Befejezett szakközépiskola 2 29
Befejezett gimnázium - 13
Felsőfokú iskola - 3
Összesen 331 663

Ellátottak számára vonatkozó adatok:

Ellátotti adatok 2009 2010 2010 
Arnót

2010 
Onga

Tárgyévben a szolgálatnál megfordult régi kliensek száma 259 521 121 400
Tárgyévben a szolgálatnál megfordult új kliensek száma 72 142 31 111
Összesen 331 663 152 511

Forgalom a forgalmi napló alapján: Onga:1252, Arnót: 301, 
összesen 1553.

Ongán a családsegítői és gyermekjóléti feladatokat egy épü-
letben látjuk el. A családsegítés rendelkezésére összesen 5 helyi-
ség áll (interjúszoba, iroda, váróhelyiség, raktár és vizesblokk). 
Számítógép és telefon használatra közvetlenül lehetőség van. In-
ternet és fax a Szociális Szolgáltató Központ székhelyén van.

Az elmúlt évben a legsűrűbben előforduló problémák a csa-
ládok életében az anyagi nehézségek. A létfenntartást veszé-
lyeztető helyzeten keresztül a gáz- és áramszámlák fizetésével 
kapcsolatos nehézségekig előfordulásán keresztül. Sajnos álta-
lánosságban elmondható, hogy egészen a kikapcsolásig várnak 
ügyfeleink, és a felszólítást követően keresnek meg bennünket. 

Folyamatos a szolgálatnál a használt, de még jó állapotban 
lévő ruhaneműk gyűjtése. Rendszeresen segítjük ruhaadomá-
nyokkal az arra rászoruló családokat, igénylik is ezt a segítséget.

A családsegítő szolgálat tevékenysége körében közreműkö-
dik az igénylő családi gondjainak rendezésében, életvitelét hát-
rányosan befolyásoló okok feltárásában, illetve megszüntetésé-
ben, mentális problémák megoldásában. 

A családsegítő szolgálat feladatai közé tartozik: 
– tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és társada-

lombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzáju-
tás módjáról, 

– szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt, 
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– segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi ügyek vitelében,

– meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség sze-
rint intézkedik annak orvoslása érdekében,

– családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, 
működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását.

Mivel a családsegítés önkéntes alapon működik, senkit nem 
kötelezhetünk az igénybe vételére. Amennyiben egy ügyfél 
legalább három alkalommal ugyanazon ügyben, problémával 
megjelenik, felajánljuk a családgondozást, és együttműködési 
megállapodást kötünk. A megállapodásban határidőkkel meg-
határozzuk az ügyfél és a családgondozó feladatait határidők-
kel. Rendszeres családlátogatást végzünk az együttműködési 
megállapodással gondozásba vett ügyfeleink körében.

A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái (halmozott 
adat):

Probléma típusa 2009 2010 2010 
Arnót

2010 
Onga

Életviteli 139 371 49 322
Családi-kapcsolati 199 39 2 37
Családon belüli bántalmazás - - - -
Lelki-mentális 13 58 11 47
Gyremeknevelési 67 12 3 9
Anyagi 33 313 62 251
Foglalkoztatással kapcsolatos 321 462 109 353
Egészségkárosodás 
következménye 4 2 - 2

Ügyintézéshez segítségkérés 253 191 37 154
Információkérés - 105 28 77
Összesen (éves forgalom) 1029 1553 301 1252
Összesből több probléma 
együttes előfordulása 442 429

Összesből krízishelyzet 1 -

A feladatot 1 fő családgondozó látja el az intézmény-
vezető irányításával, aki szociálpedagógus.

Gyermekjóléti szolgálat
A Gyermekjóléti szolgálat feladata a működés terüle-

tén élő gyerekek, családok szociális és mentális szükség-
leteinek felkutatása, közvetítése és célkitűzéseinek meg-
felelően a megoldás elősegítése, a preventív lehetőségek 
kidolgozása, működése, a családok összetartó erejének 
megőrzése, támogatása, az átmenetileg sérült vagy hi-
ányzó családi funkciók helyreállításának elősegítése.

A gyermekjóléti szolgálat esetében 2010-ben az eset-
szám és forgalomszám:

Település Esetszám
Onga 101
Arnót 56
Összesen: 157

ONGA Alap Védelem Átmeneti 
nevelt

Tartós 
nevelt Összesen

Fiú 0-2 éves 1 1 0 0 2
3-5 éves 0 0 3 0 3
6-13 éves 10 3 3 0 16
14-17 éves 19 11 0 0 30

Összesen: 30 15 6 0 51
Lány 0-2 éves 1 3 1 0 5

3-5 éves 0 2 1 0 3
6-13 éves 17 3 1 0 21
14-17 éves 13 6 2 0 21

Összesen: 31 14 5 0 50

A gyermekjóléti szolgálat feladatai különösen:
– figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális 

helyzetét,
– folyamatosan biztosítja a gyermekek jogairól, a részükre 

biztosított támogatásokról való tájékoztatást, elősegíti az ezek-
hez való hozzájutást,

– a védelembe vett gyermekek gondozási nevelési tervét el-
készíti, 

– az önkormányzat gyermekvédelmi rendeletét folyamato-
san figyelemmel kíséri, új ellátások bevezetését kezdeményezi,

– felkérésre környezettanulmányt készít, illetve az örökbe 
fogadni szándékozók körülményeit megvizsgálja,

– feladata a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése,
– a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése.
A gyermekjóléti szolgálat feladata összegyűjteni a településen 

a gyermekekkel kapcsolatos információkat, tájékoztatást nyújta-
ni a gyermekeket érintő szolgáltatásokról, segíteni őket érdekeik 
érvényesítésében, együttműködve a család tagjaival folyamatos 
családgondozói támogatást nyújtani ahhoz, hogy a gyermekek 
otthoni környezetben kiegyensúlyozottan nevelkedhessenek.

Szükség esetén kötelességünk hatósági beavatkozást kezde-
ményezni, amennyiben más lehetőség nincs a gyermek védel-
me érdekében. A védelembe vett gyermek esetén – kirendelt 
családgondozóként – alapvetően a szociális munka eszközeivel 
segítjük a családokat, gyermeket a veszélyeztetettség körülmé-
nyeinek elhárításában. E mellett a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését a családdal való kapcsolattartással, a változás-
ra való motiválással segítjük.

A gyermekvédelmi alapellátás tekintetében a statisztikák is 
azt mutatják, hogy a legtöbb esetben a nem megfelelő családi 
életvitel, majd az anyagi okok és családi konfliktusok miatt ke-
rülnek kapcsolatba a kliensek a szolgálattal, a legtöbb esetben 
azonban halmozottan jelentkeznek a problémák.

Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma tí-
pusa és az ellátott gyermekek száma szerint:

Probléma típusa

Kezelt 
problémák 
száma (hal-
mozott)

Ellátott 
gyermekek 
száma

Anyagi 2077 329
Gyermeknevelési 540 45
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 144 12
Magatartászavar, teljesítményzavar 226 20
Családi konfliktus (szülők egymás közt, szülők-gyermek közt) 240 30
Szülők vagy a család életvitele 341 29
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Probléma típusa

Kezelt 
problémák 
száma (hal-
mozott)

Ellátott 
gyermekek 
száma

Szülői elhanyagolás 96 12
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki) 4 1
Fogyatékosság, retardáció 38 9
Szenvedélybetegségek 22 5
Összesen 3728 492

A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek adatai:

Megnevezés Szakmai tevékenységek 
száma (halmozott adat)

Ellátott gyermekek 
száma

Információnyújtás 556 265
Segítő beszélgetés 432 146
Tanácsadás 438 146
Hivatalos ügyekben való közreműködés 73 48
Családlátogatás 969 146
Közvetítés más szolgáltatásba 182 65
Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 11 11
Felülvizsgálati 
tárgyaláson való 
részvétel

Átmeneti és tartós nevelésbe vétel - 1

Védelembe vétel - 46

Elhelyezési értekezleten, ill. tárgyaláson való részvétel - -
Pszichológiai tanácsadás - -
Jogi tanácsadás - -
Fejlesztőpedagógusi ellátás - -
Konfliktuskezelés 42 10
Szakmaközi megbeszélés 6
Esetkonferencia 14 14
Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés - -
Adományozás 1881 281
Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása 12 3
Összesen 4616 1182

A feladatot Ongán 2 fő családgondozó látta el, akik szakkép-
zettek – 1 fő szociális munkás, 1 fő szociálpedagógus. Arnóton 
1 fő családgondozó, szakképzettség megszerzése folyamatban.

Változások a családi pótlék esetében
A családi pótlék kétféle támogatás, a nevelési ellátás és az 

iskoláztatási támogatás összefoglaló elnevezése. A nevelési el-
látás azon gyermekek után jár, akik még nem tankötelesek, a 
tankötelessé válás évének október 31-éig. Nevelési ellátás jár 
továbbá azon nagykorú, tartósan beteg, súlyos fogyatékosság-
gal élő személynek, aki közoktatási intézményben már nem 
folytat tanulmányokat. Az iskoláztatási támogatás a tanköteles 
gyermekre tekintettel jár, valamint a tankötelezettség megszű-
nését követően arra a személyre tekintettel is, aki közoktatá-
si intézményben folytat tanulmányokat. Utóbbi esetben annak 
a tanévnek a végéig jár az iskoláztatási támogatás, amelyben a 
tanuló a 20. életévét, sajátos nevelési igényű, de fogyatékossági 
támogatásra nem jogosult tanuló esetében a 23. életévét betöl-
ti. A módosítás a családi pótlék összegét nem érinti.

A kormány azon családok esetében, ahol a szülők tanköte-
lezettségből fakadó feladataikat nem teljesítik, 2010. augusztus 
30-ai hatállyal megteremtette az iskoláztatási támogatás felfüg-
gesztésének lehetőségét. A szankció lehetősége ráirányította a 
figyelmet egy olyan súlyos problémára, melyet korábban sokan 
közönnyel szemléltek. 

A szabályozás értelmében, ha a diák nem teljesíti tankötele-
zettségét és összegyűlik 10 igazolatlan órája, a jegyzői gyámha-
tóság első lépésként – az iskola jelzése nyomán – figyelmezte-
ti a szülőt arra, hogy a tankötelezettség további nem teljesítése 
a gyermek védelembevételét, és ezzel egyidejűleg az iskolázta-
tási támogatás felfüggesztését vonhatja maga után. Amennyi-
ben a gyermek továbbra sem teljesíti tankötelezettségét és 50 
igazolatlan órája összegyűlik, a jegyzői gyámhatóság – az isko-
la jelzése alapján – felfüggeszti az iskoláztatási támogatást. A 

jegyzői gyámhatóságnak e körben mér-
legelési lehetősége nincsen. Az 50 iga-
zolatlan óra automatikusan az iskoláz-
tatási támogatás felfüggesztésével jár.

Az iskoláztatási támogatás felfüg-
gesztése határozatlan időre történik. 
Legalább háromhavonként (3 tanítási 
hónapot magában foglaló időszakon-
ként) azonban a jegyzői gyámhatóság-
nak felül kell vizsgálnia, hogy tovább-
ra is indokolt-e a felfüggesztés, azaz a 
gyermek helyzete rendeződött-e, tel-
jesíti-e tankötelezettségét. A jegyzői 
gyámhatóság csak akkor szüntetheti 
meg a felfüggesztést, ha a felülvizsgálat-
tal érintett időszakban a gyermek a tan-
kötelezettségét teljesítette. 

Az iskoláztatási támogatás felfüg-
gesztésének ideje alatt a Magyar Állam-
kincstár a támogatást nem a szülők-
nek, hanem a települési önkormányzat 
részére nyitott családtámogatási folyó-
számlára utalja át. A felfüggesztés meg-
szüntetésekor az összegyűlt iskoláztatási 

támogatást – az eseti gondnok közreműködésével – természet-
ben kapja meg a gyermek, a felfüggesztés időtartamával meg-
egyező számú hónapra elosztva. A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek esetében a felfüggesztés 
időtartama alatt az iskoláztatási támogatás teljes összegét ter-
mészetben kell nyújtani.

A gyerekek, az idősek, a fogyatékosok fontos részei életünk-
nek és ezt érezniük is kell, hiszen gyermekeink, unokáink, szü-
leink, nagyszüleink mosolya és gondoskodása rengeteg erőt 
sugároz felénk, az ő kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen 
kincs számunkra. 

- Hadházi Ferencné intézményvezető -

A központi és a családsegítő épülete (Fotó: Zs. B.)


