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Utcanevek módosítása
Tavaly novemberben fogadta el a 
parlament azt a törvényt, mely töb-
bek között kötelezte az önkormány-
zatokat a kommunista időkből meg-
maradt önkényuralomhoz köthető 
elnevezéssel bíró közterületek, ut-
canevek megváltoztatására.
Nem szerepelhet cég, civil szerve-
zet, sajtótermék elnevezésében, 
közintézmény vagy közterület sem 
viselheti olyan személy nevét, aki 
a XX. századi önkényuralmi politi-
kai rendszerek megalapozásában, 
kiépítésében vagy fenntartásában 
vezető szerepet töltött be. Az erről 
szóló törvény kétharmados többsé-
get igénylő rendelkezéseit 264 igen 
szavazattal, 33 nem ellenében fo-
gadta el az országgyűlés. A változ-
tatások határideje a közterületi el-
nevezéseknél 2013. január 1. volt.

Az önkormányzat decemberi ülésén 
megtárgyalta a kérdést, és hét utca ne-
vét változtatta meg 2013. január 1. nap-
jával. Egyes utcanevek megváltoztatására 
a képviselő-testület (pl. Ságvári) már ko-
rábban is tett kísérletet, de látva a lakos-
sági ellenállást, azoktól részben visszako-
zott. Most azonban 
nem volt mérlegelési 
lehetősége az önkor-
mányzatnak. 

A változásnak te-
hát hét utca esett ál-
dozatul, melyek a 
következő új elneve-
zéseket kapták: 

Ságvári utca he-
lyett Görgey Artúr 
utca.

Rózsa Ferenc utca 
helyett Puskás Fe-
renc utca.

Felszabadulás utca helyett Sport utca.
Oprendek Sándor utca helyett Deák 

Ferenc utca.
Mező Imre utca helyett Vasút utca.
Sallai utca helyett Klapka György utca.
Dobi István utca helyett Dobó István 

utca.
A törvény alapján a helységnév, postai 

irányítószám, közterület elnevezés, közte-
rület jelleg változása vagy területszervezési 
eljárásban hozott döntés miatt költözéssel 
nem járó lakcímváltozás esetén a címvál-
tozásnak megfelelő személyi azonosítóról 
és lakcímről szóló hatósági igazolványt a 
címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási 
hely szerint illetékes járási hivatal hivatal-
ból állítja ki és kézbesíti a polgár részére.

Cégek, vállalkozások esetében a vál-
tozást illeték és közzétételi költségtérítés 
megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cég-
bíróságnak, ha az állami vagy önkormány-
zati döntés alapján a cég székhelyének (te-
lephelyének, fióktelepének) más megye 
illetékességi területéhez csatolására vagy a 
cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utca-
név, illetve házszám változására vonatko-
zik. A cég a változást 180 napon belül kö-
teles bejelenteni a bíróságnak.

- T. L. -

A Felszabadulás, január 1-től Sport utca (Fotó: Tirpák Orsolya)
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December 11-én került sor a szokásos 
évi közmeghallgatásra településün-
kön. Ongán a művelődési házban 17, 
míg Ócsanáloson a közösségi házban 
19 órától tehették fel településünk 
elöljáróinak kérdéseiket, észrevéte-
leiket a lakosok. Ongán ez a szoká-
soknak megfelelően rövidebb ideig 
tartott, míg Ócsanáloson egy kicsit fe-
szültebb hangulatban zajlott a meg-
hallgatás, és hosszabban válaszolt 
polgármester úr és jegyző asszony a 
felvetett kérdésekre.
A közmeghallgatáson a polgármes-
teri tájékoztatót az Ongai Kulturális 
Egyesület által készített fotómontázs-
ból készült film illusztrálta, a hagyo-
mányoknak megfelelően az idén is 
kézzelfoghatóvá, láthatóvá téve az el-
múlt egy év legfontosabb történéseit. 
A filmet újságunk hasábjain most sem 
tudjuk közzétenni, de a fotókhoz kap-
csolódó szöveg megismerése minden 
érdeklődő számára az alábbiakban 
hozzáférhető.

TISZTELT ONGAI, ÓCSANÁLOSI ÉS 
ONGAÚJFALUI LAKOSOK! 

A következő néhány percben képes be-
számolót láthatnak és hallhatnak képvise-
lő-testületünk, önkormányzatunk 2012. évi 
tevékenységéről, munkájáról, településünk 
fejlesztéséről, elért eredményeinkről, gondja-
inkról, terveinkről.

INFRASTRUKTÚRA TERÜLETÉN:
A településrekonstrukció az árvíz sújtot-

ta településeken tárgyú projekt keretében sor 
kerül az árvízi káreseménnyel érintett önkor-
mányzati tulajdonú közutak helyreállításá-
ra, fejlesztésére, az érintett utak mellett csa-
padékvíz elvezető csatornák kiépítésére, közel 
74 millió forint értékben.

A 94 millió forint összköltségű, kisléptékű 
településfejlesztési pályázatunk is sikerrel járt, 
így Onga legújabb településrészén négy utca: a 
Csokonai, a Mészáros Lázár utak egy részének 
szilárd burkolattal történő ellátása valamint a 
Nádas és Kölcsey utcák útburkolatának felújí-
tása, és a hozzá tartozó járdák megépítése va-
lósul meg, tervszerint jövő év elejére.

2012 nyarán és őszén teljes felújításra ke-
rült a településünk belterületét is érintő, 
3701-es jelű, Onga–Szikszó összekötő út (a 
sorompótól egészen a M3-as útig terjedő kö-
zel 6 km-es útszakasz). A burkolat felújítás és-
megerősítés mellett megújultak a buszmeg-
állók, a szakemberek kiszélesítették az úton 
található hidat, rendezték és kitisztították az 
árkokat, átereszeket, valamint helyreállították 
az útszelvényeket is. Ez a felújítás már évek 
óta húzódott a szinte állandósulni látszó vis 
maior helyzetek miatt. 

A lakosság kérésének megfelelően a Rákó-
czi utcán fekvő rendőröket helyeztünk el, to-

vábbi igények esetén a veszélyes belterületi 
útszakaszokon a fejlesztést folytatjuk.

A főtéren forgalomszabályozásokra fog 
sor kerülni: úgymint körforgalom kialakítása, 
buszmegálló áthelyezése.

FOGLALKOZTATÁS TERÜLETÉN:
Nagyközségünkben, mind a mai napig az 

önkormányzat a legnagyobb munkaadó. Az 
önkormányzat költségvetési szerveinél 18 
fő köztisztviselő, 99 fő közalkalmazott, 6 fő 
munka törvénykönyve szerint foglalkozta-
tott munkavállaló áll alkalmazásban. 143 főt 
nem állandó jelleggel, különböző időtarta-
mig, mint közfoglalkoztatottat alkalmazunk, 
mely létszámból 80 fő a START munkaprog-
ram keretében került foglalkoztatásra. Mun-
kájuk eredménye: közterületeink rendezettsé-
ge, tisztasága, szépsége.

Az értékteremtő közfoglalkoztatás szín-
tere tovább bővül az önkormányzati felzár-
kóztatást célzó pályázat segítségével, melynek 
keretében a települési utak minőségének ja-
vításához, kátyúzásához szükséges eszközök 
beszerzése valósul meg.

EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 
TERÜLETÉN:

Az I. számú Arany János utcai orvosi ren-
delő egészségházzá történő átalakítására 
2012. év végén pályázatot kívánunk benyúj-
tani. A jelenlegi háziorvosi és gyermekorvo-
si ellátás, valamint a várandós-tanácsadás és 
a védőnői szolgálat egy épületben kerül elhe-
lyezésre. Időben elkülönítetten nőgyógyásza-
ti szakrendelésre is lehetőség nyílik. Az épület 
felső szintjére kislabor, ultrahang, valamint 
betegirányító központ, házi beteggondozó és 
mentálhigiéniás tanácsadó kerül. Mindezek 
mellett a tetőtérben fizikoterápia, masszázs 

és csoportos gyógytorna igénybevételére nyí-
lik lehetőség. 

A Szociális Szolgáltató Központunk integ-
rált szociális és gyermekvédelmi alapszolgál-
tatási feladatokat ellátó intézmény. 

Önkormányzatunk a Szociális Szolgál-
tató Központ intézménye keretében a szoci-
ális alapszolgáltatások körében kötelező és 
önként vállalt feladatokat is ellát. Onga köz-
igazgatási területén a kötelező szociális alap-
szolgáltatási feladatok a következők: szociális 
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 
gyermekjóléti szolgálat, tanyagondnoki szol-
gálat, idősek klubja.

Önként vállalt feladatként a Miskolc Kis-
térség Többcélú Társulás 3. számú Szakmai 
Központjaként intézményünk „Intézmény-
fenntartó Társulás” formájában 18 települést 
érintően biztosítja a szociális alapellátások 
széles körét, melyek a következők: családsegí-
tés, melynek ellátási területe 2 település, gyer-
mekjóléti szolgálat, ellátási területe szintén 2 
település, házi segítségnyújtás 11 és jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás 12 településen, tá-
mogató szolgálat működtetése 12 településen, 
Fogyatékosok Nappali Intézményének mű-
ködtetése és szociális intézményen belüli fog-
lalkoztatás ellátása a Miskolci kistérség 40 te-
lepülésén.

Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy 
szociális intézményhálózatunk túlnőtt Onga 
nagyközség ellátási körzetén, és jelentős tér-
ségi-mikrokörzeti feladatokat lát el.

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Ongán című pályázatunkat támogatásra ér-
demesnek minősítették, 96,5 millió forintból 
a Szociális Szolgáltató Központ 2 régi épüle-
tének teljes felújítása valósul meg. Jelen pá-
lyázati forrás elnyerése hozzájárul a min-
den igényt kielégítő, jogszabályi előírásoknak 
megfelelő akadálymentes intézményi környe-
zet kialakításához. 

AZ OKTATÁS TERÜLETÉN:
2012 novemberében „Évszakoktól füg-

getlen mindennapos 
testnevelés órák meg-
tartásához szükséges 
komplex infrastruk-
turális feltételrendszer 
kialakítása az ongai 
Görgey Artúr Általá-
nos Iskolában” cím-
mel 390 millió forint 
összköltségű pályá-
zat benyújtása mellett 
döntött önkormány-
zatunk, melynek cél-
ja az iskola 2. sz. la-
pos tetős épületének 
korszerűsítése, aka-
dálymentesítése. Az 

épület elavult nyílászáró szerkezetei korsze-
rű, műanyag nyílászárókra történő cseréjével 
egyidejűleg a külső homlokzat utólagos hő-
szigetelést kap, továbbá a tetőszerkezet új hő- 
és vízszigetelése is megvalósul. 

Közmeghallgatás 

Polgármesteri tájékoztató (Fotó: Farkas Gábor)



32013. január

Megvalósul továbbá az iskola alkalmassá 
tétele a mindennapos testnevelés bevezetésé-
re, új, akadálymentes tornaterem építésével, 
sporteszközök beszerzésével. Amennyiben a 
projekt támogatást nyer, úgy a meglévő lapos 
tetős, 1980-ban épült általános iskola torna-
terme kiváltásra kerülne egy 30x45 m alapte-
rületű új tornacsarnokkal és az ennek kiszol-
gálásához szükséges tornatermi öltözőkkel, 
edzőteremmel és egyéb helyiségekkel. 

2006. szeptember 1-től Onga nagyközség-
ben gimnáziumi oktatás folyik.

2013. január 1-jétől az óvodák kivételé-
vel állami fenntartásba kerülnek az oktatási 
intézmények. Az állami irányítás, fenntartás 
alapvetően szakmai irányítást jelent, az isko-
lákban az oktatás zavartalanul folyik majd to-
vább a január elsejei fenntartóváltást követő-
en is. Az iskola az állami fenntartás mellett 
is a helyi közösségé marad, mivel továbbra 
is az önkormányzatok lesznek a köznevelés-
hez kapcsolódó ingó és ingatlanvagyon tulaj-
donosai.

A KULTÚRA TERÜLETÉN:
A Csokonai Vitéz Mihály Művelődési Ház 

és Könyvtárban közmegelégedésre működik a 
TELEHÁZ és az eMagyarország pont.

A könyvtárunk ebben az évben is csatla-
kozott az országos „Márai” programhoz, ami-
nek keretén belül összesen 400.000 Ft ér-
tékben vásárolhattunk szak és szépirodalmi 
könyveket és az Országos Könyvtári Napok-
hoz, aminek keretében előadásokat, rendez-
vényeket szerveztünk.

A kultúrház fénytechnikai felszereléssel 
bővül, a 268.000 Ft-os támogatás segítségével 
a színpad megvilágítása újulhat meg.

2012 januárjában az Ongai Kulturális 
Egyesület szervezésében megrendeztük, a III. 
Ongai Regionális Pálinkaversenyt és Feszti-
vált, amely országos hírű rendezvénnyé nőt-
te ki magát.

Ápoljuk hagyományainkat, megrendezzük 
a nőnapot, az Idősek Hetét, az Ongai Kulturá-
lis Napokat és a szüreti felvonulást, 2012-ben 
két alkalommal baba-holmi börze is megren-
dezésre került.

A Szülői Munkaközösség tagjaiból alakult 
felnőtt hagyományőrző tánccsoport szervezé-
sében családi táncház és népi játszóház ren-
dezvényt tartottunk.

Falumúzeumunk filagóriával és külső vi-
zesblokkal bővült.

A Berzsenyi Dániel utcai fasorban a Tri-
anoni emlékmű szomszédságában Csokonai 
Vitéz Mihály mellszobrát kívánjuk felállítani.

A SPORT TERÜLETÉN:
Sportegyesületünk labdarúgó és asztalite-

nisz szakosztálya továbbra is eredményesen 
működik. Folyamatban van a sportpályánk 
teljes rekonstrukciója annak érdekében, 
hogy mind a sportolók, mind a nézők minél 
komfortosabban érezhessék magukat sport-

telepünkön. A sportegyesület sikeresen pá-
lyázott és 2 millió forint TAO-s támogatást 
nyert, melyet eszközvásárlásra kívánnak for-
dítani.

Az önkormányzat a települési sportélet 
fejlesztéséhez, a sportöltöző felújításához, bő-
vítéséhez 17,9 millió forint pályázati támoga-
tást nyert. 

A KÖZBIZTONSÁG TERÜLETÉN:
Településünk a Felsőzsolcai Rendőrőrs il-

letékességi területéhez tartozik, a lakosság 
biztonságérzetének növelése és a jogellenes 
cselekmények visszaszorítása, megelőzése ér-
dekében Ongán, több 
alkalommal fokozott 
ellenőrzést tartanak.

Településünkön 
térfigyelő kamera-
rendszert építettünk 
ki, amely nagymér-
tékben szolgálja a 
bűnmegelőzést és a 
felderítést egyaránt. 

Onga közbizton-
sági helyzetének érté-
kelésekor elengedhe-
tetlen megjegyezni az 
Ongai Polgárőr Egye-
sület eredményes mű-
ködését. A polgárőr-
ség munkáját a pályázati úton nyert járőrautó 
segíti.

NAGYKÖZSÉGÜNK ARCULATA ÉS A 
KÖRNYEZETVÉDELEM TERÜLETÉN:

Folyamatosan gondozzuk, parkosítjuk, 
szépítjük, virágosítjuk nagyközségünk köz-
tereit.

A vidéki örökség megőrzéséhez igény-
be vehető támogatás jogcímén 5 millió 406 
ezer forintot nyert önkormányzatunk Onga 
egyik legfőbb nevezetessége, az országos vé-
delem alatt álló református templom kertjé-
nek felújítására. E projekt során a templom-
kert kialakítása történik meg a jelenlegi fák 
megtartásával, új dísznövények telepítésével. 
Nagyközségünk öt frekventált pontján elhe-
lyezünk egy-egy településünket bemutató 
térképes turisztikai-idegenforgalmi informá-
ciós táblát.

A településünk határában lévő tavak is-
mert horgászvizek, amelyek nemcsak helyi, 
hanem térségi vonzerővel is rendelkeznek.

KEOP pályázatunk keretében – közel 878 
millió forintos támogatással – a jogszabály-
ban meghatározott méretekkel és magassá-
gi biztonsággal kiépített árvízvédelmi mű lé-
tesül az árvizekkel erőteljesen veszélyeztetett 
Ócsanálos településrész belterületének védel-
me érdekében. A projekt megvalósítása 2013. 
év elején kezdődik el. 

A gát megépítésével végleg, vagy legalább-
is hosszú évekre elfelejthetjük az árvízi véde-
kezéssel kapcsolatos anyagi és fizikai terheket 

és a területen élő lakosság életében is bekö-
szönt a várva-várt nyugalom. 

TISZTELT ONGAI, ÓCSANÁLOSI ÉS 
ONGAÚJFALUI LAKOSOK! 

Örömmel jelentem be, hogy a kormány 
történelmi léptékű döntést hozott azzal, hogy 
az ötezres lélekszámnál kisebb települések 
adósságát még idén teljes mértékben átvál-
lalja. Az adósságrendezés célja, hogy az állam 
az önkormányzatok hitelállományának teljes 
vagy részleges átvállalásával gazdasági stabili-
tást biztosítson. Az állam ezzel a lépéssel nem 
csupán az önkormányzatoknak nyújt mentő-

övet, hanem a településeken élő embereknek 
is, hiszen az önkormányzati feladatok ellátá-
sa közvetlenül érinti a lakosság mindennapi 
életét.

Eredményeink túlnyomó többsége a sike-
res pályázati munkának köszönhető. 

A 2012-ben élő, 15 pályázatunkból 10 pá-
lyázat nyert, összesen 1.173.606.000 Ft érték-
ben. Három pályázatunk támogatói döntés-
re vár, ezek értéke 544.800.000 Ft, kettő darab 
pályázatunk sajnos nem volt sikeres, ezek ér-
téke 105.200.000 Ft.  

2012-ben településünk ismételten pályá-
zott a városi címre. Nem vigasztal minket, 
hogy valamennyi pályázó település pályázata 
elutasításra került. A jelenlegi politikának az 
az álláspontja, hogy az önkormányzati és köz-
igazgatási reform megvalósítása után pályáz-
hatunk újra új feltételekkel. 

Természetesen pályázni is fogunk, ehhez 
kérem a lakosság és a Tisztelt Falugyűlés tá-
mogatását. 

Úgy gondolom, hogy az ország helyzete és 
a gazdasági világválság ellenére nagyközsé-
günk fejlődése nem állt meg. Az elmondottak 
alapján bizakodva tekintünk a jövőbe, bízunk 
abba, hogy lakosságunk életkörülményei úgy 
alakulnak, ahogy azt szeretnék, és bízunk ab-
ban is, hogy Onga törekvését a várossá válás 
tekintetében siker koronázza. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

- Madzin Tibor polgármester -

Hozzászólás a közmeghallgatáson (Fotó: Farkas Gábor)
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A képviselő-testület novemberi és 
decemberi ülésén elhangzottak-
ról alább olvashatnak tudósítást.

A november 20. ülésről

A 2012. III. negyedéves gazdálkodásról 
Onga Nagyközség Önkormányzati 

Képviselő-testülete elfogadta az önkor-
mányzat 2012. III. negyedéves gazdálko-
dásáról szóló beszámolót.

2013. évi költségvetési koncepció elfo-
gadása

Onga Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. 
évre szóló költségvetési koncepciót, és 
azt elfogadta. 

Közmeghallgatás anyagának elfogadása
Onga Nagyközség Önkormányzati 

Képviselő-testülete a 2012. évi közmeg-
hallgatás anyagát elfogadta.

Kisléptékű településfejlesztés 
Onga Nagyközség Önkormányzati 

Képviselő-testülete az ÉMOP-3.1.3-11-
2012-0091 azonosító számú „Kisléptékű 
településfejlesztés Onga nagyközségben” 
című projekt keretében megvalósuló be-
ruházás műszaki ellenőri feladatai elvég-
zésére a Kovács Zoltán Mérnökiroda Mű-
szaki Tanácsadó Bt. (3561 Felsőzsolca, 
Kőrösi Csoma Sándor u. 7.) által benyúj-
tott legkedvezőbb ajánlatot fogadta el. 
A vállalási ár: 1.481.000 Ft + 399.870 Ft 
ÁFA = 1.880.870 Ft.

Onga Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testülete a projekt nyilvános-
ságának biztosításával kapcsolatos fel-
adatok elvégzésére a Kroda Pályázati Ta-
nácsadó Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. 
u. 17.) által benyújtott ajánlatot fogadta 

el. A vállalási ár: 393.700 Ft + 106.299 Ft 
ÁFA = 499.999 Ft.

Onga Nagyközség Önkormányza-
ti Képviselő-testülete a kötelező projekt-
szintű könyvvizsgálattal kapcsolatos fel-
adatok elvégzésére a Dr. Viszoki Gábor 
kamarai tag könyvvizsgáló (3535 Mis-
kolc, Tapolcarét u. 2.) által benyújtott 
ajánlatot fogadta el. A vállalási ár: 370.00 
Ft + 99.900 Ft ÁFA = 469.900 Ft.

A projekt támogatási szerződése alap-
ján az elszámolható költségek vonatko-
zásában 95%-os támogatásban részesül. 
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete a 3/2012. (I. 13.) számú 
képviselő-testületi határozatában a meg-
valósításhoz szükséges önerőt a költség-
vetése terhére biztosította.

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Ongán

Onga Nagyközség Önkormányza-
ti Képviselő-testülete az ÉMOP-4.2.1/A-
11-2011-0028 azonosító számú „Szociá-
lis alapszolgáltatások fejlesztése Ongán” 
című projekt megvalósításához kapcso-
lódó közbeszerzési szakértői tevékenység 
elvégzésére a Kroda Pályázati Tanácsadó 
Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.) ál-
tal benyújtott ajánlatot fogadta el. A vál-
lalási ár: 760.000 Ft + 205.200 Ft ÁFA = 
965.200 Ft.

Onga Nagyközség Önkormányza-
ti Képviselő-testülete a projektmenedzs-
menti tevékenység vonatkozásában a 
Kroda Pályázati Tanácsadó Kft. (3527 
Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.) által benyúj-
tott legkedvezőbb ajánlatot fogadta el. 
A vállalási ár: 1.521.000 Ft + 410.670 Ft 
ÁFA = 1.931.670 Ft.

Onga Nagyköz-
ség Önkormányzati 
Képviselő-testülete 
a projekt megvaló-
sításához szükséges 
műszaki ellenőri te-
vékenység elvégzé-
sére a Kovács Zoltán 
Mérnökiroda Mű-
szaki Tanácsadó Bt. 
(3561 Felsőzsolca, 
Kőrösi Csoma Sán-
dor u. 7.) által be-
nyújtott legked-
vezőbb ajánlatot 

fogadta el. A vállalási ár: 1.521.000 Ft + 
410.670 Ft ÁFA = 1.931.670 Ft.

Onga Nagyközség Önkormányza-
ti Képviselő-testülete a projekt nyilvá-
nosságának biztosításával kapcsolatos 
feladatok elvégzésére az Intermezzo Bt. 
(3534 Miskolc, Köztársaság u. 62.) ál-
tal benyújtott ajánlatot fogadta el. A vál-
lalási ár: 760.000 Ft + 205.200 Ft ÁFA = 
965.200 Ft.

Onga Nagyközség Önkormányza-
ti Képviselő-testülete a kötelező pro-
jektszintű könyvvizsgálattal kapcsola-
tos feladatok elvégzésére a Homor József 
egyéni vállalkozó (3530 Miskolc, Petőfi 
u. 2. 2/2) által benyújtott ajánlatot fogad-
ta el. A vállalási ár: 380.000 Ft + 102.600 
Ft ÁFA = 482.600 Ft.

A projekt támogatási szerződése alap-
ján az elszámolható költségek vonatko-
zásában 95%-os támogatásban részesül. 
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete a 2/2012. (I. 9.) számú 
képviselő-testületi határozatában a meg-
valósításhoz szükséges önerőt a költség-
vetése terhére biztosította.

Közúthálózat helyreállítása és fejlesztése
Onga Nagyközség Önkormányza-

ti Képviselő-testülete az ÉMOP-3.1.2/E-
11-2011-0047 azonosító számú „Onga 
Nagyközség belterületi közúthálózatá-
nak helyreállítása és fejlesztése” című 
projekt építési munkáinak műszaki el-
lenőrzési feladatai ellátásra 96/2012. (IX. 
18.) sz. képviselő-testületi határozatával a 
Független Építőmérnök Iroda Kft. (3561 
Felsőzsolca, Bolyai János u. 2.) által be-
nyújtott legkedvezőbb ajánlatot fogadta 
el. A Független Építőmérnök Iroda Kft. 
a feladat ellátás vonatkozásában 2012. 
október 31-én aláírásra került szerződés 
módosítását kezdeményezte a szerző-
dő fél TECHNI-TONN Kft-re (székhely: 
1082 Budapest, Baross u. 82, telephely: 
3561 Felsőzsolca, Ipari Park Bódva út 7.) 
történő módosításával. A változás követ-
keztében a szerződés egyéb feltételei nem 
változnak. Onga Nagyközség Önkor-
mányzati Képviselő-testület hozzájárult a 
megkötött vállalkozási szerződés módo-
sításához. 

2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Onga Nagyközség Önkormányza-

Önkormányzati ülésekről

Szociális szolgáltatások fejlesztése is szóba került (Fotó: Farkas Gábor)
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ti Képviselő-testülete elfogadta az önkor-
mányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét.

Szociális feladatok ellátására gesztor 
önkormányzat

Onga Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete kifejezte azon szán-
dékát, hogy „gesztor önkormányzat-
ként” társulás keretében továbbra is el-
látja az önkormányzati feladatok közül 
a szociális és gyermekjóléti alapellátá-
sok: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, családsegítés, gyer-
mekjóléti szolgálat, támogató szolgálat 
feladatokat, Alsózsolca, Arnót, Berzék, 
Bőcs, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, 
Felsőzsolca, Gesztely, Harsány, 
Hernádkak, Hernádnémeti, Kisgyőr, 
Onga, Répáshuta, Sajóhídvég, Sajólád, 
Sajópálfala és Sajópetri települések bevo-
násával, abban az esetben, ha a 2013. évi 
központi költségvetésről szóló törvény 
szerint annak fedezete központi forrás-
ból biztosított. Továbbá „gesztor önkor-
mányzatként” megfelel a feladatellátás-
hoz, normatíva igényléshez szükséges 
jogszabályi feltételeknek, és 2013. június 
30-ig a szolgáltatást fenntartja.

Társulási tagságával kapcsolatos szán-
déknyilatkozat

Onga Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete kifejezte azon szándé-
kát, hogy nem kíván tagja maradni az át-
alakított Miskolc Kistérség Többcélú Tár-
sulásnak, és abból kiválni szándékozik. 
Tudomásul veszi, hogy a kiválásig min-
den olyan jog megilleti, és minden köte-
lezettség terheli, amit a társulási megálla-
podás tartalmaz. 

Lekötött betét pénzeszköz felszabadítása
Onga Nagyközség Képviselő-testülete 

nyilatkozott arról, hogy a VOLKSBANK 
Zrt.-nél (3525 Miskolc, Városház tér 9.) 
„Onga 2033” elnevezésű kötvénykibo-
csátásból lekötött betétben elhelyezett 
45.733.773.-Ft. összeget felszabadítsa. 
Ezen összeg az önkormányzat futó pá-
lyázatainak önrészét és az önkormányzat 
alulfinanszírozása miatt kialakult súlyos 
likviditási nehézségeit fedezi. A képvise-
lő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a VOLKSBANK Zrt. pénzintézet felé 
a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Kisléptékű településfejlesztés 
Onga Nagyközség Önkormányza-

ti Képviselő-testülete az ÉMOP-3.1.3-
11-2012-0091 azonosító számú projekt 
megvalósításához kapcsolódó „Kislépté-
kű településfejlesztés Onga nagyközség-
ben” tárgyú közbeszerzési eljárás kereté-
ben a Cser-Komkra Kft. (3786 Hegymeg, 
Kossuth L. u. 1.) ajánlattevő által benyúj-
tott összességében legelőnyösebb ajánla-
tát fogadta el. A vállalási ár: 67.518.995 
Ft + 18.230.129 Ft ÁFA = 85.749.124 Ft. 
A második legkedvezőbb ajánlatot a Bor-
sod-Bau 2000 Kft. (3780 Edelény, Tompa 
Mihály út 0345/33. hrsz.) tette, az ellen-
szolgáltatás összege: 69.281.893 Ft + ÁFA 
= 87.988.004 Ft.

A projekt támogatási szerződése alap-
ján az elszámolható költségek vonatko-
zásában 95%-os támogatásban részesül. 
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete a 3/2012. (I. 13.) számú 
képviselő-testületi határozatában a meg-
valósításhoz szükséges önerőt a költség-
vetése terhére biztosította.

Iskolaszék tagjának delegálása
Onga Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Görgey Artúr Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény Iskolaszékének tagjává 
az önkormányzat képviselő-testületéből 
Rózsa László képviselőt delegálta 2012. 
november 20-tól.

Sportegyesület támogatási összegének 
kiegészítése

Onga Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testülete az Onga Nagyközsé-
gi Sport Egyesület 2012. évi támogatását 
1,2 millió forinttal kiegészítette.

December 11. ülésről  

A köztisztviselői teljesítménykövetel-
mények

A köztisztviselői teljesítménykövetel-
mények alapját képező célokat az alábbiak 
szerint állapította meg az önkormányzat:

– Képviselő-testületi ülések szakmai, 
igazgatási és jogi előkészítése, a lebonyo-
lítás feltételeinek biztosítása.

– A polgármester, illetőleg a jegyző 
feladat- és hatáskörébe tartozó önkor-
mányzati és államigazgatási ügyek előké-
szítése.

– A Kttv.- ből eredő feladatok ellátása.
– Az önkormányzat gazdálkodására 

vonatkozó rendelkezések maradéktalan 
betartása.

– Onga Nagyközség Önkormányza-
ta fizetési kötelezettségeinek rendszeres, 
határidőben történő teljesítése, a költség-
vetés pénzügyi egyensúlyának biztosítá-
sához szükséges feladatok ellátása.

Esélyegyenlőségi program elfogadása
Onga Nagyközség Önkormányza-

ti Képviselő-testülete Onga nagyközség 
esélyegyenlőségi programját megtárgyal-
ta és elfogadta.

Földterületek, ingatlanok haszonbérbe-
adása 

Onga Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testülete Farkas László, Onga, 
Munkácsy M. u. 18. szám alatti lakos ré-
szére az 1/1 arányban az önkormányzat 
tulajdonát képező földterületeket adott 
bérbe 20 évre: szántó 60.-Ft/Ak/év, lege-
lő 30.-Ft/Ak/év, erdő 100.-Ft/Ak/év, ha-
szonbérleti díjért 2033.12.31-ig.

Rendeletetek hatályon kívül helyezése
A törvényi változásoknak megfelelően 

az önkormányzat az állattartási rendele-
tét és a tiltott, közösségellenes magatar-

tások szabályozásával érintett egyes helyi 
önkormányzati rendeletet hatályon kívül 
helyezte.

Iskola átadása
Onga Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete az Nkt. 74. § (4) be-
kezdésében foglaltak alapján az önkor-

Tavasz folyamán megújul a Csokonai 
utca burkolata (Fotó: Pénzeli Tímea)
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mányzat rendelkezésére álló saját és 
átengedett bevételek terhére a saját tu-
lajdonában álló – az állami intézmény-
fenntartó központ által 2013. január 1-
jétől fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló – ingó és 
ingatlan vagyon működését a 229/2012. 
(VIII. 28.) Korm. rendelet alapján be-
nyújtott kérelmét fenntartva vállalta. 
Onga Nagyközség Önkormányzata vál-
lalta, hogy 2013. január 1-je és 2015. au-
gusztus 31-e közötti időszakra 1406 ezer 
Ft/hó összegű hozzájárulást fizet.

Várossá nyilvánítás kezdeményezése
Onga Nagyközség Önkormányzati 

Képviselő-testülete kezdeményezte Onga 
nagyközség várossá nyilvánítását. A kép-
viselő-testület úgy ítélte meg, hogy a vá-
rosi cím használatát fejlettsége indokolja, 
az alapvető feltételekkel rendelkezik. 

Közúthálózat helyreállítása és fejlesztése
Onga Nagyközség Önkormányza-

ti Képviselő-testülete az ÉMOP-3.1.2/E-
11-2011-0047 azonosító számú „Onga 
Nagyközség belterületi közúthálózatának 
helyreállítása és fejlesztése” című projekt 

megvalósításához kapcsolódó kötelező 
projektszintű könyvvizsgálati tevékeny-
ség elvégzésére Bohus Zsolt bejegyzett 
könyvvizsgáló (3533 Miskolc, Árvíz u. 
9.) által benyújtott ajánlatot fogadta el. A 
vállalási ár: 292.500 Ft + 78.975 Ft ÁFA = 
371.475 Ft. A pályázat a projekt támoga-
tási szerződése értelmében az elszámol-
ható költségek vonatkozásában 94,9 %-os 
támogatásban részesül. Onga Nagyköz-
ség Önkormányzati Képviselő-testülete a 
89/2012. (VIII. 21.) számú képviselő-tes-
tületi határozatában a megvalósításhoz 
szükséges önerőt a 
költségvetése terhé-
re biztosította.

Oktatási intéz-
mények fejlesztése

Onga Nagyköz-
ség Önkormányzati 
Képviselő-testülete 
az Észak-Magyar-
országi Operatív 
Program keretében 
kiírt „Oktatási in-
tézmények fejlesz-
tése” ÉMOP-4.3.1/

A-12 program keretében megvalósí-
tandó „Évszakoktól független minden-
napos testnevelés órák megtartásához 
szükséges komplex infrastrukturális fel-
tételrendszer kialakítása az ongai Gör-
gey Artúr Általános Iskolában” pályázat 
benyújtásához szükséges megvalósítha-
tósági tanulmány elkészítésére a Kroda 
Pályázati Tanácsadó Kft. (3527 Miskolc, 
Bajcsy-Zs. u. 17.) által benyújtott ajánla-
tot elfogadta. A vállalási ár: 787.400 Ft + 
212.598 Ft ÁFA = 999.998 Ft.

- T. L. -

Iskolai 
csengőszó

Varázslatos események közepette vár-
ták tanulóink az év legszebb ünnepét. A 
hagyományoknak megfelelően december 
19-én karácsonyi koncerten gyönyör-
ködhettünk iskolánk tanulóinak és neve-
lőinek tehetséges produkcióiban. A mű-
sor változatosan merített a klasszikus és a 
ma divatos darabokból egyaránt. Minden 

szereplő különösen megtisztelve érezhet-
te magát, hiszen a nézőközönség száma 
csúcsot döntött ezen az estén. A prog-
ram felelős szervezője Kerékgyártóné 
Makranczi Ildikó volt.

Iskolánk hagyományaihoz erősen kö-
tődik az ünnepekre és a téli szünetre lel-
kileg felkészítő karácsonyi műsor. A leg-
kisebb felső tagozatosok, az ötödikesek 
karácsonyi műsora magán hordozta az 
ünnep méltóságát. A karácsonyi ünnep-
kör népi hagyományaira épülő dramatur-
gia osztatlan sikert aratott. A szűnni nem 

akaró taps jelezte, 
hogy a szereplők 
sikeresen oldották 
meg a legnehezebb 
feladatokat is. Belső 
szemlélőként sze-
retném kiemelni a 
műsor létrehozása 
körül kialakult ösz-
szefogás erejét. Kö-
szönet illeti meg a 
két ötödik osztá-
lyos osztályfőnököt, 
Baloghné Szászi 

Editet és Szabóné Reszegi Évát a lelkiis-
meretes és minőségi munkájukért.

Iskolánk 2013. január 1-vel állami 
fenntartásba került. Az átadás-átvétel fo-
lyamata még a kezdeti stádiumban van. 
A nagyközségi önkormányzat továbbra is 
felelős gazdája az épületvagyonnak. Az is-
kolában folyó munka továbbra is megha-
tározó jelentőségű településünk fejlődése 
szempontjából. Az általános iskola veze-
tése mindent megtesz annak érdekében, 
hogy az intézményben folyó munka szín-
vonala a megszokott szinten maradjon, 
ill. a lehetőségekhez képest emelkedjék. 
Elkezdődtek a következő tanév előkészí-
tő munkálatai. A 2013–2014-es tanév új-
donságaival elsősorban a versenyképes-
ségünk növelését szeretnénk elérni.

Január a félévi értékelés időszaka. A ta-
nulók január 14-én kapják meg félévi ér-
tesítőiket. A nevelőtestület január 18-án 
értekezlet keretében értékeli az első félév-
ben végzett munka eredményeit. A mű-
vészeti iskola tanszakainak félévi vizsgái-
ra szeretettel várjuk a kedves szülőket!

- Kovács György ig.-Karácsonyi műsor fellépő 5-esei (Fotó: T. L.)

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

Városias jellegű Főtér (Fotó: Buzás Márta)
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Onga Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete az alábbiak-
ban előre tervezett időpontokban, 15 
órai kezdettel tartja üléseit a felsorolt 
napirendi pontok szerint a Polgár-
mesteri Hivatal tanácskozótermében.

2013. január 22.
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal és a Kar-
bantartó Csoport munkájáról.
Előadó: jegyző
Képviselő-testület által hozott határozatok-
ról és azok végrehajtásáról szóló jelentés 
megtárgyalása
Előadó: polgármester
Szociális Bizottság beszámolója éves tevé-
kenységéről
Előadó: Szociális Bizottság elnöke
Polgármester tájékoztatója az előző képvi-
selő-testületi ülés óta történt események-
ről, a tett intézkedésekről
Bejelentések
Kérdések, interpellációk

2013. február 12.
2013. évi költségvetés megtárgyalása
Előadó: jegyző
Adóigazgatási tevékenység értékelése
Előadó: jegyző
Polgármester tájékoztatója az előző képvi-
selő-testületi ülés óta történt események-
ről, a tett intézkedésekről
Bejelentések
Kérdések, interpellációk

2013. március 19.
2012. évi költségvetés módosítása
Előadó: jegyző 
2013. évi költségvetés elfogadása
Előadó: jegyző
Polgármester tájékoztatója az előző képvi-
selő-testületi ülés óta történt események-
ről, a tett intézkedésekről
Bejelentések
Kérdések, interpellációk

2013. április 16.
2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
jelentés megtárgyalása (zárszámadás)
Előadó: jegyző

Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 
működéséről
Előadó: intézményvezető
VIII. Ongai Kulturális Napok megtárgyalása
Előadó: könyvtáros-művelődésszervező
Beszámoló a pályázatok állásáról
Előadó: polgármester
Polgármester tájékoztatója az előző képvi-
selő-testületi ülés óta történt események-
ről, a tett intézkedésekről
Bejelentések
Kérdések, interpellációk

2013. május 14.
Onga nagyközség közbiztonságának helyzete 
Előadó: rendőrkapitányság, Felsőzsolcai 
Rendőrőrs őrsparancsnoka
Ongai Polgárőr Egyesület tájékoztatója éves 
tevékenységéről
Előadó: Ongai Polgárőr Egyesület elnöke 
Ongai Tűzoltó Egyesület tájékoztatója éves 
tevékenységéről
Előadó: Ongai Tűzoltó Egyesület elnöke
Barátság Nyugdíjas Klub tájékoztatója éves 
tevékenységéről
Előadó: klubvezető
Ongai Kulturális Egyesület tájékoztatója
Előadó: Ongai Kulturális Egyesület elnöke
Polgármester tájékoztatója az előző képvi-
selő-testületi ülés óta történt események-
ről, a tett intézkedésekről
Bejelentések
Kérdések, interpellációk

2013. augusztus 13.
2013. I. félévi gazdálkodás értékelése
Előadó: jegyző
Tájékoztató a sportegyesület éves tevé-
kenységéről
Előadó: sportegyesület elnöke
Beszámoló a nagyközség közművelődésé-
ről, tervezett programokról, feladatokról 
Előadó: könyvtáros-művelődésszervező
Polgármester tájékoztatója az előző képvi-
selő-testületi ülés óta történt események-
ről, a tett intézkedésekről
Bejelentések
Kérdések, interpellációk

2013. szeptember 17.
Tájékoztató a község egészségügyi helyze-
téről
Előadó: I–II. körzetek háziorvosai, gyermek-
orvos, fogorvos, I–II. körzet védőnői
Polgármester tájékoztatója az előző képvi-
selő-testületi ülés óta történt események-
ről, a tett intézkedésekről
Bejelentések
Kérdések, interpellációk

2013. október 15.
Beszámoló az óvodai és iskolai nevelő-okta-
tó munkáról
Előadó: óvodavezető, iskolaigazgató
Polgármester tájékoztatója az előző képvi-
selő-testületi ülés óta történt események-
ről, a tett intézkedésekről
Bejelentések
Kérdések, interpellációk

2013. november 12.
2013. III. negyedéves gazdálkodás értékelése
Előadó: jegyző
2014. évi költségvetési koncepció megtár-
gyalása
Előadó: jegyző
Közmeghallgatás anyagának megtárgyalása
Előadó: polgármester
Polgármester tájékoztatója az előző képvi-
selő-testületi ülés óta történt események-
ről, a tett intézkedésekről
Bejelentések
Kérdések, interpellációk

2013. december 10.
2014. évi térítési díjak megállapítása
Előadó: jegyző
2014. évi munkaterv megtárgyalása
Előadó: polgármester és jegyző
Polgármester tájékoztatója az előző képvi-
selő-testületi ülés óta történt események-
ről, a tett intézkedésekről
Bejelentések
Kérdések, interpellációk

KÖZMEGHALLGATÁSOK:
Előre jelzett és meghirdetett időpontok-
ban Ongán a művelődési házban, illetve 
Ócsanáloson a Közösségi Házban. 

Onga régi térképeken
A tavaly augusztusi számunkban elkezdtük a település 1867-es tagosítás utáni térképe egy-egy térképszelvényének, oldalának 

közzétételét. Az eredeti térkép (az egyes szelvények A2-es méretűek) és a hozzá kapcsolódó földkönyv az Ongai Kulturális Egye-
sület tulajdonában van, mely megtekinthető a falumúzeumban.

Eddig a térkép 1–12. illetve a 18. és 20. szelvényét tettük közzé, most a 13–15. szelvény következik (a következő oldalon tekint-
hető meg), mely az Ongáról Ongaújfalu felé vezető, illetve a település és Ócsanálos közötti határterületet mutatja többek között a 
Betegvölggyel és az Alsóerdővel, melyek Darvas Antal és Imre birtokát képezték.  - T. L. - 

Az önkormányzat 2013. évi munkaterve



8 2013. január



92013. január

Tisztelt Ongai Lakosok!
Szeretném megismertetni Önökkel, mit 

is nyújt ez az általam szervezett rendez-
vény, melyet 2012 novembere óta tartok 
az ongai művelődési házban.

Igyekszem minden korosztálynak 
megfelelő elfoglaltságot biztosítani, így 
a legkisebbek szüleikkel az úgynevezett 
PULYA-SAROK-ban találhatnak külön-
böző népi játékokat, melyek nagy része 
természetes anyagból készült, a nagyob-
baknak pedig különféle ügyességi játé-
kokat tanítok, melyeket régen játszottak 
Ongán a gyerekek. A kézműves asztal-
nál mindig az adott jeles naphoz kapcso-
lódó különböző féle tárgyat lehet készí-
teni, itt is figyelembe véve az óvodás és 
iskolás korosztályt. Közben népmesé-
ket, népi mondókákat, népdalokat hall-
gatunk, melyek többször hallva kedvelté 
válhatnak számukra.

Ezután kezdetét veszi a mulatozás, 
melyet a gyermektáncházzal kezdek, ter-
mészetesen a szülők bevonásával, hiszen 
ha a gyermek látja, hogy szülei szívesen 
játszanak, akkor az lehet a legnagyobb 
motiváló erő.

Elsősorban ongai és borsodi népi já-
tékokat tanítok, de más tájegységekkel 
is ismerkedünk. A közös játékok után a 
gyerekek már felszabadultan, önállóan 

keresnek elfoglaltságot maguknak, illet-
ve kedvükre ehetnek, ihatnak a kis kínáló 
asztalnál. Kedves emlék számomra, hogy 
a Márton- napi libazsíros falatkák meny-
nyire ízlettek a gyerekeknek! 

Ezt követően kezdődik a felnőttek 
táncháza, melyen különböző tájegységek 
táncait próbálhatják ki egyszerűbb lépé-
sekkel, mely ott, helyben elsajátítható, és 
együtt táncolva nagyon élvezetes és szó-
rakoztató. Ehhez nem kell más, csak jó-
kedv és jó társaság! Legutóbb már nép-
dalokat is tanultunk együtt, mint régen a 
fonóban.

Azt gondolom, szükség van Ongán 
egy olyan helyre és rendezvényre, ahol 
rendszeresen találkozhatunk egymással, 
gyermekeink összebarátkozhatnak, aho-
gyan mi magunk is. Hiszen itt valóban 
együtt játszunk, beszélgetünk, táncolunk, 
kikapcsolódunk, megismerkedünk azok-
kal a régi játékokkal, hagyományokkal, 
melyeknek régen és ma is közösségfor-
máló ereje volt! A népi játékok az egész 
személyiséget fejlesztik, lélektani és tár-
sadalmi szerepük van. Ezeket szeretném 
közel vinni a családokhoz. A gyerekek 
már most kedvet kaphatnak a néptánc-
hoz, melyet az óvodában, iskolában, ké-
sőbb pedig a hagyományőrző csoportban 
is folytathatnak. Itt szeretném elmondani, 

hogy most már hivatalosan is megalakult 
az Ongai Hagyományőrző Néptánccso-
port, melybe bárki, bármikor bekapcso-
lódhat, ha elég elhivatottnak és ügyesnek 
érzi magát. Már több rendezvényen fel-
léptünk, és további felkéréseink vannak, 
melynek nagyon örülök. Ez is azt mutat-
ja, hogy igény van erre Ongán.

Kiknek javaslom a táncházat? Nos, 
szerintem ez az a hely, mely minden kor-
osztályt összehozhat, tehát kortalan! Idős 
és fiatal egyaránt megtalálhatja benne a 
neki tetszőt. Nem kell ehhez nagy tánc-
tudás, csak jókedv és jó társaság!

A régi világban mindenkinek meg volt 
a maga feladata, így öröklődtek kulturális 
javaink, a gyerekek megismerhették saját 
gyökereiket. Ezek mára elhalványultak, 
ezért tartom fontosnak népi értékeink to-
vábbadását, megmentését. Remélem, so-
kan kihasználják majd ennek lehetőségét 
ezeken a napokon, melynek időpontjait 
szórólapokon teszem közzé.

Az őszi és téli időszakban a művelődé-
si házba, tavasszal és nyáron pedig a fa-
lumúzeum udvarára várom szeretettel a 
játszani, táncolni és énekelni vágyókat!

Végül Lengyel György szavait szeret-
ném idézni: „A népi hagyomány száza-
dokon át fejlődött és ez a fejlődés nem 
állhat meg. A régi tovább él az újban, s az 

új magában hord-
ja a még újabb csí-
ráját.”

Nem utolsó sor-
ban szeretném 
megköszönni a 
családomnak, szü-
leimnek, barátaim-
nak és mindazok-
nak a segítségét, 
akik támogatják el-
képzeléseimet!

- Szabadosné 
Hornyák Anikó -

A nagyközség képviselő-testülete 
2012. decemberi ülésén döntött a 
2013-ra vonatkozó közérdekű díj-
emelésekről, amelyeket alább te-
szünk közzé. A közölt összegek 
2013. január 1-étől érvényesek. A 
részletes rendeletek megtekint-
hetők a Polgármesteri Hivatal-
ban, illetve a nagyközség honlap-
ján: www.onga.hu.

Az oktatási, nevelési intézmények-
ben fizetendő térítési díjak összege

Térítési díj:
- Általános iskolában napközi: 357.-Ft.
- Általános iskolában ebéd: 221.-Ft.
- Óvodákban ebéd: 291.-Ft.
A 2013. január 1-től a fizetendő téríté-

si díj az ÁFA-t nem tartalmazza. Az ok-
tatási és nevelési intézményekben fize-
tendő térítési díjak összegéből az alábbi 
kedvezmények vehetők igénybe:

Az iskolában és óvodában 100%-os té-
rítési díjkedvezményben részesül:

- az az óvodás gyermek, aki rendszeres 

A 2013. évi díjtételek Ongán

TÁNCHÁZ ÉS NÉPI JÁTSZÓHÁZ

A játszóházban (Fotó: Szemán Zita) A novemberi foglalkozáson (Fotó: Gondos Andorné)
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gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményben részesülő 1–8. évfolyamos tanuló.
50%-os kedvezményben részesül:
- az az óvodás, aki 3 vagy több gyer-

mekes családban él, illetve tartós beteg,
- az a 1–8. évfolyamos tanuló, aki 3 vagy 

több gyermekes családban nevelkedik, il-
letve aki tartós betegségben szenved,

- az iskolaotthonos oktatásban része-
sülő tanulók.

A vendég ebéd térítési díj összege: 
660.-Ft + ÁFA. 

Az intézményekben dolgozók részére 
az étkezési térítési díjak mértéke az alábbi-
ak szerint határoztatott meg: alkalmazotti 
ebéd térítési díja: 370.-Ft, napközi konyhai 
alkalmazottak kötelező étkezési térítési díja 
(3 x-i étkezés) maradt 382.-Ft. A térítési díj 
a fizetendő ÁFA-t nem tartalmazza.

Az önkormányzat tulajdonában lévő 
önkormányzati lakások bérleti díjai 
nem változtak

- Az összkomfortos szolgálati lakás 
lakbér mértéke maradt: 220.-Ft/m²/hó.

- A komfortos szolgálati lakás lakbér 
mértéke maradt: 180.-Ft/m²/hó.

- A nem lakás céljára szolgáló helyiség 
esetében a lakbér mértéke maradt: 150.-
Ft/m²/hó.

- A költségalapon meghatározott lak-
bér összege maradt: 530.-Ft/ m²/hó.

A temetőről és a temetkezési tevé-
kenységről 

A fizetendő díj az ÁFA-t nem tartal-
mazza.

- A ravatalozó használati díja: 5040.-Ft.
- A sírmegváltás díja: 12 600.-Ft.
- Egyéb vállalkozók által a temetőben 

végzett – engedélyezett – munkálatok 
idejére fizetendő energia ill. vízdíj sírem-
lékenként: 18 500.-Ft.

- Az egyéb vállalkozók által a temető-
ben végzett – engedélyezett – munkála-
tok idejére fizetendő óvadék: 19 950.-Ft.

- Alapravatalozás díja: 9450.-Ft.
- Egyszemélyes sírhely: 16 500.-Ft.
- Sírfelbontás: 11 000.-Ft.
- Kriptahely: 45 000.-Ft.
- Kriptahely megváltás. 37 800.-Ft.
- A sírtisztítási és sírfelújítási munká-

latok engedélykötelesek lettek, melynek 
díja: 2625.- Ft

Közterület használati díjak nem 
emelkedtek

- A közterületbe benyúló üzlethom-
lokzatok (portál), kirakatszekrény, üzleti 
védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirde-
tő berendezés (fényreklám), cég- és cím-
tábla. 1700.-Ft/év/m²

- Árusító és egyéb fülke: 650.-Ft/m²/hó.
- Gépjárművek, bérkocsik állomáshe-

lye gépkocsinként (járműszerelvényen-
ként): 20 000.-Ft/év/tgk. + szerelvényen-
ként: 25 000.-Ft/év. 

- Építési munkával kapcsolatos építő-
anyagok és törmelékek (lakásépítés, lakó-
épület javítása esetén): 55.-Ft/m²/nap.

- Idényjellegű, alkalmi és mozgóárusí-
tás: 230.-Ft/m2/nap.

- Film és televízió-felvétel: 230.-Ft/m²/
nap.

- Vendéglátó-ipari előkert: 55.-Ft/m²/
hó.

- Mutatványos tevékenység: 450.-Ft/
m²/nap.

- Gázközműre történő rácsatlakozás 
céljából történő közterület-igénybevétel 
egyszeri díja (ingatlanonként): 58 000.-Ft.

Az intézmények helyiségeinek bérle-
ti díja szintén nem változott

A TELEHÁZ szolgáltatási díjai is 
változatlanul maradtak

- Regisztrációs díj: 1500.-Ft/félév.
- Számítógép használat és Internet: in-

gyenes.
- Kölcsönzés: egy alkalommal 6 db 

könyv, ill. 10 db folyóirat kölcsönözhe-
tő 3 hétre, mely indokolt esetben kétszer 
meghosszabbítható.

Térítéses szolgáltatások és díjak:
- Elveszett olvasójegy pótlása: 300.-Ft/

olvasójegy.
- Fénymásolás: A/4 20.- Ft, kétoldalas: 

25 Ft, A/30 Ft, kétoldalas: 40 Ft.

- Nyomtatás Internetről, CD-ROM-
ról: 40.-Ft/oldal.

- Floppy az Internetről történő letöl-
téshez: 150.-Ft/lemez.

- CD az Internetről történő letöltés-
hez: 300.-Ft/lemez.

- Könyvtárközi kölcsönzés: a doku-
mentumot küldő könyvtár által megha-
tározott összeg és a postaköltség.

- Kártérítés: a dokumentum minden-
kori beszerzési értéke vagy ugyanarról a 
kiadásról készült fénymásolat köttetve, 
illetve annak költsége. Végső esetben bí-
rósági eljárást kezdeményez a könyvtár. 

Szemétszállítás díja
A szemétszállítás díjának megállapítása 

kikerült az önkormányzat hatásköréből, az 
2013 januárjától némileg csökkent. 

- 120 literes gyűjtőedény egyszeri ürí-
tésének díja nem változott: 430 Ft/ürítés/
db + ÁFA.

- 60 literes gyűjtőedény egyszeri ürí-
tésének díja csökkent: 215 Ft/ürítés/db + 
ÁFA.

- Szabványtól eltérő, illetve egyébb gyűj-
tőedények (zsák) egyszeri ürítésének díja 

nem változott: 240 Ft/ürítés/db + ÁFA.
- 4 m³-es konténer egyszeri ürítésének 

díja csökkent: 19 000 Ft/ürítés + ÁFA.
- 6m³-es konténer egyszeri ürítésének 

díja csökkent: 29 340 Ft/ürítés + ÁFA.
- Az ürítési díjak tartalmazzák az egy-

szeri lomtalanítás díját.

Ivóvíz és csatornahasználati díjak
Az ivóvíz és a szennyvízcsatorna hasz-

nálati díjának megállapítása szintén kike-
rült az önkormányzat hatásköréből.

- T. L. -

Időtartam művelődési ház nagyterem+ mellékhelyiség (Ft) Előtér (Ft)
0–2 óra 8800 4400
0–4 óra 13 200 6500
0–8 óra 16 500 8500
0–24 óra 22 000 11 000

Esküvő összes helyiséggel: 40 000.-Ft/nap 
Ócsanálos közösségi ház 11 000.-Ft/alkalom
Oktatási intézmények
- általános iskola tornaterme 4000.-Ft/óra 
- oktatási helyiségek 4000.-Ft/óra
- napközi étkezdéje 4500.-Ft/alkalom
- napközi étkezdéje, konyhai szolgáltatással (0–4 óra) 5500.-Ft/alkalom
- napközi esküvőre összes helyiséggel és szolgáltatással 40 000.-Ft/alkalom
- műfüves pálya 5500.-Ft/óra
- sportpálya öltözővel 5500.-Ft/alkalom
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Novemberi számunkban új rova-
tot indítunk, melyben a helyi lab-
darúgó edzőket szeretnénk egy 
kicsit jobban megismertetni a tele-
pülés lakosságával. Ez alkalommal 
Jónyer Gergely Varacskai Istvánt 
kereste fel.

– Mesélj egy picit magadról. Mikor és 
hogyan kerültél a helyi sportegyesület lab-
darúgó szakosztályához?

– Születésem óta Ongán élek, akárcsak 
a szüleim és nagyszüleim. Az általános 
iskolát is itt végeztem el, majd az Avasi 
Gimnáziumban érettségiztem, ahonnan 
a Miskolci Egyetemre felvételiztem. Ott 
kommunikáció és médiatudomány sza-
kon államvizsgáztam és elvégeztem egy 
történelem minort is. Az ongai labda-
rúgás vérkeringésébe 7 éve kerültem be. 
Előbb, mint nem túl tehetséges játékos, 
majd mint utánpótlás edző. 

– Milyen edzői képesítéssel/képesítések-
kel rendelkezel?

– Hat éve végeztem el egy MLSZ „D” 
diplomát, majd 3 évvel később egy UEFA 
„B” licencet. Jelenleg egy sportedzői OKJ-
s képzést végzek. Természetesen szeret-
ném folytatni tanulmányaimat.

– Labdarúgó szakosztályvezetőként és 
edzőként milyen feladataid vannak?

– Mint szakosztályvezető az egyesület 
mindennapos ügyeit intézem. Felügye-
lem a pálya felújítási munkálatait, kitalá-
lom mit, hogyan kellene csinálni. Tartom 
a kapcsolatot a labdarúgó szövetséggel, 
intézem az igazolásokat, pályázatokat ke-
resek, töltök ki. Elvégzem az eszközbe-
szerzést, tartom a kapcsolatot a szurko-
lókkal. Edzőként természetesen tartom 
az edzéseket, irányítom a csapat életét. 
Összeállítom az edzésprogramot, a mér-
kőzésekre kitalálom a taktikát, megszer-
vezem a csapatjátékot. Nagy hangsúlyt 
fektetek a tehetségek felkutatására, kine-
velésére, megszerzésére. Annak vagyok 
a híve, hogy egy edző jó viszonyban le-
gyen a játékosaival, így igyekszem minél 
többet beszélni velük, jobban megismer-
ni őket.

– Milyen edzői stílust, irányvonalat 
képviselsz, mik a céljaid a jövőre nézve 
Onga labdarúgásával kapcsolatban?

– Az az edzői filozófiám, hogy az edző 
csak hibázhat. Ha nyer a csapat, akkor a 
játékosok voltak jók. Ha kikap, akkor az 
edző talált ki rossz taktikát. Nem a játé-
kos hibázik, ha kihagy egy ziccert vagy 

egy bűntetőt, hanem az, aki beállítot-
ta. Ez, ami előre visz, ami arra ösztökél, 
hogy mindig többre és többre törekedjek. 

A játékfelfogásomban a biztos védekezés 
az alapja mindennek. A védelmi eljáráso-
kat maximálisan ki lehet találni, levezet-
ni, begyakorolni. A támadás viszont más. 
Ott sok minden múlik azon, hogy ki tud 
egy váratlant húzni, sok múlik az impro-
vizáción. Természetesen ott is lehet be-
gyakorolni előre kitalált figurációkat, ám 
a legszebb dolgok mindig váratlanul tör-
ténnek, teljesen spontán. Biztos véde-
kezés nélkül viszont ez nem jöhet létre. 
Akinél a labda, az játssza a futballt.

– Hogy ítéled meg a sportegyesület hely-
zetét más megyei egyesületekkel szemben?

– Véleményem 
szerint egyesüle-
tünk előre tudott 
lépni az utóbbi idő-
ben. Sikeresen pá-
lyáztunk TAO-s pá-
lyázaton, szépül a 
sporttelepünk, mű-
ködik az utánpót-
lásképzésünk, egyre 
több igazolt sporto-
lónk van (jelenleg 
128 igazolt labda-
rúgó). Stabil megyei 
I-es csapatunk van, 

akik képesek bravúrokra is. Amivel talán 
el vagyunk maradva az, hogy nem talál-
tunk még egy főszponzort, aki némileg 
le tudná venni az önkormányzat vállá-
ról a terhet, mivel jelenleg csak az önkor-
mányzat szponzorál, amit itt is szeretnék 
megköszönni. Ezen segítség nélkül jelen-
leg nem lenne Ongán labdarúgás!

– Mit tartasz eddigi legnagyobb sport-
sikerednek?

– Szép sikereket értünk el az ifi csapat-
tal. Szereztünk egy ezüst és egy bronzér-
met. A felnőtt csapattal tavaly úgy ma-
radtunk bent, hogy mindenki biztos 
kiesőként kezelt minket. Szóval szeren-
csére akadtak sikerek, ám ezek a sikerek 
inkább a fiúké, mert nélkülük nehéz lett 
volna ezen dolgokat végrehajtani.

– A focin kívül mivel töltöd el a szabad-
idődet?

– „Civilben” a Borsod Volán SE U11-
es korosztályánál is edzősködöm. Szere-
tek horgászni, jelenleg nyúltenyésztéssel 
is foglalkozom. Valamint ha a haverok is 
ráérnek, focizunk egy jót.

– Végül, mit üzennél az ongai szurko-
lóknak?

– Az üzenetem az lenne, hogy azok, 
akik régen megszokott arcok voltak a pá-
lya szélén, jöjjenek ki újra, kóstoljanak 
bele megint a szurkolás ízébe, legyünk 
minél többen, akik hódolnak Ongán 
ezen gyönyörű sportágnak. Akik most 
is kijártak, azokat természetesen tovább-
ra is várjuk, mert az elért sikerek nekik is 
köszönhetők! 

- Jónyer Gergely -

Labdarúgó edzők ember közelben: 
Varacskai István

Utánpótlás sportnapon (Fotó: OKE)

Instrukciót adva (Fotó: Kovács Tamás)



Minden fűtési idényben hallani 
olyan halálesetekről, amelyeket 
régebbi típusú kazán, nem ellen-
őrzött kémény vagy rossz kály-
ha okoz. Hogyan ismerhetjük fel a 
veszélyt és mit tegyünk mérgezés 
gyanúja esetén?

A szén-monoxid (CO) tökéletlen égés-
kor keletkezik, és mivel az oxigénnél 
300-szor erősebben kötődik a hemoglo-
binhoz, súlyos oxigénhiányt okoz a szer-
vezetben, károsítva az agyat, a tüdőt, a 
szívet. Tartós belélegzés esetén akár ha-
lálhoz is vezethet, de gyakran időben el-
kezdett kezelés mellett is maradandó 
károsodást okoz. Azokban a lakások-
ban, ahol kályhával fűtenek, vagy régeb-
bi típusú kazán, konvektor van, fennáll a 
szén-monoxidmérgezés lehetősége.

Veszélyt elsősorban amiatt jelent, hogy 
színtelen, szagtalan, és szén-monoxid ér-
zékelő berendezés nélkül észrevehetet-
len, általában csak a rosszullét figyelmez-
tet a jelenlétére.

Ha mi szenvedünk mérgezést
A mérgezésre kezdetben kábult-

ság, fejfájás, fülzúgás, hányinger, szédü-
lés, zavartság, a bőr kipirulása jellemző. 
Hasonló tüneteket más, kevésbé veszé-
lyes betegség is okozhat, ezért a mérge-
zést szenvedő hajlamos elbagatellizálni a 
problémát. A mérgezés későbbi fázisai-
ban izomgörcsök, hányás, bénulás, majd 
a legsúlyosabb esetekben eszméletvesztés 
és fulladás lép fel.

Bár a tüneteket nehéz felismerni, ha 
szén-monoxid mérgezés szempontjából 
potenciálisan veszélyes helyiségben tar-
tózkodunk (kazánház, fürdőszoba, ga-
rázs), esetleg többször, több családtag-
nál is ugyanott jelentkeznek a panaszok, 
mindenképp gyanakodjunk a mérgezés 

lehetőségére! Ha a fenti tüneteket észlel-
jük, azonnal menjünk szabad levegőre, 
hívjunk segítséget!

Ha környezetünkben történik a mér-
gezés

Mivel nem tudhatjuk, hogy a beléleg-
zett káros anyag milyen erősségű és milyen 
gyakran hoz létre károsodást a szervezet-
ben, ezért mérgezés gyanúja esetén a men-
tőszolgálat értesítése életmentő kötelessé-
günk akkor is, ha az érintett eszméleténél 
van, vagy ha tiltakozik az ellátás ellen.

Ha a beteg mozgásképtelen, el kell távo-
lítanunk a veszélyes helyről, lehetőleg friss 
levegőre. Gázmérgezés esetén azonban 
ugyanolyan fontos a saját magunk védel-
me is, mint az áldozat kimentése. Az újra-
élesztést se kezdjük el a mérgezés helyszí-
nén, mert ezzel a betegen sem segítünk, és 
saját magunkat is veszélybe sodorjuk.

Gázzal telt helyiségben semmiképpen 
se vegyünk levegőt! Lehetőleg csak meg-
felelő védőfelszereléssel lépjünk be, ha ez 
nem megoldható, akkor csak egy léleg-
zetvétellel kibírható ideig tartózkodjunk 
a zárt térben, utána haladéktalanul men-
jünk szabad levegőre. Ebben az esetben a 
mentőket és a tűzoltókat is értesítsük.

Hogy nyugodtan aludhassunk
Az évről-évre bekövetkező halálese-

tek elkerülhetőek lennének a kémények 
rendszeres ellenőrzésével, a kazánok, 
kályhák szakember által történő beszere-
lésével és felülvizsgálatával. A korszerűbb 
kazánok, fűtési rendszerek olyan bizton-
sági elemekkel vannak felszerelve, ame-
lyeknél szinte kizárt, hogy otthonunkban 
szén-monoxid mérgezést kapjunk.

Amennyiben nem rendelkezünk kor-
szerű kazánnal, kályhával, a legolcsóbb 
megoldás a szén-monoxid érzékelő jel-
zőkészülék beszerzése, amely a kritikus 
szint felett hangjelzéssel figyelmeztet a 
mérgezés veszélyére. A jelzőkészülékek 
napjainkban könnyen elérhetőek, jóval 
olcsóbb is, mint a fűtésrendszer teljes 
korszerűsítése.

Forrás: WEBBeteg - lektorálta: 
Dr. Jóna Angelika, gyermekorvos

- szerk.: Gál Lászlóné védőnő -
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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
– Hajas kocsma
– Pékség, Fő tér
– Rexes kocsma, Dózsa Gy. út
– Törpe fagyizó, Dózsa Gy. út
– Fitti Fitness konditerem, Arany J. út
Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy plusz munkát 

vállalva, ingyen terjesztik az Ongai Kékdaru számait.

Következő számunk 
tartalmából:

•  IV. Ongai Regionális Pálinkaverseny 
eredménye

•  A pálinkabálról
•  Csokonai szoborral bővül a  

történelmi emlékpark
•  2013 képekben
•  Szép magyar beszéd verseny  

eredményei
•  Labdarúgó edzők ember közelben
•  Önkormányzati hírek
•  Onga régi térképeken
•  Ongai hírfolyam
•  Egészségmegőrzés
•  Házhoz menő szelektív  

hulladékgyűjtések időpontja
•  Iskolai csengőszó
•  Hirdetések

Egészségmegőrzés: 
a szén-monoxid mérgezés jelei


