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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
– 433. sz. COOP bolt, Berzsenyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Varázs Diszkont, Rákóczi u.
– Máté Pékség, Berzsenyi út
– Hajas kocsma
– Rexes kocsma, 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:

•  Új fogorvosa van a településnek
•  Közterületi italfogyasztás korlátozási lehe-

tőségeiről
•  Fakivágások visszaszorításáról
•  Nőnapi önkormányzati megemlékezés
•  Önkormányzat vagyonértékesítésével  

kapcsolatos versenyeztetési szabályzat
•  Újra induló pálinka bírálati képzések
•  Bál az iskoláért
•  Nőnapi megemlékezés
•  Kiszehajtás
•  Önkormányzati hírek
•  Onga régi térképeken
•  Sportegyesület hírei
•  Ongai hírfolyam
•  Egészségmegőrzés
•  Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtések 

időpontja
•  Iskolai csengőszó
•  Hirdetések

OKE 1%-os felhívása!
Az Ongai Kulturális Egyesület munká-
jához 2013-ban is a lakosság támoga-
tását, segítségét kéri!
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adó-
bevallásuknál az SZJA 1%-ról rendel-
kező nyilatkozatukban támogassák az 
egyesület céljait, törekvéseit. Az 1%-
os felajánlások által a Darvas Közösségi 
Ház és Múzeum hivatalos múzeummá 
válásához, illetve az ottani pálinkáspo-
hár történeti gyűjtemény bővítéséhez! 
Nyilatkozatukban a következőket le-
gyenek szívesek megjelölni: 

Ongai Kulturális Egyesület 
Adószám: 18430983-1-05

Az eddigi felajánlásokat, támogatáso-
kat az egyesület vezetősége ezúton is 
köszöni, és továbbra is számít rájuk!

A házhoz menő szelektív hulladékjáratok 
2013-as időpontjai

- Március 27. szerda - Április 4 szerda
- Május 22. szerda - Június 26. szerda

- Július 24. szerda - Augusztus 28. szerda
- Szeptember 25. szerda - Október 24. szerda 
- November 27. szerda - December 26. szerda

Adó 1%-os felhívás
Az Ongai Horgász Egyesület fennállása óta első ízben kéri segítségüket, tá-

mogatásukat az adójuk 1 %-nak felajánlásával.  Az Önök által felajánlott össze-
get, egyesületünk az Ongai Általános Iskolások horgász szakkörének színvona-
lasabbá tételére, az önkormányzati tulajdonú tavak partvonalának fásítására, 
fejlesztésére, környezetvédelemre és működésre használná fel.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adóbevallásuknál az SZJA 1%-ról rendelke-
ző nyilatkozatukban támogassák egyesületünk fenti céljait, törekvéseit. Nyilat-
kozatukban az alábbi adatokat legyenek szívesek megjelölni:

Ongai Horgász Egyesület
Adószámunk: 19918929-1-05

Felajánlásukat, az egyesület tagsága nevé-
ben előre is köszönöm!

- Szabó Attila elnök -

A vizes blokk épülete színezésre vár 
a múzeum udvarán (Fotó: T. L.)

Onga KSE labdarúgó mérkőzései 
2012/2013. tavasz

2013.03.02. Szombat 14:30 Onga - MVSC TS 
Hungária

2013.03.09. Szombat 14:30 Onga - Felsőzsolca
2013.03.16. Szombat 15:00 Onga - BTE Edelény
2013.03.23. Szombat 15:00 Sárospatak - Onga
2013.03.30. Szombat 15:00 Onga - Abaújszántó

2013.04.06. Szombat 17:00 Bogács 
Thermálfürdő - Onga

2013.04.13. Szombat 16:30 Onga - Nyékládháza

2013.04.20. Szombat 17:00 Szikszó–
Tomor–Lak - Onga

2013.04.27. Szombat 17:00 Onga - Aszaló

Megjegyzés: az U-19 csapatok előmérkőzést játszanak a felnőtt 
találkozó előtt 2 órával korábbi kezdési időpontban.



Az önkormányzat 2009-ben kezd-
te meg egy Történelmi emlékpark 
kialakítását a Berzsenyi utcában, 
melynek első elemeként 2010. jú-
nius 4-én a Trianon emlékmű ke-
rült átadásra. Az 
idén egy sikeres 
pályázat révén 
bronz Csokonai 
mellszoborral bő-
vül az emlékpark.

A Nemzeti Kulturális 
Alap Vizuális Művésze-
tek Kollégiuma 2 mil-
lió Ft vissza nem térí-
tendő támogatást ad az 
önkormányzat által be-
nyújtott Csokonai köztéri alkotás pályá-
zatra. A mellszobrot a Trianon emlékmű-
vet is készítő művész, Ekker Róbert ké-
szíti el, és várhatóan az idén augusztus 
20-án kerül átadásra.

Néhány fontosabb kiemelendő elem a 
komplex, több oldalas, mindenre (geodé-
zia, vízelvezetés, forgalom átalakítás stb.) 
kiterjedő tervből, mely a Történelmi em-
lékparkhoz kapcsolódik:

– A meglévő állapotot vizsgálva az 
körvonalazódott ki, hogy 3 kisebb terese-
dés fűzhető fel a sétányra: a bolt mögöt-
ti és a trafóház melletti kis térrész, ahol 
egy kis piac is ki van már alakítva; a Deák 

Ferenc (korábbi Oprendek) utcánál lévő 
kis üzletek előtti kis teresedés és a sétány 
vége a Tompa utcánál.

– A térkővel burkolt sétány men-
tén mellszobrot kapnának az Ongán járt 
vagy hozzánk is köthető nagy történelmi 
személyek, nevezetesen Csokonai Vitéz 
Mihály, Mészáros Lázár, Görgey Artúr és 
II. Rákóczi Ferenc. Ezek a szobrok szin-
tén kapnak egy alsó megvilágítást, és kö-

réjük is szervezett pi-
henőhelyek kerülnek 
elhelyezésre.

– A Deák Ferenc és 
a Dobó István (koráb-
bi Dobi) utca keresz-
teződésénél, a fahá-
zak előtt a Berzsenyi 
utcáról a lekanyaro-
dás a Deák Ferenc ut-
cára megszűnne, ahol 
egy szökőkút kerülne 

XV. évfolyam 3. szám – 2013. március Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a nagyközségi önkormányzat támogatásával
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Csokonai szoborral bővül a 
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– folytatás a 2. oldalon –
A mellszobor elhelyezésének látványterve

A Történelmi emlékpark látványterve
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kialakításra, így egybefüggő sétány/park 
alakulna ki. Az ott lévő villanyoszlopok 
földalatti kábellel lesznek kiváltva.

- A szökőkúttól balra a Trianon emlék-
mű, míg jobbra egy majdani Onga alapí-
tásával kapcsolatos körüljárható emlékmű 
kerül kialakításra. A Trianon emlékművet 
a gyalogos forgalom a sétányon úgymond 
„keresztezi”. Az emlékmű megtöri az egye-
nes sétányt, azt két oldalról megkerülhető. 
A sétány nyugati oldalán kerül kialakításra 
a település 800 éves megalakuláshoz köt-
hető emlékmű. Mindkét emlékmű meg-
világítása alulról lesz megoldva. A szökő-
kúttal egyetemben ezek az emlékművek 
– körben padokkal – a sétány meghatáro-
zó térbeli elemeivé válnak. 

– A szobrok és az emlékművek egy-
séges stílusban és szemléletben – ennek 
első megvalósításra került eleme 2010-
ben a Trianoni emlékmű – válnak a sé-
tány részévé.

– A Berzsenyi utca páratlan oldala 
egyirányú forgalmi út lenne.

– A faházakat hosszú 
távon szükséges máshová 
áthelyezni. 

– A lakóházaktól kive-
zető, a sétányra merőleges 
gépkocsikijárók felszámo-
lásra kerülnek.

– Megszűnik a Berzse-
nyi úti szolgálati ház előt-
ti, a főútra kivezető bitu-
menes rész.

– A sétány egésze kan-
deláberekkel kerül megvi-
lágításra. 

A fentebb vázolt ter-
vek alapján 2013-ban az 
önkormányzat Csokonai 
szoborral kívánja bővíte-
ni a Történelmi emlékpar-
kot. Nem véletlenül, mert 
a költő több szálon kötődik 
Ongához. Csokonai Vitéz 
Mihály nevét viseli Ongán 
a művelődési ház és könyv-
tár, illetve egy utca is. 

- T. L. -

1801-ben Csokonai Vitéz Mihály 
többször is Ongára látogatott, 
ahol már a korábban is megfor-
dult (pl. 1793-ban). Itt lakott sá-
rospataki barátja és iskolatársa, 
az ongai földbirtokos Puky Ist-
ván. Puky Darvas Annát feleségül 
véve került a faluba. Birtoka volt 
Gesztelyben és Igaron is. 

Csokonai és Puky barátsága a pataki évek 
után sem szakadt meg. 1800. decem-
ber 20-án így írt a költő volt iskolatársá-
hoz: „Felétek akartam Derzsről vissza-
jönni; de az elmúlt. Vetted-é az útamba 
Madarasról Martolcsi uram által hoz-
zád írott levelemet? Mert vártam, a ko-
sarat, kalapot s az utolsót, most vásárkor 
Szikszóra kiküldhessem... Mikor hazaér-
keztem, már akkor elküldötte a tekinte-
tes nagyasszony Ongáról a szőlővessző-
ket és a mondolafákat. Az előbbek felette 
fájinok, az utolsóbbak kár, hogy alig ha-
ladják meg nagyságokkal a te angyalocs-
kád cserépbéli mályváját. De ne nevess... 
tetőled pedig kérnék, vagy instálnék -
tudod-e mit? amit az ősszel már emlí-
tettem, t.i. - egynehány berzencei szil-
va- és ákászfa csemetét, ha a föld fagya 
engedi, most, ha pedig nem, tehát vá-

sárkor. Alázatosan köszöntöm a tekin-
tetes nagyurat... Csókolom kezeit az én 
kedves ifjasszonykámnak, tégedet pedig, 
lelken szerette kedves Barátom uram 
(humullimus servus!) ölellek. Éljetek 
kedveseim! s tovább is szeressetek!”

Az elkövetkező két évben Puky hol 
nagyapja udvarházában Tiszaigaron, hol 
Ongán, hol saját gesztelyi házában fo-
gadta költő barátját. 1801. január 13-án 
Debrecenből Csokonai ismét Ongára ír 
levelet volt „correpetitortársának”: „... 
Így hát bizonytalan létemben legjobb-
nak tartottam, ha Ongára írok, mert ott 
előbb-utóbb megtalálod írásomat. ... az 
Abderitákat küld ki Szikszóra. A kosarat 
is várnám. Élj kedvesed ölében, s a bol-
dogság mosolyogjon reátok.”

Látható, hogy a jó barátokat nem ide-
genítette el Puky házassága. Csokonai 
szerette a jólelkű Darvas Annát. A fia-
tal házasok is kedvelték a fiatal költőt. 
Nem mulasztották el közölni tartózkodá-
si helyüket Csokonaival: „Elég az, hogy 
én már szabad emberré lettem. Míg már 
a házam elkészül hol itt, hol Ongán töl-
töm az időt. Innen január 18-án indulok 

Ongára és ottan mulatok február végéig, 
így oda postán per Tokaj–Miskolc a leg-
bizonyosabban elvárom leveledet. Sok-
szor megvidámít bennünket az én kedves 
feleségem jó szive és nyájas velünk mula-
tozása. Szivesen köszöntet mostan is Té-
gedet, hogy minél előbb felszentelhessük 
Tusculanumunkat a barátságnak. Sokáig 
élj és szeresd barátodat Pukyt.”

1801. június 26-án így ír Nagy Gá-
bor barátjának a költő: „Barátom! Engem 
Puky úr és Darvasné asszonyság elragad-
ván elragadtak Pozsonyba, és onnan fel-
visznek Ongára: megengedj, hogy véled 
nem útazhatok, hanem Patakon összehoz 
a jó Isten ...”

1801 nyarán tehát Csokonai Ongán 
vendégeskedett barátjánál. Innen utaztak 
együtt Aggtelekre, Sárospatakra, Tokaj-
ra és Regmecre. Az utazás kezdetéről így 
számolt be anyjának 1801. július 19-én 
Ongáról keltezett levelében: „Szerencsé-
sen felérkezvén Ongára Puky István bará-
tommal, 5-én Ragályra mentünk, Ragályi 
Gedeon urat, a Gömör vármegye vicenó-
táriusát, mint régi jó barátunkat meglá-
togatni, aki azt a szívességet cselekedte 

Helyszínre tervezett mellszobor vázlatterve

Csokonai szoborral…
– folytatás az 1. oldalról –

Csokonai és Onga
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velünk, hogy maga kocsiján és költségén 
elvitt Aggtelekre, a híres Baradla nevű 
barlangnak megvizsgálására...”

Egy másik Ongán keletkezett levél-
ben arról ír, hogy Pukynak a háza építé-
se miatt nincs pénze, hogy megvegye tőle 
a Vályi kötetét, ezért felajánlja Nagy Gá-
bornak, hogy: „ha magad jobb situatióba 
vagy, adj érte, amit akarsz: felsegéllesz 
nyomtattatásomban, melly után most fá-
radozom.”

Csokonai Ongán – itt tartózkodá-
sa alatt – írt verséről így nyilatkozott: 
„Ongán szerzett kis versemben vallomá-
sa a báró urak családja iránt mély és igaz. 
- És ha a báró úr művészlelke, keze meg-
alkothatja a főiskola nagy jótevőinek, a 
két Paloczy-Horváth testvérnek emlék-
művét, engedjék meg, hogy az én mű-
vészetemből is alkothassak emlékszob-
rokat versben, a haza jótevőiről is, úgy 
hogy századok-
ra szólóak le-
gyenek. Az én 
ongai kis versi-
kém nem más 
mint az írói és 
művészlelkek-
nek s a Haza 
nagy jótevőinek 
– félistenekként 
– való minő-
sítése, megbe-
csülő, egysze-
rű apotheózisa. 
Stílszerű, hogy 
ennek kinyil-
vánítása itt 
szülessen meg 
Ongán, Zsolca 
szomszédságá-
ban.” Az itt írt 
vers címe: Tisz-
telő versezet 
(Báró Vay Mik-
lósnak), me-
lyet 1801. de-

cember 10-én szignált 
a költő. 

A két barát levele-
zése a későbbiekben 
is folytatódott. Puky a 
születendő gyermeké-
ről, a felépült gesztelyi 
Tusculanumáról tudó-
sította Csokonait, míg 
a költő debreceni éle-
téről ír a levelekben. 
Személyes találko-
zójukra a későbbiek-
ben Gesztelyben ke-
rült sor.

Egyik 1793-as ver-
se az ongai kocsmát 
és annak „nem akár-
milyen közönségét” is 
megemlíti.

Rendkívül fontos a nyolcadikosok 
és szüleik életében a felvételik idősza-
ka. Januárban  a központi írásbeli felvé-
teli vizsgán a diákjaink 60%-a, 29 tanuló 
vett részt, ők elsősorban gimnáziumban 
vagy érettségit adó szakközépiskolában 
szeretnének továbbtanulni a következő 

tanévben. A többiek szakiskolába vagy 
speciális szakiskolába adták be felvételi 
jelentkezésüket. Az évfolyam több mint 
ötven tanulója számára a szóbeli meg-
hallgatásokon a napokban dől el, hogy 
melyik középfokú intézményben folytat-
hatják tanulmányaikat. Az ideiglenes fel-

vételi jegyzékeket a középiskolák március 
13-ig hozzák nyilvánosságra, a végleges 
eredményre azonban még április 25-ig 
várnunk kell. Sok sikert kívánunk min-
den felvételizőnek!

- Poroszkainé Urszín Márta 
oktatási igazgatóhelyettes -

Csokonai Vitéz Mihály

Felvételi közben a nyolcadikosok

Trocheus lábakon

Jer, Kazinczym, jer, öleld meg e sorokba hívedet,
 Aki ilyen néma szókkal jött köszöntni tégedet.
Honnan? – azt kérded – talám a Debrecen vidékiről?
 Óh nem! a hernádi vőlgynek borba fürdött széliről,
Hol van a magyar hazának vetve boldog Édene,
 Melybe múlat, melybe ébreszt víg örömnek istene.
Mint vetődtem e megáldott főldre? azt ha kérdezed,
 Erre vitt csupán csak, édes emberem, saját kezed,
Oly hatalmas volt fogása, úgy lefogtak újjai,
 Hogy követni Debrecenből kéntelen Csokonai,
Óh de, óh, minő keserve lett az ő múzsáinak,
 Amidőn nyomát se lelték ez helyen Kazinczynak:
Feltevék ezért magokba, hogyha fel nem leltenek,
 Menjenek Nagy Sámuelhez, tőle hogy hírt végyenek.
A nap a magas tetők közt hintaját már feltolá,
 A pirosló estve útját bársonyával rajzolá.
Kezde a sötétes éj is vonni gyászos szőnyeget,
 A szemektől eltakarja a mezőt s a kék eget.
Mit csináljak? merre tudjak menni Miskolcon s hova?
 Estve van – mind esméretlen – így futék ide s tova.
Nincsenek sehol barátim – így hiába fáradék!
 Bús sohajtással tehát ez helynek is búcsút adék.
Estve későn a hegyek közt útamat vitték magok
 A setét felhőkbe látszó tíz-tizenkét csillagok.
Egy magyar korcsmába botlék Onga mellett s bémenek,
 Hat leányi egy banyának a kucikba űltenek.
Nagysokára, hogy kifútta már magát az agg madám,
 Gazra fektetett; de pénzem néki mind ezért adám.
Másnap a nedves homálynak gyásza hogy fénnyel derűlt,
 Rózsaszínnel a hegyormon már a hajnal felkerűlt:
A letördelt tengerik közt éppen úgy menék elé,
 Mintha Kármelt látni mentem volna a szent főld felé.
Végre Szikszó városába, mint zarándok, béjuték,
 S klastromunk házába ottan gvárdiánunkhoz futék.
Ott beszállván, egybe kérdem: Regmec esne mennyire?
 Míg kiszívol két pipával, elmehetsz; nincs messzire.
Egy ökör csizmadja mondta, elmenék ökör szován,
 S feltevém, hogy elmasérzok szent apostolok lován.
Megtudám mások szovából, hogyha hét mértfőldre nem,
 Hatra mégis volna Regmec. – Puff reményem s mindenem!
Vártam itt: Miskolcon írtam három ízbe, egy fiú
 Vitte arra a levélkém, s hát reményem mind hiú!
Itten egy hónapja telt el, míg szerencsémet lesém;
 Messze Regmec – senki sem volt – rajta ekkép túl esém.
Bék’-egérharc, Tempefőim, vélem itten voltanak,
 Kikhez apró verseimmel mások is járúltanak.
Itt Goráni, itt az É-s vers: bár mehetnék most velek
 Hív Kazinczyhoz! kit, óh jaj! már csak ekkép tisztelek.
- T. L. - (1793)
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A képviselő-testület januári és 
februári ülésein elhangzottakról 
alább olvashatnak tudósítást.

A jAnuár 22. ülésről

Fogorvosi praxis 
Onga Nagyközség Önkormányzati 

Képviselő-testülete tudomásul vette, hogy 
a KAVI-MED Orvosi Szolgáltató Betéti és 
Társa Egészségügyi Szolgáltató BT. (kép-
viseli Dr. Katona Pál) az Ongán végzett 
fogászati praxis működtetését március 
1-től átadja az ENDREDENT Fogászati, 
Kereskedelmi, Környezetvédelmi és Szol-
gáltató Kft. (képviseli Dr. Tóth Endre) fo-
gászati ellátás szolgálat működtetőjének.  

Házi orvosi körzetek és védőnői szol-
gálatok területi meghatározása

Onga Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testülete Ongán az egészség-
ügyi alapellátás háziorvosi körzeteit és 
a védőnői szolgálat körzeteit az alábbiak 
szerint határozta meg. 

1. sz. Háziorvosi körzet (Arany János u. 16.)
1. sz. Védőnői szolgálat (Arany János u. 16.)
Arany János utca, Bartók Béla utca, 

Bem Apó utca, Berzsenyi Dániel utca, 
Bethlen utca, Bezerédi utca, Csoko-
nai utca, Deák Ferenc utca, Dobó István 
utca, Hunyadi utca, Ifjúság utca, Klapka 
György utca, Kodály Zoltán utca, Köl-
csey Ferenc utca, Lévay József utca, Ma-
dách Imre utca, Mészáros Lázár utca, 
Munkácsy utca, Nádas utca, Nagy Lajos 
Király utca, Petrovics Ferenc utca, Re-
zeda utca, Tompa Mihály utca, Tulipán 
utca, Vasút utca.

Ongaújfalu külterületi lakott hely: 
193. Őrház, Állomás utca, Bogsin tanya, 
Darvas utca, Heilein tanya, Lakatos farm, 
Lilla utca, Magtár utca, Radnóti utca.

2. sz. Háziorvosi körzet (Puskás Ferenc u. 1.)
2. sz. Védőnői szolgálat (Rózsa u. 22.)
Ady Endre Utca, Alkotmány utca, Ba-

laton utca, Cimbalmos utca, Dankó Pis-
ta utca, Dózsa György utca, Görgey Ar-
túr utca, Gyöngyvirág utca, Hegedű utca, 
József Attila utca, Kossuth Lajos utca, 
Lavotta utca, Lovas Farm, Major utca, 
Mikszáth Kálmán utca, Muskátli utca, 
Nefelejcs utca, Pacsirta utca, Petőfi Sán-
dor utca, Prímás utca, Puskás Ferenc 
utca, Rákóczi utca, Rét utca, Rózsa utca, 
Sport utca, Széchenyi utca, Szegfű utca. 

Ócsanálos külterületi lakott hely: 
Akác utca, Attila utca, Árpád utca, Her-

nád utca, Kinizsi Pál utca, Patak utca, Új-
híd utca, Juhász farm.

Orvosok feladat-ellátási szerződése 
Onga Nagyközség Önkormányzati 

Képviselő-testülete megtárgyalta az egész-
ségügyi alapellátásra vonatkozó egészség-
ügyi feladat-ellátási szerződéseket és azo-
kat elfogadta. 

Polgármesteri Hivatal és a Karban-
tartó Csoport munkájáról

Onga Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testülete a Polgármesteri Hi-
vatal 2012. évi hatósági munkájáról és a 
Karbantartó Csoport munkájáról szóló 
beszámolót elfogadta.

2012. évben hozott határozatokról
Onga Nagyközség Önkormányzati 

Képviselő-testülete a képviselő-testület 
által 2012. évben hozott határozatokról 
és azok végrehajtásáról szóló tájékozta-
tót elfogadta.

szociális és Egészségügyi Bizottság 
működéséről

Onga Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testülete a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság 2012. évi működéséről 
szóló előterjesztést megtárgyalta, a be-
számolót elfogadta.

Ongai Kulturális Egyesület munká-
jának elismerése

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete elismerését fejezte ki az 
Ongai Kulturális Egyesületnek a IV. Ongai 
Regionális Pálinkaverseny eredményes 
megrendezésért, településünk hírnevének 
öregbítéséért.

Helyi közszolgáltatások 
Onga Nagyközség Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete elfogadta a ké-
ményseprő-ipari szolgáltatás díjaira vo-
natkozó előterjesztést.

MáV Zrt. ingatlan vásárlása 
Onga Nagyközség Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete egyetért a csa-
padékvíz átemelő telep Onga 096/9 
hrsz-ú ingatlanon történő elhelyezésé-
vel. A szükséges ingatlan területalakí-
tása, megosztása megtörtént. A csapa-

dékvíz átemelő kialakítása érdekében 
az érintett területet kisajátítást helyette-
sítő adás-vétel címén a MÁV Vagyon-
kezelő Zrt-től meg kívánja vásárolni. 
Felkérte a polgármestert, hogy a dön-
tésről a MÁV Vagyonkezelő Zrt.-t ér-
tesítse, a terület adás-vételéhez a szük-
séges intézkedést tegye meg. 

Határozat visszavonása
Onga Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 132/2012. (XII. 11.) 
számú határozatát visszavonta, és megál-
lapította, hogy a Farkas László által be-
adott haszonbérleti ajánlata érvénytelen 
az alábbi okok alapján:

1. Farkas László haszonbérleti aján-
lata nem érvényes tekintettel arra, hogy 
nem tulajdonostárs a haszonbérleti aján-
latban szereplő ingatlanok tekintetében, 
ezért az ajánlatról a képviselő-testület ér-
vényes határozatot nem hozhatott.

2. Tájékoztatást kapott a képviselő-
testület, hogy a haszonbérleti ajánlatban 
szereplő ingatlanok között volt olyan, 
aminek nem az önkormányzat a tulajdo-
nosa, annak hasznosítási formájáról ér-
vényesen az önkormányzat nem rendel-
kezhetett.

3. Onga Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
nem haszonbérlet formájában, hanem a 
közérdekét szem előtt tartva közcélra, a 
kistérségi startmunka közfoglalkoztatási 
program keretében kívánja a tulajdoná-
ban lévő ingatlanjait hasznosítani.

FEBruár 12. ülésről

2013. évi költségvetés
Az önkormányzati képviselő-testüle-

te az önkormányzat 2013. évi költségve-
tését 527.916 E Ft költségvetési bevétel-
lel, 627.916 E Ft költségvetési kiadással, 
-100.000 E Ft költségvetési egyenleggel, 
ebből működési célú költségvetési hiány 
45.673 E Ft, felhalmozási célú költségve-
tési hiány 54.327 E Ft állapította meg. 

Adóigazgatási tevékenység
Onga Nagyközség Önkormányzati 

Képviselő-testülete megtárgyalta és elfo-
gadta a 2012. évi adóigazgatási tevékeny-
ség, adóbehajtási feladatokról szóló be-
számolót.

Önkormányzati ülésekről
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Polgármesteri Hivatal alapító okira-
tának módosítása

Onga Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete elfogadta az 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát, 
melynek értelmében a hivatal neve hi-
vatalosan Ongai Polgármesteri Hivatal-
ra változott.

Hernádnémeti kiválása
Onga Nagyközség Önkormányzati 

Képviselő-testülete megtárgyalta és elfo-
gadta az Onga és Társult Települések In-
tézményfenntartói Társulási megállapodás 
módosításával kapcsolatos előterjesztést, 
benne Hernádnémeti kiválását.

Belsőellenőrzési feladatok 
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-

viselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál 
belső ellenőrzési tevékenység ellátására 
2013. március 1. napjától – 2013. decem-
ber 31. napjáig megbízta Dr. Péter András 
szakközgazdász (3770 Sajószentpéter, Ist-
ván király u. 1.) egyéni vállalkozót. 

Biomassza kazán pályázat az óvodában
Onga Nagyközség Önkormányzati 

Képviselő-testülete a Környezet és Ener-
gia Operatív Program keretében kiírt 
„Helyi hő, és villamosenergia-igény ki-
elégítése megújuló energiaforrásokkal” 
KEOP-2012-4.10.0/A pályázati konstruk-
ció keretében megvalósítandó „Biomasz-
sza kazán telepítése a Bársonyos óvodá-
ba” című pályázat benyújtását elfogadta. 
A projekt a fejlesztéssel érintett ingatlan 
fűtésének korszerűsítését és biomassza 
kazán telepítését tartalmazza. 

A projekt költségeinek cél és forrás 
szerinti várható megoszlása az alábbi: 

A projekt teljes beruházási költsége: 
26 646 505 Ft, a projekt támogatás szem-
pontjából elismerhető bekerülési költ-
sége (elszámolható költsége) 26 646 505 

Ft, melyből a KEOP forrásból származó 
igényelt vissza nem térítendő támogatás: 
22 649 529 Ft, ami az elszámolható költ-
ségek 85%-a.

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete a megvalósításhoz szüksé-
ges 15% önerőt: 3 996 976 Ft-ot költségve-
tési rendeletében biztosítja. A vállalt önerő 
forrása: saját forrás, BM önerő pályázat és 
alapítványi támogatás.

A képviselő-testület kötelezettséget 
vállalt arra, hogy a támogatói okirat ha-

tályba lépését követő 12 hónapon belül a 
beruházást megvalósítja és a támogatással 
létrehozott fejlesztés fizikai eredményeit a 
a projekt beruházási szakaszát lezáró zá-
rójelentés jóváhagyását követő 5 éven ke-
resztül fenntartja. Onga Nagyközség Ön-
kormányzata a KEOP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén a határozat el-
fogadásával kötelezettséget vállal az ön-
kormányzati saját forrás összegének költ-
ségvetésben történő elkülönítésére.

Biomassza kazán pályázat az iskolában
Onga Nagyközség Önkormányzati 

Képviselő-testülete a Környezet és Ener-
gia Operatív Program keretében kiírt 

„Helyi hő, és villamosenergia-igény ki-
elégítése megújuló energiaforrásokkal” 
KEOP-2012-4.10.0/A pályázati konst-
rukció keretében megvalósítandó „Bio-

massza kazán telepítése a Görgey Artúr 
Általános Iskolába” című pályázat be-
nyújtását elfogadta. A projekt a fejlesz-
téssel érintett ingatlan fűtésének korsze-
rűsítését és biomassza kazán telepítését 
tartalmazza. 

A projekt megvalósításának helyszíne 
a következő:  Onga, Görgey A. u. 2. Gör-
gey Artúr Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény.

A projekt költségeinek cél és forrás 
szerinti várható megoszlása az alábbi: 

A projekt teljes beruházási költsége: 
57 762 013 Ft, a projekt támogatás szem-
pontjából elismerhető bekerülési költ-
sége (elszámolható költsége) 57 762 013 
Ft, melyből a KEOP forrásból származó 
igényelt vissza nem térítendő támogatás: 
49 097 711 Ft, ami az elszámolható költ-
ségek 85%-a.

Onga Nagyközség Önkormányza-
ti Képviselő-testülete a megvalósításhoz 
szükséges 15% önerőt: 8 664 302 Ft-ot 
költségvetési rendeletében biztosítja. A 
vállalt önerő forrása: saját forrás, BM ön-
erő pályázat és alapítványi támogatás.

A képviselő-testület kötelezettséget 
vállalt arra, hogy a támogatói okirat ha-
tályba lépését követő 12 hónapon belül a 
beruházást megvalósítja és a támogatással 
létrehozott fejlesztés fizikai eredményeit a 
a projekt beruházási szakaszát lezáró zá-
rójelentés jóváhagyását követő 5 éven ke-
resztül fenntartja. Onga Nagyközség Ön-
kormányzata a KEOP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén a határozat el-
fogadásával kötelezettséget vállal az ön-
kormányzati saját forrás összegének költ-
ségvetésben történő elkülönítésére.

Biomassza kazán pályázat a Polgár-
mesteri Hivatalban 

Onga Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testülete a Környezet és Ener-
gia Operatív Program keretében kiírt 

Tevékenység
Költségvetés

Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg Támogatás Saját erő

Előkészítés
Energetikai tervezés 150 000 40 500 190 500 161 925 28 575

Közbeszerzés 350 000 94 500 444 500 377 825 66 675

Szolgáltatások

Műszaki ellenőrzés 300 000 81 000 381 000 323 850 57 150
Záró energetikai audit 
elkészítése

250 000 67 500 317 500 269 875 47 625

Nyilvánosság biztosítása 200 000 54 000 254 000 215 900 38 100

Építés, felújítás 19 731 500  5 327 505 25 059 005 21 300 154 3 758 851
Összes beruházási költség /  
Összes elszámolható költség

20 981 500 5 665 005 26 646 505 22 649 529 3 996 976

Tevékenység
Költségvetés

Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg Támogatás Saját erő

Előkészítés
Energetikai tervezés 150 000 40 500 190 500 161 925 28 575

Közbeszerzés 350 000 94 500 444 500 377 825 66 675

Szolgáltatások

Műszaki ellenőrzés 600 000 162 000 762 000 647 700 114 300
Záró energetikai audit 
elkészítése

250 000 67 500 317 500 269 875 47 625

Nyilvánosság biztosítása 300 000 81 000 381 000 323 850 57 150

Építés, felújítás 43 831 900 11 834 613 55 666 513 47 316 536 8 349 977
Összes beruházási költség /
Összes elszámolható költség

45 481 900 12 280 113 57 762 013 49 097 711 8 664 302
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„Helyi hő, és villamosenergia-igény ki-
elégítése megújuló energiaforrásokkal” 
KEOP-2012-4.10.0/ A pályázati konst-
rukció keretében megvalósítandó „Bio-
massza kazán telepítése a Polgármesteri 
Hivatalba” című pályázat benyújtását el-
fogadta. A projekt a fejlesztéssel érintett 
ingatlan fűtésének korszerűsítését és bio-
massza kazán telepítését tartalmazza. 

A projekt költségeinek cél és forrás 
szerinti várható megoszlása az alábbi: 

A projekt teljes beruházási költsége: 
26 133 425 Ft, a projekt támogatás szem-
pontjából elismerhető bekerülési költ-
sége (elszámolható költsége) 26 133 425 
Ft, melyből a KEOP forrásból származó 
igényelt vissza nem térítendő támogatás: 
22 213 411 Ft, ami az elszámolható költ-
ségek 85%-a.

Onga Nagyközség Önkormányza-
ti Képviselő-testülete a megvalósításhoz 
szükséges 15% önerőt:, ami 3 920 014 Ft 
költségvetési rendeletében biztosítja. A 
vállalt önerő forrása: saját forrás, BM ön-
erő pályázat és alapítványi támogatás.

A képviselő-testület kötelezettséget 
vállal arra, hogy a támogatói okirat ha-
tályba lépését követő 12 hónapon belül a 
beruházást megvalósítja és a támogatás-
sal létrehozott fejlesztés fizikai eredmé-
nyeit a a projekt beruházási szakaszát le-
záró zárójelentés jóváhagyását követő 5 
éven keresztül fenntartja. Onga Nagy-
község Önkormányzata a KEOP forrás-
ból nyújtott támogatás elnyerése esetén 
a határozat elfogadásával kötelezettséget 
vállal az önkormányzati saját forrás ösz-
szegének költségvetésben történő elkülö-
nítésére.

Közbeszerzési Bíráló Bizottság ja-
vaslatának elfogadása

Onga Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testülete a polgármester elő-
terjesztésére – egyetértve a KEOP-2012-

4.10.0/A pályázati konstrukció kereté-
ben „Szilárd biomassza alapú energetikai 
rendszer kialakítása” tárgyú közbeszer-
zési eljárás bíráló bizottságának 2013. 
február 11. napján kelt döntés-előkészí-
tő javaslatával – a közbeszerzésekről szó-
ló törvény alapján döntött arról, hogy 
bíráló bizottság szakvéleményének meg-
felelően, a legalacsonyabb összegű ellen-
szolgáltatás ajánlat bírálati szempontja 
alapján az eljárás nyertese a közbeszerzés 

valamennyi része tekintetében az Euro-
Fischer Kft. (4032 Debrecen, Károli Gás-
pár u. 156.) lett. A vállalási ár a közbe-
szerzés 1. része (megvalósítási helyszín: 
Görgey Artúr Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény) vo-
natkozásában: 43.831.900 Ft + ÁFA; 
a közbeszerzés 2. része (megvalósítási 
helyszín: Bársonyos Napközi Otthonos 
Óvoda) vonatkozásában: 19.731.500 Ft + 
ÁFA; a közbeszerzés 3. része (megvalósí-
tási helyszín: Polgármesteri Hivatal) vo-
natkozásában: 19.327.500 Ft + ÁFA.

szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Onga Nagyközség Önkormányza-

ti Képvise-
lő-testülete 
az ÉMOP-
4.2.1/A-11-
2011-0028 
a z o n o s í t ó 
számú „Szo-
ciális alap-
s z o l g á l t a -
tások fej-
lesztése Ongán” 
című projekt 
nyilvánossá-
gának biz-
tosításával 
kapcsolatos 
feladatok elvégzésére az Intermezzo Bt. 
(3534 Miskolc, Köztársaság u. 62.) által 

benyújtott ajánlatot fogadta el. Az Inter-
mezzo Bt. a feladat ellátás vonatkozásá-
ban 2012. december 4-én aláírásra került 
szerződés módosítását kezdeményez-
te a szerződő fél W-Mobil Kft.-re (szék-
hely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 
17.) történő módosításával. Az Intermez-
zo Bt. társcégére történő módosítás kö-
vetkeztében a vállalási összeg valamint a 
szerződés egyéb feltételei nem változnak. 
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testület hozzájárult a megkötött 
vállalkozási szerződés módosításához. 

évszakoktól független mindennapos 
testnevelés 

Onga Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testülete az ÉMOP-4.3.1/A-12-
2012-0025 azonosító számú „Évszakoktól 
független mindennapos testnevelés órák 
megtartásához szükséges komplex infrast-
rukturális feltételrendszer kialakítása az 
ongai Görgey Artúr Általános Iskolában” 
című projekt megvalósításához kapcso-
lódó közbeszerzési szakértői tevékenység 
elvégzésére a Kroda Pályázati Tanácsadó 
Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.) által 
benyújtott legkedvezőbb ajánlatot fogadta 
el. A vállalási ár: 3.000.000 Ft + 810.000 Ft 
ÁFA = 3.810.000 Ft. 

Onga Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testülete a komplex projekt-
menedzsmenti tevékenység vonatkozá-
sában a Kroda Pályázati Tanácsadó Kft. 
(3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.) által be-
nyújtott legkedvezőbb ajánlatot fogadta 
el. A vállalási ár: 6.130.000 Ft + 1.655.100 
Ft ÁFA = 7.785.100 Ft

A projekt megvalósításához kapcso-
lódó szolgáltatások elvégzésére benyúj-

tott és elfogadott ajánlatok összhangban 
állnak Onga Nagyközség Önkormány-

Tevékenység
Költségvetés

Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg Támogatás Saját erő

Előkészítés
Energetikai tervezés 150 000 40 500 190 500 161 925 28 575

Közbeszerzés 350 000 94 500 444 500 377 825 66 675

Szolgáltatások

Műszaki ellenőrzés 300 000 81 000 381 000 323 850 57 150
Záró energetikai audit 
elkészítése

250 000 67 500 317 500 269 875 47 625

Nyilvánosság biztosítása 200 000 54 000 254 000 215 900 38 100

Építés, felújítás 19 327 500 5 218 425 24 545 925 20 864 036 3 681 889
Összes beruházási költség /
Összes elszámolható költség

20 577 500 5 555 925 26 133 425 22 213 411 3 920 014

Turisztikai információs tábla a Főtéren (Fotó: Buzás Barbara)
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A tavaly augusztusi számunkban el-
kezdtük a település 1867-es tagosítás utá-
ni térképe egy-egy térképszelvényének, 
oldalának közzétételét. Az eredeti térkép 
(az egyes szelvények A2-es méretűek) és 
a hozzá kapcsolódó földkönyv az Ongai 
Kulturális Egyesület tulajdonában van, 
mely megtekinthető a falumúzeumban.

Eddig a térkép 1–18. illetve a 20. szel-
vényét tettük közzé, most a 19. és a 21–22. 
szelvények következnek. 

A 19-es a Dózsa György utca tavak 
felé vezető kanyarját mutatja a Kossuth 
utca és a Balaton utca kereszteződésével.

A 21-es belterület házainak egy részét 
tárja elénk, míg a 22-es középpontjában a 
mai Gyöngyvirág és Major utcák környéke 
áll. Jól látható rajta a Kóczán kastély épüle-
te, s annak megépült három toronyszobá-
ja. (A DNy-i csak 1898-ban készült el.)

- T. L. - 

19. térképszelvény

21. térképszelvény

22. térképszelvény

Onga régi 
térképeken

zatának 109/2012. (XI. 14.) sz. képvise-
lő-testületi határozatával. A projekt az 
elszámolható költségek vonatkozásában 
100%-os támogatásban részesül. 

Közbeszerzési terv 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény 33.§ (1) bekezdésében 
foglaltak értelmében az ajánlatkérők éves 
összesített közbeszerzési tervet kötelesek 
készíteni az adott évre tervezett közbe-
szerzéseikről. Onga Nagyközség Önkor-
mányzati Képviselő-testülete elfogadta a 
2013. évi közbeszerzési tervet. 

Egyéb kérdések
Az ülésen többek között szó volt még 

a kóbor kutyák befogásáról, a Volán busz 
menetjegy árának emeléséről, az új utca 
nevekről, a Rákóczi utcai boltok előtti ital-
fogyasztás lehetséges megszűntetéséről, a 
polgárőrségről, a Cigánytelep útjainak fel-
újításáról, a tavaszi útfelújításokról, a Turul 
emlékmű kivilágításáról, a Szőlőhegyről, a 
székely zászló kihelyezéséről, a település öt 
részén kihelyezett turisztikai táblákról.

- T. L. -
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Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a február 12-ei ülé-
sén az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
e) pontjában meghatározott feladatkör-
ében eljárva, Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
5. §-ban kapott felhatalmazás alapján az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyon-
gazdálkodás szabályairól az alábbi rende-
letet alkotta. 

I. A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:
a) Onga Nagyközség Önkormányzatára (a 

továbbiakban: önkormányzat), annak szer-
veire, továbbá az önkormányzat által alapí-
tott és irányítása alatt működő költségveté-
si szervekre;

b) az önkormányzat vagyonának teljes 
körére, amely a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: 
Nvt.) 1.§ (2) bekezdése alapján nemzeti va-
gyon.

II. Az önkormányzati vagyon
2. § (1) Az önkormányzat törzsvagyonába 

tartozó forgalomképtelen vagyontárgyak:
a) a helyi közutak és műtárgyaik,
b) a járdák, terek és parkok,
c) a vizek és  vízi közműnek nem minősü-

lő közcélú vízi létesítmények,
d) a levéltári anyagok, tervtárak terv- és 

iratanyagai,
e) a védett természeti területek,
f ) mindaz a vagyon, melyet törvény, vagy 

az önkormányzat képviselő-testülete ren-
deletével annak nyilvánít.

Az önkormányzat törzsvagyonába tar-
tozó forgalomképtelen vagyonelemeket a 
rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.

(2) A törzsvagyon körébe tartozó korláto-
zottan forgalomképes vagyonelemek körét 
a rendelet 2. számú függeléke tartalmazza.

(3) Az önkormányzat üzleti vagyonába 
tartozó vagyonelemeket a rendelet 3. szá-
mú függeléke tartalmazza. 

III. Vagyonnyilvántartás, vagyonleltár
3. § A helyi önkormányzat tulajdonába 

tartozó vagyonelemekről a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 110. §-ában meghatáro-
zottak szerint kell nyilvántartást vezetni.

4. § A vagyonleltár az önkormányzat tulaj-
donában – a költségvetési év zárónapján – 
meglévő vagyon állapot szerinti kimutatása, 
melynek célja az önkormányzati vagyontár-
gyak tételes kimutatása. A vagyonleltárban 
szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont 

terhelő kötelezettségeket is. Az önkormány-
zati vagyont az éves zárszámadáshoz csa-
tolt vagyonleltárban kell bemutatni. Az ön-
kormányzat tulajdonában lévő vagyonról a 
jegyző kettőévente átfogó leltárt készít.

5. § Az Nvt. 9.§ (1) bekezdésében megha-
tározott közép- és hosszú távú vagyongaz-
dálkodási terv elkészítésről a polgármester 
gondoskodik, és a képviselő-testület hagyja 
jóvá. Az első közép- és hosszú távú vagyon-
gazdálkodási tervet legkésőbb 2015. január 
1. napjáig el kell fogadni.

IV. Rendelkezés a vagyonnal
6. § A korlátozottan forgalomképes va-

gyonhoz és az üzleti vagyonhoz kapcsoló-
dóan minden döntés a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik.

7. § A képviselő-testület az önkormány-
zati vagyonból nem minősít vagyonelemet 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt je-
lentőségű nemzeti vagyonnak. 

V. Az önkormányzati vagyon átruházása
8. § (1) Az önkormányzati tulajdonban 

álló nemzeti vagyon tekintetében 25 millió 
forint értékhatár feletti nemzeti vagyon tu-
lajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt 
nem tesz – csak versenyeztetés útján, az ösz-
szességében legelőnyösebb ajánlatot tevő 
részére lehet.

(2) Az önkormányzati vagyon nyilvános 
értékesítésére, hasznosítására irányuló dön-
tés alapján a versenyeztetési eljárás szabá-
lyait külön jogszabályban nem szabályozott 
esetekben a képviselő-testület által jóváha-
gyott, e rendelet 4. számú mellékletét képe-
ző „Versenyeztetési Szabályzat” tartalmazza. 
(A Versenyeztetési Szabályzatot a következő 
két számunkban két részletben tesszük köz-
zé. - szerk. -)

(3) Az önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlan értékesítése esetén – az Nvtv. 14. § 
(3) bekezdésében foglaltak kivételével – az 
államot minden más jogosultat megelőző 
elővásárlási jog illeti meg.

(4) A szerződés megkötésére az önkor-
mányzat képviseletében a polgármester 
vagy az általa arra felhatalmazott személy 
jogosult.

VI. A felajánlott vagyon elfogadása
9. § (1) Ha a vagyonról az önkormányzat ja-

vára lemondtak, ezt a lemondásban megne-
vezett vagyonkezelő a képviselő-testület jóvá-
hagyásával fogadhatja el, feltéve, hogy képes 
az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

(2) Az önkormányzat részére ellenérték nél-
kül felajánlott vagyon elfogadásához szükség 
van a képviselő-testület jóváhagyására.

VII. Az önkormányzati vagyon értékének 
meghatározása

10. § (1) A képviselő-testület a vagyontár-
gyak értékesítése esetén a vagyontárgy ér-
tékét:

a) ingatlanvagyon és vagyoni értékű jog 
esetén 3 hónapnál nem régebbi forgalmi 
értékbecslés, 

b) ingó vagyon esetén legalább a könyv 
szerinti nyilvántartás alapján állapítja meg.

VIII. Eljárás a tulajdonos képviseletében
11. § (1) Az önkormányzati vagyont érin-

tő hatósági eljárásban a tulajdonost megil-
lető nyilatkozattételi jogot, továbbá a köz-
igazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél 
jogát a polgármester gyakorolja.

(2) Az önkormányzat jogi képviseletének 
biztosításáról a polgármester gondoskodik.

IX. Vagyonkezelői jogra vonatkozó szabályok
12. § Az önkormányzat tulajdonában lévő 

nemzeti vagyonra az Nvtv. rendelkezései 
szerint, az ott meghatározott személyekkel, 
az önkormányzat közfeladat átadásához 
kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesít-
het. A vagyonkezelési szerződés, valamint a 
haszonélvezeti jogot alapító szerződés ver-
senyeztetés nélkül köthető. Az átengedett 
nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó 
vagyonkezelői szerződés kötelező elemeit, 
továbbá a szerződés felmondására vonat-
kozó részletszabályokat az Nvtv. rendelke-
zései tartalmazzák.

X. Önkormányzati követelésekről való le-
mondás

13. § (1) Önkormányzati követelésekről a 
következő esetekben lehet lemondani:

a) csődegyezségi megállapodásban,
b) bírói egyezség keretében,
c) felszámolási eljárásban, ha a felszámo-

ló írásbeli nyilatkozata szerint a követelés 
várhatóan nem térül meg,

d) ha a követelés bizonyítottan csak vesz-
teséggel vagy aránytalanul nagy költségrá-
fordítással hajtható be,

e) ha a kötelezett bizonyíthatóan nem lel-
hető fel,

f ) a jogszabályok által megfogalmazott 
közérdekű cél érdekében, ha a lemondás a 
közérdekű cél megvalósítását szolgálja.

(2) Amennyiben más jogszabály eltérően 
nem rendelkezik az önkormányzat követe-
léseiről lemondani a képviselő-testület jo-
gosult.

XI. Záró rendelkezések
14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 

napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat va-

gyonáról, a vagyon feletti rendelkezési jog 
gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálko-
dás szabályairól szóló 12/2007. (X. 17.) szá-
mú önkormányzati rendelet. 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyon-
gazdálkodás szabályairól
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jAnuár
Január 2. Megkezdte csapatunk a fel-

készülést a 2012/2013-as szezon tava-
szi felére. A felkészülés során az edzések 
a labdarúgó pályán, illetve a helyi isko-
la tornatermében kerültek megrendezés-
re. Itt szeretném megköszönni Kovács 
György igazgatónak, hogy lehetővé tette, 
hogy a tornateremben edzünk.

A tél a teremtornák időszaka. Csapa-
tunk három tornán vett részt. Szikszón, 
Felsőzsolcán és a Borosi selejtezőben rúg-
ták fiaink a labdát. A legjobban a Borosi 
selejtező sikerült, ott 3. helyet szereztünk.

FEBruár
Az átigazolási szezon lezárása volt. 

Csapatunkból távozott Mulató Milán – 

Abaújszántó, Papp Tamás – Abaújszántó, 
Bacsó Levente – Abaújszántó, Szabó Ádám 
– külföldi munka, Glonczi Sándor - ?, 

Érkezőink: Éliás Dániel – Varbóról, 
Matesz Attila – Felsőzsolcáról, Banu At-
tila – Bükkábrányból, Nagy Dávid – 
Sajóbábonyból, Erdei Nagy Norbert – 
Sajóbábonyból, Huszti Dávid – Tiszalúcról, 
Kun-Szabó Ádám – Nyékládházáról

Február 16. Felsőzsolcán utánpótlás 
teremtornákat rendeztek U13-as, U16-os 
és U19-es csapatok részére. Egyesületünk 
csapatai jól szerepeltek. Az U13 4. helyet 
érte el, U16-os csapatunk 3. lett, U19-es 
csapatunk pedig 2. Az ifisták csak bűn-
tetőkkel bukták el a döntőt. Gratulálunk 
nekik! Felkészítő edzőik: Jónyer Gergely 
U13, Varacskai István U16, U19.

Február 24. Egyesületünk szurkolói 
ankéttal egybekötött taggyűlést tartott. 

Az ankéton bemutatásra kerültek az új já-
tékosok, illetve röviden vázolva lett a ta-
vaszi teendők listája, valamint az előt-
tünk álló pályázati lehetőségeket vázolta 
fel egyesületünk vezetősége. A taggyű-
lésen egyesületünk titkára, Tóth Tivadar 
megnövekedett munkahelyi és magánéleti 
elfoglaltságai miatt úgy érezte, hogy nem 
tudja a továbbiakban teljes erővel ellát-
ni feladatát, így bejelentette lemondását. 
Egyesületünk vezetősége – bár fájó szívvel 
–, de elfogadta a lemondását. Segítségére 
a továbbiakban is számítunk, és tisztelet-
beli tagként szívesen látjuk minden ren-
dezvényünkön. Helyére a taggyűlés Tósa 
Krisztiánt jelölte, aki elfogadta a jelölést, 
majd a közgyűlés egyhangúan megsza-
vazta a posztra.

- Varacskai istván 
szakoszt. vez. -

Iskolai 
csengőszó

Iskolánk életében a február hónap 
számos izgalmas és élményekkel teli ese-
ményt hozott. A nyolcadik évfolyamosok 
életében sorsdöntő jelentőségű a pálya-
választás, a továbbtanulás. A felvételi el-
járás keretében elkészültek a felvételi la-
pok. A megjelölt középfokú intézmények 
sorra tartják a felvételiket. Bízunk abban, 
hogy tanulóink felkészültsége elegen-
dő lesz a bejutáshoz. A felvételi eljárás 
következő eleme a végleges jelentkezési 
sorrend megállapítása lesz. A sikeres fel-
vételről azonban csak később, áprilisban 
születik döntés. 

A február iskolánk hagyományai sze-
rint a farsang időszaka. Február 15-én a 
felső tagozat, egy héttel később 22-én és 
23-án az alsó tagozat tartotta farsangi 
mulatságát. Mindhárom alkalom jó lehe-
tőség volt a tanulók számára, hogy erősít-
sék közösségeiket. A közösen létrehozott 
produkciók nagyon magas színvonalúak 
és kreatívak voltak. A gyermekek bemu-
tatkozását a szülők és nagyszülők nagy-
fokú érdeklődése kísérte. A programso-
rozat legemlékezetesebb pillanatai a te-
lepülés honlapján (www.onga.hu) meg-
tekinthetőek. 

Beiskolázás
Március 2-án iskolanyitogató program-

mal várta iskolánk a tanköteles korú óvo-
dásokat és szüleiket. A találkozás jó alka-
lom volt az ismerkedésre. Iskolánk tovább 
bővítve a tanulóknak nyújtott kínálatát, 
várja új tanítványait. A beiratkozás idő-
pontját április 8–9-re tűzte ki az új fenn-
tartó. A beiratkozás részleteiről a megszo-
kott módon értesítjük a kedves szülőket.

Az 1848-as eseményeket elevenítjük 
fel településszintű műsorunkkal márci-
us 14-én, 15 órától. A megrendezésre ke-
rülő ünnepélyes előadást a művelődési 
házban tekintheti meg minden érdeklő-
dő. A műsor után koszorúzásra is sor ke-
rül az 1848-as emlékműnél.

Március 22-én rendezzük hagyomá-
nyos nyelvtan-helyesírás versenyünket, im-
már 17. alkalommal. A harmadik és negye-
dik évfolyamosok megmérettetésére közel 
húsz intézmény versenyzőit várjuk. A ver-
seny hagyományainak megfelelően me-
gyénk több járásából érkeznek tanulók. 

Március 22-én a felső tagozat szakmai 
napot tart, amelynek keretében bemutató 
órákra és az azokat követő szakmai meg-
beszélésekre kerül sor. 

Március 27-én a délelőtti órákban az 
iskola tanulói kiűzik a telet. A Kiszehajtás 
hagyományos formában és útvonalon, 

hatalmas zajkeltés közepette kerül meg-
rendezésre. Várunk minden érdeklődőt 
a Kiszehajtás útvonalán és helyszínén, a 
Bársonyos-patak partján.

Márciusban módosulnak az intézmény 
alapdokumentumai. Az új törvényi felté-
teleknek megfelelő kiegészítésekről a ne-
velőtestület alapos előkészítő munka után 
dönt. A legjelentősebb változtatásra a pe-
dagógiai program esetében van szükség. 
A nevelőtestületi döntések nagyban befo-
lyásolják az intézményi működés jövőjét. 

Versenyeredmények
A Matematikában Tehetséges Gyer-

mekekért Alapítvány Zrínyi Ilona ma-
tematika verseny területi fordulójára 
február 15-én került sor. Tanulóink a te-
hetséggondozó versenyen képességeik-
nek megfelelő jó eredményt értek el, a 
középmezőnyben végeztek.

Szép magyar beszéd verseny ered-
ményei: Vasas Vivien 8. a osztályos ta-
nuló országos döntőbe került a megyei 
fordulón elért 4. helyezésével. Felkészí-
tő nevelő: Siskáné Bálint Zsuzsanna és 
Poroszkainé Urszin Márta. A megméret-
tetésre április elején, Kisújszálláson kerül 
sor. Farkas Gábor (5. a) az 5–6. évfolya-
mosok versenyében elért 8. helyezése jó 
reményekkel kecsegtetett.

- Kovács György 
igazgató -

Onga KSE hírei

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

← ◆ →

← ◆ →

← ◆ →
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Farsangi mulatságok
A tél vége világszerte a farsang, a karneválok ideje. Így volt ez nagyközségünkben is. A farsangi karneválok közül alább az álta-

lános iskola alsós és felsős farsangjáról adunk közre néhány fotót. - T. L. -

Negyedikesek a keringőt követően (Fotó: T. L.) Hímes tojások (Fotó: T. L.)

Koboldok és manók (Fotó: T. L.) Szőlők (Fotó: T. L.)

Dominók (Fotó: T. L.) Gyümölcsfalva lakói (Fotó: T. L.)

Tűz és víz (Fotó: T. L.) Tengerészek (Fotó: T. L.)
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Az újra indított egészségmegőrző ro-
vatunkat Gál Lászlóné védőnő szer-
keszti, írja. Célunk, hogy a mai, egy-
re egészségtelenebb világunkban a 
magunk módján felhívjuk a figyel-
met néhány megelőzhető, kis odafi-
gyeléssel kezelhető problémára.

Mit tegyen a szülő, ha agresszív a 
gyerek?

Az a kisbaba, aki 8–9 hónapos kor-
ban még boldogan mosolygott minden-
kire, 1-2 éves kora között hirtelen ijesztő 
dolgokat kezd produkálni: belemar má-
sok arcába, fellöki a gyerekeket, harap, el-
veszi mások játékát, odacsap a többi gye-
reknek. Mi ennek az oka, és mit tehet 
ellene a szülő? Ebben segít Vida Ági ba-
bapszichológus. A verekedés, a harapás, a 
hajhúzás gyakran a figyelemfelkeltés esz-
közei. „Anya figyelj rám” – mondaná a 15–
16 hónapos, ha tudná, de nem tudja, ezért 
dühös lesz és megrúgja a testvérét, mert 
tudja, hogy akkor anya odafigyel. Nem vé-
letlen, hogy az elfoglalt, rohanós hétköz-
napokon gyakrabban fordul elő ilyen eset, 
mint a nyugodt békés hétvégeken, amikor 
az egész napot együtt tölti a család.

A rossz példa
„De hát én nem szoktam harapni” – 

mondja sok szülő, aki nem érti, honnan 
származnak gyermeke agresszív meg-
nyilvánulásai. Bár harapni tényleg nem 
szoktak a szülők, de egy-két csúnya szó, 
néhány indulatos mondat talán elhang-
zik olykor, a kisgyerek pedig érzi ezt a fe-
szültséget, és a saját módján utánozza le. 
Sajnos tovább rontja ezt a helyzetet, ha 

néha eljár a felnőtt keze, mert ezzel to-
vább szítja a gyerek indulatait.

„nem tudom elmondani...”
A kisgyerekekben nagy feszültséget 

okozhat, ha nem képesek elmondani, mit 
szeretnének, mi a bajuk, mert még nem 
tudnak eléggé beszélni hozzá. Ezt a fe-
szültséget pedig csapkodásban, hisztiben 
vezethetik le.

unalom
A céltalan rombolás, csapkodás, a má-

sik piszkálásának oka gyakran az unalom. 
Nem szabad készpénznek venni, hogy a 
gyerek lefoglalja magát, ha sok játék veszi 
körül, mert a 10. esős napon már biztosan 
unja a megszokott játékait. Ilyenkor az 
anyai leleményre és kreativitásra van bíz-
va, mivel vezessük le az energiáit. Ez nem 
azt jelenti, hogy folyamatosan szórakoz-
tatni kell, hanem azt, hogy adjunk neki 
ötleteket, mit játsszon. Vegyünk elő régen 
látott játékokat, vonjuk be a házimunká-
ba, találjunk ki újabbnál újabb mozgá-
sos játékokat a székekből épített alagúton 
való átbújástól kezdve a bunkerépítésig.

Míg egy csecsemőnek napi 1 óra séta 
bőven elég, addig egy örökmozgó totyo-
gónak nagyon sok mozgásra van szüksége 
a szabad levegőn. Jó időben akár az egész 
napot a levegőn tölthetjük, de rossz idő-
ben is délelőtt, délután 1-1 órát legyünk 
kint, ha pedig ez teljesen lehetetlen, ak-
kor igyekezzünk eljutni néha játszóházba 
vagy más tágas, zárt helyre, ahol kimo-
zoghatja magát a gyermek. Nem kell fel-
tétlenül sok pénzt költeni különféle prog-
ramokra, egy 1-2 éves remekül elnézegeti 

a bevásárlóközpontban a szökőkutat, az 
állatkereskedést, vagy sétál velünk az er-
dőben, a parkban, a piacon.

Azt sem kell készpénznek venni, hogy 
a játszótéren majd elfoglalja magát és 
nem unatkozik. Lehet, hogy először be-
veti magát az új játékok közé, majd ami-
kor már mindent felfedezett, elkezd 
unatkozni, és keresni kezdi az elfoglaltsá-
gokat, mondjuk éppen azt a vödröt, amit 
egy másik kisgyerek kezében lát...

Igyekezzen megelőzni ezeket a helyze-
teket, figyelje, mit csinál a kicsi a játszó-
téren, és avatkozzon be, mielőtt megtör-
ténne a baj. Ha pedig gyakorivá válnak a 
„mástól elveszem”-esetek, akkor tanítsa 
meg rá, hogyan kell elkérni a játékokat. 
Ebben a korban önnek kell még pótolni 
az ő hiányzó akaraterejét és türelmét, de 
ha ott van vele ilyenkor, türelmesen ta-
nítgatja, idővel mindent megjegyez.

állandó korlátozás
Minél jobban korlátozza a világot ép-

pen felfedezni kívánó kisgyermeket, an-
nál feszültebb lesz, és annál jobban ki akar 
„törni”, amikor végre úgy érzi, szabadon 
mehet. Igyekezzen megtalálni az arany 
középutat az „állandóan a nyomában kell 
lenni” és a „szabadon mehet mindenho-
va” között, bízzon a kicsi a önállóságában 
és tanítsa meg a valós veszélyek elkerülé-
sére, ezzel teszi a legjobbat neki.

A legjobb módszer, ha a szülő neve-
téssel próbál megoldani egy-egy nevelé-
si problémát. 

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

- szerk.: Gál Lászlóné védőnő -

Egészségmegőrzés: 
Mit tegyen a szülő, ha agresszív a gyerek?

Pandák (Fotó: T. L.) Nyolcadikosok Hattyú tava előadása (Fotó: T. L.)


