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Ongai KéK da ru
Meg je le nik min den hó nap 10-12. kö zött.

Az Ongai Kul tu rá lis Egye sü let idő sza ki ki ad vá nya 
Onga Nagyköz ség Ön kor mány za tá nak tá mo ga tá sá val.

Szer kesz tők: Kovács györgy, Takács László
Felelős kiadó: Takács László

Szer kesz tő ség: 3562 Onga, Gör gey út. 2/a.
Az új ság el ér he tő az interneten is:

www.okeonga.hu
okeonga@chello.hu

Nyom dai elő ké szí tés: koprinart.hu • Nyom da: MAXIMA CS-A Kft. Mis kolc, Kiss E. u. 25. Fe le lős ve ze tő: Kundráth Csil la

Az Ongai Kék da ru meg vá sá rol ha tó a kö vet ke ző üz le tek ben:
– Mi ni Disz kont, Lé vai ut ca
– Ná das ABC
– 433. sz. COOP bolt, Ber zse nyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Varázs Diszkont, Rákóczi u.
– Máté Pékség, Ber zse nyi út
– Hajas kocsma
– Rexes kocsma, Dózsa Gy. út
– Fitti Fitness konditerem, Arany J. út
Kö szön jük az üz le tek nek, bol tok nak, hogy plusz mun kát 

vál lal va, in gyen ter jesz tik az Ongai Kék da ru szá ma it.

Következőszámunk
tartalmából:

•  Városavató
• Szüreti felvonulás
•  Véget értek a régészeti ásatás  
Ócsanáloson 
•  Új fogorvosa van a településnek
•  Falumúzeumi munkákról
•  Önkormányzati hírek
•  Közterületi italfogyasztás korlátozási 
lehetőségeiről
•  Önkormányzat vagyonértékesítésével 
kapcsolatos versenyeztetési szabályzat
•  Onga régi térképeken (1898)
•  Ongai hírfolyam
•  Egészségmegőrzés
•  Iskolai csengőszó
•  Hirdetések

A házhoz menő szelektív hulladékjáratok  
2013-as időpontjai

 Szeptember 25. szerda - 
Október 24. szerda - November 27. szerda - 

December 26. szerda

M E G H Í V Ó
Onga Város Önkormányzata tisztelettel meghívja

Önt és kedves családját

ONGA VÁROSAVATÓ ÜNNEPSÉGÉRE
2013. szeptember 27-én pénteken, a sportpályára

ÜNNEPi PROGRAM:
  8.00  Zenés ébresztő 
15.00  Barátságos labdarúgó mérkőzés
16.00  Óvodások bemutatója
 Általános Iskolások bemutatója
 Hagyományőrző néptánccsoport bemutatója
 Barátság Nyugdíjas Klub előadása
17.00 Steel City Drummers - dobosok bemutatója 
17.30 Stand Up Comedy előadás - Rokker Zsolti
18.00 Onga bemutatása képekben (filmvetítés)
18.50 Polgármester köszöntője 
19.00 REPUBLIC koncert
21.00 Tűzijáték

A sportpályán egész nap kirakodó-vásár, arcfestés, 
kézműves foglalkozás, légvár, sörsátor  

Szüreti felvonulás
Szeptember 27-én kerül megrendezésre a 
hagyományos szüreti felvonulás!

Nemzeti vágta
Onga is képviseltette magát a Nemzeti 
Vágta augusztusi borsodi futamában Sza-
kács László lovas személyében, illetve be-

mutatkozó sátrat állított Hernádnémeti-
ben, a vágta helyszínén.

Kátyúzás ősszel
A település belterületi útjainak kátyúzá-
sát önerőből, saját gépekkel és a közcélú 
munkások bevonásával szeptemberben 
kezdi meg az önkormányzat.

Tanácsi anyag dvd-n
A júniusban megjelent Onga tanácsi kor-
szakának levéltá-
ri forrásait tartal-
mazó dvd-rom 
megvásárolható 
az egyesület 
tagjainál 2000 
Ft/db áron.

Ongai hírfolyam



XV. évfolyam 9. szám – 2013. szeptember Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a nagyközségi önkormányzat támogatásával

Tar ta lom ból:
•  Csokonai szoborral bővült 

a Történelmi emlékpark
•  A zöldterületek és  

zöldfelületek megóvásáról
•  Onga városavató napjának 

programja
•  Önkormányzati ülésekről
•  V. Pálinkaverseny – ver-

senyfelhívás
•  Iskolai csengőszó
•  A házhoz menő szelektív 

hulladékjáratok időpontja
•  Egészségmegőrzés: ez 

lenne az ideális napirend, 

illetve megelőzhető  

mozgásszervi  

megbetegedések
•  Onga régi térképeken
•  Tanácsi anyag dvd-n
•  Ongai hírfolyam

– folytatás a 2. oldalon –

Csokonai szoborral bővült 
a Történelmi emlékpark

Az önkormányzat 2009-ben 
kezdte meg egy Történelmi em-
lékpark kialakítását a Berzsenyi 
utcában, melynek első eleme-
ként 2010. június 4-én a Tria-
non emlékmű került átadásra. 
Az idén egy sikeres pályázat ré-
vén bronz Csokonai mellszobor-
ral bővült az emlékpark.

A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Mű-
vészetek Kollégiuma 2 millió Ft vissza 
nem térítendő támo-
gatást adott az ön-
kormányzat által be-
nyújtott Csokonai 
köztéri alkotás pályá-
zatra. Nem véletlenül 
esett a választás épp 
Csokonaira, hiszen a 
költő több szállal kö-
tődik Ongához. (Lásd 
cikkünket az Ongai 
Kékdaru 2013. márci-
usi számában. - szerk. 
-) Csokonai Vitéz Mi-

hály nevét viseli Ongán a művelődési ház 
és könyvtár, illetve egy utca is. 

A mellszobrot a Trianon emlékművet 
is készítő művész, Ekker Róbert készítet-
te el, és augusztus 20-án került átadásra.

A Csokonai szobor leleplezése (Fotó: T. L.)

Az ünnepélyes átadón (Fotó: T. L.)

Az új kenyér megszelése (Fotó: T. L.)
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A verseny meghirdetésének köre: az 
ország bármely területéről, sőt a határon 
túlról is nevezhetnek magánfőzők, bérfő-
zetők és kereskedelmi bérfőzdék.

Nevezési határidő és a minták át-
vétele: 2014. január 10. 16.00 óra, sze-
mélyesen az ongai általános iskola mé-
dia termében (3562 Onga, Görgey u. 2. 
új épületszárny), illetve eljuttatható pos-
tán az egyesület címére (Ongai Kulturá-
lis Egyesület 3562 Onga, Görgey u. 2/A.).

Nevezési minta: fajtánként minimum 
2-szer 0,33 liter.

Nevezési díj: párlatonként 2500 Ft. 
Nevezési feltételek: A versenyen a ver-

senyszabályzat elfogadásával, a nevezési 
lap kitöltésével, a nevezési díj befizetésé-
vel vehetnek részt a magánfőzők, a bérfő-
zetők és a kereskedelmi pálinkafőzdék. A 
párlatok leadásával egy időben a neve-
zéshez csatolni kell a hivatalos bérfőzeté-
si lap másolatát. 

Ünnepélyes eredményhirdetés idő-
pontja és helye: 2014. január 25. 18.00 
óra, Lillafüred – Palotaszálló, az Ongai 
Kulturális Egyesület által szervezett pá-
linkagálán és bálon.

Díjazás: oklevelek, érmek, ajándék-
csomagok, szponzori felajánlások közel 
1,5 millió Ft értékben.

Kedvezmények: 
- Ha valaki az V. Ongai Pálinkaverse-

nyen 16 pontot, vagy többet ér el, akkor 

V. Ongai Pálinkaverseny
2014 első pálinkaversenye! 

Az Ongai Kulturális Egyesület meghirdeti az V. Ongai Pálinkaversenyt!

A szobrot Dr. Mengyi Roland, a  
B.-A.-Z. megyei közgyűlés elnöke és Dr. 
Madzin Tibor polgármester leplezte le ál-

lamalapító királyunk, Szent István ünne-
pén. Az ünnepség része volt az új kenyér 
megáldása is.             - T. L. -

Csokonai Szoborral bővült…
– folytatás az 1. oldalról –

Ekker Róbert szobrász a Csokonai 
szoborral (Fotó: T. L.) Dr. Mengyi Roland ünnepi beszéde (Fotó: T. L.)Ének az ünnepi műsoron (Fotó: T. L.)

Az egyházak képviselői a kenyérszentelésen (Fotó: T. L.) A hallgatóság (Fotó: T. L.)
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kedvezményt kap a nevezési díjából a vi-
lágon legrangosabbnak tartott gyümölcs-
párlat versenyre, a Destillatára éppúgy, 
mint a többi általuk elfogadott regionális 
osztrák, német, olasz, svájci és egyéb kö-
zép-európai versenyek résztvevői.

- Az a bérfőzető magánszemély, aki-
nek pálinkája az V. Ongai Pálinkaverse-
nyen érmet nyer, ugyanazon versenypá-
linka nevezési díjából a gyulai Pálinka 
Világkupán 10−30% kedvezményt kap.

- A versenyre nevezett személyek kö-
zül (maximum 200 fő) ingyenes belépőt 
kap az eredményhirdetésre és az ahhoz 
kapcsolódó pálinkabálra Lillafüreden, 
a Palotaszállóba. (A rangsort a nevezett 
pálinkák száma határozza meg.)

Amit még érdemes tudni.
- 2014-ben Magyarországon, pálinka-

versenyen eddig még nem használt bírá-
lati rendszer szerint történik az értékelés, 
aminek a lényege, hogy a pontok több 
mint 60%-át a szájban érezhető dolgok-
ra adják a bírálók.

- Továbbfejlesztett pálinkabíráló szoft-
verrel történik a bírálat, mely minden ko-
rábbinál jobban kizárja a szubjektivitást: 
minden pálinkát legalább 4 fő, de szük-
ség esetén akár 8 fő értékel egymástól 
függetlenül.

- A lehető legjobb bírákat igyekszünk 
meghívni a zsűrizéshez, akik több elő-bí-
ráló tréningen is felkészülnek a pálinkák 
minősítésére.

A 2013-as versenyről: 
A IV. Ongai Regionális Pá-

linkaversenyre 264 nevezőtől 
összesen 785 nevezett pálin-
ka és párlat érkezett az ország 
egész területéről. A nevezések 
nagy száma jelzi a verseny szél-
eskörű elismertségét, megerő-
sítve a 2012-ben már elért, az 
ország egyik legnagyobb pálin-
kaverseny pozícióját. A verse-
nyen a bérfőzetők és a magánfő-
zetők mellett már a nagyobb 
kereskedelmi főzdék is képvi-
seltették magukat.

Az országosan elismert szak-
mai zsűri döntése alapján arany 
oklevelet kapott 36, ezüst okleve-
let 159, míg bronz oklevelet 190 
pálinka. 14 champion, azaz nagy-
aranyérem került kiosztásra. 

A zsűri tagja volt: Lovassy 
György elnök (Pálinka-tech-
nológiák), Czakó Gábor (Bes-
tillo Pálinkaház), Csobolya At-
tila (Várda Drink), Fabulya 
Attila (Prémiumital Shop), Főfai Krisz-
tina (Márton és Lányai Pálinka), Há-
ger-Veres Zoltán (Aroma Bázis Kft.), 
Hornung Zoltán (Gyulai Pálinkamanu-
faktúra), Kaizer Gábor (Agárdi Pálinka), 
Komáromi János (Tuzséri Pálinkamanu-
faktúra), Krizl Edit (Brill Pálinkaház), 
Nagy Attila (Brill Pálinkaház), Nagy Ár-
pád (Árpád Pálinkatanya), Nyilasi Béla 
(Bükkaranyosi Pálinka Kft.), Pataki At-
tila (Pálinkapatak Kft.), Pucsok Sándor 
(Tiszadadai Pálinkafőzde), Szónoczky 
István (Szőlőpárlat- és Likőr Manufaktú-
ra Kft.), Ujváry Balázs (Fermentum Pá-
linka) és Vértes Tibor (Agárdi Pálinka).

További információk: részletes neve-
zési feltételek, versenyszabályzat, odaítél-
hető díjak, nyeremények, nevezési kate-
góriák, letölthető nevezési lap elérhető az 
egyesület honlapján: www.okeonga.hu. 
További felvilágosítás kérhető a 46/464-
260-as, a 70/313-3216-os vagy a 70/313-
1454-es telefonszámon, illetve e-mailben 
az okeonga@upcmail.hu címen.

Várjuk nevezését! Szóljon ismerősei-
nek is!

– Ongai Kulturális Egyesület nevében: 
Takács László OKE elnök, 

versenyigazgató –

Nevezett pálinkák egy része az idei 
zsűrizés előtt (Fotó: T. L)

Az idei verseny zsűrizésén (Fotó: T. L.)

A pálinkabálon a Palotaszállóban (Fotó: T. L.)
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A képviselő-testület június és au-
gusztus közötti ülésein elhang-
zott legfontosabb napirendi 
pontokról alább olvashatnak tu-
dósítást.

Június 6-ai rendkívüli testületi ülés

Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Onga Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megtárgyalta és elfogadta 
az Onga és Társult Települések Szociális 
és Gyermekjóléti Társulására a társulá-
si megállapodást. A képviselő-testület a 
társulás tanácsába Madzin Tibor polgár-
mestert delegálta. 

Szociális Szolgáltató Központ alapító 
okiratának elfogadása
Onga Nagyközség Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Ongai Szociális Szolgáltató Központ ala-
pító okiratát. Onga, Alsózsolca, Arnót, 
Berzék, Bőcs, Bükkaranyos, Bükkszent-
kereszt, Emőd, Felsőzsolca, Gesztely, 
Harsány, Hernádkak, Kisgyőr, Répáshu-
ta, Sajóhídvég, Sajólád, Sajópetri önkor-
mányzata által alapított Onga és Társult 
Települések Szociális és Gyermekjóléti 
Társulása irányításában 2013. július 1-től 
végzi működését. Onga Nagyközség Ön-
kormányzata a Szociális Szolgáltató Köz-

pont fenntartói jogát 2013. július 1-től 
az Onga és Társult Települések Szociális 
és Gyermekjóléti Társulásának átadja. A 
hatályban lévő lapító okirat és azok mó-
dosításai 2013. június 30-val hatályukat 
vesztették.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete az Onga és Társult Tele-
pülések Szociális és Gyermekjóléti Tár-
sulása székhely önkormányzataként 
vállalta a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás ellátását 2013. július 1-jétől 2013. 
december 31-ig tartó időszakban. Onga 
Nagyközség Önkormányzati Képvise-
lő-testülete nyilatkozott arról, hogy a 
feladatot az Ongai Szociális Szolgálta-
tó Központ (székhelye: 3562 Onga, Jó-
zsef Attila u. 5., ágazati azonosítója: 
S0016631) látja el.

A szennyvíztisztító telep üzemeltetése
Onga Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete elfogadta a körömi 
szenny víztisztító telep 15 éves üzemelte-
tésére (bérletére) vonatkozó szerződést. 
A képviselő-testület felkérte a polgár-
mestert a bérleti üzemeltetési-szerződés 
aláírására.

Július 11-ei rendkívüli testületi ülés

A helyi építési szabályzatról 
Onga Nagyközség Önkormányzata Kép-
viselő-testülete a helyi építési szabályzat-

ról szóló 11/1999.(VI. 01.) rendeletét az 
alábbiak szerint módosította:

1. §
E rendelet hatálya Onga belterületén a 

Rákóczi utca, Görgey Artúr utca, Muskát-
li utca, Széchenyi utca és Balaton utca ál-

tal határolt területre terjed ki a TSZ-2 jelű 
szabályozási terven jelölt határok között. 

2. § 
(1) Onga Nagyközség Helyi Építé-

si Szabályzatáról szóló 11/1999. (VI. 1.) 
Ökt rendelet (továbbiakban R.) 6. § sze-
rinti szövegrész: „Településközpont ve-
gyes terület, zártsorú beépítéssel, meg-
engedett legnagyobb beépítettség: 35%, 
sarokteleknél: 75%

2.08.TV /2 - 35, 75 / -7,5 – K (Csak 
Hrsz: 216/1,216/2,217,220,221, illetve 
Hrsz: 248/1, 249, 250, 251, 252 telkekre).

a) Kialakítható legkisebb telekterület: 
kialakult 

- telekszélesség: kialakult,
- telekmélység: kialakult.
b) Megengedett legnagyobb épít-

ménymagasság: 7,5 m
Megengedett legkisebb építményma-

gasság: -
c) A beépítés feltételének közművesí-

tettségi mértéke: víz, szennyvíz., villany, 
gáz, 

d) A zöldterület legkisebb mértéke: 
20%”

a következők szerint módosul / helyé-
be a következő rendelkezés lép:

„Településközpont vegyes terület, 
zártsorú beépítéssel, megengedett leg-
nagyobb beépítettség: 35%, saroktelek-
nél: 75%

2.08.TV /2 - 35, 75 / -7,5 - K
(Csak Hrsz: 216/1,216/2,217,220,221)
a) Kialakítható legkisebb telekterület: 

kialakult
- telekszélesség: kialakult,
- telekmélység: kialakult.
b) Megengedett legnagyobb épít-

ménymagasság: 7,5 m
Megengedett legkisebb építményma-

gasság: -
c) A beépítés feltételének közművesí-

tettségi mértéke: víz, szennyvíz., villany, 
gáz, 

d) A zöldterület legkisebb mértéke: 
20%”

(2) A R. 6. § a következőkkel egészül 
ki:

Településközpont vegyes terület oldal-
határon álló és szabadon álló beépítéssel, 
megengedett beépítettség: 50 %

2.15. TV / OSZ - 50 / -12,5 - 12000 
(Csak Hrsz: 247, 249, 250, 251, 265, 

266 telkekre)

Önkormányzati ülésekről

Új alapító okirattal (Fotó: Pénzeli Tímea)
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a) Kialakítható legkisebb telekterület: 
12000 m2 / kialakult

- telekszélesség: kialakult,
- telekmélység: kialakult.
b) Megengedett legnagyobb épít-

ménymagasság: 12,5 m
Megengedett legkisebb építményma-

gasság: -
c) A beépítés feltételének közművesí-

tettségi mértéke: víz, szennyvíz. villany, 
gáz, 

d) A zöldterület legkisebb mértéke: 
20%

Szociális alapszolgáltatások fejlesztésé-
hez közbeszerzés
Onga Nagyközség Önkormányza-
ti Képviselő-testülete az ÉMOP-
4.2.1/A-11-2011-0028 azonosító számú 
projekt megvalósításához a „Szociális 
alapszolgáltatások fejlesztéséhez kapcso-
lódó eszközbeszerzés” tárgyú közbeszer-
zési eljárás keretében az Iroda 2000 Kft. 
(3530 Miskolc, Corvin u. 1-3.) ajánlatte-
vő által benyújtott összességében legelő-
nyösebb ajánlatát fogadta el:

A vállalási ár: 11.886.600 Ft + 
3.209.382 Ft ÁFA = 15.095.982 Ft.

A második legkedvezőbb ajánla-
tot a Danpet Kft. (3860 Encs, Ady E. u. 
5.) tette, az ellenszolgáltatás összege: 
11.930.000 Ft + ÁFA = 15.151.100 Ft.

A projekt támogatási szerződése 
alapján az eszközbeszerzés 95%-os tá-
mogatásban részesül. Onga Nagyköz-
ség Önkormányzati Képviselő-testülete 
a 2/2012. (I. 09.) számú képviselő-tes-
tületi határozatában az eszközbeszerzés 
önerejét biztosította. A képviselő-tes-
tület felhatalmazást adott az eredmény 
kihirdetésére, és a szerződéskötési fel-
adatokkal megbízta Madzin Tibor pol-
gármestert.

Helyi esélyegyenlőségi program elfoga-
dása
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete Onga Nagyközség Ön-
kormányzatának Helyi Esélyegyenlősé-
gi Programját megtárgyalta és elfogadta. 
Ezzel egyidejűleg a 131/2012. (XII. 11.) 
sz. képviselő-testületi határozattal elfo-
gadott esélyegyenlőségi program hatá-
lyát vesztette.

Hulladékkezelési szerződés felmondása
Onga Nagyközségi Önkormányzat kép-
viselő-testülete elfogadta és tudomá-

sul vette a CIRKONT Hulladékgazdál-
kodási Zrt. ( 3527. Miskolc, Zsigmondy 
u. 34. ) mint – közszolgáltató − és Onga 
Nagyközség Önkormányzata – mint 
megrendelő – közötti települési szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatási szerző-
dés, a hulladék-
ról szóló 2012.évi 
CLXXXV. Tör-
vény 45.§. (2) be-
kezdés b.) pontja, 
valamint a szer-
ződés 20. pontja 
alapján, 2013. júli-
us 1. napjával kez-
dődő hathónapos 
felmondási idővel 
és 2013. december 
31 napjával meg-
jelölt szerződés 
felmondását.

Kéményseprő díjak
Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a kémény-
seprő-ipari szolgáltatás díjaira vonatko-
zó tételeket.

„Partnerség erősítése Ongán” című pá-
lyázat 
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete az Államreform Ope-
ratív Program keretében kiírt ÁROP-
1.A.6-2013 „Közigazgatási partnerségi 
kapcsolatok erősítése” program kereté-
ben megvalósítandó „Partnerség erősí-
tése Ongán” című pályázat benyújtását 
elfogadta. A projekt elszámolható össz-
költsége: 19.999.452 Ft, a támogatás mér-
téke a projekt összes elszámolható költsé-
gének 100 százaléka.

Szennyvíztisztító fejlesztési önkor-
mányzati társulás 
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete egyetértett azzal, hogy 
Onga Nagyközség Önkormányzata tár-
sult tagként 2013. július 1-jei hatállyal jogi 
személyiségű társulást hozzon létre. A 
képviselő-testület a Körömi Agglomerá-
ció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkor-
mányzati Társulás társulási megállapodá-
sát jóváhagyta. A képviselő-testület a jogi 
személyiséggel rendelkező Körömi Ag-
glomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési 
Önkormányzati Társulás Társulási Taná-
csába tagként Dr. Nevelős Szabolcs aljegy-
zőt delegálta.  A képviselő-testület egyet-

ért azzal, hogy a Körömi Agglomeráció 
Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormány-
zati Társulás Társulási Tanácsának elnöki 
feladatát Hernádkak község önkormány-
zat mindenkori polgármestere, jelenleg 
Hajdú János polgármester lássa el. A kép-

viselő-testület felkérte a polgármestert, a 
megállapodás módosításával kapcsolatos 
intézkedések megtételére.

Augusztus 27-ei testületi ülés

SZMSZ módosítása
Onga Város Képviselő-testülete Onga 
Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete és Szervei Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV. 24.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében 
véleményezési jogkörében eljáró Onga 
Város Önkormányzata Képviselő-testület 
Pénzügyi Bizottsága  véleményének kiké-
résével az alábbi rendeletet alkotta:

1. §
Onga Város Képviselő-testületének 

8/2013. (IV. 24.) önkormányzati rende-
lete (továbbiakban: rendelet) az alábbiak 
szerint módosul:

„A rendelet címében, preambulu-
mában, 1. §-ában, 2. § (1) és (3) bekez-
désében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) 
b.) pontjában, 4. § (2) bekezdésében, 14. 
§ (5) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésé-
ben, 36. §-ában, 1−3. mellékletében, vala-
mint 1−4. függelékében szereplő „nagy-
község” szó helyett „város” szó kerül.

2. §
(1) A rendelet 1. függelékében az 5. 

Alap és vállalkozási tevékenység szakfel-
adat rend szerint felsorolásból 

a.) törlésre kerülnek:
„660002 Egyéb pénzügyi tevékenység”
940000 Közösségi társadalmi tevé-

kenységek” szakfeladatok,

Szó volt a szemétszállításról is (Fotó: T. L.)
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b.) a „841907 Önkormányzatok elszá-
molásai a költségvetési szervekkel” szakfel-
adat helyébe „841913 Támogatási célú fi-
nanszírozási műveletek” szakfeladat kerül.

(2) A rendelet 4. függelékében szerep-
lő Ongai Polgármesteri Hivatal Szerveze-
ti és Működési Szabályzata és Ügyrendje 

III. fejezete 1. pontjában a Polgármeste-
ri Hivatal belső tagozódása az alábbiak-
ra módosul:

„Polgármester 1 fő.
Jegyző 1 fő.
Aljegyző 1 fő.
Pénzügyi csoportvezető 1 fő.
Pénzügyi feladatok 6 fő.
Adóügyi feladatok 1 fő.
Pályázati referens 1 fő.
Igazgatási csoport
Szociálpolitikai feladatok 2 fő
Településüzemeltetési feladatok 1 fő
Igazgatási, titkársági feladatok 3 fő
Karbantartó csoport, csoportvezető 1 fő
Intézmények fenntartási, karbantartá-

si, adminisztratív feladatok  3 fő
Kézbesítő/takarító 1 fő”
(3) A rendelet 4. függelékében szerep-

lő Ongai Polgármesteri Hivatal Szerve-
zeti és Működési Szabályzatában és Ügy-
rendjében a szakfeladatrend felsorolásnál 

a) törlésre kerül az „660002 Egyéb 
pénzügyi tevékenység” szakfeladat,

b) a „841907 Önkormányzatok elszá-
molásai a költségvetési szervekkel” szakfel-
adat helyébe „841913 Támogatási célú fi-
nanszírozási műveletek” szakfeladat kerül.

Az önkormányzat 2013. évi költségve-
téséről  

Onga Város Képviselő-testületének 
2/2013. (II. 13.) önkormányzati rendele-
te az alábbiak szerint módosult:

(1) A 2013. január 1. és június 30. kö-
zött pótelőirányzatként biztosított állami 
támogatások, átvett pénzeszközök, va-
lamint a saját bevételek előirányzatának 

növelése miatt a költségvetési rendelet 2. 
§ (1) bekezdésében megállapított költ-
ségvetési bevételét 305. 474 E Ft-tal, költ-
ségvetési kiadását 305. 474 E Ft-tal mó-
dosította és az önkormányzat 2013. évi 
módosított költségvetési bevételét 933. 
390 E Ft-ban, módosított költségveté-
si kiadását 933. 390 E Ft-ban állapította 
meg.

Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I. 
félévi teljesítéséről
Onga Város Önkormányzata Képvise-
lő-testülete az önkormányzat 2013. évi 
költségvetése I. félévi helyzetének alaku-
lásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

Sportöltöző felújítás 
Onga Város Önkormányzati Képvise-
lő-testülete a 4/2012. (III. 1) BM rendelet 
alapján elnyert támogatáshoz kapcsolódó 
„Sportöltöző felújítás és bővítés” tárgyú 
közbeszerzési eljárás keretében az alábbi 
döntést hozta:

1. Onga Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánította. A 4/2012. 
(III. 1) BM rendelet alapján elnyert tá-
mogatáshoz kapcsolódó „Sportöltöző 
felújítás és bővítés” tárgyú közbeszerzé-
si eljárás keretében benyújtott, a közbe-

szerzési bíráló bizottság javaslata alapján 
a Len-Véd Kft. (3562 Onga, Klapka Gy. u. 
1.) ajánlattevő által benyújtott összessé-
gében legelőnyösebb ajánlatát fogadta el. 
A vállalási ár: 15.297.137 Ft + 4.130.227 
Ft ÁFA = 19.427.364 Ft

2. Az önkormányzat a kivitelezéshez 
szükséges önerőt 35/2012. (III. 30.) szá-
mú képviselő-testületi határozatában 
biztosította. 

3. A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert az eredmény kihirdetésére 
és a szerződéskötés teljes lebonyolítására. 

4. A közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sát bonyolító SUM Bt. (3561 Felsőzsolca, 
Rétföld u. 75.) részére a határozat továb-
bításáról a polgármester gondoskodik.

2013. évi kiegészítő támogatására vo-
natkozó igény benyújtása
Onga Város Önkormányzati Képvise-
lő-testülete a Magyarország 2013. évi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény 4. számú melléklet IV. pontja 
alapján a helyi önkormányzat működő-
képessége megőrzését szolgáló támoga-
tási igényt nyújtott be. 

A nagyközség 2012. évi közművelődé-
si munkájáról
Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a „Beszámoló a nagyközség 
2012. évi közművelődési munkájáról” 
című előterjesztést megtárgyalta és a be-
számolót elfogadta.

A sportegyesület 2012. évi tevékenysé-
géről
Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a „Beszámoló a sportegyesü-
let 2012. évi tevékenységéről” szóló elő-
terjesztést megtárgyalta és a beszámolót 
elfogadta.

Egyéb kérdések
Az ülésen többek között szó volt még az 
önkormányzat peres ügyeiről, Onga vá-
rosnapjáról, a Berzsenyi utcai piac asz-
talainak elhelyezéséről, a kóbor kutyák 
befogásáról, a Turul megvilágításáról, a 
tavak hasznosításáról, a kettőskereszt vi-
rágbolt előtti végleges elhelyezéséről, a 
Szőlőhegyről, a Major utca végén a Bár-
sonyos-híd áldatlan állapotáról, az eddig 
elmaradt kátyúzásokról, 

- T. L. -

Felújításra kerül a sportöltöző (Fotó: Galyas Ferenc)
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Az új tanév küszöbére városi oktatá-
si intézményként érkezett meg az ongai 
Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola.

A 2013/2014-es tanév számos újdonság-
gal köszöntött ránk. Iskolánk első teljes tan-
évét kezdi meg állami fenntartásban. Váro-
si iskolává vált intézményünk színvonalas, 
megbízható minőségű munkájával és bő-
vülő szolgáltatásaival igyekszik megfelel-
ni az új elvárásoknak. A hagyományok-
nak megfelelően a tanítási év első napján, 
szeptember 2-án ünnepélyes tanévnyitóval 
indult a tanév. A tanévnyitó műsort a 3. b 
osztály és az 1. b évfolyamos tanulók közö-
sen mutatták be a közel négyszáz tanulónak 
és a nevelőtestület tagjainak.

Az új tanév megfelelően karbantartott 
épületekben és alaposan kitakarított, tiszta 
osztálytermekben kezdődhetett meg. Intéz-

ményünk szakmai munkáját a tavaszi idő-
szakban elfogadott új pedagógiai program 
alapján szerveztük meg. A fenntartó jóvol-
tából ebben a tanévben is 
19 tanulócsoport és a mű-
vészetoktatásban 9 csoport 
működtetésére nyílt lehe-
tőség. A tanév növekvő fel-
adatait növekvő pedagó-
gus létszámmal igyekszünk 
megoldani. A fenntartói és 
működtetői jogkört ellá-
tó Miskolci Tankerület en-
gedélyével felvételt nyert 
Fucsku Andrea testneve-
lő. Bárdos Zsuzsanna nép-
tánc tanár státuszba emelésével hosszú 
távra biztosítottá válik a művészetoktatás 
legnépszerűbb tanszakának a működése. 
A nevelőtestület további erősödését jelen-

ti, hogy sikerült betölteni 
a hiányzó matematika ta-
nári állását Tóthné Andó 
Zsuzsanna személyében.  
Helyettesítő álláshelyen 
kezdte meg munkáját 
Dranka Nikoletta Mónika 
gyógypedagógus és Fürjes 
Adrienn tanító.

Az új tanév egyik leg-
érdekesebb és egyben leg-
komolyabb erőfeszítést 
igénylő feladata az egész 

napos tanulási forma bevezetése. A tanu-
lók, a szülők és nevelők számára is szokat-
lan napi- és iskolai rend lehetővé teszi az 
alaposabb felkészülést. A közös tanulás 
mellett tágabb lehetőség nyílik a közös-
ségi élet számára. A délutáni foglalkozá-

sok a művészeti nevelés, a testmozgás és 
a tanulószoba nyújtotta támogatott önál-
ló tanulásra helyezik a hangsúlyt. Fontos 
feladatnak mutatkozott a tanulók ebédel-
tetésének a megszervezése. A szülők három 
megoldás közül is választhattak. Az ottho-
ni és iskolai önellátás mellett szűk lehető-
ség nyílt a menzai ebédre is. 

Az új tanévben szeretnénk megteremte-
ni az úszásoktatás és a lovaglás feltételeit. 
Terveink szerint tanulóink számos terüle-
ten jelen lesznek Onga város kulturális éle-
tében. Hagyományosan színes programja-
inkba még nagyobb aktivitással szeretnénk 
bevonni az intézményünk életére és mun-
kájára kíváncsi kisvárosi lakosságot. 

- Kovács György igazgató -

Az önkormányzat még a májusi 
testületi ülésén fogadta el a zöld-
területek és zöldfelületek meg-
óvásáról szóló rendeletét, mely 
szabályozza Onga egész közigaz-
gatási területén a fakivágás mi-
kéntjét – azt a külterületen ki-
fejezetten engedélyhez kötötte 
– annak pótlását, az ültetés szabá-
lyait, a zöldnövényzet megóvásá-
nak egyéb kérdéseit. A rendeletet 
egészében tesszük közzé újsá-
gunk hasábjain.

 
Onga Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a környezet-egészség-
ügy, a köztisztaság, a települési környe-
zet tisztaságának biztosítása céljából, a 
zöldfelületek megóvásáról, használatá-

ról, fenntartásáról, fejlesztéséről és a fák 
védelméről a következő önkormányzati 
rendeletet alkotta:

A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) az önkormányzat közigazgatási te-

rületére és az ott lévő növényzetre
b) a természetes és jogi személyekre, 

valamint a jogi személyiséggel nem ren-
delkező szervezetekre.

A rendelet célja
2. §
A rendelet célja, hogy az őnkormány-

zat közigazgatási területén a zöldterüle-
tek és zöldfelületek, valamint az emberi 
környezet védelme érdekében az 1. §-ban 
megjelölt területeken:

a) az élő növényzet rongálását, pusztítá-
sát, értékük csökkenését megakadályozza,

b) a zöldfelület és a zöldterület más 
célra történő felhasználását megakadá-
lyozza,

c) a megszűnő zöldterület, zöldfelület, 
illetve növényállomány pótlásáról ren-
delkezzen,

d) a zöldfelületek védelmét, rendelte-
tésszerű használatát szabályozza,

e) a meglévő fák védelmét, a fakivágás 
és a fapótlás követelményeit szabályozza.

Értelmező rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazása szempontjából:
Előnevelt fa: minimum 5 centiméter 

törzsátmérőjű, kétszer iskolázott, sorfa 
minőségű faiskolai anyag.

A zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról

Tanévnyitón (Fotó: T. L.)

Ünnepi műsor a tanév kezdetén (Fotó: T. L.)

iskolai csengőszó
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Építési telek: beépítésre szánt területen 
fekvő, az építési szabályoknak megfelelően 
kialakított és közútról vagy önálló helyraj-
zi számon útként nyilvántartott magánút-
ról gépjárművel közvetlenül megközelít-
hető telek.

Fa telepítése: nagy lombkoronát növe-
lő, környezettűrő, előnevelt díszfa ültetése.

Fapótlás: a kivágásra kerülő fa pótlá-
sára, törzsátmérőjének arányában meg-
állapított számú és törzsátmérőjű fa tele-
pítése, illetve ennek pénzbeli megváltása.

Fasor: meghatározott fajú, egy sorban 
lévő fák összessége, ahol a fák tőtávolsá-
ga nem nagyobb a fák idős korában vár-
ható koronaátmérőjének a kétszeresénél.

Kertészeti szakvélemény: jogszabály-
ban meghatározott jogosultsággal ren-
delkező szakértő vagy szervezet általi 
vizsgálat meglévő fák korára, egészségi 
állapotára, térbeli elhelyezkedésére stb., 
és a vizsgálat eredményén alapuló szak-
értői javaslat a fa fenntartásával, megóvá-
sával vagy kivágásával kapcsolatban.

Növényzet: telepített vagy őshonos nö-
vények (fák, bokrok, cserjék, lágyszárú-
ak) összessége, ide nem értve a gyomnö-
vényeket.

Törzsátmérő: a fatörzs 1 méteres ma-
gasságban mért átmérője, centiméterben 
számolva.

Vegetációs időszak: a rügyfakadás és a 
lombhullás közötti időszak.

Zöldfelület: állandóan vagy időszako-
san növényzettel fedett területek.

Zöldterület: közigazgatási terület-fel-
használási egység, a kerület állandóan 
növényzettel fedett, más terület-felhasz-
nálási egységbe nem tartozó, közhaszná-
latú része (fásított köztér, közkert, köz-
park, városi park).

Gyümölcsfa: emberi fogyasztásra vagy 
egyéb hasznosításra kerülő gyümölcséért 
termesztett és gondozott fa, kivéve: diófa, 

szelídgesztenyefa, mandulafa, eperfa és 
díszfának nemesített gyümölcsfák.

A zöldterületek és zöldfelületek hasz-
nálata

4. §
(1) Tilos a növényzet bármilyen mó-

don történő megrongálása, pusztítása, 
károsítása, vagy olyan szakszerűtlen ke-
zelése, amely értékének csökkenésével jár.

(2) A település közigazgatási határán 
belül gondoskodni kell a zöldterületek 

és zöldfelületek ará-
nyának megőrzésé-
ről, illetve növelésé-
ről, ennek érdekében 
a tulajdonos köteles 
a tulajdonában lévő 
zöldterületeket és 
zöldfelületeket:

a) a mindenko-
ri szakmai szempon-
toknak megfelelően 
jó karban tartani vagy 
tartatni;

b) a kórokozóktól, 
a kártevőktől, a rongálóktól, valamint a 
szakszerűtlen kezelésektől megóvni;

c) fejleszteni, illetve a használat mérté-
kének megfelelően fenntartani és felújítani.

(3) Ahol a parkolás másképp megold-
hatatlan, a zöldfelületen a parkolók cserje-
telepítéssel, fásítással és műanyag gyeprács 
alkalmazásával alakíthatók ki.

5. §.
(1) A zöldterületek, zöldfelületek ha-

lasztást nem tűrő igénybevétele (pl. cső-
törés miatti hibaelhárítás) esetén az 
igénybevevőnek haladéktalanul értesíte-
nie kell a terület kezelőjét vagy a közterü-
let használatát engedélyező szervezetet, 
és gondoskodnia kell a helyreállításról.

Zöldterületek, zöldfelületek fejlesztése
6. §
(1) Helyiséget tartalmazó új építmény 

fakivágással együtt járó építése esetén 
az építési engedélyezési dokumentáció-
nak kertépítészeti terveket is tartalmaz-
nia kell.

(2) Növényt a telken az alábbi szabá-
lyok szerint lehet elhelyezni:

a) a 3,0 m-nél alacsonyabbra növő 
cserjéket az oldalsó és a hátsó telekhatár-
tól minimum 0,5 m-re,

b) a 3,0 m-nél magasabbra növő cser-
jéket az oldalsó és a hátsó telekhatártól 
minimum 1,0 m-re,

c) a fákat az oldalsó és a hátsó telekha-
tártól minimum 2,0 m-re kell telepíteni.

(3) Növénytelepítéskor elsősorban 
nagyközségi növényeket kell alkalmazni.

(4) Zöldfelületek kialakításánál és fák 
telepítésénél szükség esetén talajcseré-
ről kell gondoskodni, fatelepítés esetén 1 
m-es, cserjetelepítésnél 0,4 m-es vastag-
ságban, 1,0 m2, illetve 0,16 m2 felületen.

(5) Szomszédos telek tűzfalának, kerí-
tésének kúszónövénnyel való befuttatását 
csak az ingatlan tulajdonosának engedé-
lyével, lehetőleg tartószerkezet alkalma-
zásával lehet megvalósítani.

(6) Önként vállalt közterületi zöldfe-
lület-fejlesztés és növénytelepítés esetén 
a közterület tulajdonosának előzetes írás-
beli hozzájárulását kell beszerezni.

Fák védelme
7. §
(1) Védett fasorban fát kivágni, fakivá-

gást engedélyezni csak akkor lehet, ha az 
adott fa állapota miatt fennálló veszély-
helyzet elhárítása más módon nem biz-
tosítható, valamint ha a fa viharkár miatt 
vagy biológiai okból életképtelenné vált, 
és további fenntartása már nem indokolt. 
Ezen okokat kertészeti szakvéleménnyel 
igazolni kell.

(2) Helyi építési szabályzat vagy helyi 
szabályozási terv meglévő értékes fák vé-
delme érdekében védettséget állapíthat 
meg.

(3) A védettség alá tartozó fát kivágni, 
kivágását engedélyezni csak a (1) bekez-
désben foglalt feltételek teljesülése esetén 
szabad.

Fakivágás esetén alkalmazandó szabá-
lyok

8. §
(1) A település közigazgatási területén 

e rendelet hatálya alá tartozó fát kivágni - 
a (3) bekezdés szerinti esetek kivételével 
- csak jogerős fakivágási engedély alap-
ján szabad. 

(2) Fát kivágni különösen építmény 
elhelyezése, veszélyhelyzet elhárítása, 
környezetrendezés miatt vagy kertésze-
ti szakvélemény által is igazolt egyéb ok-
ból lehet. A kivágott fa pótlásáról a 9-12. 
§-okban meghatározottak szerint gon-
doskodni kell.

(3) Az élet-, illetve súlyos balesetve-
szélyt jelentő fa kivágását a tulajdonos 
vagy kezelő - amennyiben a veszély el-
hárítására más lehetőség nincs - köteles 

A Történelmi emlékparkban (Fotó: T. L.)
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haladéktalanul elvégezni. A veszély elhá-
rítása érdekében tett intézkedéseket írás-
ban azonnal be kell jelenteni a Jegyzőnek.

(4) Kiszáradt fát a tulajdonosa köteles 
legkésőbb a fa kiszáradását követő év jú-
nius 30. napjáig kivágni. Kiszáradt fa ki-
vágását a fakivágás tervezett megkezdése 
előtt be kell jelenteni a Jegyzőnek.

(5) Aki a település közigazgatási terü-
letén lévő ingatlanon e rendelet hatálya 
alá tartozó fát szándékozik vagy köteles 
kivágni, az az 1. számú melléklet szerinti, 
fakivágási engedély iránti kérelmet köte-
les benyújtani a jegyzőhöz.

(6) A fakivágási engedély iránti kére-
lemhez közölni, illetve mellékelni kell:

- a fakivágás indokát,
- szükség esetén a fakivágás indokolt-

ságát megalapozó dokumentumokat (pl. 
kertészeti szakvéleményt, építési-bontási 
engedélyt, fényképet),

- kivágandó fa pontos helyét (pl. hely-
színrajzzal) darabszámát, faját, törzsát-
mérőjét (centiméterben),

- a kivágandó fával való rendelkezési jo-
gosultságot bizonyító dokumentumot (sa-
ját tulajdonú ingatlan esetén tulajdoni lap, 
idegen vagy közös tulajdonban lévő ingat-
lan esetén tulajdonosi hozzájárulás, közte-
rület esetén a közterületi fák fenntartásá-
val megbízott szervezet hozzájárulása),

- építési telek beépítése, vagy egyéb in-
dokolt esetben kertészeti tervet,

- 10 db-ot meghaladó számú fa kivá-
gása esetén közölni kell a fakivágás terve-
zett megkezdésének és várható befejezé-
sének időpontját (év, hónap).

(7) A fa kivágásának engedélyezése a  
2. melléklete szerint történik. Ha a ren-
delet 7. §  (1–3) illetőleg a 8. § (2) be-
kezdésében előírt követelmények nem 
teljesülnek, nem igazoltak, vagy a fa to-
vábbi fenntartása indokolt, a fakivágás a 
2. melléklete alapján megtiltható.

(8) A (7) bekezdés szerinti engedély-
ben a fakivágás megkezdésére a 2. mel-
léklete szerint határidő állapítható meg.

(9) A (8) bekezdés szerinti határidő 
annak lejárta előtt kérelemre, egy alka-
lommal, indokolt esetben meghosszab-
bítható.

Fapótlás mértéke
9. §
(1) A fakivágási engedélyben megálla-

pított mértékben és módon, az előírt ha-
táridőn belül az engedélyes köteles gon-
doskodni a fapótlásról.

(2) Aki engedély nélkül vágott ki e ren-
delet hatálya alá tartozó fát, azt – az egyéb 
jogszabályokban foglalt jogkövetkezmé-
nyeken túl – a (3) bekezdésben meghatá-
rozott mértékű fapótlásra kell kötelezni.

(3) A fapótlás mértéke:
a) 50 db-ot meghaladó számú fa – épí-

tési tevékenység érdekében szükséges 
– kivágása esetén a kivágandó fák tör-
zsátmérőjének összege (a továbbiakban: 
össz-törzsátmérő),

b) 50 db-ot meg nem haladó számú fa 
- építési tevékenység érdekében szüksé-
ges - kivágása esetén a c), d), e) pontok 
kivételével lakóövezetekben, zöldterüle-
teken, jelentős egészségügyi létesítmé-
nyek területein, valamint jelentős zöldfe-
lületű intézményterületeken a kivágandó 
fák össz-törzsátmérőjének 1,5-szerese, 
egyéb építési övezetekben a kivágandó 
fák össz-törzsátmérőjének 1,2-szerese,

c) viharkár miatt vagy a tulajdonosnak 
fel nem róható okból elhalt, életképtelen-
né vált, illetve balesetveszélyes, vagyon-
biztonságot veszélyeztető fák kivágása 
esetén a kivágandó fák darabszáma,

d) elhalt (kiszáradt) fa esetében, ha 
a kipusztulás a tulajdonosnak felróható 
okból következett be, az elhalt fa törzsát-
mérője,

e) engedély nélküli fakivágás esetén a 
kivágott fák össz-törzsátmérőjének két-
szerese.

(4) Amennyiben az engedély nélkül 
kivágott fák darabszáma vagy törzsát-
mérője utólag nem állapítható meg, ak-
kor a vélelmezhető vagy kikövetkeztethe-
tő számú fákat 30 cm törzsátmérővel kell 
figyelembe venni a (3) bekezdés e) pontja 
szerinti mennyiségű fapótlás előírásánál.

Fapótlás módja
10. §
(1) A fapótlás módját az alábbiak sze-

rint kell meghatározni:
a) építési telken lévő fa kivágása ese-

tén:
aa) a fatelepítést az építési telken belül 

kell megvalósítani;
ab) ha a fatelepítés az építési telken 

belül nem vagy csak részben biztosítható 
(pl. az ingatlan beépítési módja miatt) és 
a területre vonatkozó kerületi szabályo-
zási terv az ingatlannal közvetlenül hatá-
ros közterületre fasor telepítését írja elő, 
akkor a fatelepítést telken belül és közte-
rületen együttesen kell megvalósítani;

ac) ha a fatelepítés az építési telken be-
lül nem vagy csak részben biztosítható, 
akkor a telken el nem telepíthető fák pót-
lásáról a 11. § szerinti pénzbeli megvál-
tással kell gondoskodni;

b) magántulajdonban lévő - beépítés-
re nem szánt - ingatlanon lévő fa kivágá-
sa esetén:

ba) a fatelepítést ingatlanon belül kell 
megvalósítani, vagy

bb) közterületen - a kerületi közterü-
leteken lévő fák fenntartásával megbízott 
szervezet által kijelölt helyeken - kell a fa-
telepítést megvalósítani;

(2) A fatelepítési kötelezettség nem te-
kintendő teljesítettnek, ha az eltelepített 
fa az ültetéstől számított következő két 

vegetációs időszak kezdetén nem hajt ki. 
Ebben az esetben az engedélyes köteles a 
fatelepítést megismételni vagy pénzben 
megváltani.

Fapótlás pénzbeli megváltásának sza-
bályai

Fakivágás a Szőlőhegyen is csak engedéllyel történhet (Fotó: T. L.)
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11. §
(1) A fapótlási kötelezettség pénzbe-

li értékének egységárát az önkormány-
zat éves költségvetési rendeletében hatá-
rozza meg az előző évben közterületeken 
elültetett fák ültetési és 2 éves gondozási 
költsége figyelembevételével.

(2) A fapótlás darabszámát 6 cm tör-
zsátmérőjű előnevelt fára kell megállapí-
tani.

(3) A pénzbeli megváltás összegét a 
pótlandó fák darabszámára kell vonat-
koztatni úgy, hogy az egységárat a fapót-
lás darabszámával kell megszorozni.

(4) A pénzbeli megváltás összegét, a 
befizetés módját, határidejét a fakivágási 
engedélyben vagy a hatósági szerződés-
ben kell meghatározni.

(5) A fatelepítés pénzbeli megváltá-
sából befolyt összeget - az éves faültetési 
tervnek megfelelően - faültetésre és a be-
folyt összegből telepített fák gondozásá-
ra kell felhasználni a tárgyévben és az azt 
követő évben.

(6) A faültetésekkel megbízott szerve-
zet a (5) bekezdés szerinti fatelepítések 
elvégzéséről évente köteles beszámolni a 
Jegyzőnek.

A fapótlás határidejének meghatáro-
zása

12. §
(1) Fatelepítések esetén a határidőt 

vagy részhatáridő(ke)t az ügy körülmé-

nyeire, a meglévő adottságokra és a ve-
getációs időszakokra figyelemmel kell 
meghatározni.

(2) A fatelepítések határidejét épít-
mény, beruházás megvalósításával össze-
függő feltételhez, határozott időhöz vagy 
szükség esetén mindkettőhöz lehet kötni.

(3) Építési tevékenységek érdekében 
szükséges fakivágások esetén a fatelepí-
tés határideje:

a) az épület végleges használatbavéte-
li engedélyezési eljárásának megindítása,

b) az a) pont alá nem tartozó építé-
si-bontási tevékenységek esetén a fatele-
pítés határideje a fakivágás megtörténté-
től számított legfeljebb 180. nap.

(4) A nem építési tevékenységek érde-
kében szükséges fakivágás esetén szüksé-
ges fatelepítés teljesítési határideje a faki-
vágás megtörténtétől számított legfeljebb 
120 nap.

(5) A fatelepítés pénzbeli megváltása 
esetén a befizetést a fakivágás megtörtén-
tétől számított legfeljebb 90 napon belül 
kell az önkormányzat számlájára teljesí-
teni. Ettől eltérő határidőt megállapíta-
ni - a határidő-hosszabbítás kivételével - 
csak hatósági szerződésben lehet.

(6) Indokolt esetben a (3) bekezdés b) 
pontja, és a (4) és (5) bekezdés szerinti 
fapótlásra megállapított határidő - a ha-
táridő lejártát megelőzően benyújtott ké-
relemre - az ott megjelölt időtartamokkal 
egy alkalommal meghosszabbítható.

(7) Amennyiben a fakivágási enge-
délyben megállapított határidőn belül a 
kivágott fa (fák) után szükséges fatele-
pítést nem, vagy csak részben teljesítet-
ték, 2. melléklete szerint az el nem telepí-
tett famennyiség össz-törzsátmérőjének 
megfelelő számú fa 15 napon belüli pénz-
beli megváltása írható elő.

(8) A pénzbeli megváltás nem teljesí-
tése esetén a Ket. 132-137. §-ában, illet-
ve a 138-139. §-ban foglaltak szerint kell 
eljárni.

Eljárási szabályok
13. §
(1) A jegyző a fa tulajdonosát kére-

lemre, vagy hivatalból e rendeletben 
meghatározott kötelezettségének teljesí-
tésére felszólíthatja. Amennyiben a tu-
lajdonos az élet-vagy vagyonbiztonságot 
veszélyeztető fa kivágásáról, illetve eltá-
volításáról határidőn belül nem gondos-
kodik, a jegyző intézkedhet a szükséges 
munkák – tulajdonos költségén történő – 
elrendelésére.

Záró rendelkezések
14. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján 

lép hatályba. A rendeletet a helyben szo-
kásos módon kell kihirdetni.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatály-
balépését követően indult eljárásokban 
kell alkalmazni.

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 1–34. szelvényét tettük 
közzé, most befejezésül a 35–36. szelvé-
nyek következnek, a Kaki határ egy szeg-
letével és a Gesztely felé vezető út jobb ol-
dalán lévő Nagynyilasokkal. 

A következő számunkban elkezdjük 
a település 1898-as térképszelvényeinek 
közzétételét.

- T. L. - 

Onga régi térképeken
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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.

Ez lenne az ideális napirend 
A szervezet működésének napi ritmusában 
minden tevékenységnek megvan a maga 
ideje - ilyenkor tudjuk a legjobb hatásfok-
kal végezni az adott feladatot. Bár csak ke-
veseknek van lehetősége e szerint élni, nem 
árt megismerni a bioritmus szempontjából 
ideálisnak tekinthető napirendet.

Az emberi szervezet belső órája ko-
moly szerepet játszik a hangulat, a telje-
sítmény és az anyagcsere működésének 
szabályozásában, ezért egyáltalán nem 
mindegy, hogy mit mikor csinálunk. Egy 
feladatot a megfelelő időpontban végezve 
csodákra vagyunk képesek, míg ha rosz-
sz az időzítés, sokkal gyengébb a hatásfo-
kunk. Ez a belső, úgynevezett cirkadián 
ritmus befolyásolja a sportteljesítményt is.

Mit mikor végezzünk?
A kutatók a szervezet belső óráját fi-

gyelembe véve összeállították, hogyan 
fest az ideális napirend egy átlagos egész-
séges személy számára.

Az ébredést célszerű reggel 6 és 7 óra 
közé időzíteni, mert ilyenkor csökken a jó 
alváshoz szükséges melatonin hormon ter-
melődése, megnő viszont az aktivitást segítő 
kortizol, adrenalin és noradrenalin szintje.

A reggelit 7 és 8 óra között a legjobb elfo-
gyasztani, mert ilyenkor tetőzik a tápanya-
gok lebontását is segítő kortizol szintje, és a 
kalóriák hamarabb elégnek. 

A reggel 7 és 9 óra közötti időszakba érde-
mes beiktatni állóképességet fejlesztő moz-
gást is: az ilyenkor alacsonyabb testhőmér-
séklet ideális erre a feladatra. Nem szabad 
azonban a délelőtti órákban túlzásba vinni 
az edzést, mivel a vérnyomás reggel és déle-
lőtt magasabb lehet, és ilyenkor fokozódhat a 
stroke és a szívinfarktus kockázata is.

A 9-től délig tartó időszak  ideális a 
gyors, rövid koncentrációt igénylő – első-
sorban számokkal összefüggő – feladatok 
elvégzésére.

A déltől este 8-ig tartó időszakban  a 
magas adrenalinszint fokozza az izmok 
vérellátását és frissen, éberen tartja a szer-
vezetet. Egy kis visszaesés figyelhető meg 2 
és 3 óra között, így aki teheti, ilyenkor szi-
esztázzon egy keveset.

Tanuláshoz a délután 3 és 6 óra közöt-
ti időszak az ideális. A hosszú távú me-
mória ekkor „csúcsra jár”, így ilyenkor 
érdemes például nyelvet tanulni, vagy 
átolvasni, átgondolni azokat a dolgokat, 
amelyeket meg akarunk jegyezni.

Délután 3 és este 7 óra között tetőzik a 
fizikai erőnlét, a gyorsaság és a testhőmér-
séklet, valamint ilyenkor a legmagasabb 
a fájdalomtűrő képesség is, így ez az idő-
szak ideális a sportolásra, versenyzésre.

Férfiaknál délután 4 és 6 óra között a 
spermiumok is mozgékonyabbak, ezért 
a szexuális együttlétre is tökéletes ez az 
időpont - különösen annak, aki párjával 
gyermeket tervez.

Este 8 és 10 óra között nem érdemes 
még nyugovóra térni, mert ilyenkor sok 
embernél még igen magas szintű a szel-
lemi éberség. 10 óra után viszont meg-
nő a melatonin hormon szintje, ami jelzi, 
hogy ideje aludni - lehetőleg reggel 6-ig.

(Forrás: Egészségtükör)

Megelőzhető mozgásszervi 
megbetegedések

A mozgásszervrendszer fejlődésével gyer-
mekeinket folyamatosan veszélyeztetik a 
korosztályra jellemző elváltozások, me-
lyeknek megvannak a jellegzetes beteg-
ségei, illetve a betegséget vagy elváltozást 
előidéző vagy fokozó tényezők. A legtöbb 
probléma azonban megelőzhető, ha tud-
juk, hogy mire is kell figyelnünk.

A gyermekek már csecsemőkorban 
részt vesznek mozgásszervi szűrővizsgá-
laton, hiszen csak így észlelhetők jó idő-
ben a korra jellemző elváltozások, mint 
például a csípőízületek kötöttsége, fejlet-
lensége, a csípőficam, a lábdeformitás, 
fejtartás-hiba, vagy izomtónus-zavar. Ha 
a különböző születési rendellenességek 
kezelését időben elkezdjük, elkerülhető, 
hogy felnőttkorban maradandó elválto-
zásokkal kelljen élnie a gyermeknek.

A korai kezelések célja, hogy az ízületek 
optimális helyzetbe kerülhessenek, még 
mielőtt a baba járni kezd. Egyes esetekben 
az ideális helyzet kialakításához szükség 
lehet külső rögzítő   használatára (példá-
ul terpeszbetétre). Ez gyakran ébreszt ag-
godalmat a  szülőkben, de a baba számára 
semmilyen fájdalommal, vagy egyéb ká-
ros hatással nem jár. Ha egy-egy elváltozás 
esetében mégis műtéti beavatkozásra van 

szükség, azt is célszerű minél hamarabb el-
végezni. Jónéhány problémára akkor derül 
fény, amikor a gyermek járni kezd. A  vég-
tagok ferdülése, az „O”, vagy „X” láb ritkán 
igényel beavatkozást, a  panaszok nagy ré-
sze elmúlik, ahogy a gyermek idősebb lesz.

Az elváltozások kezelhetőek az izom-
zat megerősítésével: sportolással, vagy gyó-
gytornával. A három és négy éves korosz-
tályban igen gyakoriak a lábelváltozások. A 
szülők ilyenkor sokszor feleslegesen aggód-
nak, hiszen az ebben a korban észlelt hely-
zet a növekedéssel, a testi éréssel változ-
hat. Enyhébb esetekben a leghatásosabb, ha 
gyermekünk gyakran sétál mezítláb egye-
netlen talajon, amellyel megerősítheti a tal-
pi izmokat, így annak boltozata fokoza-
tosan eléri megfelelő alakját. Fontos a jó 
minőségű lábbeli, a stabil cipő használata. 
Ha az elváltozás olyan, szóba jöhet speciális 
cipő, vagy lúdtalpbetét használata.

Kisiskolás korban a leggyakrabban 
előforduló elváltozás a gerincferdülés. A 
problémát általában a hirtelen hossznö-
vekedés okozza, melyet nem követ ma-
gától a tartóizomzat erősödése. Gyakori 
ok a mozgásszegény életforma, de lehet 
akár a nem megfelelően kiválasztott is-
kolatáska. Mindenképp hátitáska viselé-
se javasolt a divatos oldaltáskák helyett, 
hiszen ez egyenletes terhelést jelent a hát 
számára, valamint az iskolai ülésrend 
gyakori változtatásával is elkerülhető a 
gerincoszlop egyirányú terhelése. A be-
tegség mértékének megítéléséhez fontos 
a röntgenvizsgálat, majd utánkövetés és 
a gyermek gondozásba vétele. Kezelésé-
re úszás, gyógytorna, súlyosabb esetben 
fűző használata is felmerülhet.

Serdülőkorban a hirtelen növekedés 
és a hanyag testtartás az egyik fő problé-
ma. Ha az izomzat kellően fejlett, akkor 
ebben az életkorban könnyebben kivéd-
hetjük az esetleges elváltozásokat. A leg-
jobb megoldás, ha gyermekünk már kis-
kortól kezdődően rendszeresen sportol, 
így serdülőkorára megfelelő állóképes-
séggel fog rendelkezni.

Vannak olyan ortopédiai esetek, ame-
lyek súlyosságukból adódóan műtéti be-
avatkozást igényelnek. Célszerű tehát, ha 
minden esetben felkeressük a szakorvost, 
aki tájékoztat minket a megfelelő kezelé-
si módokról.

- szerk.: Gál Lászlóné -

Egészségmegőrzés 


