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– folytatás a 2. oldalon –

Ezernél több minta az  
V. Ongai Pálinkaversenyen!

Az Ongai Kulturális Egyesület ál-
tal szervezett V. Ongai Pálinka-
versenyre 332 nevezőtől összesen 
1030 nevezett pálinka és párlat 
érkezett Magyarország egész te-
rületéről, illetve Szlovákiából és 
Romániából. A lebírált párlatok, 
pálinkák száma 1024. A nevezett 
minták nagy száma mára meg-
kerülhetetlenül az ország legna-
gyobb pálinkaversenyévé tette az 
ongait, amit jól jelez az is, hogy az 
eseményen az írott média és szá-
mos rádió mellett az országos te-
levíziók is jelen voltak (Duna Tv, 
Echo Tv, MTV és ATV).

Az ünnepélyes eredményhirdetésre ja-
nuár 25-én 18 órakor került sor Lilla-
füreden, a Palotaszállóban. Ünnepi be-
szédet Márton Péter, a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő ZRt. vezérigazgatója, az 
MNV ZRt. igazgatóságának tagja, a pá-
linkaverseny fővédnöke mondta. 

A közönség díjas pálinkát az alkalom-
ra meghívott társadalmi zsűri tagjai vá-
lasztották ki a nagyaranyérmes pálinkák 

közül. A társadalmi zsűri munkáját Dr. 
Mengyi Roland, a B.-A.-Z. Megyei Köz-
gyűlés elnöke nyitotta meg. 

Az ünnepi műsor részeként fellépett a 
Grazioso zenekar és a Trombita Trió. Az 

eseményt pálinkabál zárta, ahol a talpa-
lávalót a Bridge Music System zenekar 
szolgáltatta, megnyitotta az Ongai Ha-
gyományőrző Néptánccsoport.

A versenyünkön olyan világszínvona-
lon is elismert szakemberek minősítet-
ték a benevezett párlatokat, akik a világ 
egyik legnagyobb pálinka seregszemlé-
jén, az Ausztriában megrendezett Des-
tillatán is benne vannak a zsűriben. En-
nek is köszönhető – amellett, hogy ez 

az egyetlen nagy ver-
seny Magyarországon, 
melyet tisztán civilek, 
és nem szakmabeliek 
szerveznek mindenne-
mű anyagi érdekeltség 
nélkül −, hogy az on-
gai verseny Magyaror-
szágon egyedüliként a 
Destillata „előszobájá-
vá” vált. 

A zsűrizésen (Fotó: Lanku Máté)

A társadalmi zsűri megnyitása (Fotó: T. J.)



Ha valaki 2014 januárjában megren-
dezésre kerülő V. Ongai Pálinkaverse-
nyen 16 pontot, vagy többet ért el Ongán, 
akkor kedvezményt kap a Destillata ne-
vezési díjából, éppúgy, mint a többi álta-
luk elfogadott regionális osztrák, német, 
olasz, svájci és egyéb közép-európai ver-
senyek résztvevői. 

A zsűri tagja volt: Lovassy György el-
nök (Pálinka-technológiák), Adamik 
Anikó (Gyulai Pálinkamanufaktúra K�.) 
Czakó Gábor (Bestillo Pálinkaház), Cso-
bolya Attila (Várda Drink), Dezső Tibor 
(Potio Nobilis - Románia), Fabulya At-
tila (Prémiumital Shop), Főfai Krisztina 
(Márton és Lányai Pálinka), Füstös Imre 
(Potio Nobilis - Románia), Háger-Veres 
Zoltán (Aroma Bázis K�.), Hámori Mik-
lós, Hornung Zoltán (Gyulai Pálinkama-
nufaktúra K�.), Kaizer Gábor (Agárdi 
Pálinka), Komáromi János (Tuzséri Pá-
linkamanufaktúra K�.), Krausz Frigyes 
(Márton és Lányai Pálinka), Krizl Edit 
(Brill Pálinkaház), Mokrán János (Árpád 
Pálinkatanya), Nagy Attila (Brill Pálinka-
ház), Nagy Árpád (Árpád Pálinkatanya), 

Nyilasi Béla (Bükkaranyosi Pálinka K�.), 
Pataki Attila (Pálinkapatak K�.), Pucsok 
Sándor (Tiszadadai Pálinkafőzde), Szó-
noczky István (Múcsonyi Pálinkafőzde), 
Ujváry Balázs (Fermentum Pálinka) és 
Vasas Beáta (Schiszler Pálinkafőzde). 

A nevezett pálinkák helyileg 126 tele-
pülésről érkeztek, 112 különböző főzdé-
ben kerültek kifőzésre. A 24 fős nemzet-
közi zsűri döntése alapján arany oklevelet 
kapott 123 (11,9%), ezüst oklevelet 227 
(22,1%), míg bronz oklevelet 255 (24,6%) 
pálinka és párlat. 27 champion, azaz 
nagyaranyérem került kiosztásra. A nem 
érmes minták száma 426 (41,4%).

A nevezett mintákból 676 (65,7%) volt 
bérfőzetők, 254 (24,6%) kereskedelmi 
főzdék, illetve 100 db (9,7%) magánfőzők 
által nevezett pálinka vagy párlat.

A nevezett pálinkák, párlatok fajta 
megoszlása: áfonya (1), áfonyalikőr (1), 
alma (69), ananász (2), 
banán (3), berkenyék 
(7), birs, birskörte (79), 
bodza (13), bodzavirág 
(2), borpárlat (4), borzag 
(gyalog bodza) (2), cékla 
(3), citrom (1), cseresz-
nye (34), csipkebogyó 
(6), diólikőr (7), egyéb 
(7), egyéb likőr (7), erdei 
meggy (2), faeper (mo-
rus) (7), füge (1), gala-
gonya (2), görögdinye 
(1), kajszibarack (89), kivi (2), kökény 
(25), körte (45), köszméte, egres (büsz-
ke) (1), maláta (1), málna (11), megy-
gy (75), narancs (3), naspolya (2), ostor-
fa (1), őszibarack (11), paradicsom (2), 
ribiszke (13), sajmeggy (6), sárgadinnye 
(2), sárgarépa (2), seprőpárlat (1), som 
(6), sózóka (2), sörpárlat (2), sütőtök (3), 
szamóca, földieper (5), szeder (7), szil-

va (146), szőlő 
(115), szőlő tör-
köly (58), vackor 
(2), vadalma (9), 
vadbirs (1), vad-
cseresznye (7), 
vadkörte (13), 
vadmálna (3), 
vadmeggy (2), 
vadszilva (mira-
bolan) (1), ve-
gyes (53) és vil-
moskörte (42).

A versenyben
résztvevő szemé-

lyek: 1 Csepp Pálinka K�., Antal Tamás, 
Aranyablak K�., Bacsó Angelika, Bagi 
Norbert, Balajti Péter, Balázs Gábor, Ba-
loghné Vojtkovszky Tímea, Bánki Pálin-
kaház K�., Barabás Katalin, Baranyai Gá-
bor, Bári  Attila, Barkó Zoltán Tamás, 
Barta Mihály, Ba-Und-Garden K�., Becs-
kereki  Tamás, Bencs Lajos, Bene Tamás, 
Berecz István, Bogdán Krisztián, Bolyhos 
és Fia Bt., Bor Károly, Borsosné Tóth Haj-
nalka, Bozó Zoltán, Bozsvai Sándor, Bráz 
Rudolf, Buczkó Barnabás, Bumbera Pé-
ter, Bus István, Buzás László, Buzás Luca, 
Bűdi István Ádám, Bükkaranyosi Pálinka 
K�., Czeglédi János, Csala Tibor, Cseke 

János, Cseke Zsolt, Csontó Sándor, Csu-
mita Angéla, Dániel Sándor, Danis Lász-
ló, Dankó Éva, Darai Szilvia, Deák Fe-
renc, Demeter Pálinka Manufaktúra, 
Dezső Tibor, dr. Balogh Zoltán, dr. Cs. 
Varga László, dr. Kissné dr. Bori Klára, dr. 

Lajer Sándor, dr. Szekér Zoltán, dr. Tóth 
Sándor, Draskóczi Attila, Dubabér Imre, 
Dubabérné Csonka Melinda, Duch Imre, 
Duda Lajos, Erdei  Sándor, Eszes Béla, Fa-
bulya Attila, Farkas Imre, Farkas István, 
Farkas János, Farkas László, Farkas Sza-
bó Levente, Farkas Zoltán, Fata Iván, Fe-
hér Lajos, Fenyőfalvi Zoltán, Ficsor Fe-
renc, Fojtán Ádám, Földesi Csaba, Fűzi 
Rudolf, Gácsi Tamás, Gál József, Gál Mi-
hály László, Gál Ottó, Galambos Gergely, 
Galambvári Tibor, Garas Tibor, Gárgyán 
Zoltán, Görcsös Dániel, Görcsös Nor-
bert, Görcsösné Kádas Beáta, Görzsöny 
Attila, Guba László, Guba Péter, Gyene-
sei Pálinkárium, Győri Sándor, Gyulai 
Pálinka Manufaktúra K�., Hajdu Roland, 
Halász Tamás, Halász Tibor, Hámo-
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Munkában a zsűri (Fotó: Lanku Máté)

Aranyérmesek egy csoportja (Fotó: T. J.)

Érzékszervi bírálaton (Fotó: T. L.)



ri Miklós, Hamvas Attila, Harcsa Imre, 
Hatos-Szekander Ferenc, Hazslinsz-
ky Ákos, Heilmann-né Muth Erzsébet, 
Hell Robert, Holecz Csaba, Holló Lász-
ló, Horavecz Szabolcs, Horaveczné Kon-
dor Zsuzsanna, Hornyák Miklósné, Hor-
váth Tamás, Hudec Árpád, Huszár István, 
Hutter Ádám, Hutter Enikő, Icsó Sándor, 
id. Juhász Árpád, Illés László, Illés Tibor, 
Illés Zoltánné, Iván Zoltán, Iványi László, 
Jáborcsik Zsolt, Johanna K�., Jónás Ist-
ván, Jónyer András, Jónyer Gergely, Ju-
hász József, Juhász Árpád, Juhász Atti-
la, Kalmár László, Kalotai László, Kanyok 
Attila, Kanyokné Kavalecz Anita, Képes 
Gábor, Kerekes Péter, Kéri Vencel Balázs, 
Kiss László Dániel, Kiss Gábor, Kollár Jó-
zsef, Kollár Tamás, Kondor Istvánné, Kó-
nya András, Kopasz László, Kovács Ani-
ta, Kovács Endre, Kovács Gábor, Kovács 
György, Kovács Gyula, Kovács István, Ko-
vács Judit, Kovács Zoltán, Kozák Ferenc, 
Kőhalmi János, Kővári Viktor, Kre�y Gá-
bor, Kurcsi Tamás, Lakatos László, La-
katos Miklós, Lakatos Miklósné, Laka-
tos Tibor 1, Lakatos Tibor 2, Lakatosné 
Halmai Tímea, Lakó Csaba, László Ákos, 
Lehner Sándor, Lengyel István, Lengyel 
Nóra, Lippai Dénes, Lippai József, Lip-
pai Mihály, Lippai Mihályné, Lipták Csil-
la, Lizák József, Machel Judit, Madarász 
Péter, Madzin Gabriella, Magyar József, 
Maina Samuele, Marosi Mihály, Márton 
Pálinkafőzde (Vitalis K�.), Máthé Gá-
bor, Matheus Pálinkaház K�. (Matheus 

Pálinkaház), Mátyás Zoltán, Mecsei Jó-
zsef, Medgyesi István, Mezey Éva, Mi-
hály László, Mihály Zoltán, Mihócsa Jó-
zsef, Mikuska Brigitta, Mokrán János, 
Molnár Tamás, Muth Pálinka és Borpin-
ce, Muth Walter, Muthné Katona Mária, 
Müller Gábor, Nagy Balázs, Nagy Csa-
ba, Nagy Ferenc, Nagy László, Nagy Pé-
ter, Németh József, Németh Zoltán, No-

vák Mihály, Nyilasi Béla, Ongai Kulturális 
Egyesület, Ónodi Sándor, Orbán Sándor, 
Ormai Zoltán, Orosz János, Osváth Ist-
ván, Ozsváth Balázs, Pál Jenő, Pál Sándor, 
Pálmai László, Pálmai László Krisztián, 
Pálóci Elemér, Pap Norbert, Pap Tibor, 
Papp István Károly, Papp Róbert, Papp 
Viktor, Pásztor Gábor, Pásztor József, Pa-
taki Attila, Pataki Lajos, Patvaros János, 
Pavlicsek Csaba, Pelle Párlatház, Pető Zol-
tán, Petróczki  György, Poczetnyik-Szed-
mák Mónika, Pócsi 
Géza, Pogány Sándor, 
Polák Péter, Pólik Pé-
ter, Poroszkainé Ur-
szin Márta, Póti Imre, 
Póti Sándor, Preku 
Enikő, Preku Éva, Pre-
ku Gyula, Preku Gyu-
láné, Prikrill Mihály, 
Pucsok Sándor, Rácz 
Attila, Rácz és Rácz 
Pálinkamanufaktúra 
K�., Rácz Roland, Ra-
gályi Mihály, Rezilien-
cia Pálinka Manufaktúra, Rigó Béla, id. 
Román József, Román József László, Sán-
dor Róbert, Sándor Zsolt, Potio Nobilis, 
Simai Szilvia, Simon Imre, Simon Péter, 
Siposs Szabolcs, Sisák Norbert, Somos-
kői Tibor, Sóvári Károly, Spirits-68 K�. 
- Nobilis Pálinka, Sreiner Andrea, Stvo-
recz Viktor, Süttő Roland, Süttő Roland-
né, Szabó Csaba, Szabó Istvánné, Szabó 
Zsolt, Szakács Béla, Szakács János, Szalon-

tai Bertalan, Szalon-
tai Pálinkafőzde, Sza-
mosszegi Pálinkaház 
K�., Szekrényes Csa-
ba, Szélyes  Csongor, 
Szepesiné Sővés Me-
linda, Szőke András, 
Szőlőpárlat és Likőr 
Manufaktúra K�., Ta-
kács Csaba, Takács 
Edit, Takács József, id. 
Takács László, Takács 
László, Tamás József, 
Taskó István, Tavaszi 

Sándor, Teski Zoltán, Toldi Miklós, Tolvaj 
Márton, Tóth Attila, Tóth Enikő, Tóth Gá-
bor, Tóth Imre, Tóth Lajosné, Tóth Lász-
ló, Tóth Richárd, Tóth Tibor, Tóthkomlósi 
Dénes János, Tótok Sándor, Török Árpád, 
Török Bálint, Török Mihály, Török Zol-
tán, Tőzsér Patrik Csaba, Tuzséri Pálinka 
Manufaktúra K�., Ungár Tamás, Urszin 
László, Vadász Lajos, Vágó Szilvia, Vajda 

Nikoletta, Váli János, Vanczák Péter, Vár-
da-Drink Zrt., Varga Péter, Végh Jenő, 
Vékony Tibor, Veres Bábor Attila, Veres 
Viktor, Veszprémi  Csaba, Vingendorf Lil-
la, Virág Lajosné, Vojtkovszky Györgyi, 
Zemlényi Endre, Zemlényi Gergő, Zem-
lényiné Györkei Györgyi, Zilahi Nor-
bert Sándor, Zsebik Zsolt, Zsoldos Gyu-
la Zoltán, Zsoldos János, Zsoldos Jánosné, 
Zsoldos Norbert és Zsombos-Drink K�. 
(Schiszler Pálinka Főzde).

A nevezett pálinkák helyileg 126 te-
lepülésről érkeztek: Ajka, Arnót, Aszód, 
Balatonlelle, Balmazújváros, Báta, Be-
kecs, Békéscsaba, Bélmegyer, Berente, 
Biatorbágy, Bodmér, Bőcs, Bőny, Buda-
pest, Bükkaranyos, Csákberény, Csemő, 
Cserépfalu, Csongrád, Dabas, Debrecen, 
Debrecen-Józsa, Dunakeszi, Dunakiliti, 
Dunaújváros, Eger, Emőd, Encs, Etes, Fel-
sőtárkány, Felsőzsolca, Fót, Gesztely, Gö-
döllő, Gyöngyös, Győr, Györköny, Gyula, 
Hajdúböszörmény, Hejőpapi, Helvécia, 
Hernádcéce, Hollókő, Ibrány, Jánoshi-
da, Jobbágyi, Kápolna, Kaposvár, Karcag, 
Kazincbarcika, Kecskemét, Kékcse, Kis-
kunhalas, Kisvárda, Kokad, Kozármis-
leny, Krasznokvajda, Kunhegyes, Lajos-
mizse, Lánycsók, Mád, Mályi, Markaz, 
Megyaszó, Mezőcsát, Mezőkövesd, Me-
zőnyárád, Mezőzombor, Miskolc, Mo-
nok, Mór, Mozsgó, Nagybarca, Nagycse-
pely, Nyékládháza, Nyíregyháza, Onga, 
Ónod, Orosháza, Pálháza, Pásztó, Pécs, 
Perkata, Recsk, Sajókeresztúr, Sajópetri, 
Sajószentpéter, Sajószöged, Salgótarján, 
Sásd, Sepsiszentgyörgy (Románia), Sió-
fok, Soltvadkert, Sopolya, Sopron, Sza-
mosszeg, Szár, Szeged, Szentes, Szerencs, 
Szihalom, Szirmabesenyő, Szomolya, 
Szőlősgyörök, Tác, Tarcal, Tardona, Ta-
tabánya, Tiszadada, Tiszaújváros, Tisza-
vasvári, Tormafölde, Tótkomlós, Tuzsér, 
Újkígyós, Újszilvás, Üröm, Vámosladány 
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(Szlovákia), Vámosmikola, Vámosújfalu, 
Véménd, Veresegyház, Vértesszőlős, Vi-
segrád és Vizslás-Újlak.

A nevezett pálinkák helyileg 112 külön-
böző főzdében kerültek kifőzésre: Abaúj-
szántó, Ajka, Alacska, Albertirsa, Algyő, 
Áporka, Aszaló, Aszós, Báta, Bekecs, Bé-
késcsaba - Kisrét Manufaktúra K�., Be-
rente, Bodmér, Bogács, Boldogkőváralja – 
Bestillo, Bonód, Budapest, Bükkaranyos, 
Csákberény, Csemő, Csengele, Csongrád, 
Dabas, Damak – Sáppuszta, Dunakeszi - 
Bánki Pálinkaház K�., Dunakiliti - Rácz és 
Rácz Pálinkamanufaktúra K�., Dunave-
cse, Edelény, Emőd, Erdőtelek, Etes, Etyek, 
Etyek - Papp és Papp K�., Fony, Forró, 
Füzesgyarmat, Gamás, Gyöngyöstarján, 
Györköny, Györköny - Matheus Pálinka-
ház, Gyula - Gyulai Pálinka Manufaktú-

ra K�., Hajdúböszörmény, Halmaj - Rusz-
kai, Harc, Hernádkércs, Hernádvécse, 
Holanova (Szlovákia), Ibrány - Demeter 
Pálinkafőzde, Kánó, Kaposvár, Karcag, 
Karcag - ViliSnapsz K�., Kazincbarci-
ka - Z.V.G K�., Kecskemét, Kékcse, Kis-
kunhalas, Kisnána, Kistokaj, Kisújjszál-
lás, Kokad, Lajosmizse, Mád, Magyarbóly, 
Márkháza, Megyaszó, Miskolc - Prekop 
Pálinkafőzde, Miskolc-Görömböly, Mis-
kolc-Vasgyár, Mogyoród, Monor - Ali-
goté K�., Mozsgó, Múcsony, Nagycsepely 
- Szőke Farkas K�., Nyékládháza - Deni-
ker K�., Nyíregyhá-
za, Nyúl, Onga, Oros-
háza, Ököritófülpös, 
Páka, Pálháza – Sza-
lontai, Palotabozsok, 
Parasznya, Pásztó, 
Pellérd - Pelixir Cent-
rum K�., Perkáta, Pi-
liscsév, Pusztaottla-
ka - Harmatviz K�., 
Sajópálfala, Sajóve-
lezd, Sásd, Sepsiszent-
györgy, Soltvadkert – 
Schiszler, Szamosszeg, 
Szár – Spirit-68 K�., Szatymaz, Szikszó, 
Tabajd, Tác, Tállya, Tardona, Tatabánya, 
Tibolddaróc, Tiszadada, Tuzsér - Tuzséri 
Pálinka Manufaktúra K�., Újszilvás-Boly-
hos, Vámosladány, Vámosmikola, Vámo-
sújfalu - Szőlőpárlat és Likőr Manufaktúra 
K�., Vásárosnamény, Vértesszőlős és Za-
márdi.

A meghirdetett nagydíjak nyertesei:
- „Az V. Ongai Pálinkaverseny – 

2014 legjobb ongai pálinkája” 
Poroszkainé Urszin Márta szilva pá-

linkája

- „Az V. Ongai Pálinkaverseny – 
2014 legjobb likőre” 

Lehner Sándor mézes diólikőrje
- „Az V. Ongai Pálinkaverseny – 

2014 legjobb ágyas pálinkája” 
Gyulai Pálinka Manufaktúra K�. 

ágyas szilva pálinkája.
- „Az V. Ongai Pálinkaverseny – 

2014 legjobb érlelt pálinkája” 
Galambos Gergely érlelt Pinot noir 

törkölye
- „Az V. Ongai Pálinkaverseny – 

2014 legjobb magánfőzője” 
Pavlicsek Csaba
- „Az V. Ongai Pálinkaverseny – 

2014 legjobb bérfőzetője” 
Pucsok Sándor
- „Az V. Ongai Pálinkaverseny – 

2014 legjobb bérfőzdéje” 
Bükkaranyosi Pálinka K�.
- „Az V. Ongai Pálinkaverseny – 

2014 legjobb kereskedelmi főzdéje” 
Gyulai Pálinka Manufaktúra K�.
- „Az V. Ongai Pálinkaverseny – 

2014 közönségdíjas pálinkája” 
Bükkaranyosi Pálinka K�. vilmoskör-

te pálinkája
- „Az V. Ongai Pálinkaverseny – 

2014 legjobb pálinkája” 
Pucsok Sándor Debreceni muskotály 

50 fokos kisüsti szilva pálinkája

A verseny teljes eredménylistája az 
egyesület honlapján érhető el: www.oke-
onga.hu/palinka

A pálinkaverseny teljes költsége meg-
közelítette az ötmillió forintot. Ennek az 
összegnek az előteremtése egy abaúji civil 
szervezet részéről nem kis feladat. Ezért 
is köszönjük nagy tisztelettel minden 
kedves támogatónknak a nekünk nyúj-
tott támogatást, ami lehetővé tette a ren-
dezvény színvonalas megrendezését!

- T. L. -
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A szervezők egy csoportja (Fotó: Lanku Máté)

A lillafüredi Palotaszállóban (Fotó: Lanku Máté)

Márton Péter, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatója felvágja az ünnepi tortát 

(Fotó: Lanku Máté)
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Közbeszerzési szabályzat
A képviselő-testület elfogadta az önkor-
mányzat közbeszerzési szabályzatát.

Határozatok végrehajtásáról
A képviselő-testület tájékoztatást kapott 
az általa 2013-ban hozott határozatokról 
és azok végrehajtásáról.

Az átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról

A Szociális és Egészségügyi Bizottság át-
ruházott hatáskörben az alábbi döntése-
ket hozta. Átmeneti segély: 163 db I. fokú 
határozat született, ebből 140 db határo-
zattal megállapításra került az átmene-
ti segély, 23 kérelem került elutasításra. 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
megállapítására nem került sor. Bursa 
Hungarcia Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében 22 esetben 

döntött a támogatás odaítéléséről, eluta-
sítás nem történt.

A Pénzügyi Bizottság átruházott ha-
táskörben az alábbi döntést hozta. Szabad 
felhasználású pénz számlavezető intéz-
ménynél történő elhelyezéséről döntött.

A polgármester átruházott hatáskör-
ben az alábbi döntéseket hozta. Temeté-
si segély iránti kérelmek ügyében 30 db 
határozat született, ebből 30 db megálla-
pító határozat volt. Közterület-használati 
engedély iránti ügyben 4 db megállapító 
határozat született.

Közbeszerzési terv elfogadása
Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az önkormányzat 2014. évi 
közbeszerzési tervét elfogadta. 

A képviselő-testület az ÉMOP-4.1.1/ 
A-12-2013-0108 azonosítószámú pro-
jekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás-

ban eljáró Bíráló Bizottságba az alábbi ta-
gokat jelölte: Fehérné Túróczy Katalin, dr. 
Nevelős Szabolcs és Skoda Zoltán. Pótta-
gok: Kun Zoltánné és Kronovitter Béla. 
Tanácskozási joggal a bírálaton részt vesz: 
dr. Madzin Tibor és Rózsa László

A Képviselő-testület az ÉMOP-4.3.1/ 
A-12-2012-0025 azonosítószámú pro-
jekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárá-
sokban eljáró Bíráló Bizottságba az aláb-
bi tagokat jelölte: Kovács György, dr. 
Nevelős Szabolcs és Skoda Zoltán. Pót-
tagok: Fehérné Túróczy Katalin és Kun 
Zoltánné. Tanácskozási joggal a bírála-
ton részt vesz: dr. Madzin Tibor és Ró-
zsa László.

Ingatlan tulajdonjogának ingyenes fel-
ajánlása az önkormányzat részére

Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az Onga, belterület 487 hrsz-ú, 
999 m2 nagyságú, beépítetlen terület mű-
velési ág megnevezésű ingatlan résztulaj-
donjogának ingyenes – ajándékozással 
– önkormányzat részére történő felaján-
lását elfogadta. A képviselő-testület uta-
sította a polgármestert, hogy a döntésről 

A közbeszerzés Alkalmazandó/választott eljárás
Fedezetül szolgáló 

pénzeszközAjánlatkérője Típusa Tárgya Becsült nettó 
értéke Ft-ban

Értékhatár 
szerint

Eljárás típusa 
szerint

Megkezdésének 
várható időpontja 

szerint

Onga Város 
Önkormány-

zata

építési 
beruházás/ 
szolgáltatás 

megrendelés

Körzeti orvosi rendelő 
és védőnői szolgálat 
átalakítás, bővítés, 

felújítás és akadály-
mentesítés - Tervezés 

és kivitelezés

39.942.164

2011. évi 
CVIII tv. III. 

rész nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 122/A.§ 
hirdetmény köz-
zététele nélküli 

eljárás

2014.01

ÉMOP-
4.1.1/A-12-2013-0108 
azonosítószámú pro-

jekt támogatása

Onga Város 
Önkormány-

zata

építési 
beruházás/ 

eszköz-
beszerzés/ 

szolgáltatás 
megrendelés

Komplex infrastruktu-
rális feltételrendszer 
kialakítása az ongai 
Görgey Artúr Isko-
lában - Tervezés és 

kivitelezés

248.476.830

2011. évi 
CVIII tv. III. 

rész nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 122.§ (4) 
szerinti 

hirdetmény 
közzétételével 

induló tárgyalá-
sos eljárás

2014.02

ÉMOP-
4.3.1/A-12-2012-0025 
azonosítószámú pro-

jekt támogatása

Onga Város 
Önkormány-

zata

eszköz-
beszerzés

Komplex infrastruktu-
rális feltételrendszer 
kialakítása az ongai 
Görgey Artúr Iskolá-

ban – eszközbeszerzés 
I.

17.918.767

2011. évi 
CVIII tv. III. 

rész nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 122.§ (7) 
bekezdés alap-
ján hirdetmény 

közzététele 
nélküli tárgyalá-

sos eljárás

2014.08

ÉMOP-
4.3.1/A-12-2012-0025 
azonosítószámú pro-

jekt támogatása

Onga Város 
Önkormány-

zata

eszköz-
beszerzés

Komplex infrastruktu-
rális feltételrendszer 
kialakítása az ongai 
Görgey Artúr Iskolá-

ban – eszközbeszerzés 
II.

9.700.000

2011. évi 
CVIII tv. III. 

rész nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 122.§ (7) 
bekezdés alap-
ján hirdetmény 

közzététele 
nélküli tárgyalá-

sos eljárás

2014.08

ÉMOP-
4.3.1/A-12-2012-0025 
azonosítószámú pro-

jekt támogatása

Önkormányzati ülésről
A képviselő-testület idei évi első ülését január 21-én tartotta. Alább az ülé-
sen elhangzottakról nyújtunk tájékoztatást.
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a kérelmezőket az ajándékozási szerződés 
megkötése érdekében, a szükséges adatok 
megküldése miatt értesítse, valamint fel-
hatalmazta a szerződéskötéssel kapcsola-
tos dokumentumok aláírására.

Legkedvezőbb ajánlatok elfogadása
Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az ÉMOP-4.3.1/A-12-2012- 
0025 azonosítószámú „Évszakoktól füg-
getlen mindennapos testnevelés órák 
megtartásához szükséges komplex inf-
rastrukturális feltételrendszer kialakí-
tása az ongai Görgey Artúr Iskolában” 
című projekt megvalósításához kapcso-
lódó szolgáltatások elvégzésére benyúj-
tott legkedvezőbb ajánlatokat ismertető 
előterjesztést megtárgyalta, és az aláb-
bi döntést hozza: Onga Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete az ÉMOP-
4.3.1/A-12-2012-0025 azonosító számú 
„Évszakoktól független mindennapos 
testnevelés órák megtartásához szüksé-
ges komplex infrastrukturális feltétel-
rendszer kialakítása az ongai Görgey Ar-
túr Általános Iskolában” című projekt 
megvalósításához kapcsolódó független 
műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos felada-
tok ellátására a Kovács Zoltán Mérnö-
kiroda és Műszaki Tanácsadó Bt. (3561 
Felsőzsolca, Kőrösi Csoma Sándor u. 7.) 
által benyújtott legkedvezőbb ajánlatot 
fogadta el. A vállalási ár: 4.600.000 Ft + 
27% ÁFA = 5.842.000 Ft.

A képviselő-testület a projekt meg-
valósításához kapcsolódó energiaha-
tékonysági korszerűsítésre vonatkozó 
tanácsadásra és energiatanúsítvány meg-
szerzésére a K. Z. Plan Tervező és Beru-
házáslebonyolító K�. (3561 Felsőzsolca, 
Kőrösi Csoma Sándor u. 7.) által benyúj-
tott ajánlatot fogadta el. A vállalási ár: 
393.701 Ft + 27% ÁFA = 500.000 Ft.

A képviselő-testület a projekt meg-
valósításához kapcsolódó nyilvánosság 
biztosításával kapcsolatos feladatok ellá-
tására az Intermezzo Bt. (3534 Miskolc, 
Köztársaság u. 62.) által benyújtott aján-
latot fogadta el. A vállalási ár: 393.700 Ft.

Ingatlan megvásárlására a MÁV Zrt-től 
Onga Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a belvízrendezéshez szük-
séges csapadékvíz átemelő telep Onga 
096/9 hrsz-ú ingatlanon történő elhelye-
zéséről döntött. A képviselő-testület – a 
csapadékvíz átemelő telep kialakításához 
– a MÁV Vagyonkezelő Zrt. (1087 Buda-

pest, Könyves Kálmán krt. 54–60.) tulaj-
donában lévő, 096/9 hrsz-ú kivett, beépí-
tetlen terület megnevezésű 1 hektár 8318 
m2 terület nagyságú ingatlannak, az ön-
kormányzat részére történő megvásárlá-
sáról döntött.

Orvosi rendelő felújítás
Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013- 
0108 azonosítószámú „Egészségügyi szol-
gáltatásokhoz való hozzáférés területi 
esélykülönbségének csökkentése Ongán” 
című projekt megvalósításához kapcso-
lódó projektmenedzsment tevékenység 
ellátására a Kroda Pályázati Tanácsadó 
K�. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 
17.) által benyújtott ajánlatot fogadta el. 
A vállalási ár: 926.973 Ft + 27% ÁFA = 
1.177.256 Ft.

A képviselő-testület a projekt meg-
valósításához kapcsolódó közbeszerzési 
szakértői tevékenység ellátására a SUM 
Bt. (3561 Felsőzsolca, Rétföld u. 75.)által 
benyújtott ajánlatot fogadta el. A vállalási 
ár: 926.973 Ft (alanyi mentes).

A képviselő-testület a projekt megva-
lósításához kapcsolódó független műsza-
ki ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok el-
látására a Kovács Zoltán Mérnökiroda és 
Műszaki Tanácsadó Bt. (3561 Felsőzsol-
ca, Kőrösi Csoma Sándor u. 7.) által be-
nyújtott ajánlatot fogadta el. A vállalási 
ár: 926.973 Ft + 27% ÁFA = 1.177.256 Ft.

A képviselő-testület a projekt meg-
valósításához kapcsolódó energiaha-

tékonysági korszerűsítésre vonatkozó 
tanácsadásra és energiatanúsítvány meg-
szerzésére a K. Z. Plan Tervező és Beru-
házáslebonyolító K�. (3561 Felsőzsolca, 
Kőrösi Csoma Sándor u. 7.) által benyúj-
tott ajánlatot fogadta el. A vállalási ár: 
235.000 Ft + 27% ÁFA = 298.450 Ft. 

A képviselő-testület a projekt meg-
valósításához kapcsolódó nyilvánosság 
biztosításával kapcsolatos feladatok ellá-
tására az Intermezzo Bt. (3534 Miskolc, 
Köztársaság u. 62.) által benyújtott aján-
latot fogadta el. A vállalási ár: 231.743 Ft 
(alanyi mentes).

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 
munkájáról

Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság 2013. évi munkájáról szóló be-
számolót elfogadta.

A bizottság 2013-ban megtartott ülé-
sein, az önkormányzat költségvetési ren-
deletében meghatározott 1.500.000 Ft 
pénzügyi keretéből összesen 1.251.300 
Ft-ot használt fel segélyezési célokra.

A Polgármesteri Hivatal munkájáról
Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. 
évi munkájáról szóló beszámolót elfo-
gadta.

- T. L. -

A szociális bizottság 2013-ban 6 alkalommal ülésezett:

DÁTUM NAPIREND SEGÉLYEZETTEK 
SZÁMA SEGÉLY MÉRTÉKE ÖSSZESEN

2013. 01. 18. Szociális tűzifa 
támogatás 307 fő 3,5 q 93 m3

2013. 04. 11. Átmeneti segély 33 fő 5–10.000 Ft 192.200 Ft

2013. 06. 03. Átmeneti segély 32 fő 
(3 fő elutasítva) 5–10.000 Ft 185.000 Ft

2013. 08. 01. Átmeneti segély 50 fő 5–11.000 Ft 318.100 Ft

2013. 10. 01. Átmeneti segély 44 fő 
(7 fő elutasítva) 5–10.000 Ft 290.000 Ft

2013. 11. 28.

Átmeneti segély 47 fő 
(13 fő elutasítva) 3–15.000 Ft 266.000 Ft

Szociális tűzifa 
támogatás 288 fő 1,7 q 779.272 Ft

Bursa Hungarica 22 fő 2000 Ft 44.000 Ft/hó
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Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §  
A rendelet célja azoknak a helyi szabá-

lyoknak a megállapítása, amelyek a város-
képi, műemlékvédelmi, kereskedelmi, ide-
genforgalmi, kulturális, közegészségügyi, 
köztisztasági, valamint közlekedésbizton-
sági szempontok �gyelembevételével meg-
határozzák a közterületek rendeltetéstől el-
térő használatának szabályait.

2.§
A közterületet rendeltetésének megfele-

lően, állagának sérelme, forgalmának veszé-
lyeztetése nélkül az általános magatartási 
szabályok, valamint a jogszabályok betartá-
sával mindenki szabadon használhatja.

Értelmező rendelkezések
3.§
E rendelet alkalmazásában:
1. Közterület: közhasználatra szolgáló 

minden olyan állami vagy önkormányzati 
tulajdonban álló földterület, amelyet az in-
gatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, va-
lamint az egyéb ingatlanoknak a közhasz-
nálat céljára átadott területrésze.

2. Közterület rendeltetéstől eltérő hasz-
nálata: a közterület eredeti rendeltetésétől 
eltérő használatával kapcsolatos tevékeny-
ség, állapot.

3. Közösségi létesítmény: önkormányza-
ti tulajdonban lévő művelődési ház, klub, 
sportpálya, egyéb sportlétesítmény.

2. A rendelet hatálya
4. §
(1) A rendelet hatálya az ingatlan-nyil-

vántartásban közterületként nyilvántartott 
belterületi földrészletre, továbbá a belterü-
leti földrészletek közhasználatra átadott ré-
szére (továbbiakban együtt: közterületre) 
egyaránt kiterjed.

(2) Rendelkezéseit Onga közigazgatási 
területén, közterületet igénybe venni kívá-
nó jogi személyre, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaságra és termé-
szetes személyre kell alkalmazni.

A közterületek rendeltetéstől eltérő 
használata

3. A közterület-használati engedély 
5.§
(1) A közterület rendeltetéstől eltérő hasz-

nálata közterület-használati engedély alapján, 
az e rendeletben meghatározottak szerint, az 
engedélyben előírt közterület-használati díj 
meg�zetését követően történhet.

(2) Közterület-használati engedélyt kell 
beszerezni:

a) magasabb szintű jogszabályokban 
megjelölt célokra,

b) kereskedelmi és egyéb szolgáltató, cir-
kuszi és mutatványos tevékenységre, árusí-
tó eszközre, berendezésre, 

c) kiállítás, vásár, fesztivál, alkalmi ren-
dezvény (továbbiakban: rendezvény) céljá-
ra, szórakoztató, művészeti tevékenységre,

d) üzemképtelen, hatósági jelzés nélkü-
li gépjármű közterületen történő tárolására,

e) �lm-, és televízió felvétel készítéséhez 
elfoglalt területre,

f ) személy-, áruszállítás állomáshelyének 
igénybevételére.

(3) Nem kell közterület-használati enge-
délyt beszerezni:

a)a közút, járda, tér, park, egyéb közte-
rület építésével, javításával, fenntartásával 
kapcsolatban a közút, járda, tér, park terüle-
tének elfoglalásához, 

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés 
irányításának célját szolgáló berendezések, 
továbbá a közterület köztisztaságával kapcso-
latos építmények és tárgyak elhelyezéséhez,

c) a közterületen (az alatt vagy felett) el-
helyezett közművek építése, hibaelhárítása 
érdekében végzett munkához, 

d) a gyülekezési jogról, valamint a válasz-
tási eljárásról szóló törvény alapján megtar-
tott rendezvényekre,

e) a közvetlen baleset-, élet- és kárve-
szély elhárítására,

f ) amennyiben a közterületet az önkor-
mányzat veszi igénybe, 

g) az egyházi ünnepekkel kapcsolatos 
közterület használatra.

(3) Nem adható közterület-használati en-
gedély:

a) a környezeti ártalmakkal járó tevé-
kenység gyakorlására,

b) a büfé kocsiból, lakókocsiból történő 
árusításra a rendezvények kivételével,

c) a külön jogszabályban meghatározott, 
kizárólag üzletben árusítható termékek for-
galomba hozatalára,

d) ha a tervezett igénybevétel a városké-
pet, a közterület állagát jelentősen rontaná, 
környezetszennyezéssel, a közegészségügyi 
érdekek sérelmével, a közúti  forgalom za-
varásával, veszélyeztetésével járna,  

e) ha a tervezett igénybevétel a város-
rendezési, városfejlesztési célok, programok 
megvalósíthatóságát veszélyeztetné,

f ) ha a kérelem elbírálásában közreműkö-
dő a szakvéleményében, állásfoglalásában a 
kérelem teljesítéséhez nem járul hozzá,

g) ha a kérelmezőnek közterület-haszná-
lati díjtartozása áll fenn,

h) ha a kérelmező által meghatározott 
időpontban és helyen önkormányzati szer-

vezésű, kezdeményezésű rendezvény céljá-
ra szükséges a közterület,

i) ha a kérelmező olyan tevékenységet 
kíván a közterületen folytatni, melynek gya-
korlását jogszabály tiltja,

j) ha a kérelmező a tevékenység folytatá-
sára való jogosultsággal nem rendelkezik,

k) ha a kérelmező a közterület használa-
tának engedélyezéséről szóló rendelet elő-
írásaira kérelem beérkezésétől számított 
egy éven belül megszegte.

Az engedélyezési eljárás
4. Az engedély iránti kérelem és mellék-

letei
6. §
(1) A közterület-használati engedélyt an-

nak kell kérnie, aki a közterületet használ-
ni kívánja. A kérelem benyújtása a közterü-
let-használat megkezdésére nem jogosít.

(2) Ha a közterület használata építmény 
elhelyezése céljából szükséges, az enge-
délyt az építtetőnek kell megkérnie a közte-
rület tényleges igénybe vétele előtt. Meglé-
vő épületek esetében a kérelmet az épület 
tulajdonosa vagy használója nyújthatja be.

Ha a közterület ideiglenes jellegű hasz-
nálata építési, karbantartási, állagmegóvási, 
bontási munka végzésével kapcsolatos esz-
köz vagy anyag elhelyezése céljából szüksé-
ges, az engedélyt az építtetőnek vagy a kivi-
telezőnek kell kérnie.

Üzemképtelen jármű tárolására közterü-
let-használati engedélyt a jármű tulajdono-
sa vagy üzembentartója kérhet. 

A közterület-használati engedély iránti 
kérelmet – a (6) bekezdésben meghatáro-
zott kivétellel – legalább 8 nappal a terve-
zett igénybevétel előtt kell benyújtani. 

Rendezvények esetében a közterü-
let-használati engedély iránti kérelmet leg-
alább 30 nappal a tervezett igénybevétel 
előtt be kell nyújtani.

7. §
(1) A közterület-használati engedély 

iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét, születési helyét, ide-

jét, anyja nevét, állandó lakóhelyének címét, 
bankszámla szerződési kötelezettség alá eső 
személyek bankszámla számát, a cég,  szer-
vezet megnevezését, székhelyét, adószámát, 
cégjegyzék számát, bankszámla számát,

b) a közterület-használat célját és időtar-
tamát, 

c) a közterület-használat helyének és az 
igénybe venni kívánt terület nagyságának, 
a használat módjának, a napi árusítás idő-
tartamának pontos meghatározását,

d) a keletkező hulladék gyűjtésének és 
elhelyezésének módját, 

Onga Város Önkormányzatának rendelete a közterület 
használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról
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e) rendezvények esetében továbbá:
ea) a rendezvény szervezője vagy a ren-

dezvény lebonyolításáért felelősséggel tar-
tozó személy nevét, elérhetőségét,

eb) a résztvevők és a várható látogatók 
tervezett létszámát,

ec) a rendezvény részletes programját és
ed) a rendezvény műszaki-technikai igé-

nyeinek felsorolását.
(2) A közterület-használati engedély 

iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) ha a közterületen felépítmény vagy 

mobil árusító berendezés elhelyezése törté-
nik, akkor az azonosításra alkalmas mérete-
zett helyszínrajzot, melyen a közterület-hasz-
nálat szempontjából lényeges elemeket kell 
ábrázolni, és a felépítmény megjelenését áb-
rázoló gra�kát vagy fényképet,

b) közterületen folytatni kívánt tevékeny-
ség gyakorlására jogosító okirat másolatát, 

c) mutatványos tevékenységnél a beren-
dezésekre vonatkozó érvényes biztonság-
technikai jegyzőkönyvet, tanúsítványt.

5. Az engedély megadása
8. §
(1) Az engedély megadása során �gye-

lembe kell venni az építésügyi szabályokat, 
a városrendezési tervet, a műemlékvédelmi, 
a közegészségügyi, köztisztasági, kegyeleti 
szempontokat, előírásokat, szakmai állás-
pontokat, továbbá az eljárásban közremű-
ködő szakhatóságok által előírt követelmé-
nyeket.

(2) A települési főúthálózathoz tartozó 
közutak területén, a műemléki vagy más 
szempontból védett területen engedély 
csak akkor adható, ha a

a) közterület-használatot különösen fon-
tos érdek teszi szükségessé, 

b) a folytatni kívánt tevékenység a lakos-
ság ellátása, tájékoztatása szempontjából 
szükséges, vagy azt

c) az önkormányzati testület méltányos-
sági kérelem alapján engedélyezi.

(3) Az engedélyezési eljárás a polgár-
mester hatáskörébe tartozik.

6. Közterület-használati engedély hatá-
lya, megszűnése, az engedély megvonása

9. §
(1) A közterület-használati engedély leg-

feljebb 1 évre adható.
(2) A közterület-használati engedély a 

kérelmezőnek az engedélyezett időtartam 
lejárta előtt, legalább 8 nappal benyújtott 
kérelmére meghosszabbítható, illetőleg 
meghatározott időszakra szüneteltethető.

A közterület-használat megszűnik:
a) az engedélyben meghatározott idő el-

teltével, 
b) ha a kérelmező a közterület-használat 

megszüntetését az engedély érvényességi 
idejének lejárta előtt bejelenti, vagy 

c) az engedély visszavonásával.

A közterület-használati engedély vissza-
vonható:

közérdekből bármikor,
engedélytől eltérő közterület-használat 

esetén,
ha a közterületet nem az engedélyben 

szereplő használja,
az engedély kiadásának feltételei már 

nem állnak fenn,
ha a kérelmező a díj�zetési kötelezettsé-

gének az esedékesség időpontjáig nem tesz 
eleget.

Ha a kérelmező a közterület-használatát 
meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándé-
kát a közterület-használat megszüntetése 
előtt legalább 3 nappal írásban bejelenteni 
az engedélyező hatóságnak.

Ha az engedély érvényét veszti, kérelme-
ző a saját költségén köteles az eredeti ál-
lapotot - minden kártérítési igény nélkül - 
helyreállítani.

7. Közterület-használati díj
10. § 
(1) A közterület használatáért az 1. sz. 

mellékletben foglalt díjat kell �zetni.
(2) Kérelmező a közterület-használati dí-

jat a közterület tényleges használatára, ille-
tőleg a közterületen lévő létesítmény tény-
leges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles 
meg�zetni, kivéve, ha a használat, illetve az 
üzemeltetés hatósági intézkedés miatt szü-
netel, illetve szűnt meg.

(3) Nem kell közterület-használati díjat �-
zetni:

a) a fegyveres erők, a rendészeti szervek, 
a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat léte-
sítményei, 

b) a közműveknek, a köztisztasági, táv-
közlési, postai szerveknek a feladatuk ellá-
tását szolgáló közérdekű létesítményei,

c) az önkormányzat saját beruházásai-
hoz kapcsolódó tevékenység,

d) régészeti feltárás céljára igénybe vett 
területek után.

8. A közterület használó kötelezettségei
11. §
(1) A közterület-használati engedélyt, vala-

mint a díj�zetési kötelezettség teljesítését iga-
zoló iratot a közterület-használati engedéllyel 
rendelkező személy, szervezet a közterület 
használatakor köteles magánál tartani és az 
ellenőrzésre jogosult szerv részére bemutatni.

A közterület-használattal összefüggésben 
a keletkező hulladékot a közterületről napon-
ta el kell távolítani.

A közterületen elhelyezett anyagok és 
szerkezetek tárolása csak a munka-, tűz-, 
baleset- és egészségvédelmi jogszabályok-
ban előírt módon történhet.

Ha a közterület-használat bármilyen ok-
ból megszűnik, a kérelmező a saját költsé-
gén köteles az eredeti állapotot – kártalaní-
tási igény nélkül – helyreállítani.

Amennyiben a kérelmező a jelen § (2)-
(4) pontjaiban foglalt kötelezettségeinek 
nem tesz eleget, az önkormányzat jogosult 
a kérelmező költségére a közterület tisztán 
tartásához szükséges munkákat elvégezni 
vagy harmadik személlyel elvégeztetni.

9. Közterület eltérő és engedély nélküli 
használatának jogkövetkezményei

12. § 
(1) Azt, aki a közterületet engedély nél-

kül, vagy az engedélyben foglalt feltételek-
től eltérő módon használja – a szabálysérté-
si jogkövetkezményeken túl – az engedély 
nélküli vagy az engedélytől eltérő használat 
tartamára kötelezni kell a közterület-hasz-
nálati díj meg�zetésére.

(2) Közterület engedély nélküli használata 
esetén a használó köteles a hatóság felhívá-
sára a használatot megszüntetni és a közte-
rület eredeti állapotát saját költségén hely-
reállítani, minden kártalanítási igény nélkül.

10. Szeszesital árusítás, kiszolgálás és fo-
gyasztás tilalma

13. §
(1) Tilos a szeszesital fogyasztása:
a.) a települési közterületeken,
b.) a lakosság számára nyitva álló köz-

épületekben, közösségi létesítményekben, 
helyiségekben,

c.) olyan beépítetlen ingatlanokon, illet-
ve építési, felújítási vagy bontás alatt álló 
nem lakott épületekben, amelyek bárki ál-
tal megközelíthetőek.

(2) Nem terjed ki az (1) bekezdés hatálya:
a) az (1) bekezdés b.) pontjában felsorolt 

helyekre, ha ott a szeszesital  értékesítés en-
gedélyezett,

b) a közterület-foglalási engedéllyel ren-
delkező vendéglátó egységek (terasz, kite-
lepülés, stb.) fogyasztóterére és nyitvatartá-
si időben,

c) az engedéllyel közterületen szervezett 
ünnepi, majális jellegű és más alkalmi ren-
dezvényekre,

d) az épület, illetőleg az ingatlan kezelő-
jének zártkörű rendezvényeire.

Szabálysértési rendelkezés
14. §
Aki e rendelet 13. § (1) bekezdésében 

foglalt előírásokat megszegi, szabálysértést 
követ el és szabálysértési bírsággal sújtható.

Záró rendelkezések
15. §
(1) Ez a rendelet 2013. szeptember 26. 

napján lép hatályba.
(2) A közterület-használat engedélyezé-

sével kapcsolatos eljárásban a közigazgatá-
si hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
rendelkezéseit az e rendeletben foglalt ki-
egészítésekkel kell alkalmazni.
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Varacskai Istvánt, az ongai labdarúgó szakosztály-
vezetőjét a sportöltöző felújítási munkálatairól kér-
deztük.

– A sportöltöző felújítási munkálatai jórészt pályázati for-
rásokból kerülnek �nanszírozásra. A Belügyminisztérium ál-
tal meghirdetett pályázat útján az Iskola és Utánpótlás, Sport, 
Infrastruktúra-Fejlesztésére és Felújítása programra szánt 
17 951 000 millió Ft-ot Onga Város Önkormányzata nyerte. 
Az ehhez szükséges önerő 1 994 556 millió Ft. 2013. szeptem-
ber 13-án kezdődött a város sportöltözőjének felújítása, ami 
két ütemből tevődik össze. Az I. ütem átadására 2013. decem-
ber 31-én került sor. A II. ütem befejezésének határideje 2014. 
május 1.

Az I. ütemben a nézők számára egy külső vizesblokk is ki-
alakításra került, amiben egy női, egy fér� és egy mozgáskorlá-
tozott WC található. A női WC-ben 3 db WC csésze, 2 mosdó-
kagyló, a fér� WC-ben 5 WC csésze, 2 mosdókagyló, 5 pissoire, 
a mozgáskorlátozott WC-ben 1 WC csésze és 1 mosdókagyló 
kapott helyet. A vizesblokk előtt – természetesen minden elő-
írásnak megfelelő –, mozgáskorlátozottak számára könnyen 
megközelíthető feljárót is kialakítottak.

A játékvezetői iroda is bővült egy zuhanyzóval és egy WC 
csészével. A hazai és a vendégöltöző külön előtérből nyílik. 
Szintén ebben az épületben található a kazánház is, aminek 
600 l-es pu�ertartálya biztosítja a sportolók számára a meleg 
vizet. Az épület belső higiéniai tisztaságának megóvása érde-
kében egy takarítószertárat is kialakítottak. A játékosok me-
zének tisztaságáról egy új mosógép gondoskodik. Az épületet 
térkövezett járda futja körbe. Szintén az I. ütemben valósult 
meg a tetőcsere, az épület színezése és a nyílászárók cseréje is.

A II. ütem munkálataira MLSZ-es előminősítéses TAO-s 
pályázat útján az Onga Községi Sportegyesület 10 millió Ft-ot 
nyert. A felújításra szánt összeg 70%-át az MLSZ, 30% önrészt 
az egyesület saját forrásából �nanszírozzák. Ebből a pénzből 
két öltöző, vizesblokkok és egy nagy, tetőtéri helység épül, ami 
egyelőre beépítetlen marad.

A terveket a volt önkormányzati dolgozó, Németh Sándor 
építészmérnök készítette. A kivitelezést az ongai LEN-VÉD 
K�. nyerte meg, amely azért is örömteli, hogy helybeli vállal-
kozó dolgozik az öltözőn. Az egyesület elmondása szerint a ki-
vitelezővel normális, korrekt a viszonyuk, és nagyon meg van-
nak elégedve a munkájukkal!

A pályázati anyagban foglaltak szerint 1 hónapig 10 köz-
hasznú munkás is részt vett az előkészítő munkálatokban. Az I. 
és a II. ütemet összekötötték, mert a két munkafolyamat nagy 
részben egymásra épült. Az egyesület saját forrásból vásárol-
ta meg a teljesen új bútorzatot, számítógépasztalt, íróasztalt, 
a minden szabványnak megfelelő öltözőpadokat, mágneses 
taktikai táblát, gyúrópadot, laptopot, nyomtatót és projektort.  
A teljes öltöző épület padlója burkolva lesz. Az átadásig a vi-
zesblokk minden kiegészítőjét szeretnék megvásárolni, szintén 
saját forrásból.

- Melecski Zoltán -

A sportöltöző (Fotó: Melecski Zoltán)

Felújítás közben (Fotó: Melecski Zoltán)

Mosdó (Fotó: Melecski Zoltán)

A külső vizesblokk bejáratai (Fotó: Melecski Zoltán)

Befejezés előtt a sportöltöző felújítása
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Félévzárás
A 2013/2014-es tanév január 17-én 

zárult. A tanulók féléves teljesítményét a 
nevelőtestület osztályozó értekezleteken 
értékelte. Az intézmény 18 kitűnő és 28 
jeles tanulóval büszkélkedhet. A kitűnő 
és jeles eredmények mellett sajnos elég-
telen jegyek is születtek. A második fél-
évben javításukra fokozott �gyelmet kell 
fordítani. Az osztályfőnökök szülői érte-
kezlet keretében február 4-én (alsó tago-
zat) és 5-én (felső tagozat) találkoztak a 
szülőkkel, ahol az első félév értékelése 
mellett a tanév második felének felada-
tairól is szó esett.

A félév szakmai mérlegét a nevelő-
testület félévi értekezlet keretében vonta 
meg. A félév számos elemében tért el az 

eddigiektől. A szeptembertől bevezetésre 
került egésznapos iskola helyi megvalósí-
tása több problémát is felvetett. A szokat-
lan pedagógiai helyzet komoly kihívást 
jelentett a nevelők és a tanulók számá-
ra egyaránt. A törvényi kötelezettségnek 
eleget tenni csak a tanári kar egészének 
bevonásával lehetett. A tanulók délutáni 
foglalkoztatása sok esetben nehézkesnek 
bizonyult. A tanulók átállása az új napi-
rendre a vártnál rugalmasabban ment 
végbe, de a délutáni tanulás valódi haté-
konysága még közel sem nevezhető ki-
elégítőnek. A tanév második félévének 
megszervezésében az egyik legfontosabb 
feladat a feltárt hiányosságok orvoslá-

sa volt. Az iskolavezetés 
több intézkedése a haté-
konyabb tanulás feltéte-
leinek erősítésére irányul. 

Az alapfokú művé-
szetoktatás félévzárása a 
szokásos rendben, a félévi 
vizsgák keretében történt. 
A különböző tanszakok 
hallgatói jó színvonalon 
teljesítették a félévi köve-
telményeket. 

Általános iskolánk 
méltán lehet büszke inf-
rastrukturális ellátottsá-
gára. Intézményünkben 
az informatikai eszkö-
zök alkalmazása a taní-
tási-tanulási folyamat-
ban magas szinten áll. 
Február 5-én a szülők és 

a nevelők egy bemutató keretében meg-
ismerkedhettek a jövő iskolájával. A szá-
mítógéppel támogatott tanulás új világot 
varázsol az osztálytermek falai közé. Bí-
zunk abban, hogy tanulóink számára is 
hamarosan biztosítani tudjuk a bemuta-
tott eszközöket és azokat a hasznos al-
kalmazásokat, amelyek segítségével még 
alaposabb tudás birtokosai lehetnek. 

A középfokú felvételi eljárás keretében 
tanulóink január 18-án megírták központi 
írásbeli vizsgájukat. Nyolcadikos tanuló-
ink továbbtanulási elképzeléseit február 
14-ig véglegesíteni kell. A felvételi jelent-
kezési lapok beérkezési határideje tehát 
2014. február 14. A felvételi eljárás kere-
tében több középfokú intézmény szóbeli 
felvételit is rendez február 18-a és márci-
us 7-e között. A tanulók és szüleik ered-
mények ismeretében 2014. március 19-ig 
dönthetik el, hogy milyen sorrendben je-
lölik meg a megcélzott intézményeket, il-
letve tanulmányi területeket. A felvételi 
döntésekről szóló értesítéseket tanulóink 
április 25-ig kapják meg.

Február még akkor is a tavasz előszo-
bája, ha az időjárás képes legzordabb ar-
cát mutatni. A farsang időszaka iskolánk 
hagyományőrző tevékenységében ki-
emelt jelentőségű. A közös mulatságra 
már elkezdődött a felkészülés. Az alsós 
osztályközösségek ismételten kétnapos 
rendezvénysorozattal állnak a közönség 
elé. A nagy várakozással várt produkci-
ók bemutatására február 20-án és 21-én 
17 órától kerül sor a művelődési házban. 

- Kovács György igazgató -

Trombita vizsga (Fotó: K. Gy.)

Zongora vizsgán (Fotó: K. Gy.)

Zongora vizsgán (Fotó: K. Gy.) Testnevelés órán (Fotó: Melecski Zoltán)

Iskolai csengőszó

← ◆ •

← ◆ •

← ◆ •

← ◆ •

← ◆ •
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Onga régi 
térképeken 

(1898)
Több mint egy éven keresztül, hó-

napról hónapra mutattuk be települé-
sünk 1867-es tagosítás utáni térképét, 
lapszámonként 2−3 térképszelvény köz-
zétételével. Az eredeti térkép (az egyes 
szelvények A2-es méretűek) és a hoz-
zá kapcsolódó földkönyv az Ongai Kul-
turális Egyesület tulajdonában van, mely 
megtekinthető a falumúzeumban.

A tavalyi novemberi számunktól el-
kezdtük a település 1898-as térképszelvé-
nyeinek közzétételét, ami szintén a Dar-
vas Közösségi Ház és Múzeum történeti 
anyagában lelhető fel. A most közölt tér-
képszelvények a Szikszóval határos terü-
letet, illetve a Kishegy szőlő parceláit mu-
tatják be.

- T. L. - 
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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 Város 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
– Fodrászat, Berzsenyi 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:

•  Az önkormányzat idei évi 
költségvetéséről

•  15 éves az Ongai Kulturális 
Egyesület 

•  Hogy áll az új tornaterem 
megvalósítása?

•  Befejezés előtt Ócsanáloson 
a gátépítés 

•  Pályázatokról
•  Farsangok
•  Önkormányzati hírek
•  Onga régi térképeken (1898)
•  Ongai hírfolyam
•  Iskolai csengőszó
•  Hirdetések

Poroszkai 
Étterem Pizzéria Söröző

Gesztely, Petőfi u. 11.
Tel.: (46) 450-061

Eredmények: 
Sajóvámos - Alsózsolca:  1-4
Aszaló - Szikszó - Tomor-Lak:  1-3
Onga - Sajóvámos:  3-1
Alsózsolca - Aszaló:  6-4
Szikszó - Tomor-Lak - Onga:  4-1
Aszaló - Sajóvámos:  4-4, 
 büntetőkkel: 7-8
Onga - Alsózsolca:  6-2
Szikszó - Tomor-Lak - Sajóvámos:  11-0

Onga - Aszaló:  12-3
Alsózsolca - Szikszó-Tomor-Lak:  1-8

A csoport végeredménye

Szikszó - Tomor-Lak 4 4 - - -   26-3  12 
Onga 4 3 - - 1 22-10  9
Alsózsolca 4 2 - - 2 13-19   6
Sajóvámos 4 -  1- 3   6-22   2 
Aszaló 4 - - 1 3 12-25   1 

Urszin László 
egyedi kőmunkák mestere

Onga, Major u. 11.
Tel: 30/526-1918

www.urszinlaszlo.hu
Márványból, gránitból, természetes 

kövekből valóra váltjuk álmait!

EURO-ABLAK THERM Kft.
3562 Onga, Rákóczi u. 18.

Egyedi bútorok készítése
Nyílászárók gyártása
Telefon: 30/6391-110

GÉPÉSZ GENERÁL KFT.
Viessmann értékesítési partner

- Víz-, gáz,- fűtésszerelés - Klímaszerelés, beüzemelés
- Napkollektoros rendszerek - Napelemes rendszerek 

- Faelgázosító és pellet kazánok értékesítése, szerelése
E-mail: gepeszgeneral@gmail.com - Web: www.gepeszgeneral.hu

Telefon: 20/9387-595 

Bau Konténer
Telefon: 30-9759-870

Borosi teremlabdarúgó torna 
ongai eredményei

Február első hétvégéjén került sor a XXIX. dr. Borosi László teremlabdarú-
gó-emléktorna mérkőzéseire. Onga labdarúgói Alsózsolcán mérettették meg 
magukat, ahol csoportjukban a dicséretes második helyen zártak.


