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Mára elmondható, hogy az Ongai Kulturális Egyesület havi 
rendszerességgel szervezi termelői piacát a Darvas Közösségi 
Ház és Múzeum udvarán, amelyen kicsi-nagy, öreg-fi atal, 
eladó-vásárló egyaránt részt vehet.

–  Mi a véleményed a programokról, áru-
sokról, termékekről? 

–  A kiállított termékek minősége fan-
tasztikus volt és jó látni, hogy az ilyen 
rendezvények sok embert érdekelnek, 
vonzanak. Számomra nagy öröm volt, 
hogy ott lehetettem és megkóstolhat-
tam „Onga ízeit”. A múzeum meglá-
togatása külön öröm volt, hiszen sok 
jót hallottam róla. A kis épületben ki-
állított jellegzetességek lenyűgöztek és 
meglepett, mennyire nagy hagyomá-

nya van Ongán a pálinkának. 
Bátran tudom ajánlani ismerő-
seimnek, barátaimnak, hiszen 
érdemes látni és találkozni azok-
kal az emberekkel, termelőkkel, 
akik árulják saját termékeiket.

DUPLA SZÁM
2015. augusztus – szeptember

Hónapról hónapra termelői piac

Minden alkalommal gyerek prog-
ramok és élő zene is színesíti a kora 
esti piacos hangulatot, melynek már 
visszatérő árusai és vendégei is van-
nak. Elmondható, hogy olyan réteget 
is sikerült megmozgatni, akik eddig 
inkább távol maradtak a közéleti ese-
ményektől. A jövőre nézve számos 
újítást tervez az egyesület, mely he-
lyileg a szomszédos ingatlanon új és 
nagyobb színpad, betonozott árusító-
felületek megépítésébe kezdett.

Az eddigi tapasztalatokról kérdez-
tünk meg néhány odalátogató érdeklő-
dőt. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan 
vélekednek az eddigi piaci napokról.

Losonczi András, Miskolc
–  Mit gondolsz az ongai piac megnyitá-

sáról?
–  Miskolcról látogattam el a barátaimhoz, 

akikkel együtt jöttünk el a piacra, ahol 
nagyon jól éreztük magunkat. 

– folytatás a 8. oldalon –

Az augusztusi piacon (Fotó: T. L.)

Kenyérlángost is lehetett 
vásárolni (Fotó: Bihari Ádám)
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Az elmúlt két hónap önkormányzati üléseihez 
kapcsolódó híranyagból állítottunk össze egy  
nagyobb csokrot.

X.  Rendkívüli bevé-
telek: 1 500 000

XI.  Rendkívüli ráfor-
dítások: 19 054

D.  RENDKÍVÜLI 
EREDMÉNY:  
1 480 946

E.  ADÓZÁS ELŐT-
TI EREDMÉNY: 
52 082

A képviselő-testület a társaság eseté-
ben 2015. évre a számviteli bérkölt-
ség összegét 3.214.152 ezer Ft-ban 
állapította meg, 1.244 fő munkavál-
laló éves átlagos statisztikai létszám-
ára vonatkozóan. A képviselő-tes-
tület elfogadja a társaság 2015. évi 
2.747.240 ezer Ft összegű éves be-
ruházási tervét és a 2.592.500 ezer 
Ft becsült összértékű közbeszerzé-
si tervét. 

ÉRV Zrt. folyószámla  
hitelkeret felemelése

Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete, mint az ÉRV Zrt. rész-
vényese elfogadta, hogy a társaság az 
igénybe vehető rövid- és középlejára-
tú (3 éven belül esedékes) folyószám-
la-hitelkerete 1.350 M Ft-ról, 1.600 M 
Ft-ra megemelésre kerüljön.

Óvoda felújítás
Onga Város Önkor-
mányzat Képvise-
lő-testülete a 4/2014. 
(I. 31.) BM rendelet 
alapján az Arany Já-
nos utcai tagóvoda 
épületének felújítását 
célzó (igénylésazo-
nosító: 192579) pro-
jekt „Onga, Bárso-
nyos Napközi Ottho-
nos Óvoda tagóvodá-

jának felújítása” tárgyú közbeszerzé-
si eljárása keretében az alábbi döntést 
hozta: Az Arany János utcai tagóvo-
da épületének felújítását tartalmazó 
(igénylésazonosító: 192579) projekt 
keretében elnyert támogatáshoz kap-
csolódó „Onga, Bársonyos Napközi 
Otthonos Óvoda tagóvodájának fel-
újítása” tárgyú közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja. Az eljá-
rás keretében, a közbeszerzési Bíráló 
Bizottság javaslata alapján az Euro-
Fischer Kft. (4032 Debrecen, Károli 
Gáspár u. 156.) ajánlattevő által be-
nyújtott összességében legelőnyösebb 
ajánlatot fogadta el.

Egyéb kérdések
Az ülésen szó volt többek között ka-
vicsbányászathoz kötődő földcseré-
ről, arról, hogy az önkormányzat az ál-
lami tulajdonba került általános isko-
la fenntartásához havi 1 406 000 Ft-tal 
járul hozzá, mely összeget minden hó-
nap 5-éig utal át az államkincstárnak. 
Szó volt a Bársonyos közcélú munká-
sok általi kitakarításáról, a játszótér 
megfelelő használatáról, a kerti hul-
ladék égetéséről, a szelektív hulladék-
gyűjtők körüli áldatlan állapotokról, 
az ún. Coopos-bolt mögötti gaz eltün-
tetéséről, ócsanálosi fűvágásokról, az 
Akác utca útburkolatának romlásáról, 
arról, hogy a Vermekben újra lehessen 
megfelelő körülmények között focizni.

Önkormányzati hírek

július 22-ei ülés

ÉRV Zrt. 2015. évi  
üzleti tervének elfogadása

Onga Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete – mint részvényes ‒ az 
ÉRV Zrt. 2015. évi üzleti tervét meg-
ismerte és azt az alábbi főbb számok-
kal elfogadta:
I.  Értékesítés nettó árbevétele:  

9 336 045 Ft
II.  Aktivált saját teljesítmények  

értéke: 203 080
III. Egyéb bevételek: 4 964 365
IV.  Anyagjellegű ráfordítások:  

7 710 101
V.  Személyi jellegű ráfordítások:  

4 930 863
VI.  Értékcsökkenési leírás:  

1 815 190
VII. Egyéb ráfordítások: 1 449 920
A.  ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉ-

KENYSÉG EREDMÉNYE:  
-1 402 584

VIII.  Pénzügyi műveletek bevételei: 
10 251

IX.  Pénzügyi műveletek ráfordítá-
sai: 36 531

B.  PÉNZÜGYI MŰVELETEK 
EREDMÉNYE: -26 280

C.  SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI 
EREDMÉNY: -1 428 864

Homlokzati felújítás a tagóvodában 
(Fotó: Bihari Ádám)

Hőszigetelés az óvoda Arany János utcai 
tagóvodájában (Fotó: Bihari Ádám)
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augusztus 25-ei ülés

I. félévi költségvetés
Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az önkormányzat 2015.  
I. félévi költségvetésének teljesítésé-
ről szóló tájékoztatóban foglaltakat 
tudomásul vette. 

A képviselők megállapították, 
hogy a gazdálkodást minden esetben 
a takarékosság jellemezte. Fő feladat 
volt a működőképesség megőrzése 
érdekében az önkormányzat által kö-
telezően ellátandó feladatok költsé-
geinek biztosítása.

A bevételek teljesítése: 70,63 %.
A bevételeink teljesítésének aránya 

azért ilyen magas, mert az eredeti elő-
irányzatként nem tervezett 
bevételek, mint a nagy ösz-
szegű felhalmozási célú tá-
mogatások és a közcélú fog-
lalkoztatásra kapott támoga-
tások módosított előirány-
zatát a ténylegesen befolyt  
összegekkel emelték meg. 

Óvodai kapacitásbővítést 
célzó beruházás támogatásá-
ra önkormányzatunk 57.309 
ezer Ft támogatást kapott, 
amiből három csoporttal fog 
bővülni az óvoda.  

Európai Uniós forrásokból meg-
valósítandó pályázatok: 
ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0028
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Ongán – Épületek felújítás:662 ezer Ft.
KEOP-4.10.1/A/12-2013-0495
Biomassza kazán telepítése – Iskola: 
57.762 ezer Ft.

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0471
Biomassza kazán telepítése – 
Hivatal: 26.133 ezer Ft.
KEOP-4.10.0/A-12-2013-0473
Biomassza kazán telepítése – 
Óvoda: 26.646 ezer Ft.
KEOP-5-5-0/K/14-2014-0072.
Közvilágítás részleges korsze-
rűsítése LED lámpákkal: 1.753 
ezer Ft
Összesen:112.956 ezer Ft
A kiadások teljesítése: 52,08 %

A személyi juttatások és a 
munkaadókat terhelő járulé-
kok 218 fő részére lettek kifizetve, 
ebből a közfoglalkoztatott dolgozók 
átlag létszáma június 30-ig számolva  
170 fő volt.  

A fenti kiadások előirányzatát je-
lentősen megemeltük, elsősorban a 
Munkaügyi Központtal aláírt köz-
foglalkoztatási munkaprogramokban 
való részvételi megállapodás alapján, 
ami jelentős dologi és fejlesztési ki-
adási előirányzat emeléseket is ered-
ményezett. 

Változás következett be 
a lakosság részére nyúj-
tott különböző rendsze-
res ellátások folyósítása 
terén. 2015. április 1-től 
járási hivatalok hatáskö-
rébe került a rendszeres 
szociális segély és a fog-
lalkoztatást helyettesí-
tő támogatás megálla-
pítása és utalása. A Pol-
gármesteri Hivatal az év 

első 3 hónapjára összesen 12.186 ezer 
Ft foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatást és 1.752 ezer Ft rendszeres szo-
ciális segélyt fizetett ki.

A lakásfenntartási tá-
mogatás folyósításában is 
változás történt, az álla-
mi támogatás megszűnik. 
Az elmúlt év áprilisában 
megállapított támogatáso-
kat a régi formában nem 
lehet újból megállapíta-
ni, és ugyan ez vonatkozik 
az október hónapban lejá-
ró határozatokra is. A Pol-
gármesteri Hivataltól eddig  
kifizetett támogatás össze-
ge 6.368 ezer Ft. A további 

lakásfenntartási támogatás megál-
lapítását az önkormányzat képvise-
lő-testülete rendeletben szabályozta.

Az önkormányzat által magál-
lapított lakásfenntartási támoga-
tás 378 ezer Ft, a rendkívüli önkor-
mányzati támogatás 309 ezer Ft,  
a temetési segély 440 ezer Ft, a köz-
temetés 340 ezer Ft, az egyéb segély /
BURSA/ pedig 185 ezer Ft volt.Óvo-
dáztatási támogatás címen 530 ezer 
Ft lett kifizetve.

Természetben nyújtott támoga-
tásként tűzifát biztosítottunk a rá-
szoruló lakosság részére 2.903 ezer Ft 
értékben, valamint 2.928 ezer Ft-ot 
utaltunk át a hulladékgazdálkodási 
társulásnak 2014. évi tartozás miatt.

Az iskola működéséhez havi 1.406 
ezer Ft hozzájárulási kötelezettség 

Kavicsbányászat a tavaknál (Fotó: T. L.)

A Bársonyos egyes részeit kitakarí-
tották a közmunkások (Fotó: T. L.)

A játszótér megfelelő használata is előkerült 
az üléseken (Fotó: Bihari Ádám)
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miatt 8.436 ezer Ft-ot fizet-
tünk ki, 199 ezer Ft befize-
tés pedig a 2014. évi decem-
berben foglalkoztatottak 
kedvezményes járulék levo-
nása után volt kötelező.

Az Onga és Társult Te-
lepülések Szociális és Gyer-
mekjóléti Társulásának át-
adott pénz 47.081 ezer Ft.

Egyéb működési célú tá-
mogatás államháztartáson 
kívülre:
–  Ongai Sport Egyesület tá-

mogatása: 5.000 ezer Ft.
–  Ongai Kulturális Egyesület támo-

gatása: 1 ezer Ft.
–  Holdkő Alapítvány /beteg gyerme-

kekért/: 4 ezer Ft
Általános tartalék előirányzata a 

költségvetési egyensúly biztosítása 
érdekében 26.052 e Ft-ra módosult.

Eredeti előirányzatban nem ter-
veztünk beruházást, azonban az év 
folyamán főleg Európai Uniós forrá-
sokból és a közmunka program kere-
tében lehetőségünk volt beruházások 
megvalósítására.

Eredeti előirányzatba terveztük 
az Arany J. úti Óvoda nyílászáróinak 
cseréjét, amire a forrást az elmúlt év 
decemberében megkaptuk, ez félévig 
nem valósult meg.

A Szociális Szolgáltató központ 
épületeinek felújítása során kelet-
kezett 11.000 eFt fizetési kötelezett-
ségünkből 5.000 e Ft lett átutalva a 
Cser-Komkra Kft-nek. 

Az ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0025 
pályázaton nyert„Évszakoktól füg-
getlen mindennapos test-
nevelés órák megtartásá-
hoz szükséges komplex  
infrastrukturális feltétel-
rendszer kialakítása az 
ongai Görgey Artúr Iskolá-
ban” – iskola tornacsarnok 
bővítés a képviselő-testü-
let döntése szerint nem va-
lósult meg, így a kapott tá-
mogatás összegét, 3. 725 e 
Ft-ot visszafizettük.

Szabad vállalkozói övezet
Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megtárgyalta Onga város 
szabad vállalkozói zónaként történő 
kijelölésének kezdeményezésére vo-
natkozó előterjesztést és az alábbi ha-
tározatot hozta: Onga Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete kinyil-
vánította szándékát, hogy Onga vá-
ros szabad vállalkozói zónaként tör-
ténő kijelölését kezdeményezi a gaz-
daságtervezésért és versenyképessé-
gért felelős helyettes államtitkár meg-
keresésével.

A gyermekétkeztetési térítési díjakról
Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a város nevelési-oktatá-
si intézményeiben fizetendő étkezé-
si térítési díjakat az alábbiak szerint 
állapította meg (a feltüntetett árak az 
áfát nem tartalmazzák). Az oktatási, 
nevelési intézményekben fizetendő 
térítési díjak az általános iskolában, a 
napköziben: 379 Ft, ebéd: 231 Ft, az 
óvodákban: 305 Ft.

Az oktatási és nevelé-
si intézményekben fizeten-
dő térítési díjak összegéből 
az alábbi kedvezmények 
vehetők igénybe: az óvo-
dában és általános iskolá-
ban az 1993. évi XXXI. tör-
vény 151. §-ában meghatá-
rozott normatív kedvezmé-
nyek,50 % kedvezmény az 
általános iskolában egész 
napos oktatásban résztve-
vő tanulók.

Helyi esélyegyenlőségi program 
(HEP) felülvizsgálata

Onga Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Onga Város Önkor-
mányzatának Helyi Esélyegyenlősé-
gi Programját áttekintette és megál-
lapította, hogy annak felülvizsgálata 
szükséges. A helyi esélyegyenlősé-
gi programot a képviselő-testület ‒  
a felülvizsgálatot és a módosítást 
követően ‒ 2015. november 30-ig  
fogadja el.

Óvoda létszám megállapítása
Onga Város Önkormányzata Kép-
viselő-testülete megtárgyalta „A 
2015/2016. nevelési évben indítha-
tó óvodai csoportok számának, va-
lamint a hozzá kapcsolódó pedagó-
gus és technikai létszám meghatáro-
zása” című előterjesztést és az aláb-
biak szerint döntött: a 2015/2016. 
nevelési évben a Bársonyos Napközi 
Otthonos Óvoda és Tagóvodájában 
meghatározott gyermeklétszámok 
szerint 9 óvodai csoport indítására 

kerüljön sor. Szeptember 
1-jétől 9 óvodai csoport-
hoz 19 fő pedagógus és 12 
fő technikai dolgozó foglal-
koztatását engedélyezte.

Polgárőr autó beszerzése
Onga Város Önkormány-
zat Képviselő-testüle-
te megtárgyalta a „Javaslat 
a 21/2015. (IV.17.) MVM 
rendelet alapján elnyert for-

A Szociális Szolgáltató Központ (Fotó: Bihari Ádám)

A képviselők döntöttek az óvodás 
csoportok számáról (Fotó: T. L.)
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rásból polgárőr autó be-
szerzésére” című előter-
jesztést és az alábbi döntést 
hozta: a 21/2015. (IV.17.) 
MVM rendelet alapján el-
nyert forrásból megva-
lósítandó polgárőr autó  
beszerzése céljából a Sza-
bó Suzuki – Mazda Márka-
kereskedés és Szerviz (3700 
Kazincbarcika, Tardonai u. 
59.) által benyújtott ajánla-
tot fogadta el.

A szociális étkeztetés keretében érté-
kesítésre kerülő ebéd eladási árának 

megállapítása
Onga Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a szociális étkeztetés 
nyersanyagnormájának és a kapcso-
lódó rezsiköltségeknek az alapulvé-
telével, az Ongai Szociális Szolgálta-
tó Központ részére értékesített ebéd 
eladási árának megállapítására a kö-
vetkező határozatot hozta: Onga Vá-
ros Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a szociális étkeztetés keretében 
az Ongai Szociális Szolgáltató Köz-
pont részére értékesített ebéd nettó 
eladási árát 431,039 Ft értékben ha-
tározta meg.

Társulási megállapodás módosítása
Onga Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megtárgyalta a „Ja-
vaslat Onga és Társult Települé-
sek Szociális és Gyermekjóléti Tár-
sulása Társulási Megállapodásának  
5. sz. módosítására vonatkozó elő-
terjesztést és minősített 
többséggel az alábbi dön-
tést hozta: Onga Város  
Önkormányzat Képviselő-
testülete Onga és Társult Te-
lepülések Szociális és Gyer-
mekjóléti Társulása Társu-
lási Megállapodás 5. sz. mó-
dosítását jóváhagyta. 

Telekmegosztás
Onga Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete megtár-

gyalta a „Javaslat Onga, 247 hrsz-ú 
ingatlan telekmegosztására” című 
előterjesztést és az alábbi határoza-
tot hozta: Onga Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete az Onga 247 
helyrajzi számú kivett általános isko-
la, gazdasági épület, 4 db egyéb épü-
let, udvar művelési ág megnevezésű  
1 hektár2086 m2 nagyságú terület te-
lekmegosztását kezdeményezi, a ta-
karékszövetkezet tulajdonában lévő 
247/a hrsz-ú 220 m2 területnagysá-
gú albetét külön hrsz-ra való meg-
osztása céljából. A képviselő-testület 
a 247. hrsz-ú ingatlan telekmegosz-
tásáról dönt úgy, hogy a megosztás 
utáni 247/1. hrsz-ú kivett irodaház  
művelési ág megnevezésű, 161 m2 

nagyságú terület a takarékszövetke-
zet tulajdonát képezi és a 247/2 hrsz. 
kivett általános iskola, gazdasági épü-
let, 4 db egyéb épület, udvarművelé-
si ág megnevezésű, 1 hektár 1925 m² 
nagyságú terület Onga Város Önkor-
mányzat tulajdonát képezi.

Egyéb kérdések
Az ülésen szó volt még töb-
bek között a talajterhelési 
díj rendelet módosításáról, 
az önkormányzati munkát 
segítő táblagépek beszerzé-
séről, az óvoda alapító ok-
iratának módosításáról, a 
tavakon a halgazdálkodás-
sal kapcsolatos beadandó 
pályázatról.

szeptember 8-ai ülés

Szociális rendelet
Onga Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2006-ban alkotta meg 
a szociális ellátásokról és a gyer-
mekvédelem helyi szabályairól szó-
ló 9/2006. (V. 17.) önkormányzati 
rendeletét, melyet az elmúlt években 
többször is módosított.

Jogszabályok változása, valamint 
az átláthatóság, a könnyebb kezel-
hetőség érdekében szükségessé vált, 
hogy a települési támogatások kere-
tében nyújtott ellátásokat, a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, 
valamint a gyermekétkeztetés téríté-
si díját külön önkormányzati rende-
letben szabályozzuk. Az előző ülésen 
a testület elfogadta a személyes gon-
doskodást nyújtó ellátásokról, vala-
mint a gyermekétkeztetés térítési díj-
ról szóló önkormányzati rendelete-
ket, de nem döntött a települési tá-
mogatások keretében nyújtott ellátá-

sokat szabályozó rendelet-
ről. Az előterjesztés tartal-
mazta az egyeztetett rende-
let-tervezetet, amit a képvi-
selő-testület elfogadott.

Az átruházott hatáskörök  
gyakorlásáról és lejárt  

határidejű határozatokról 
Onga Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete az átru-
házott hatáskörök gyakor-
lásáról és a lejárt határide-Megújultak az utca névtáblák 

(Fotó: Bihari Ádám)

Megújult a közvilágítás Ongán 
(Fotó: Bihari Ádám)
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jű határozatok végrehajtásáról szó-
ló beszámolót elfogadta. 2015. janu-
ár 1. és március 31. között az önkor-
mányzati segéllyel kapcsolatban 7 db 
I. fokú határozat született, ebből 5 db 
határozattal megállapításra került az 
önkormányzati segély, 2 kérelem ke-

rült elutasításra. 2015 janu-
árjában tüzelőanyag támoga-
tásra 16 db megállapító hatá-
rozat született. 2015. április 
1-től települési támogatás te-
kintetében 104 db I. fokú ha-
tározat született, ebből 64 db 
határozattal megállapításra 

került a települési támogatás, 40 ké-
relem került elutasításra.

Polgármester átruházott hatás-
körben az alábbi döntéseket hoz-
ta 2015. január 1. és március 31. kö-
zött: temetési segély iránti kérel-
mek ügyében 4 db határozat szüle-

tett, ebből 4 db megállapí-
tó határozat volt. Közterü-
let-használati engedély iránti  
ügyben 12 db megállapító 
határozat született.

Bursa Hungarica
Az önkormányzat ismét  
kimondta csatlakozási szán-
dékát a felsőoktatási ösztön-
díj pályázathoz.

Szociális tűzifa
Az önkormányzat kinyilvánította, 
hogy az idén is csatlakozik a szociá-
lis tűzifa pályázathoz.

Díszpolgári cím
A képviselők zárt ülésen döntöttek 
Onga város díszpolgári címének oda-
ítéléséről. A díszpolgári címek átadá-
sára a városnapon kerül sor.

Egyéb kérdések
Az ülésen többek között szó volt 
még a halgazdálkodási pályázat 
pontosításáról, visszamaradt ener-
getikai pályázatról, az óvoda felújí-
tás során a régi ablakok esetleges 
hasznosításáról, értékesítéséről, az 
iskola körül kialakított új közleke-
dési rendről, az új utca névtáblák-
ról, a városnapról, az óvoda felújí-
tás állásáról, a sportpályánál a ter-
vezett filagória építéséről. 

- szerk.: T. L. - 

Új kazán az iskolában 
(Fotó: Bihari Ádám)

A tanösvénytáblák új tetőt 
kaptak (Fotó: T. L.)

Módosult az iskola körüli forgalmi 
rend (Fotó: Bihari Ádám)

A tavak hasznosítása visszatérő téma az  
önkormányzati üléseken (Fotó: Bihari Ádám)
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Az avar és kerti hulladék nyílt téri égeté-
séről szóló 7/2014.(IV.9.) önkormányzati 
rendelete alapján 
AZ ÉGETÉS SZABÁLYAI

Az égetés során a helyben (telken be-
lül, illetve az azt határoló közterületen) 
keletkezett avar, kerti hulladék semmi-
síthető meg.A kerti hulladékkal együtt 
kommunális, veszélyes és ipari erede-
tű vagy veszélyes hulladék nem égethető 
(például: műanyag, gumi, vegyszer, fes-
ték, ezek maradékai stb.).

Kerti hulladék nyílttéri égetése a nyá-
ri időszámítás szerinti időszakban 11‒20 
óra között és téli időszámítás szerinti 
időszakban 10‒17 óra között ‒ vasárnap- 
és ünnepnapok kivételével ‒ engedélye-
zett. A határidő kezdő és utolsó napján 
az égetés végezhető.

Égetni csak megfelelően kialakított 
tűzrakó helyen és telken belül, vagyoni 
és személyi biztonságot nem veszélyezte-
tő módon, nagykorú cselekvőképes sze-
mély folyamatos felügyelete mellett és  
a lakókörnyezet lehető legkisebb zavará-
sa mellett szabad.
– A tűzrakó helyet épülettől és egyéb ég-
hető anyagtól olyan távolságra kell elhe-
lyezni, hogy arra veszélyt ne jelentsen.

– Az égetést szélcsendes időben, kellően 
száraz avar, kerti hulladék esetében sza-
bad végezni, az égetés során az általános 
tűzvédelmi szabályokat be kell tartani.
– A füstképződés csökkentése érdeké-
ben az avart és a kerti hulladékot elő-
zetesen szikkasztani, szárítani kell és az  
eltüzelést csak folyamatosan kis adagok-
ban történhet.
– Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bér-
lője (továbbiakban együtt: tulajdonos) az 
égetés során köteles gondoskodni a szük-
séges tűzoltási feltételekről, eszközökről 
(pl.: oltóvíz, homok stb.)
– Egyszerre nagyobb mennyiségű avar- 
és kerti hulladék elégetési szándék esetén 
a szomszédokat tájékoztatni kell az ége-
tés várható időpontjáról. Az égetés egy 
alkalommal maximum 4 óráig tarthat.
– Az égetés folyamatának gyorsítására 
éghető folyadék (pl.: benzin, gázolaj stb.) 
légszennyező anyag nem használható.
– A szabadban a tüzet őrizetlenül hagy-
ni nem szabad, s veszély esetén a tüzet 
azonnal el kell oltani.
– Az égetés helyszínén olyan eszközöket 
és felszereléseket kell készenlétben tarta-
ni, amelyekkel a tűz terjedése megakadá-
lyozható, illetőleg a tűz eloltható. 

– Az égetés végén meg kell győződni ar-
ról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskod-
ni kell annak a visszamaradt parázs, vagy 
hamu belocsolásáról vagy földréteggel 
történő lefedéséről.

Közterületen avar és kerti hulladék 
égetése tilos.
Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.

Tilos az avar és kerti hulladék égeté-
se az engedélyezett időszakon kívül, vala-
mint párás, ködös, esős időben, illetőleg 
erős szél esetén.

Tilos égetni kisfeszültségű, középfe-
szültségű és nagyfeszültségű, valamint 
távközlési vezetékek alatt.

Védett természeti területen avar ége-
tése tilos.

A SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS 
SZABÁLYAI:
A szabadban tűzgyújtás, tüzelőberende-
zés-használat kizárólag a jogszabályokban 
meghatározott tűzvédelmi követelmények 
és műszaki mentéssel kapcsolatos felada-
tok szigorú betartásával történhet. Aki az 
avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó 
előírásokat nem tartja be, hulladékgazdál-
kodási birsággal sújtható!

- Polg. Hiv. -

12‒14.00:  Roma hagyományőrző program  
a III. ongai városnapon 

14.00:  Polgármesteri köszöntő 
Díszpolgári címek átadása 
Bemutatkozik Onga (óvodások, iskolások, nyug-
díjas klub, hagyományőrző tánccsoport fellépése)

15.00:  Hol volt, hol nem volt - ismert mesefilmek dalai
16.00: ZUMBA
17.30: Bükkaranyosi Huszárbandérium bemutató
18.00: NIKA fellépése
19.00: BEATRICE koncert
20.30:  Tűzgyújtás (Itthon vagy! Magyarország szeret-

lek! program keretében)
21.00: Tűzijáték

Az otthoni udvari égetésről

Városnapi tervezett program

Tűzgyújtás a tavalyi város-
napon (Fotó: Bihari Ádám)

Beatrice is fellép Nagy Feróval  
(Fotó: http://tabanfesztival.hu/?p=31)
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Hónapról hónapra termelői piac
– folytatás az 1. oldalról –

Jónyer Gergely, Onga
–  Mi a véleményed arról, hogy Ongán is 

megrendezésre került a termelői piac? 
–  Örülök neki, mert én is őstermelő va-

gyok, és számomra is lehetőségeket  
biztosít, mint saját termékeim értékesí-
téseire és vásárlására.

– Honnan értesültél a piacról?
–  A Facebookról és az Ongai Kulturális 

Egyesület tagjaitól. 
–  Kíváncsiságból vagy esetleg konkrét 

céllal látogattál el a piacra?
–  Első alkalommal a kíváncsiság vezérelt, 

majd elsősorban mint eladó. 
–  Elégedett voltál-e az árusok kínálataival?
–  Igen, elégedett. Örültem a kezdeménye-

zésnek.
–  Milyen árust látnál még szívesen a piacon?
–  Friss gyümölcsös standot szívesen látnék.
–  Mennyire voltál megelégedve a rendez-

vény hangulatával?
–  Teljes mértékben meg voltam elégedve. 

A családom és a barátaim is kilátogat-
tak és együtt élvezhettük az élő zenét is.

– Egyéb észrevételeid vannak? 
–  Szeretném, ha havi rendszerességgel (pl.: 

minden hónap első szombatján) kerülne 
megrendezésre a piac. 

Cserhalmi Zsanett, Onga 
–  Mi a véleményed arról, hogy Ongán is 

létesült termelői piac?
–  Jó ötletnek tartom.
–  Honnan értesültél a piacról?
–  Ismerősöktől és az internetről.
–  Kíváncsiságból vagy esetleg konkrét 

céllal látogattál el a Termelői piacra?
–  Elsősorban kíváncsiságból.
–  Elégedett voltál-e az árusok kínálataival?
–  Igen. Színvonalas volt, több dolgot is szí-

vesen vásároltam.
–  Milyen árust látnál még szívesen a piacon?
–  Ékszer, szépségápolási termékek (Per-

sze kézzel készített és természetes alap-
anyagokból.), paleo termékek, forrásvíz.

–  Örömmel fogadtad-e a piac megrende-
zését?

–  Igen, lehetne több hasonló rendezvény is 
pl.: főzés, koncertek, előadások.

–  Mennyire voltál megelégedve a rendez-
vény hangulatával?

–  Teljesen elégedett voltam a jó társaság és 
a jó zene miatt.

Bacsó Dorottya
–  Mi a véleményed a helyi lakosoknak 

is még újdonságnak számító termelői  
piacról?

–  Bár nem itt élek, már elég sokat voltam 
Ongán és eddig mindig szívesen jöttem 
vissza. A termelői piac még egy pozitívum, 
ami miatt újra és újra vissza fogok jönni.

–  Elégedett voltál-e a programokkal, áru-
sokkal?

–  Igen. Nagyon tetszett, jó volt a hangulat 
és legfőképpen a családias légkör tetszett. 
A zene passzolt a mulatság stílusához. Fi-
atalokból állt, mégis minden korosztály 
tudott rá bulizni és táncolni. Az ételek 
nagyon finomak voltak és megfizethető 
áruk volt mindenki számára. 

–  Honnan értesültél a piacról?
–  Az interneten láttam, ahol pár ismerő-

söm megosztotta és írt róla, mennyire 
jók voltak az előzőek is. 

–  Milyen árusokat látnál még szívesen a 
jövőben? 

– Szívesen kóstolnék házi süteményeket.

Fürjes Adrienn, Onga
–  Mit gondolsz a Termelő piac megnyi-

tásáról?
–  Mikor megtudtuk, hogy Ongán lesz ter-

melői piac, megbeszéltük a barátnőim-
mel, hogy családostul együtt fogunk  
kimenni. Leginkább az internetről érte-
sültem, de szórólapot is kaptam, illetve  
a városlakóktól is hallottam róla. 

–  Mit gondolsz a programokról? 
–  Nagyon jó, hogy a gyerekeknek is volt 

külön program, így mi nyugodtabban 
tudtunk szétnézni a termékek között.

–  Milyen árusokat hiányoltál a piacról?

–  Teljesen meg voltam elégedve az áru-
sokkal, termékeikkel. Esetleg még több 
fajta tejterméket és édességet látnék  
a gyerekek miatt is. 

–  Hogyan érezted magad?
–  Legutóbb nem tudtunk sokáig marad-

ni, de megbeszéltük, hogy legközelebb az 
esti programokat is megnézzük. 

Hosszú Zoltán, Szentgotthárd 
–  Ön, mint dunántúli lakos, hogyan érez-

te magát a még helyi lakosoknak is új-
donságnak számító termelői piacon?

–  A nyaralásunk után egy kedves barátom 
családjánál vendégeskedtünk Ongán.  
Az itt töltött időnk alatt volt szeren-
csénk kilátogatni a termelői piacra a 
családommal. Igaz, mi már csak estére, 
a koncertre értünk ki, de így is nagyon 
jól éreztük magunkat. A két gyerme-
kem is élvezte az estét. A múzeumban 
is volt szerencsénk szétnézni, egy ked-
ves hölgy a segítségünkre volt ebben. A 
vendégkönyvébe is beírtunk. Mi Dunán-
túlról, Szentgotthárdról érkeztünk és ne-
künk ez nagyon újszerű rendezvény volt. 
Örültünk, hogy itt lehettünk.

2. b osztályos tanulók összesített véleménye
–  A legtöbben a szüleiktől szereztek tudo-

mást, akik pedig a szórólapokból, illetve 
az internetről értesültek róla. 

–  Nagyon örültek neki, hogy nyáron is tud-
nak találkozni és egy kis időt együtt tölteni. 

–  A Hornyák Anikó néni által szervezett 
játékok bizonyultak a legnépszerűbb-
nek, illetve a legutóbbi alkalommal az 
arcfestés nyerte el a tetszésüket. 

–  A gyerekeknek a legjobban a perec és a 
sokféle szörp ízlett. Valamint a különféle 
sajtokat is szívesen kóstolgatták. 

–  Mint minden gyerek, ők is édesszájúak, 
így az édességet hiányolták és a még több 
játékot. Mivel egy néptáncos osztályról 
van szó, ezért elég közel áll hozzájuk a 
tánc, és ennek hiányát is megemlítették.

- B. L., F. N. és K. T. -

A gyerekek sem unatkoznak 
(Fotó: Buzás Márta)

Borsalino Acoustic Band is fellépet  
a piacon (Fotó: Bihari Ádám)

Sajtot is lehetett venni (Fotó: T. L.)
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Számos meglepetéssel indult az új 
tanév. Többek között az általános is-
kolánkban megvalósuló korszerűsí-
tési folyamatok aktuális helyzetéről  
számolunk be az alábbiakban.

Bár a nyár meglehetősen forró 
volt, az új tanévre történő felkészü-
lés mégis frissen és hatékonyan zaj-
lott. Felújításra kerültek a tanulói  
öltözők bútorai. Az új festés vidámmá 
és hangulatosabbá varázsolta az öltö-
zőket. Ragyogóan fényesre lakkozták 
munkatársaink a folyosók és tanter-
mek lambériáit. Befejeződtek az érin-
tésvédelmi munkálatok. Az általános 
iskola minden ablaka alapos takarí-
táson esett át. Néhány terem új füg-
gönnyel gazdagodott. Korszerű és 
hasznos eszközök is érkeztek javítva a  
taneszköz ellátottságot. 

A legjelentősebb eszközfejlesz-
tés az informatika területén történt. 
Több mint húsz darab táblagép ke-
rült iskolánk tulajdonába. A táblagé-

Iskolai csengőszó

pek segítségével kísérletet teszünk a 
tankönyvek kiváltására és a mérés- 
értékelés digitális alapú megvalósítá-
sára. A legkorszerűbb technika mellett  
nagyon hasznosnak bizonyult a tan-
kerület által biztosított négy hagyo-
mányos iskolatábla. A táblák felsze-
relésével minden tanteremben és  
fejlesztő szobában hibátlan tábla áll a 
nevelők és tanulók rendelkezésére.

Az új tanév meglepetéssel szol-
gált a belépő első évfolyamos létszám  
tekintetében is. A két tanulócsoport-
hoz szükséges tanulói létszám a be-
iratkozáskor is elegendő volt. A nyár 
folyamán Ongára költöző és neve-
lőszülőkhöz kerülő gyermekek kö-
zött több elsős is akadt. Így a két  
tanulócsoport összlétszáma majd-
nem elérte a negyven főt. A tanulói 
összetétel tekintetében is elégedettek 
és nyugodtak lehetünk. 

A nyár folyamán tovább erősödött 
tantestületünk szakmai ereje. A neve-
lőtestület két csoportban, több napos 
továbbképzésen vett részt Hajdúszo-
boszlón és Egerben. A továbbképzé-
sek szakmai hozadéka mellett nőhet 
a belső összetartás és a közös mun-
ka hatékonysága. Nevelőtestületünk 
újabb mesterpedagógussal dicseked-
het. Nevelői tevékenysége mellett 
szakértőként is tevékenykedik négy 
pedagógusunk: Baloghné Szászi Edit, 
Takács László, Molitorisz Zoltán és 
Kovács György. 

Az új tanév indulásának szomorú 
aktualitása, hogy Kovácsné Nagy Ág-
nes és Rózsa Lászlóné tanítók nyugdíj-
ba vonulásuk miatt nem kezdik meg a 
munkát. A Kékdaru fórumán keresz-
tül is boldog nyugdíjas éveket kíván két 
törzsgárda dolgozójának az intézmény 
vezetősége és minden dolgozója.

Pályázati forrásból (TÁMOP-
3.1.4.C-14-2015-0518 számú pályá-
zat) erdei iskolát szervezünk már szep-
temberben. Az erdei iskola helyszíne  
a világörökség részeként is jól ismert 
Hollókő. Iskolánk legkiemelkedőbb ta-
nulmányi eredményt elért tanulói ve-

hetnek részt az egy hetes programban. 
Ugyancsak pályázati forrásból valósul-
nak meg azok az iskolai életet színesítő 
programok, amelyek témája a közleke-
dés és az elsősegélynyújtás. 

Bemutatkozó koncertet tartott is-
kolánkban Nagy Boglárka gitároktató. 
A népszerű hangszer oktatásának le-
hetősége felmerült a művészeti oktatás 
hangszeres tanszakai kapcsán. A be-
mutató utáni érdeklődés tükrében szü-
lethet döntés a tanszak indításáról.

A tanév első szülői értekezle-
tét 2015. szeptember 21-én, 17 órá-
tól tartjuk, amelyre szeretettel várunk 
minden kedves szülőt.

Városi szintű, az eseményhez mél-
tó megemlékezéssel készül általános 
iskolánk hatodik évfolyama október 
6-ára, az aradi vértanúk napjára. Meg-
emlékező műsorra 2015. október 6-án 
kerül sor a város művelődési házában.

- Kovács György igazgató - 

Elkezdődött az új tanév 
(Fotó: Bihari Ádám) Tanévnyitón (Fotó: Bihari Ádám)

Nyugdíjba megy Kovácsné 
Nagy Ágnes (Fotó: T. L.)

Nyugdíjba megy Rózsa 
Lászlóné (Fotó: T. L.)
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Bognár Lili Janka 1998. május 22-én született Miskolcon. Jelenleg 
városunkban, Ongán él családjával.

A miskolci Kossuth Lajos Evangéli-
kus Általános Iskola, Gimnázium és 
Pedagógiai Szakközépiskola tanulója 
volt, tanulmányait a Bartók Béla Ze-
neművészeti Szakközépiskola népze-
ne tanszakán folytatja.

Kisgyermek kora óta a népdalok 
bűvöletében él. Általános iskolai ta-
nítója, Pallainé Stoll Edit kezdemé-
nyezésére kezdett el énekelni, akire 
ma is hálás szeretettel gondol. Renge-
teg népzenei hangzóanyagot hallga-
tott, néptáncolt. Különösen érdekel-
te, és a mai napig is érdekli a palócok 
kultúrája és zenéje. Felvidéki gyöke-
rekkel rendelkezik, talán azért is sze-
reti annyira a Felvidék népzenei kin-
cseit. Az autentikus népzene mellett 
nagyon vonzódik a feldolgozásokhoz 
is, valamint a keleti hangzásvilághoz.

2012-ben a Holdviola együttes do-
bosa és megálmodója, az egyik fel-
lépése után megkereste, és meghív-
ta zenekarába. Különböző koncer-

Igazi tehetség, gyöngyszem városunkban!

tek, fesztiválok fellépői let-
tek Magyarország szerte. 
2015 augusztusában jelent 
meg a zenekar „Túl a vízen” 
című lemeze, melyben Lili 
is közreműködött. 2012 óta 
a miskolci „Éltető Lélek Iro-
dalmi Kör” tagjaként zenés- 
verses összeállításokkal a 
Kárpát-medence magyarsá-
gát „éltetik” határon innen és 

határon túl. 2015 márciusában iskolá-
jával meghívást kaptak Katowicébe a 
Lengyel – Magyar Barátság Napjára. 
A rendezvényen részt vett 
a magyar és lengyel köz-
társasági elnök is. Mind a 
magyar, mind pedig a len-
gyel iskolások zenei műsor-
ral készültek az eseményre.  
Lili a koncert szólistája-
ként egy lengyel népdal-
lal is kedveskedett a hallga-
tóságnak. 2015 májusában  
a franciaországi Belfortban 
tanárával, Ács Gyulá-
val és két zenésztársával, 
a FIMU világzenei feszti-
válon képviselték Magyarországot.  
A fesztiválra a világ minden részé-
ről érkeztek fellépők. Repertoárjuk-
ban autentikus magyar népdalok, va-
lamint feldolgozások szerepeltek. A 
sokszínű közönség nagy érdeklődés-
sel fogadta műsorukat.

Lili minden évben meg-
nyerte a térségi és városi 
népdaléneklő versenyeket.

Első helyezést ért el az 
evangélikus iskolák or-
szágos népdaléneklő ver-
senyén, a Nyíregyházán 
megrendezésre kerülő 
Vécsey‒Vásárhelyi népdal-
éneklő versenyen, valamint 
2013-ban a Nyíregyházi 

Főiskola által zeneművészeti szakkö-
zépiskolák számára meghirdetett or-
szágos versenyen, valamint III. helye-
zett lett a XII. Országos Kodály Zoltán  
Szolfézs-, Párosének-, és Népdal-
éneklési versenyen.

Számos fellépése volt a Festetics 
Palotában, a Duna Palotában, a Syma 
csarnokban, a Duna Tv Kívánságko-
sár című műsorában, a Magyar Rádió 
Akusztik stúdiójában, a Magyarok 
Országos Gyűlésén, a TV2 Mokka 
című műsorában és a közszolgálati 
televízió Családbarát magazinjában.

A határon túl énekelt a Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány otthonai-
ban, Kárpátalján, Felvidéken és Er-

délyben az „Éltető Lélek Irodalmi 
Kör” fellépésein. Szilasi Ildikó nép-
zene tanár segítette a felkészülésben, 
és jelenleg Cseh Olga, Ács Gyula  
és Bárdos‒Simon Katalin egyenge-
tik énekesi útját. Lili a közeljövőben,  
azaz szeptember 18-án látható lesz 
Miskolcon a Helynekem Kulturá-
lis Tér és Szórakozóhelyen, ahol a 
Holdviolával lép színpadra, szep-
tember 20-án a Magyar Dal Nap-
ja alkalmából Kassára utazik, ahol a 
felvidéki népzenésszel, Kovács Mar-
cellel lesz látható a kassai Thália 
színházban, majd még e hónap 25-
én Kamarás Máté musical színésszel 
fog együtt zenélni Miskolcon a Mű-
vészetek Házában.
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Lili a továbbiakban is szeretné ha-
gyományainkat megőrizni, és ének-
lésével örömet szerezni az emberek 
számára.

(A fotókat a Bognár családtól kaptuk.)

- Cserhalmi Lilla -

Lili a Trianon megemlékezésen  
városunkban (Fotó: T. L.)
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A tavalyi szezon alapján a vezető-
ség azt a célt tűzte ki a 2014/2015-ös  
bajnokságra, hogy alakítsunk ki egy 
stabil középcsapatot, amely a bajnok-
ság során az 1‒10. hely valamelyikét 
foglalja el. A célkitűzést sikeresen tel-
jesítettük. A tavaszi szezonban külö-
nösen jól szerepelt a csapat, mert az  
eredmények alapján, a tavaszi tabel-
lán a 2. helyet szereztük meg. A leg-
eredményesebb játékos 11 góllal  
Varga Zsigmond lett holtversenyben  
Román Richárddal. A szezon során 
sikerült néhány nagyon jó eredményt 
elérni, mint például az Edelény FC – 
Onga SE 0-1, Onga SE – Felsőzsolca 
VSE 2-1, Onga SE ‒ Sárospatak 8-0. A 

szakmai vezetés szerint a csapat leg-
jobb játékosa Berta István lett.

A következő szezonra szeretnénk 
egyben tartani a csapatot, mivel az 
átlagéletkor nagyon alacsony, sok fia-
tal tehetséges játékos van a keretben. 
Hazai nevelésű játékosok közül egyre 
többen kaptak szerepet a szezon so-
rán. Ilyen volt Szakács Dávid, Orosz 
Róbert, Illés Máté, Dapsy Erik, Novák 
László, Száva László és Juhász Ádám. 
Reméljük, minél hamarabb stabil ta-
gok lesznek a felnőtt csapatban. 

Az U19-es csapatunk az 5. helyet 
szerezte meg, amellyel a megyei I. 
osztályban a legjobb ongai ifjúsági 

eredményt érték el a fiúk. Az ősszel 
a 11. helyen álltak fiataljaink, majd 
tavasszal produkáltak egy elképesz-
tő, 10 meccses győzelmi 
sorozatot, amelynek kö-
szönhetően sokáig esélyük 
volt felkapaszkodni a do-
bogóra. Sajnos ez nem jött 
össze, a bajnokság végére 
pár játékos fejben elfáradt, 
illetve nem tudták a helyén 
kezelni a sikert, emiatt jöt-
tek a felesleges kiállítások, 
eltiltások. A nem megfele-
lő koncentráltság miatt, az 
üres kapuba sem tudtunk betalál-
ni. Ennek ellenére megérdemlik a 

dicséretet a fiúk. A csapat 
legeredményesebb játékosa 
Lakatos Márk lett 17 góllal. 
A legjobb játékos a szakmai 
vezetés szerint Orosz Ró-
bert. A legjobb nem U19-es 
korú játékos Török Szabolcs 
lett. A 2015/2016-os baj-
nokságban a korosztályvál-
tás miatt több fiatal játékost 
kell bevonni a csapat életé-
be, ennek ellenére a követ-

kező szezonban cél a dobogós helyek 
valamelyikének a megszerzése lesz. 

Az U17-es csapat sajnos már évek 
óta problémás korosztály a létszámhi-
ány, a hozzáállás és a gyermekanyag 
miatt. A bajnokságban a 9. 
helyet szerezték meg a fiúk. 
A gólkirály Lakatos Márk lett 
8 góllal. A következő szezon-
ban ezt a korcsoportot meg-
szünteti az MLSZ, helyette 
létrehozták a már régen is si-
keresen működő U16-os csa-
patot, amelyben szerencsére 
már minőségileg és mennyi-
ségileg is jól áll egyesületünk. 

Az U15-ös csapat a 4. lett, ezzel 
egyesületünk legjobb helyezést elért 
csapata lett. Ha az első fordulóban 
nincs egy adminisztrációs hiba, ak-
kor a megszerzett pontok alapján  
a 2. helyezést szerezték volna meg 
a fiúk. A legeredményesebb játékos 

Siroki Krisztián Vilmos lett 23 góllal. 
A következő évben ez a csapat szere-
pel majd az U16-os korosztályban.

Az úgynevezett Bozsikos korosz-
tályoknak is véget értek a megpró-
báltatások. Összességében elmond-
ható, hogy nagyon jól szerepeltek. 
A legjobb eredményeket az U11-es 
csapat hozta. Az U11‒U13-as kor-
osztály Bőcsön játszott kétheten-
te szombatonként, az U9‒U7-esek 
Felsőzsolcán. A gyermekek edzése-
it az egyesület és az iskola közösen 
oldotta meg egy nagyon jól műkö-
dő partnerkapcsolat keretein belül. 
Hasonló a rendszer az óvodában is. 
Nagyon biztató a jövőre nézve, hogy 
az óvodás korosztályban 34 gyerek 
jelentkezett az edzésekre, belőlük 

Őszi kezdet a focistáknál
Megkezdte szereplését városunk labdarúgó csapata a 
2015/2016-os B.-A.-Z. megyei I. osztály küzdelmeiben.

Mérkőzésen (Fotó: Kovács Tamás)

Óllózással (Fotó: Kovács Tamás)

Az ongai pályán (Fotó: Kovács Tamás)
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16-an állandó jelleggel látogatják az 
edzéseket.

Szakosztályvezetőként úgy értéke-
lem, hogy egy sikeres évet tudhatunk 
magunk mögött, különösen a tavaszi 
eredményeknek köszönhetően. Re-
méljük, a következő szezon is hason-
lóképpen alakul, és akkor minden 
tekintetben ki tudjuk szolgálni város-
unk sportszerető lakosságát. Nagyon 
örömteli az, hogy a jó eredményekkel 
párhuzamosan kezdett emelkedni a 
mérkőzések látogatottsága is, amely 
reméljük, az ősz folyamán még tovább 
is nőhet. Végezetül szeretném megkö-
szönni egyesületünk fő támogatójá-
nak, Onga Város Önkormányzatának, 
Dr. Madzin Tibor polgármester úrnak, 
Farkas Lászlóné jegyzőasszonynak, 

Gól előtt (Fotó: Kovács Tamás)

a képviselő-testület volt és 
jelenlegi tagjainak azt, hogy 
erőn felül támogatják egyesü-
letünket, lehetőséget biztosít-
va így városunk fiatalságának 
a kulturált sportolásra, illetve 
a sportszerető lakosság részé-
re szórakozást biztosít min-
den második héten. Továbbá 
szeretném megköszönni az 
egyesületnek nyújtott segít-
ségét, támogatását a Len-véd Kft-nek, 
Gondos Andornénak, Kozma János-
nak, Tóth Tivadarnénak, Kozák Ist-
vánnak, Szakács Lászlónak, Sebestyén 
Gézának, Kimás Gábornak, Zsoldos 
Jánosnak és a helyi polgárőröknek, a 
rendezőségnek, id. Varacskai István-
nak és Varacskai Istvánnénak és min-

denkinek, aki valamilyen formában 
segítette munkánkat. Reméljük, jövő-
re is magunk mellett tudhatjuk őket, 
és minél többen csatlakoznak hozzá-
juk. Jövőre találkozunk! 

Hajrá Onga!!! 

- Varacskai István -

Rácz Boróka vagyok. 10 éves, ongai 
diáklány. Minden alkalommal olyan 
témáról írok, ami foglalkoztat en-
gem vagy megtör-
tént velem.

A nyári esemé-
nyek közül az egyik 
legkedvesebb élmé-
nyem a Művészetek 
Völgye. Voltunk sok 
koncerten: Irie Maf-
fia, Kistehén, Palya 
Bea, Hobo, Danics 
Dóra, Hajós And-
rás és a Modern 

Gyerekszemmel: Művészetek Völgye
Art Orchestra zenekar. A 
kapolcsi udvarok azok a he-
lyek, amelyek különféle mű-
vészek, írók, költők, zené-
szek, zenekarok vagy éne-
kesek törzshelyei. A Design 
Terminálban működött a 
Pajta Mozi, ahol fiatal mű-
vészek és a művészeti egye-
tem diákjainak kisfilmjeit, 
animációit néztük meg. Har-
csa Veronika udvarában bab-
zsák-ligeten ücsörögtünk, pi-

hentünk, Kari Kerengőjében pedig 
csokikóstoláson vettünk részt egy pin-
cében, és csodás festményeket láttunk 

A völgyben (Fotó: Rácz Linda) Babzsák-ligeten (Fotó: Rácz Linda)

Rácz Boróka (Fotó: Rácz Linda)

egy csűrben és még hasonló furcsasá-
gokat lehetett csinálni.

Az egyik nap, amikor végig esett 
az eső, anyukám vért adott a tor-
nateremben, amiért ajándékba be-
lépőjegyet kapott. A Kaláka-ud-
var melletti sütödében isteni sajtos 
krumplilángost ettem, de nemcsak 
ételekkel volt tele a Völgy, hanem 
kézműves árusokkal, designerek ter-
mékeivel és szebbnél szebb holmik-
kal, amikből vettem is párat. Jövőre 
is megyek, remélem, összefutok ott 
veletek!

- Rácz Boróka -
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Az Ongai Hagyományőrző Néptánccsoport 2012-ben alakult 
meg azzal a céllal, hogy felelevenítsük és őrizzük népszokásain-
kat, valamint öregbítsük városunk hírnevét. Ez idő alatt nagyon 
sok helyi, megyei és országos rendezvényen képviseltük Ongát 
táncainkkal, hagyományőrző előadásainkkal, és egyre több fel-
kérést kapunk, ahová örömmel megyünk és büszkén mesélünk 
városunkról, hiszen mi itt élünk, itt próbálunk valami szépet, 
maradandót létrehozni.

Csoportunk nemcsak hagyományőr-
ző, hanem hagyományteremtő munkát 
is végez, bízva abban, hogy mindez so-
kak örömére szolgál és így jókedvet hoz 
a hétköznapok világába. Mi magunk is 
azt tapasztaltuk, hogy szükségünk van a 
munka mellett valami olyan kikapcsoló-
dásra, ami közösségépítő, jókedvre derít, 
értéket közvetít. Sokat jelent számomra, 
hogy a csoport tagjai egyre több időt töl-
tenek együtt a próbákon kívül is, közös 
programokat szervezünk, melyek jó han-
gulatban telnek. Ezen a nyáron több he-
lyen is felléptünk, így például a Monoki 

Babfesztiválon, a buzsáki búcsúban és 
Bodroghalmon a falunapon. Ezeket a 
kapcsolatokat úgy próbálom kiépíte-
ni, hogy minden évben pályázom a Ma-
gyar Néprajzi Társaság által meghirdetett 
Tradíció Néprajzi pályázaton, és itt olyan 
embereket ismerhetek meg, akik hozzám 
hasonlóan a hagyományőrzéssel foglal-
koznak, illetve fontosnak tartják azok la-
kóhelyükön való ápolását. Többek közt itt 
ismerhettem meg Madarászné Mariannt 
és férjét, Attilát, akik a Buzsáki Boszor-
kányos Egyesület vezetői, és meghívást 
kaptunk tőlük a nagy múltra visszatekin-
tő buzsáki búcsúra. Ez a kétnapos ren-
dezvény hatalmas élmény volt a csoport 

vezetője és a városi önkormányzat, hi-
szen biztosították a helyszínt és a gye-
rekek szállításához szükséges buszt.  
Köszönettel tartozom még óvodaveze-
tőnknek, Trízsi Józsefné Gizike néni-
nek, aki rendelkezésemre bocsájtotta 
az óvodai eszközöket. Tábori segítő-
im voltak: Szabó Julianna, Szabó Lajos, 
Lőrincziné Szaniszló Edit, Lőrinczi Kla-
udia, Hornyák Tiborné, Hornyák Tibor, 
Szabados Natália, Szabados Evelin, Sza-
bados Zsolt. Programjainkat támogatta: 

az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, az Ongai 
Polgárőr Egyesület, Berényi Sándor /
lovasszekér/, Csehovics Gábor /tároga-
tó, cimbalom/, Fortuna István /doromb, 
ausztrál népi hangszerek/. A táborban 
változatos programokkal igyekeztünk 
szórakoztatni a gyerekeket, főként a ter-
mészetes anyagok, népi játékok, táncok 
domináltak, mely sikeresnek bizonyult, 
mindez a szülők véleményéből, a gyere-
kek mosolyából volt tudható. Záró dél-
utánunkon kézműves kiállítást láthattak 
a kedves szülők, bemutattuk a héten ta-
nult ongai játékokat, táncokat, valamint 
finom halászlevet kóstolhattak vendé-
geink, melyet édesapám Hornyák Tibor 
készített erre az alkalomra.

Hagyományápolás Ongán

számára és valamennyien büszkén áll-
tunk a színpadon, amikor felkonferálták 
az Ongai Hagyomány-
őrző Néptánccsoportot! 
Úgy gondolom, méltó-
képpen képviseltük vá-
rosunkat, a buzsáki kö-
zönség éreztette is ezt 
velünk, hiszen vissza-
tapsoltak minket. Ven-
déglátóink nagyon ked-
vesek, aranyosak voltak  
velünk, melyet szeret-
nénk hasonló módon 

viszonozni a következő évben 
oly módon, hogy meghívtuk 
csoportjukat Ongára.

Bodroghalomba is hasonló 
ismeretség által juthattunk el. 
Szabó Ferencné kedves pályá-
zótársam ajánlott minket szü-
lőfalujába. A polgármester úr 
szívből köszönte műsorunkat, 
és visszavárnak minket rendez-
vényeikre. Azt gondolom, ezek 
azt bizonyítják, van értelme tö-
rekvéseinknek és vannak még 
olyan települések, ahol igény 

van az ilyen jellegű előadásokra.
Feladatom az is, hogy az ongai gye-

rekekkel megszerettessem a népzenét, 
a népi játékokat évközben 
az óvodai foglalkozásokon, 
nyáron pedig hagyomány-
őrző tábor szervezésével, 
hiszen a kicsik még min-
denre fogékonyak. Rajtunk 
múlik hogyan keltjük fel 
az érdeklődésüket egy-egy 
téma iránt. Így ismét tábo-
roztattunk Ócsanáloson, 
melyben nagy segítségem-
re volt Gondos Andorné /
Erzsike/, a művelődési ház  

Csanálosi táborban

Legkisebbekkel Ócsanáloson 
(Fotó: Szabó Lajos)

Monokon a csoport (Fotó: Szabó Lajos)
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Mind a felnőtt, mind a gyermekcso-
port rendezvényeinek megvalósításához 
nagymértékben hozzájárult Onga Város 
Önkormányzata, melyet ezúton is szeret-
nék megköszönni Dr. Madzin Tibor pol-
gármester úrnak, Farkas Lászlóné jegyző  
asszonynak, a képviselő-testület tagjai-

A júniusi múzeumok éjszakáján a 
múzeum előtt (Fotó: Melecski Zoltán)

Buzsákon (Fotó: Szabó Lajos)

A múzeumok éjszakáján 
(Fotó: Melecski Zoltán)

Buzsáki menet tánc 
(Fotó: Szabó Lajos)

Júniusban a termelői piac rendezvényén 
(Fotó: Melecski Zoltán)

nak, valamint az Ongai Kulturális Egye-
sületnek, hogy támogatják törekvésein-
ket. Csoportunk régi, értékes textiliákat 
kapott Jónyer Lajosné Erzsikétől. Mi to-
vábbra is ezen az úton szeretnénk tovább 
haladni, bízva abban, hogy egyre több 
helyi lakos válik nyitottabbá hagyomá-

nyaink, kulturális értékeink iránt, ennek 
tekintetében szeretettel várunk minden-
kit következő fellépéseinkre a szüreti fel-
vonuláson, szeptember 19-én és a város-
napon szeptember 26-án.

- Szabadosné Hornyák Anikó -
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Onga régi térképeken (1898)

A 2013. novemberi számunktól elkezdtük a település 1898-as 
térképszelvényeinek közzétételét, ami a Darvas Közösségi Ház és 
Múzeum történeti anyagában lelhető fel. A most közölt térkép-
szelvényeken a község belterületét, a Bársonyos-patak régi med-
reit, a Mocsáros legelőt, földesúri birtokokat, a Patai rétet, a mai 
tavak hajdani területét, a Daróczi-domb egy részét láthatjuk.

- T. L. - 
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Az Ongai Kulturális Egyesület a már megjelent Ongai Kul-
turális Füzetek mellé egy újabb kötetet, egy ongai életrajzi  
lexikon megjelentetését tervezi. 

Életrajzi lexikon Ongáról

Jelenleg még az adatgyűjtés zajlik.  
Ehhez kérjük minden Ongán élő 
vagy valaha Ongán élt lakos segít-
ségét. Szeretnénk minél teljeseb-
bé tenni a kötetet, amihez nem csak 
a közéleti életben aktívan résztvevő,  
hajdan vagy napjainkban élő sze-
mélyek fontosabb életrajzi adatait  
várjuk, hanem mindenkiét, akikét el-
juttatják hozzánk. 

Nem kívánjuk tehát pusztán ta-
nácselnökök, polgármesterek, jeles  
tanárok, óvonők, önkormányzati 
képviselők, helyi intézményvezetők, 
egyesületi elnökök, tisztségviselők, 
sportolók stb. adataival és fotóival 
megtölteni a kiadványt, hanem abba 

bárki bekerülhet, aki hosszabb ideje 
kötődik, kötődött Ongához.

Arra kérünk mindenkit, hogy 
az alábbi kérdésekre adjon vála-
szokat magáról, családtagjairól, 

Bekérendő adatok az ongai életrajzi lexikonhoz:
Név:  .................................................................................................................................
Szül. hely és idő: ..............................................................................................................
Családi adatok (szülők, férj vagy feleség (ha több volt, akkor mindegyiké),  
gyermekek születési éve, helye stb.: ...............................................................................
Lakóhelyek,lehetőleg időpontokkal:  ...........................................................................
Iskolák, lehetőleg időpontokkal: ...................................................................................
Munkehelyek, lehetőleg időpontokkal:........................................................................
Közéleti tevékenység, lehetőleg időpontokkal: ...........................................................
Szervezeti tagság, abban betöltött szerep időpontokkal: ...........................................
Hobbi, érdeklődési kör:  ................................................................................................
Egyéb közlendők: ...........................................................................................................

felmenőirőlvagy akár ismerőseiről is. 
Lehetőség szerint mindenkivel kap-
csolatban kérnénk egy-egy fényké-
pet is. Az adatok és a fotók leadhatók 
személyesen az általános iskolában 
Takács Lászlónak, vagy eljuttathatók 
elektronikusan az okeonga@upcmail.
hu e-mail címen. 

- Takács László a kötet szerkesztője -

Bihari Attila
Már nem vagyok fiatal, az én gyer-
mekkoromban nem a számítógép 
és a mobiltelefon volt a menő do-
log. Az iskolai technika foglalkozáso-
kon inkább kézügyességfejlesztő dol-
gokat csináltunk, közte a fafaragást, 
ami nekem nagyon tetszett. Abban 
az időben egy 10 éves fiúgyermeknek 
az volt a menő, ha volt egy zsebkése, 
vagyis bicskája. Én nagyon szerettem 

a természetet, ami mai napig is hob-
bimhoz tartozik. Jártuk az erdőt, a 
mezőt, főleg a nyári szünetben, és eh-
hez minden fiú faragott magának egy 
sétabotot, vagyis bunkósbotot, ami a 
mi elképzelésünk szerint arra volt jó, 
ha jön valami vadállat, majd megvéd-
jük magunkat vele.

Az én legelső komolyabb fafara-
gásom itt kezdődött. Volt egy film, 
a Belphegor a Louvre fantomja. Ne-

kem a sétabotom fejrészét egy ilyen 
faragvány díszítette, de faragtam sok 
más dogokat is, és mindig kerestem 
a természet adottságait egy-egy gyö-
kérben, faágban vagy más természe-
ti anyagban. Gyermekkoromban en-
nek sajnos vége lett, utána más dol-
gok foglalták le szabadidőmet.

Ongai képzőművészek bemutatkozása: 
Bihari Attila

Az Ongai Kulturális Egyesület idei tervei között szerepel egy he-
lyi képzőművészeti album megjelentetése, ahol a művészetek iránt 
fogékony, városunkból elszármazó vagy most is itt élő alkotók 
mutatkoznának be alkotásaikkal. Addig is, amíg az album nem  
készül el, új rovatot indítottunk, melyben hónapról hónapra be-
mutatunk egy-egy Ongán élő vagy Ongához kötődő képzőmű-
vészettel (is) foglalkozó művész embert és néhány alkotását. Ez 
utóbbiakat sajnos újságunk hasábjain csak fekete-fehérben tudjuk 
közzé tenni, de az albumban mindenki számára színesben is meg-
csodálhatók lesznek a műalkotások.

Bihari Attila (Fotó: Bihari Ádám)
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Mikor ezt a pár szobrot faragtam, 
egy hideg télen, akkor is egy fában 
láttam meg az adottságokat, és ebben 
fejeztem ki érzéseimet. Persze ezeket 

a szobrokat is késsel faragtam. Sok-
szor a megfelelő anyag hiánya, vagy 
pedig olyan szerszám, amivel köny-
nyebb lenne egy-egy művet elkészíte-

ni, akadályozza meg, hogy több szo-
bor készüljön.

- szerk.: T. L. -
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ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról

Onga Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete Magyar-
ország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdés szerinti eredeti jog-
alkotói hatáskörében eljárva, a 
szociális igazgatásról és szoci-
ális ellátásokról szóló 1993. évi  
III. törvény 132. § (4) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8. a. 
pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva 
Onga Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete és Szervei  
Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 8/2013. (IV. 24.)  
önkormányzati rendelet 1. mel-
lékletében biztosított véleménye-
zési jogkörében eljáró Onga Város 
Önkormányzata Képviselő-testü-
let Pénzügyi Bizottság, valamint 
Szociális és Egészségügyi Bizott-
sága véleményének kikérésével 
a települési támogatás keretében 
nyújtott ellátásokról a következő-
ket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya kiterjed Onga 
Város közigazgatási területén lak-
címmel rendelkező, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló törvényben meghatáro-
zott természetes személyekre.

2. Eljárási szabályok
2. §

(1)  A települési támogatás kereté-
ben nyújtott ellátás (továbbiak-
ban: ellátás) iránti kérelem – ha 
jogszabály másként nem ren-
delkezik – az e célra rendsze-
resített nyomtatványon Onga  
Város Polgármesteri Hivata-
lánál (továbbiakban: Hivatal) 
nyújtható be. (1. melléklet)

(2)  A kérelmező a kérelem aláírá-
sával egyidejűleg írásbeli hoz-
zájárulását adja ahhoz, hogy a 
Hivatal az illetékes adóható-
ságtól a kérelmező jövedelmi 
és vagyoni viszonyaira vonat-
kozó tájékoztatást kérjen. A 
Hivatal az adatokat köteles bi-
zalmasan kezelni és azokat ki-
zárólag a kérelemben szereplő 
célra felhasználni.

(3)  A kérelmező köteles valameny-
nyi ellátási formához a jogsza-
bályban, vagy amennyiben 
jogszabályban nem szerepel, 
nyomtatványon szereplő iga-
zolásokat kérelméhez csatolni.

(4)  A kérelmező jövedelme igazol-
ható:

a)  munkabérből származó jövede-
lem és táppénz esetén
aa)  a munkáltató által kiállított 

igazolással,
b)  munkanélküli ellátás esetén, a 

munkaügyi kirendeltség által 
kiállított igazolással,

c)  nyugdíj illetve nyugdíjszerű el-
látás esetén,
ca)  a Nyugdíjfolyósító Igaz-

gatóság által a tárgyév ele-
jén megküldött elszámolási 
lappal, vagy

cb)  a megelőző hónapban kifi-
zetett ellátás igazoló szelvé-
nyével,

d)  családtámogatási ellátások ese-
tén a kérelem benyújtását meg-
előző hónapban folyósított ellá-
tás igazoló szelvényével,

e) őstermelők esetén
ea)  az adóhatóság által kiállí-

tott igazolással,
ec)  támogatás esetén a támoga-

tás összegéről szóló igazo-
lással;

f)  vállalkozásból származó jöve-
delem esetén
fa) az adóhatóság igazolásával,

g)  alkalmi munka esetén, a havi 
átlagos nettó jövedelemre vo-
natkozó nyilatkozattal,

h)  tartásdíj esetén
ha)  a ténylegesen felvett tartás-

díjról szóló irattal (elismer-
vény, postai feladóvevény)
és a szülők közötti egyezsé-
get tartalmazó közokirat-
tal, vagy

hb)  a teljes bizonyító erejű ma-
gánokirattal, illetve a tartás-
díj megállapításáról szóló-
jogerős bírói ítélettel, állam 
által megelőlegezett gyer-
mektartásdíjról a gyámhi-
vatal határozatával, nyilat-
kozattal,

i)  ösztöndíjról a felsőfokú oktatási 
intézmény igazolásával;

j)  a munkaügyi kirendeltség iga-
zolása arról, hogy a támoga-
tást igénylő személy és nagyko-
rú családtagja regisztrált mun-
kanélküli és támogatásban nem 
részesül.
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(5)  A havi rendszeres települési 
támogatás keretében nyújtott 
ellátásokat utólag, minden hó-
nap 5. napjáig kell folyósítani.

(6)  A nem havi rendszerességgel 
nyújtott települési támogatás 
kifizetése a létfenntartást ve-
szélyeztető rendkívüli élet-
helyzetbe került személy ké-
relmére vagy hivatalból az (5) 
bekezdésben meghatározotta-
kon túl házipénztárból is ki-
fizethető, az ügyfél választása 
szerint. Erről a határozatban 
rendelkezni kell.

(7)  A határozatban megállapított 
kifizetésekről, átutalásokról a 
Hivatal intézkedik.

3.§

(1)  A tényállás tisztázásához a 
Hivatal a kérelemben meg-
jelölt lakcímen környezetta-
nulmányt végeztet. 

(2)  Ha a Hivatal a kérelemhez 
mellékelt jövedelemnyilatko-
zatban foglaltakat hivatalos 
tudomása vagy környezetta-
nulmány lefolytatása alapján 
vitatja, akkor a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátások-
ról szóló törvényben szereplő 
vélelmet kell figyelembe venni.

(3)  A települési támogatásra való 
jogosultság egyéb feltételeként 
a kérelmező köteles az általa 
életvitelszerűen lakott lakás, 
vagy ház és annak udvara kert-
je, a kerítéssel kívül határos te-
rület, járda tisztántartására, az 
ingatlan állagának és használ-
hatóságának, valamint higié-
nikus állapotának biztosítására 
vonatkozó kötelezettsége telje-
sítésére. Különösen indokolt a 
parlagfű és egyéb allergén nö-
vényektől való mentesség biz-

tosítása, a járdaszakaszok csú-
szásmentesítése, a fák, bokrok 
metszése az akadálytalan köz-
lekedési feltételekhez, a csapa-
dékvíz elvezető árkok folya-
matos karbantartása, az ingat-
lan közvetlenül környezetének 
rágcsáló irtása, az állattartásra 
vonatkozó szabályok betartá-
sa. A meghatározott feltételek 
teljesítése helyszíni ellenőrzés 
keretében történik.

(4)  Amennyiben a szociális ellá-
tásban részesülő a jogosultsá-
ga feltételeit érintő lényeges 
tények, körülmények (jövedel-
mi, vagyoni viszonyai, családi 
állapota, lakhelye, stb.) meg-
változását, annak bekövetkez-
tét követő 15 napon belül nem 
jelenti be, a bejelentés elmu-
lasztása esetén vizsgálni kell 
a támogatás jogosulatlan és 
rosszhiszemű igénybevételét.

3. Értelmező rendelkezések

4.§

E rendelet alkalmazásában:
1.  nyugdíjminimum: az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb 
összege;

2.  környezettanulmány (helyzet-
értékelés): a jogosultság megál-
lapítását, vagy fenntarthatósá-
gát szolgáló ellenőrzés, amely-
nek célja a kérelmező szociális, 
családi és vagyoni viszonyainak 
ellenőrzése, kötelezettségei tel-
jesítésének vizsgálata. Készíté-
sében az Ongai Szociális Szol-
gáltató Központ családgondozó 
szakemberei is részt vehetnek.

3.  elemi kár: időjárással összefüg-
gésbe hozható esemény, külö-
nösen árvíz, belvíz, szélvihar, 

felhőszakadás hatására és tűz-
eset miatt bekövetkező kár;

4.  gyermekintézmény: Onga vá-
ros közigazgatási területén mű-
ködő óvoda, általános iskola

II. Fejezet
Az Önkormányzat által  
megállapított települési  

támogatás keretében nyújtott
ellátások 

4. Az ellátások formái
5. §    

A Képviselő-testület szociális rá-
szorultság esetén az e rendeletben 
meghatározott feltételek szerint 
a jogosult számára az alábbi tele-
pülési pénzbeli ellátásokat állapít-
ja meg:
a.)  Egyszeri rendkívüli települési 

támogatás
aa)  rendkívüli települési támo-

gatás
ab)  temetési költségekhez hoz-

zájárulás, köztemetés
ac) gyermekvédelmi támogatás
ad)  gyógyszerkiadással össze-

függő támogatás
ae)  időskorúk egyszeri támo-

gatása
b.) Rendszeres települési támogatás

ba)  lakhatással összefüggő tá-
mogatás

5. Rendkívüli települési  
támogatás

6. §

(1)  Rendkívüli települési támo-
gatás iránti kérelem nyújtha-
tó be, ha

a)  a kérelmező létfenntartási 
gonddal küzd,
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b)  a kérelmező családjában halál-
eset történt,

c)  a kérelmező gyermeke fenn-
tartását másképpen megoldani 
nem tudja.

(2)  Rendkívüli települési támoga-
tás akkor állapítható meg, ha a 
kérelmező családjában az egy 
főre jutó havi nettó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300 %-át.

7. §

(1)  Rendkívüli települési támoga-
tásban részesíthető a létfenn-
tartási gonddal küzdő személy, 
ha

a)  tartós, legalább egy hónapot 
meghaladó betegség, kórházi 
kezelés, vagy egyéb elhárítha-
tatlan ok miatt jövedelem ki-
esése keletkezett,

b)  előre nem láthatóan bekövetke-
zett, önhibáján kívüli, létfenn-
tartással összefüggő többletki-
adása keletkezett.

(2)  A polgármester az ongai lakó-
hellyel rendelkező és létfenn-
tartást veszélyeztető, rendkí-
vüli élethelyzetbe került ké-
relmezőknek indokolt esetben 
jövedelemvizsgálat nélkül tá-
mogatást nyújthat az alábbiak 
szerint:

a.) elemi kár esetén,
b.) családi tragédia esetén.
(3)  A polgármester a (2) bekez-

désben foglalt esetekben tör-
tént kifizetésekről a követke-
ző testületi ülésen tájékoztatja 
a képviselő-testületet.

6. Temetési költségekhez  
hozzájárulás, köztemetés

8. §

(1)  Halálesettel összefüggő indok-
lás esetén rendkívüli telepü-
lési támogatás iránti kérelmet 
nyújthat be, aki a jogszabály-
ban meghatározottak szerint 
eltemettetésre köteles, vagy a 
vele egy háztartásban élő sze-
mély, ha a temetési számla a 
személy nevére szól

(2)  A polgármester az elhunyt sze-
mély eltemettetésének költ-
ségeihez hozzájárulást álla-
pít meg, amely nem lehet ke-
vesebb a helyben szokásos leg-
olcsóbb temetési költség 10 
%-ánál.

(3)  A temetési költséget számlával 
kell igazolni.

(4)  A helyben szokásos teme-
tés legalacsonyabb költsége: 
200.000 Ft.

(5)  A polgármester átruházott ha-
táskörben gondoskodik az el-
hunyt személy közköltségen 
való eltemetéséről, azzal, hogy 
az elhunyt temetése a helyben 
szokásos legolcsóbb temetési 
módon történik.

(6)  Onga Város költségvetésének 
terhére biztosított közteme-
tés költségeinek megfizetésére 
a Szt. alapján az eltemettetés-
re köteles személy utólagosan 
kötelezhető.

7. Gyermekvédelmi támogatás

9. §

(1)  Gyermeke jogán rendkívüli te-
lepülési támogatás iránti kérel-
met nyújthat be a család gyer-
meke beiskolázása, betegsége, 
gyermek fogadásának előké-
szítése miatt.

(2)  A gyermek betegségére való 
hivatkozás esetén családon-
ként egy naptári évben leg-

feljebb 20 000,- Ft adható és 
a támogatás kifizetése utólag, 
számlával történő elszámolás 
után lehetséges. 

(3)  Amennyiben kérelmező elszá-
molási kötelezettségének nem 
tesz eleget, ugyanabban az év-
ben többször rendkívüli tele-
pülési támogatás iránti kérel-
met nem nyújthat be.

(4)  A beiskolázási támogatás irán-
ti kérelemhez a középfokú 
vagy felsőfokú oktatási intéz-
ményben tanulmányokat foly-
tató tanuló esetén csatolni kell 
az oktatási intézmény igazolá-
sát a nappali oktatás munka-
rendje szerint fennálló tanulói 
jogviszonyról.

8. Gyógyszerkiadással  
összefüggő támogatás

10. §

(1)  Gyógyszerkiadással összefüg-
gő települési támogatás álla-
pítható meg annak a szociáli-
san rászorulónak, akinek csa-
ládjában az egy főre jutó havi 
nettó jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 
300 %-át és egyszeri gyógy-
szerköltségének a mértéke a 
7.000,- Ft összeget meghalad-
ja. A gyógyszerkiadással ösz-
szefüggő települési támogatás 
iránti kérelmet a rendelet 2. 
melléklete szerinti nyomtatvá-
nyon lehet benyújtani.

(2)  A gyógyszerigény igazolására 
a háziorvos, a gyógyszerkölt-
ség igazolására a gyógyszertár 
jogosult.

(3)  A támogatás összege évente 
egyszer legfeljebb 10.000,- Ft 
összegben adható.



232015. augusztus-szeptember

9. Időskorúak egyszeri  
támogatása

11. §

(1)  Az időskorúak egyszeri támo-
gatására az az Onga város köz-
igazgatási területén lakcímmel 
rendelkező és életvitelszerű-
en lakó személy jogosult, aki az 
adott évben tölti be 75. életévét.

(2)  Az egyszeri támogatás kifize-
tése minden évben december 
hónapban történik a Hivatal 
személyi és lakcím nyilvántar-
tásának adatai alapján.

10. Lakhatással összefüggő  
támogatás

12. §

(1)  A lakhatással összefüggő tele-
pülési támogatás a szociálisan 
rászorult háztartás tagjai ál-
tal lakott lakás, vagy nem lakás 
céljára szolgáló helyiség fenn-
tartásával kapcsolatos rendsze-
res kiadásaik viseléséhez nyúj-
tott hozzájárulás, mely adható 
tulajdonosoknak, bérlőnek.

(2)  A támogatás ugyanazon lakás-
ra csak egy jogosultnak álla-
pítható meg, függetlenül a la-
kásban élő személyek és ház-
tartások számától.

(3)  Az (1) bekezdés alkalmazásá-
ban külön lakásnak kell tekin-
teni az albérletet és a jogerős 
bírói határozattal megosztott 
lakás lakrészeit.

(4)  E rendelet alkalmazása során 
a lakhatással összefüggő rend-
szeres települési támogatás-
ba bevont szolgáltatások köre: 
közüzemi díjtámogatás (fűtés, 
világítás, víz, szennyvíz, köz-
kút-használat, szemétszállítás, 

lakbér) a megjelölt szolgálta-
tóhoz történő utalással.

(5)  A lakhatással összefüggő tele-
pülési támogatás összege ház-
tartásonként 3.500.- Ft.

(6)  A lakhatással összefüggő tele-
pülési támogatásra jogosult az 
a személy, akinek a háztartásá-
ban az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkor legkisebb 
összegének 250 %-át. 

(7)  A támogatás összege szolgálta-
tók számára utalással történik, 
rendkívül indokolt esetben 
készpénzben is teljesíthető.

(8)  Jogosultság időtartama 6 hó-
nap, de a lakhatással összefüg-
gő rendszeres támogatást folyó 
év december 31-ével bezárólag 
kell megállapítani. Újabb kére-
lem benyújtásának lehetősége, 
a jogosultság lejártát követő 
hónap. A lakhatással összefüg-
gő rendszeres települési támo-
gatás iránti kérelmet e rendelet 
3. melléklete szerinti nyomtat-
ványon lehet benyújtani.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

13. §
(1)  A polgármester az alábbi 

ügyekben jár el:
a.)  rendkívüli települési támo-

gatás,
b.)  temetési költségekhez hoz-

zájárulás,
c.) köztemetés

(2)  A jegyző az alábbi ügyekben 
jár el:
Lakhatással összefüggő rend-
szeres települési támogatás.

(3)  A Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság az alábbi ügyekben jár el:

a.)  rendkívüli települési támo-
gatás,

b.)  gyermekvédelmi támoga-
tás,

c.)  gyógyszerkiadással össze-
függő támogatás,

d.)  időskorúak egyszeri támo-
gatása.

14. §

(1)  Jelen rendelet 2015. szeptem-
ber 9. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével 
egyidejűleg hatályát veszti Onga 
Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 14/2006. (XII. 
12.), 7/2007. (V. 18.), 8/2007. (V. 
16.), 13/2007. (X. 17.), 16/2007. 
(XII. 12.), 4/2008. (II. 13.), 
14/2008. (IX. 16.), 22/2008. (XII. 
10.), 2/2009. (II. 11.), 7/2009. (III. 
11.), 9/2009. (IV. 8.), 12/2009. (VI. 
27.), 20/2009. (XII. 9.), 8/2010. (III. 
24.), 18/2010. (XII. 15.), 3/2011. (II. 
16.), 8/2011. (III. 30.), 15/2011. (X. 
18.), 18/2011. (XII. 14.), 1/2012. (I. 
25.), 3/2012. (III. 6.), 16/2012. (XII. 
12.), 5/2013. (III. 20.), 12/2013. (V. 
29.), 29/2013. (XII. 19.), 2/2014. 
(II. 12.), 6/2014. (IV. 9.), 18/2014. 
(XII. 4.), 1/2015. (I. 16.), 4/2015. 
(II. 12.), 9/2015. (IV. 29.) önkor-
mányzati rendeletekkel módosí-
tott, a szociális ellátásokról és a 
gyermekvédelem helyi szabályairól 
szóló 9/2006. (V. 17.) önkormány-
zati rendelete.

Farkas Lászlóné      Dr. Madzin Tibor
         jegyző          polgármester

A rendelet kihirdetve:  
2015. szeptember 9. 
 

Farkas Lászlóné
                                   jegyző 

A rendeletben szereplő mellékletek  
a www.onga.hu weboldalon

- szerk. - 
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ONGAI KÉKDARU
Megjelenik minden hónap 10-12. között.

Az Ongai Kulturális Egyesület időszaki kiadványa
Onga Város Önkormányzatának támogatásával.
Szerkesztők: Kovács György, Takács László

Felelős kiadó: Takács László
Szerkesztőség: 3562 Onga, Görgey út 2/A.

Az újság elérhető az interneten is:
www.okeonga.hu

okeonga@upcmail.hu
Nyomdai elők.: Bíbor Kiadó • Nyomda: MAXIMA CS-A Kft. Miskolc, Zamenhof u. 1. Felelős vezető: Kundráth Csilla

Az Ongai Kékdaru megvásárolható 
a következő üzletekben:

– Mini Diszkont, Lévai utca
– Nádas ABC
– 433. sz. COOP bolt, Berzsenyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– Varázs Diszkont, Rákóczi út
– Máté Pékség, Berzsenyi út
– Hajas kocsma, Dózsa Gy. út
– Fodrászat, Nádas út
– Finomságok boltja, Fő tér
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Józsi-Gina Kft ., Berzsenyi u.
Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy plusz munkát 

vállalva, ingyen terjesztik az Ongai Kékdaru számait.

Következő számunk 
tartalmából:

• Városnap
• Szüreti felvonulás képekben
• Idősek Hete
• Óvoda felújítás
• Tornaterem bővítés elhalasztásáról
• Önkormányzati hírek
• A tavak hasznosításáról
• Gyerekszemmel
• Falumúzeumi munkákról
•  Ongai képzőművészek 

bemutatkozása
• Onga régi térképeken (1898)
• Ongai hírfolyam
• Iskolai csengőszó
• Hirdetések

Pálinkabíráló tréningsorozat
Az Ongai Kulturális Egyesület és 
a Lovassy Pálinka-Technológiák 
2015-ben egy ötször két napos te-
matikus, intenzív pálinkabíráló 
tréningsorozatot indított. Az első 
két foglalkozás már lezajlott, de 
jelentkezni alkalmanként is lehet 
a turnusokra. A következő képzési 
napok időpontja: október 2‒3. 

A résztvevők köre határon in-
nen és határon túli pálinkás, ne-
ves főzdékhez kötődő szakember, 
akik nagytöbbsége élelmiszeripa-
ri mérnöki, illetve pálinkamester 
egyetemi diplomával rendelkezik. 

A májusi tréningen (Fotó: T. L.)

A júniusi képzésen (Fotó: T. L.)

A tréningsorozat célja, hogy 
a pálinkafőzésben érdekeltek, a 
minőségi pálinkát fogyasztók és 
készítők olyan gyakorlati és elmé-
leti ismereteket kapjanak a pálin-
kák, a gyümölcs- és borpárlatok 
érzékszervi minősítéséről, fajtajel-
legéről, a cefrézés és a pálinkafő-
zetés minőségjavító lehetőségeiről, 
a pálinkák szakszerű bírálatáról, 
a bírálati rendszerekről, melyet a 
gyakorlatban hasznosítani tudnak, 
ismereteik elmélyülhetnek, érzék-
szervi bírálatuk fi nomodhat. 

Az összesen 10 napból álló 
képzésre alkalmanként is részt le-
het venni, de a képzéssorozaton 
való részvételről kiállított tanúsít-
ványt sikeres vizsga után csak az 
kaphat, aki minimum 7 alkalom-
mal részt vett a képzésen.

A tréningsorozat következő 
időpontjai: október 2‒3., október 
16‒17. és november 6‒7. A vizsga-
nap: november 7.

Részvételi díj: 12 700 Ft/nap. A 
képzésekre jelentkezni lehet és in-
formáció kérhető Takács László-
tól, az Ongai Kulturális Egyesület 
elnökétől. E-mail cím: okeonga@
upcmail.hu
További információ: 

www.okeonga.hu
- T. L. -


