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Az Ongai Kulturális Egyesület által szervezett Quintessence 
VII. Pálinkaversenyre rekordszámú nevezés érkezett. Magyar-
országon eddig még soha egyetlen egy pálinka és párlat megmé-
rettetésre sem neveztek ekkora mintaszámmal. 

Rekordszámú nevezés 
a Kárpát-medence legnagyobb 

pálinkaversenyén!

306 nevezőtől összesen 1132 nevezett 
pálinka és párlat érkezett Magyar-
ország, Románia és Szlovákia terü-
letéről. A pálinkaverseny fővédnöke 
Dr. Kövér László, Magyarország 
Országgyűlésének elnöke volt. Sze-
mélyes jelenléte és megnyitó beszé-
de nagyban emelte a verseny rangját.

A háromnapos (január 14‒16.) 
zsűrizés során a 26 fős nemzet-
közi bíráló csapat tagjai három 
országból, Magyarországon kívül 
Ausztriából és Romániából érkeztek. 
Minden versenymintát minimum 
6 szakember értékelt, de olykor 10 bí-
ráló mondott véleményt a pálinkáról. 

– folytatás a 4. oldalon –

Munkában a zsűri (Fotó: T. J.)

Dr. Kövér László a társadalmi 
zsűri munkájában (Fotó: T. J.)
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Rekord számú nevezés a Kárpát- 
medence legnagyobb pálinkaversenyén!

– folytatás az 1. oldalról –

A bíráló lapok az egyesület  
saját maga által fejlesztett számítógé-
pes szoftver programjának segítségé-
vel bírálónként kerültek kitöltése. Min-
den pálinkát egymástól függetlenül 
minimum 6 bíráló minősített (bizott-
sági, gyors és szárazpróba zsűri tagok 
vegyesen). Ha nem volt konszenzus, 
vagy 14 pont felett minimum 3 pont-
nál nagyobb különbség mutatkozott  
a bírálatok között, akkor automatiku-
san új bizottsághoz, majd szükség ese-
tén a csúcszsűrihez került a verseny-
minta. Végül a számítógépes program 
segítségével a bizottság összesített lapot 
töltött ki mintánként, egyeztetett véle-
mény alapján. Az éremhatárok a követ-

kezők voltak: arany 18‒20 pont, ezüst 
16‒17 pont, bronz 14‒15 pont.

Új elemként először került beve-
zetésre az úgynevezett „száraz próba”. 
Ennek a lényege a kiürült pohár vizsgá-
lata, mely eddig még sehol sem volt ré-
sze a bírálatoknak. Ez is azt a célt szol-
gálta, hogy minél többféle szempont 
vizsgálata alapján, a lehető legtöbb szű-
rőn megtalálva a konszenzust dőljenek 
el a helyezések.

A versenyben résztvevő szemé-
lyek és cégek: 1 Csepp Pálinka Kft., 
Abaházi Ildikó, Agárdi Pálinkafőzde 
Kft., Aranyablak Kft. (Palotás Pálin-
kaház), Ari András, Arnóczki István, 
Babay István, Babicz Tamás, Bacsó 
Gyula, Bacsó Tibor, Bagi Norbert, Baka 
László, Balázs Gábor, Balázs István,  
Balázs Lajos, Balogh György, Balogh 
Tibor, Bánki Donát Szilárd, Bányai 

Marianna, Baráth Péter, 
Barta László, Bartók Gá-
bor, Bata Ferenc, Bederna 
András, Bencs Tibor, Bene 
Csaba, Bene István, Bene 
Tamás, Bese Károly, Bics-
kei Lajos, Bihari Ádám, 
Bihari Attila, Birkás Gá-
bor, Bóbis Tibor, Bognár 
József, Bokor László, Boly-
hos és Fia Bt., Bondár Mi-
hály, Boza István, Braskó 
Sándor, Brezovszki Ferenc, Buczkó 
Barnabás, Bumbera Péter, Bus Ist-
ván, Busku Anita, Buti Károly (Buti 
Pálinkafőzde és Pálinkaház), Buzás 
Luca, Bűdi István Ádám, Bűdi Lász-
ló, Bükkaranyosi Pálinka Kft., Czafit 
Szilárd, Czetis Ház Kft., Csala Tibor, 
Csatári Gabriella, Cseh György, Cseke  
János, Cseke Zsolt, Cserhalmi István, 

Cserhalmi Lilla, Csontó 
Sándor, Csurgó Gábor, 
Dancsó Zoltánné, Dankó 
Géza, Daróczi Antal, De-
meter Balázs, Derczó Ist-
ván, Dezső Tibor, Dobi 
Sándor, Dobos Krisztián, 
Dohos László, Dombovits 
Péter, Dr. Gyenesei István, 
Dr. Keresztes Miklós, Dr. 
Lajer Sándor, Dudar Ist-
ván, Dulichár Péter Béla, 
Erdei Máté, Erdei Sándor, 

Erdős Gréta, Espák Bálint, Fabulya 
Attila, Farago László, Farkas Tamás, 
Farnadi Gábor, Fenyőfalvi Zoltán, Fe-
renci Zoltán, Ferencz Noémi, Fidrus 
Bertalan, Fóris Zsolt, Futó Lajos, Futó 
Tamás, Fülöp Tamás, Füstös Imre, 
Fűzi Rudolf, Gál Mihály, Gál Péter,  
Galamb Gergő, Galambos Gergely, Ga-
lambos Géza, Galambos Gézáné, Ga-
lambvári Tibor Sándorné, 
Galántai János, Galovics 
Árpád, Garamvölgyi Má-
ria, Garas Tibor, Geiger 
Márk, Gévai Ferenc, Gőhr 
Katalin, Görcsös Nor-
bert, Görcsösné Kádas 
Beáta, Gregorics László, 
Györgyövics Károly, Gyu-
lai Pálinka Manufaktú-
ra Kft., Gyümülcspárlat 
Bt., (Tuzsér), Hajdu Ro-

land, Hámori Miklós, Hamvas Attila, 
Haraszin Csaba, Harcsa Imre Milán, 
Harcsa Imréné, Hatos-Szekander Fe-
renc, Hegedűs Szabolcs, Heilmann-né 
Muth Erzsébet, Holecz Csaba, Hol-
ló László, Hollósi Attiláné, Hornyák 
Miklósné, Horváth András, Hor-
váth Gergely, Horváth Krisztián, Hor-
váth László, Horváth Zoltán, Horváth 
Zsuzsanna, Hosszú Ferenc, Hudák  
Péter, Illés Bence, Illés Lajos, Illés Lász-
ló, Izsák Gábor, Jakab Martin, János 
Róbert, Jónyer András, Jónyer Ger-
gely, Juhász Anna, Juhász Géza, Kalina 
Imre, Karabinszkyné Becse Ágnes, Ka-
tona Attila, Keller Péter, Képes Gá-
bor, Kerékgyártóné Makranczi Ildikó, 
Kerékjártó Pál, Kéri Vencel Balázs, Keve 
Tibor (Gradiens Termékfejlesztő Kft.), 
Kis Balázs, Kis Gábor, Kis Tamás, ifj. 
Kis Tamás, Kiss Tibor, Kondor József, 
Kónya András, Koppányi Tamás, Kósa 
Edina, Kovács Attila, Kovács Elek, Ko-
vács Franciszek Marek, Kovács György, 
Kovács Győző, Kovács Istvánné, Ko-
vács Judit, Kovács Tamás, Kovács Zol-
tán, Kovács Zsolt, Köteles Béla, Kreffly 
Gábor, Kuli Zsolt, Kurcsi Tamás, Laj-
tos Mihály, Lajtos Zoltán, Lakatos La-
jos, Lakatos Márton, Lakatos Mik-
lós, Lakatos Miklósné, Lakatos Tibor, 

A pálinkák bírálatán (Fotó: T. J.)

Az országgyűlés elnökével (Fotó: T. J.)

Badár Sándor fellépése (Fotó: T. J.)
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Lakatosné Halmai Tímea, Lakó Kris-
tóf, Lapis Imre, Lehner Sándor, Len-
gyel Nóra, Lengyel István, Lippai Dé-
nes, Lizák József, Lőrinczné Szaniszló 
Edit, Lunczer Pálinkaház Kft., Maczó 
Krisztián, Madarasi Dániel, Madarász 
Péter, Máté Béla, Máthé Gábor (Zug-
főzde Pálinkamúzeum), Matheus Pá-
linkaház Kft., Mecsei István, Mecsei 
József, Méhes Róbert, Mihalik István, 
Mihály László, Mikuska Brigitta, Mitró 
Judit, Mizser Zoltánné, Mokrán János, 
Molitorisz Zoltán, Molnár György, 
Molnár János, Muthné Katona Má-
ria, Müller Gábor, Nagy Norbert, 
Nagy Gábor, Nagy László, Nagy  
Tamás, Negrutz Ágoston Miklós, Nyer-
ges István, Nyilasi Béla, Ongai Kultu-
rális Egyesület, Osváthné Mestellér 
Ilona, Óvári Gyula, Ősz Tamás, Pach  
Gábor, Pakodi Gyula, Pál Sándor, Pan-
dúr Zoltán, Papp Sándor, Papp Vik-
tor, Parajos Tibor, Pataki Attila, Pa-
taki Lajos, Pataki Mihályné, Patolts  
Sándor, Patvaros János, Páva Márk, 
Páva Péter, Pavlicsek Csaba, Petrócziné 
Kovács Klára (Kovács Judit), Pintér Pé-
ter, Pócsi Géza, Podlovics Attila An-
tal, Polgár Péter, Poroszkainé Urszin 
Márta, Póti Sándor, Pucsok Sándor, 
Rácz Attila, Ragó Róbert, Rapcsák  

Attila, Rátesy Tamás, 
Reszegi Éva, Réti-Tours 
Kft. (Réti Pálinkaház), 
Revóczi Kálmán, Rusz-
nyák István, Salamon  
Róbert, Sáppusztai Pá-
linkafőzde, Sárkány Eri-
ka, Sárközi Illés, Sáros-
pataki Közszolgáltatási  
Nonprofit Kft., Sattman 
Gyula, Sc Potio Nobi-
lis Srl, Schmidt János, 

Schutzbach Zsolt, Sebestyén Ferencné, 
Simon Bertold, Sipos Szabolcs, Skuba 
István, Soltész Nóra, Soltész Róbert, 
Sóvári Károly, Spirits-68 Kft. (Nobi-
lis Pálinka), Sreiner Andrea, Stremler 
Béla, Stvorecz Viktor, Suba István, Sza-
bó Barna, Szabó Csaba, Szabó József, 
Szabó Kálmán, Szabó Zoltán, Szabóné 
Kovács Zsuzsanna, Szakáczki-Ujházy 
Rita, Szalai Gyula, Szarka 
Miklós, Szárnyasi László, 
Szász István, Szaszhó Mi-
hály, Szegő János, Székely 
Viktor, Székely Zoltán, 
Szepesi György, Szepesi 
Tibor, Szezákné Reiszter 
Ildikó, Szijjártó Lajos, Szil-
ágyi Csaba, Szőcs Melin-
da, Szőke Bálint, Szőlő-
párlat- és Likőr Manufak-
túra Kft., Szucsán András, 
Takács Edit, Takács Jó-
zsef, id. Takács László, ifj. Takács Lász-
ló, Takács Zoltán, Tamás József, Tar 
Józsefné, Tátrai Zoltán, Tavaszi Sán-
dor, Taxidisz Irini, Terhes Zoltán Zsolt, 
Terjék Zoltán, Teski Zoltán István, 
Teski Zoltánné, Tóbiás János, Torma 
Ákos, Tóth Enikő, Tóth Ferenc, Tóth 
Ferenc Gábor, Tóth Gábor, Tóth Gyu-
la, Tóth Istvánné, Tóth Lajosné, Tóth 

László, Tóth Richárd, Tóth 
Zoltán, Törőcsik Zsolt, Tö-
rök Anna Klára, Török Bá-
lint, Török Mihály, Tripa 
Zoltán, Ujlaki Alexander 
Kft., Urbán István Lász-
ló, Urbán Norbert, Urszin 
László, Uzonyi Krisztián, 
Vágó Szilvia, Vajda Niko-
lett, Varbanon Gábor, Var-
ga András, Varga Péter, 
Varga Sándor, Vass József, 

Vékony Tibor, Veres Gábor Attila, Ve-
res István, Veres Norbert, Vingendorf 
Lilla, Vitalis Kft. (Márton Pálinka-
főzde), Vojtkovszky Györgyi, Vostyár 
András, Vörös Tibor, Zilahi Nor-
bert, Zsigri János, Zsoldos Norbert és  
a Zsombos-Drink Kft. (Schiszler Pálin-
kafőzde).

A nevezett pálinkák és párlatok 
helyileg 142 településről érkeztek: 
Agárd, Ajka, Alacska, Algyő, 
Alsózsolca, Aszód, Bábolna, Bala-
tonalmádi, Balatonőszöd, Balmaz-
újváros, Barabás, Báta, Békéscsaba,  
Biatorbágy, Bogács, Budapest, Buj, 
Bükkaranyos, Cegléd, Celldömölk, 
Csákberény, Csemő, Cserépfalu, 
Csongrád, Csősz, Dabas, Damak, Deb-
recen, Dunaharaszti, Dunakiliti, Du-
naújváros, Eger, Emőd, Encs, Etea  
(Románia), Felsőtárkány, Felsőzsolca, 

Forró, Fót, Gárdony, Gesztely, Gödöllő, 
Gyermely, Gyömrő, Gyöngyös, Győr, 
Györköny, Gyula, Hajdúböszörmény, 
Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Halász-
telek, Hejőpapi, Hercegkút, Hidas-
németi, Hollókő, Ibrány, Jászberény,  
Jobbágyi, Kaposvár, Karcag, Ka-
zincbarcika, Kecskemét, Kékcse, 
Kisbeszterce, Kistokaj, Kisvárda, 
Komoró, Kosd, Körmend, Kurityán, 
Madaras, Mályi, Martfű, Megyaszó, 
Mélykút, Mezőcsát, Miskolc, Mogyo-
ród, Monok, Mór, Mosonmagyaróvár,  
Muhi, Nagyréde, Neszmély, Nyír-
egyháza, Nyírtelek, Onga, Ónod, Os-
toros, Pásztó, Pécs, Perbál, Perkáta, 
Ples (Szlovákia), Prügy, Révleányvár, 
Sajókaza, Sajólád, Sajópetri, Sajósenye, 
Sajószentpéter, Sajóvámos, Salgó-
tarján, Sáránd, Sárospatak, Sepsi-
szentgyörgy (Románia), Seregélyes, 

Telt ház volt mindkét napon  
a Palotaszállóban (Fotó: T. J.)

Lakatos Tibor főtámogató megnyitója (Fotó: T. J.)

A champion díjasok egy csoportja (Fotó: T. J.)
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Soltvadkert, Sopron, Szanticska, Szár, 
Székelyudvarhely (Románia), Székes-
fehérvár, Szendrő, Szentes, Szerencs, 
Szomolya, Szőlősgyörök, Tapolca, Tar-
ján, Tárnokréti, Tatabánya, Tiszadada, 
Tiszaföldvár, Tiszalúc, Tiszaújváros, 
Tiszavasvári, Tokodaltáró, Tuzsér, 
Újszilvás, Vác, Vámosújfalu, Vásá-
rosnamény, Veresegyház, Veszprém,  
Veszprém-Gyulafirátót, Visegrád, Vö- 
nöck, Záhony, Zalaegerszeg és 
Zamárdi.

A zsűri tagja volt: Adamik Ani-
kó, Czakó Gábor, Csobolya Attila, De-
zső Tibor (Erdély), Fabulya Attila, Fe-
hér Csaba, Főfai Krisztina, Füstös Imre 
(Erdély), George L. Hoffer (Ausztria), 
Dr. Gyenesei István, Háger-Veres Zol-
tán, Hámori Miklós, Hornung József, 
Hornung Zoltán, Kaizer Gábor, Ko-
máromi János, Krausz Frigyes, Lovassy 

György (zsűri elnök), Mokrán János, 
Nagy Árpád, Nagy Attila, Nyilasi Béla, 
Pataki Attila, Pavlicsek Csaba, Pucsok 
Sándor és Vértes Tibor.

A nevezett pálinkák, párlatok faj-
ta megoszlása: ananász 1, áfonya 4, 
ágyas pálinka 49, alma 68, almabor 
párlat 2, berkenye 6, birs 92, bodza 7, 
borpárlat 7, borseprő 2, cékla 2, citrus 
1, cseresznye 19, csipkebogyó 2, egyéb 
párlat 15, eper párlat 1, erdei málna 1, 
erdei meggy 2, érlelt (hordóban) pá-
linka 20, faeper 3, fekete ribizli 29, föl-
dieper 1, galagonya 1, kajszibarack 51, 
kései meggy 1, kökény 17, körte 30,  
likőr 13, madárberkenye 6, málna 12, 
mandarin 3, meggy 99, naspolya 3, 
őszibarack 10, paradicsom párlat 2,  
parasztbarack 1, paszternák párlat 1, 
piros ribizli 5, Piros Vilmoskörte 4, saj-
meggy 6, sárgadinnye 3, sárgarépa pár-
lat 1, seprő 3, som 5, sörpárlat 9, sütő-
tök 7, szamóca 3, szeder 8, szilva 135, 
szőlő 163, törköly 58, tűztövis 2, vackor 
1, vadalma 3, vadbirs 4, vadcseresznye 
4, vadkörte 9, vadmálna 1, vadmeggy 
1, vadszilva 1, vegyes 61, Vilmoskörte 
48 és Zelnicemeggy 1.

A zsűri döntése alapján arany ok-
levelet kapott 125 (11%), ezüst ok-
levelet 276 (24,4%), míg bronz okle-
velet 305 (26,9%) pálinka és párlat.  

Összesített adatok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
nevezett minta száma 41 168 346 785 1030 1021 1132

ebből kereskedelmi tétel 0 33 42 89 254 309 260
ebből bérfőző 41 123 286 664 676 603 670
ebből magánfőző 0 12 18 32 100 109 202

nevezők száma 30 78 111 264 332 257 306
nevezett minták különböző településről való 
nevezéseinek száma

1 29 69 99 126 116 142

nevezett minták különböző főzdéinek száma 18 35 42 65 112 94 118
aranyérmes 10 18 19 36 123 103 125

ebből kereskedelmi 0 10 1 3 56 44 36
ebből bérfőzetett 10 8 18 32 61 53 72
ebből magánfőző 0 0 0 1 6 6 17

ezüstérmes 5 34 68 159 227 238 276
ebből kereskedelmi 0 10 5 25 79 82 77
ebből bérfőzetett 5 24 61 129 135 136 161
ebből magánfőző 0 0 2 5 13 20 38

bronzérmes 13 28 71 190 255 305 305
ebből kereskedelmi 0 5 9 30 72 92 74
ebből bérfőzetett 13 23 60 153 156 181 173
ebből magánfőző 0 0 2 7 27 32 58

45 champion, azaz nagyaranyérem ke-
rült kiosztásra. A nevezett pálinkák he-
lyileg 118 különböző főzdében kerültek 
kifőzésre. Az 1132 nevezett és lebírált 
mintából 266 volt a kereskedelmi tételek 
száma, 675 a bérfőzők és 191 a magán-
főzők által előállított pálinka és párlat.

A nagyaranyérmes pálinkák közül 
a társadalmi zsűri tagjai január 22-én 
választották ki a közönségdíjas pálin-
kát Dr. Kövér László, az országgyűlés 
elnökének, a pálinkaverseny fővédnök-
ének vezetésével. A verseny ünnepélyes 
eredményhirdetésére január 23-án ke-
rült sor Lillafüreden, a Palotaszállóban. 
A rendezvényt pálinkabál és gála zár-
ta. A két napos eseménysor háziasszo-
nya Veiszer Alinda volt. A gálán fellé-
pett a Grazioso zenekar, Badár Sándor, 
a Milfunktion zenekar, a Traversiére 
zenekar, a Miskolci Nemzeti Színház 
trombitásai, a Borsalino Acoustic Band 
zenekar és a Dolce Dance táncosai.

A verseny nagydíjasai
Legjobb ongai pálinka: Ongai Kulturá-
lis Egyesület Cserszegi fűszeres szőlője.
Közönség díjas pálinka/párlat: Pataki 
Attila mandarin párlata.
Legjobb magánfőző: Pavlicsek Csaba.
Legjobb bérfőzető: Pucsok Sándor.
Legjobb bérfőzde: Mámor Pálinkaház 
Kft. – Felsőzsolca.
Legjobb kereskedelmi főzde: Agárdi 
Pálinkafőzde Kft.
A Quintessence VII. Pálinkaverseny 
legjobb pálinkája: Pucsok Sándor birs 
pálinkája lett.

Bővebb információk, részletes verseny 
eredmények:
http://quintessence-palinka.hu/hu/
www.okeonga.hu

- T. L. -

A Quintessence (korábbi ongai) Pálinkaversenyek összesített főbb mutatói

A kereskedelmi főzdék közül 
Agárd nyert (Fotó: T. J.)

Ongai öröm a díjátadón (Fotó: T. J.)
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A február 9-ei képviselő-testületi ülésen a beterjesztett 2016. 
évi költségvetés nem kapta meg a minősített többséget, így azt 
csak február 11-én, egy rendkívüli önkormányzati ülésen fogad-
ta el városunk képviselő-testülete. A költségvetés néhány fon-
tosabb sarokszámát alább olvashatják.

Elfogadva a város idei évi költségvetése!

A 2016. évre megfogalmazott költség-
vetési alapelvek a következők:
–  Takarékos, átlátható és biztonságos 

működtetés.
–  A kötelezően ellátandó feladatok biz-

tosítása.
–  A szociálisan rászorultak támogatása.
–  Az elindított beruházások megvalósí-

tása, a forrás biztosítása.
–  Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
–  Önkormányzatunk által igényelt  

támogatások átadása az Onga és Tár-
sult Települések Szociális és Gyer-
mekjóléti Társulás részére.

–  Pályázatok figyelése, kapcsolódás az 
aktuális pályázatokhoz, a pályázatok 
önrészének megteremtése.

A 2016. évi költségvetési bevéte-
lek tervezett előirányzata 685.207 ezer 
Ft, melyet a finanszírozási célú pénz-
ügyi műveletekből /előző évi költség-
vetési maradvány/ származó bevétel 
102.220 ezer Ft-tal egészíti ki, így össze-
sen 787.427 eFt forrás fog rendelkezés-
re állni. Ez 17,63%-kal magasabb az elő-
ző évi eredeti előirányzattól. Az eltérés 
oka, hogy az év elején induló közmun-
ka pályázatokat teljes összegben be-
tervezésre kerültmind a kiadási, mind  
a bevételi oldalon. A helyi adó bevéte-
lek tervezett összege nem sokkal tér el 
az előző év eredeti előirányzatától.

2016-ban ‒ a feladatfinanszírozás 
keretében ‒ az általános működéshez 
az ágazati feladatokhoz kapcsolódó tá-
mogatásokból származó bevétel csak  
a kötelezően ellátandó feladatokra  
fordítható. A tervezetben államháztar-
táson kívüli bevétellel nem számolt az 
önkormányzat.

A megjelenő pályázati lehetőségeket 
folyamatosan vizsgálja, mivel rendkívül 
fontos az önkormányzat költségveté-
sének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek csökkenésének ellené-
re az önkormányzat mind a kötelező, 
mind az önként vállalt feladatok köré-

ben egyaránt színvonalas közszolgál-
tatásokat kíván nyújtani. A működés-
hez szükséges feladatellátás tárgyi és 
személyi feltételei biztosítottak. Felhal-
mozási kiadások azonban csak az adott 
célra nyert pályázati forrásból megva-
lósíthatók.
A költségvetési rendeletben szereplő 
bevételi jogcímek részletezése:
Önkormányzatok működési támogatá-
sai:      520.034 eFt
Működési célú támogatások államház-
tartáson belülről:      70.807 eFt
Felhalmozási célú támogatások állam-
háztartáson belülről:      13.421 eFt
Közhatalmi bevételek:        45.500 eFt
Működési bevételek:        35.445 eFt
Felhalmozási bevételek:                   - eFt
Működési célú átvett pénzeszközök:  
                    - eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:  
                   - eFt
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 
kívülről:                      - eFt
Belföldi értékpapírok bevételei:         - eFt
Költségvetési, maradvány igénybevétele:  
      102.220 eFt
Finanszírozási bevételek:                 - eFt
Adóssághoz nem kapcsolódó származé-
kos ügyletek bevételei:   - eFt

A 2016. évi költségvetési kiadások 
tervezett előirányzata mindösszesen 
787.427 eFt, amely 17,63 %-kal maga-
sabb az előző évi eredeti előirányzattól. 

Az önkormányzat intézményeiben 
és a Polgármesteri Hivatalnál foglal-
koztatottak létszámkerete a javaslat sze-
rint 60 fő. A közfoglalkoztatás kereté-
ben történő foglalkoztatással átlagosan 
100 fővel számolt. Az előző évhez ké-
pest az álláshelyek száma 8 fővel nőtt 
az óvodában történt csoportbővítés, va-
lamint a főzőkonyhán szükséges állás-
hely betervezése miatt. A köztisztviselői  
illetményalap 38.650 Ft és a közal-
kalmazotti illetménypótlék 20.000 Ft 
mértéke sem változott. A minimálbér 

111.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 
pedig 129.000 Ft-ra növekedett. 

A 2016. évben a dologi kiadások 
emelkedésével kell számolni, részben 
az új feladatok többletköltségei, az új  
óvodai csoportok és az eredeti előirány-
zatba betervezett közfoglalkoztatás ki-
adásai miatt. Az önkormányzat által el-
fogadott, 2015‒2019. évekre vonatkozó 
gazdasági programjában megfogalma-
zottak alapján az elmúlt évben megkez-
dett óvoda kapacitásbővítési beruházást 
a költségvetésbe be van tervezve. 

Az önkormányzat az Onga és Tár-
sult Települések Szociális és Gyermek-
jóléti Társulásban továbbra is részt vesz, 
melynek fenntartásához 123.006 eFt ösz-
szegű hozzájárulást tervezett. Ennek fe-
dezete a szociális feladatok ellátására ka-
pott költségvetési támogatás 115.701 eFt, 
a Nemzeti Rehabilitációs Hivataltól szo-
ciális foglalkoztatás céljából átvett pénz 
8.960 eFt, valamint Onga Város Önkor-
mányzatának 26.351 eFt hozzájárulása a 
más forrásból nem finanszírozott kiadá-
sokhoz, ami a 2015. évi C. törvény III.2. 
Települési önkormányzatok szociális fel-
adatainak egyéb támogatása címen ren-
delkezésére áll önkormányzatunknak. 

A településen működő Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat működési ki-
adásaihoz nem járul hozzá. 2016. évi 
működési kiadásukat az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelőtől átvett pénzként 
rendelkezésükre álló 781 eFt-ból fogják 
biztosítani, amit évközben feladatalapú 
támogatásként kapott összeggel kiegé-
szíthetnek.
A költségvetési rendeletben szereplő 
kiadási jogcímek részletezése: 
Személyi juttatások:       286.308 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szo-
ciális hozzájárulási adó:        67.678 eFt
Dologi kiadások:     187.324 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.000 eFt
Egyéb működési célú kiadások:   
      163.878 eFt
Tartalékok:         31.655 eFt
Beruházások:         17.921 eFt
Felújítások:        20.663 eFt
Egyéb felhalmozási kiadások:   eFt
Finanszírozási kiadások:                    - eFt

- T. L. -
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Operatív programokba 
való besorolás

Projekt címe Projekt célja Projekt műszaki és szakmai tartalma Tervezett 
költségigény

TOP 2.1.3 Települési 
környezetvédelmi  
infrastruktúrafejlesz-
tések KEHOP

Bel- és csapadék vízzel 
való gazdálkodás 
fejlesztése Ongaújfalu 
településrész 
szennyvízkezelésének 
biztosítása 

Az elöntésekből, belvízből szárma-
zó károk minimalizálása érdeké-
ben településünkön olyan állapot-
ba kell hozni a vízelvezető árkokat 
és műtárgyakat, hogy azok alkal-
masak legyenek a csúcs vizek el-
vezetésére. Ongaújfalu település-
részen a külső közmű ellátás teljes 
körűvé tétele érdekében a hiányzó 
külső szennyvízrendszer kiépítése.

A projekt Onga belterületét érinti, ahol jelenleg 
foltokban kiépített csapadékvíz elvezető rend-
szer található, a domborzati viszonyok, a jelen-
tős szintvonalbeli különbségek miatt a nagyobb 
intenzitású csapadékvíz rendkívüli felületi  
károkat okoz. Onga Város közigazgatási  
területéhez tartozó külterületi lakott helyen, 
Ongaújfalun keletkező kommunális szennyvi-
zek gyűjtésének és kezelésének megvalósítása 
csatorna és kapcsolódó műtárgyak építésével.

1 900 000000 Ft 

VP 6.1. Többfunkciós 
közösségi szolgáltató 
terek létrehozása és 
működtetése

Tornacsarnok és 
közösségi tér építése
Hon- és népismereti 
központ és közösségi 
hely létesítése
Városi Művelődési Ház 
és Könyvtár felújítása 

A tornacsarnok építése iskola fel-
újítással, eszközbeszerzéssel, a tor-
nacsarnok főtér felőli bővítésével 
többcélú, városi jellegű közösségi 
tér létrehozása. A Darvas Közössé-
gi Ház és Múzeum bővítése közös-
ségépítő programok megtartására  
alkalmas terekkel. Többfunkciós 
művelődési központ létrehozása.

A tornacsarnok építése, iskola épületének fel-
újítása a tornacsarnok bővítésével többcélú 
közösségi tér kialakítása. Az új hon- és népis-
mereti központ közel 150 m2-én közösségi tér 
és kiszolgáló helyiségeinek kialakítása.  
A művelődési ház alapterülete új közösségi 
terekkel nettó 530 m2-re nő.

1 492 950 000 Ft 

TOP 1.1.1. 
Helyi gazdasági 
infrastruktúra 
fejlesztése
GINOP 

Inkubátor házépítés
Ipari parklétesítés

A korszerű technikával felszerelt 
inkubátorház ideális feltételeket 
teremt településünk kisvállalkozói 
számára.
Ipari park kialakítása.

A 300 m2-es inkubátorház üzleti-szakmai 
segítséget biztosít a helyi vállalkozások  
számára.
A kialakításra kerülő ipari park biztosítja  
a termelő- és szolgáltatótevékenységhez  
elengedhetetlenül szükséges infrastrukturá-
lis feltételeket. 

851 000 000 Ft

VP 6.2. Települési 
infrastruktúra 
és szolgáltatások 
fejlesztése 

Közbiztonság növelését 
szolgáló infrastrukturális 
fejlesztés
Városi uszoda építése 

A település egészére kiterjedő, 
közbiztonságot és vagyonvédelmet 
célzó rendvédelmi tevékenység  
támogatása.
A testmozgásra serkentés újabb le-
hetőségeként uszoda építését ter-
vezzük, a vízben való mozgás nem 
csak fizikailag, mentálisan is fej-
leszt, formál.

Térfigyelő rendszer optimalizálása
Egy 25 méteres, 1,8 méter mélységű 
medencével rendelkező uszoda beruházás 
valósul meg.

838 200 000 Ft 

KEHOP 5.4. 
Önkormányzati 
közfeladatot 
ellátó épületek 
energiahatékonysági 
korszerűsítése 

Közintézmények 
energiahatékonyságának 
növelése felújítással 
(szigetelés, 
nyílászárócserék, 
napelemek és 
napkollektorok 
segítségével)

A közintézmények hő technikai 
adottságainak javítása szigeteléssel, 
nyílászáró cserével, megújuló ener-
giaforrások alkalmazásával, napele-
mek, napkollektorok telepítése az 
intézmények fűtési, hűtési, haszná-
lati melegvíz-rendszereinek, vilá-
gítási rendszereinek korszerűsíté-
se érdekében. 

A program keretében településünk közintéz-
ményeinek hőszigetelése, nyílászáróinak cseré-
je valósul meg, közintézményeibe napelemek 
és napkollektorok kerülnek telepítésre az in-
tézmények fűtési, hűtési és használati  
melegvíz-rendszereinek korszerűsítése, illetve 
az épületeken belül világítási rendszerek kor-
szerűsítése érdekében.

610 340 000 Ft

VP 6.2. Települési 
infrastruktúra 
és szolgáltatások 
fejlesztése 

Ongaújfalu 
településrész külső 
földgázhálózatának 
kiépítése 

Ongaújfalu településrészen a kül-
ső közmű ellátás teljes körűvé tétele 
érdekében szükséges a hiányzó  
külső földgázhálózat kiépítése.

Onga Város közigazgatási területéhez tartozó 
külterületi lakott helyen, Ongaújfalun,  
a hiányzó külső földgázhálózat kiépítése  
valósul meg.

495 300 000 Ft

TOP 3.1.1 
Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés 

Helyközi kerékpárút 
kiépítése 
Utak, járdák fejlesztése 

Az érintett települések turisztikai 
vonzerejét növelő, ugyanakkor a 
közlekedés biztonságát megteremtő 
kerékpárút megépítése.
Önkormányzati kezelésű belterületi  
utak építése, fenntartása, javítása, 
karbantartása valamint a hiányzó 
járdák pótlása.

Az új, önálló vezetésű, aszfaltborítású, köz-
lekedésbiztonsági célú kerékpárút a KRESZ 
előírásainak megfelelően kerül kiépítésre, 
megfelelő jelzésekkel, sárga vonalas felfestés-
sel. Önkormányzati kezelésű belterületi utak, 
fejlesztése, javítása valamint a hiányzó jár-
dák pótlása.

440 000 000 Ft

Az önkormányzat február 10-én elfogadta a városfejlesztési elképzeléseit, összhangban a tervezett vagy 
már kiírt pályázati felhívásokkal. Ezen fejlesztési elképzelések megvalósítására a pályázatok megjelené-
sét követően – sikeres pályázatok esetén – akár még idén sor kerülhet.

Onga fejlesztési elképzelései
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KEHOP 5.10. Nap-, 
szél-, és vízenergia 
hasznosításának 
támogatása 

Szélerőmű létesítése 
településünkön 

A szélenergia olyan megújuló 
energiafajta, amelynek felhasználá-
sa környezetvédelmi és költségelő-
nyei miatt rohamos ütemben nő  
a világban. Településünk ideális  
szélviszonnyal rendelkezik egy 
szélerőmű építéséhez.

A program keretében a zöldenergia felhasz-
nálása céljából az áramszolgáltatói hálózatba 
integrált szélerőművet építenénk az energia-
költségek csökkentése érdekében.

400 050 000 Ft

TOP 3.2.1 
Energiahatékonyság és 
megújuló energiaforrás 
használat fokozása az 
önkormányzatoknál

Az óvoda épületeinek 
Eenergiahatékonyság 
növelési célú felújítása
Intézményi Étkeztetés 
infrastrukturális 
fejlesztése
A helyi hő és villamos 
energia igény 
kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal 

Az óvoda épületek infrastrukturá-
lis fejlesztése, a Hunyadi utcai óvo-
da csoportszobáinak felújítása,  
szigetelése, nyílászáróinak cseréje.
Közétkeztetési szolgáltatás fejlesz-
tése a közkonyhának helyt adó 
épület felújításával.
A fejlesztéssel érintett közfeladato-
kat ellátó intézményekben  
fűtéskorszerűsítés, biomassza  
kazán telepítése.

Az óvoda, étkeztetés épületei energiahaté-
konyságának növelése szigeteléssel, épületgé-
pészeti korszerűsítéssel, nyílászárók cseréjé-
vel, fűtéskorszerűsítés, biomassza kazánokkal.

399 050 000 Ft

EFOP 1.3. Területi 
hátrányok felszámolása 
komplex programokkal

Felzárkóztatás és 
szocializáció Ongán 

A program célja a mélyszegénység-
ben élő családok életminőségének 
javítása és foglalkoztathatóságuk 
növelése. A programba 60 család 
integrált bevonása történik, egy-
szerre hatva a szülőkre és a gyere-
kekre, fejlesztve az egyéni és  
közösségi kompetenciákat.

A Cserhaj szolgáltató ház kialakításával 
és a szükséges eszközök beszerzésével 
megtörténik az alapvető szolgáltatásoknak 
a célcsoport számára elérhetővé tétele. 
Képzésekre kerül sor: betanított varrónő, 
betanított kőműves, festő, betanított 
karbantartó, kompetenciafejlesztés.

170 053 000 Ft

KÖFOP 1.1 Adminiszt-
ratív terhek csökkentése
TOP 3.2.1 Energiaha-
tékonyság és megúju-
ló energiaforrás haszná-
lat fokozása az önkor-
mányzatoknál

Közigazgatási 
infrastruktúrafejlesztés 
az Ongai Polgármesteri 
Hivatalban 

A Polgármesteri Hivatal infrastruk-
turális fejlesztésével megvalósulhat 
a hivatal igazgatási és ellátási rend-
szerének minőségi fejlesztése, ami 
fontos az ügyfélbarát szolgáltatások 
nyújtásához, a munkafolyamatok 
hatékonyabb működtetéséhez.

Az Ongai Polgármesteri Hivatal épületei 
energiahatékonyságának növelése érdekében  
szükséges hő- és vízszigetelési munkálatok  
elvégzése, épületgépészeti korszerűsítéssel, 
nyílászárók cseréjével, akadálymentesítéssel, 
lift beépítésével.

146 050 000 Ft

VP 6.2. Települési 
infrastruktúra 
és szolgáltatások 
fejlesztése

Külterületi 
mezőgazdasági utak 
fejlesztése 

Az önkormányzati kezelésű külte-
rületi mezőgazdasági utak maka-
dámköves fejlesztése.

Önkormányzati kezelésű külterületi mező-
gazdasági utak makadámköves fejlesztése.

125 000 000 Ft

VP6-7.4.1 Jármű- és 
eszközbeszerzés: köz- és 
vagyonbiztonságot szol-
gáló fejlesztések, falu- és 
tanyagondnoki szolgálat 
fejlesztése jármű- és esz-
közbeszerzéssel

Közösségi busz 
és tanyagondnok 
gépjárművek beszerzése 

Közigazgatási területünkhöz 2 kül-
területi lakott hely: Ongaújfalu és 
Ócsanálos tartozik. Önkormány-
zatunknak gondoskodnia kell  
arról, hogy az ott élők is egyenlő 
eséllyel férjenek hozzá a települési 
közszolgáltatásokhoz. 

Szolgáltatásbővítés 91 440 000 Ft

KEHOP 5.13. Egyéb – 
nem épülethez kapcso-
lódó – közfeladat-ellá-
tás energiahatékonysági 
beavatkozások (pl.  
a közvilágítás energia-
hatékonyabbá tétele) 

Közvilágítás teljes körű 
korszerűsítése 

A település közigazgatási határán  
belül megtalálható közvilágítási  
hálózat fejlesztése, a közvilágí-
tási berendezések korszerűsítése 
alacsonyabb fogyasztású LED-es 
fényforrásokkal. A fejlesztés 
Ongaújfalu és Ócsanálos külterü-
leti lakott helyeket is érinti.

A település közigazgatási határán belül meg-
található közvilágítási hálózat fejlesztésére, 
a közvilágítási berendezések korszerűsítésé-
re kerül sor alacsonyabb fogyasztású LED-es 
fényforrásokkal.

90 170 000 Ft

VP, TOP 1.2. Térségi 
szintű, foglalkoztatás-
bővítési célú 
turizmusfejlesztés

Kereskedelmi 
szálláshelyfejlesztés
Tavak idegenforgalmi 
célú fejlesztése

Településünkről – földrajzi elhelyez-
kedése folytán – B-A-Z megye vala-
mennyi természeti és kulturális lát-
nivalója (pl. Zemplén, Kassa, Mis-
kolc, Aggtelek, Tokaj stb.) könnyen 
megközelíthető. A program kereté-
ben Onga Város Önkormányzata  
tulajdonában álló használaton kívü-
li ingatlanok új funkciókkal törté-
nő ellátásával, munkahelyek terem-
tésével olyan kereskedelmi szálláshe-
lyek kialakítása tovább a bányatavak 
hasznosítása, lovas turizmus kialakí-
tása a cél, mely hozzájárul a térségi 
turizmus fejlesztéséhez. 

A program keretében Onga Város Önkor-
mányzata tulajdonában álló használaton kí-
vüli ingatlanok gépészeti felújítása valósul 
meg, a turizmus fejlesztését szolgáló szállás-
helyek kialakításával, továbbá a bányatavak 
hasznosításával (vízi- és lovas turizmus).

48 000 000 Ft

- T. L. -
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A február 9-ei önkormányzati képviselő-testületi ülésen a képviselők elfogadták a Polgármesteri Hivatal és 
a karbantartó csoport munkájáról szóló beszámolót. Talán nem érdektelen a város lakossága számára sem, 
ha megismeri ennek a tájékoztatónak a sarokpontjait. A több mint 50 oldalas beszámolót nincs módunk 
teljes egészében közzétenni, de néhány fontosabb elemével szeretnénk megismertetni a tisztelt olvasókat.

A Polgármesteri Hivatal munkájáról

Szervezeti felépítés:
A Polgármesteri Hivatal szer-
vezeti felépítését alá- és fölé-
rendeltség, illetőleg munka-
megosztás szerint az SZMSZ 
tartalmazza. A Polgármesteri 
Hivatal belső tagozódása:
Polgármester: 1 fő.
Jegyző: 1 fő.
Aljegyző: 1 fő.
Pénzügyi csoport, csoportve-
zető: 1 fő.
Pénzügyi, gazdálkodási fel-
adatok: 5 fő.
- Adóügyi feladatok: 1 fő.
- Pályázati referens: 1 fő.
Igazgatási csoport:
Szociálpolitikai feladatok: 3 fő.
Településüzemeltetési feladatok: 1 fő.
Igazgatási, titkársági feladatok: 3 fő.
Karbantartó csoport, csoportvezető: 1 fő.
Intézmények fenntartási, karbantartási, 
adminisztratív feladatok: 2 fő.
Kézbesítő/takarítónő: 1 fő.

A Polgármesteri Hivatal feladatai és 
hatásköre:
A Polgármesteri Hivatal tevékenysége  
a képviselő-testület, annak bizottságai, 
tisztségviselői, a nemzetiségi önkor-
mányzat, valamint a település gesztorsá-
gában működő társulás munkája ered-
ményességének elősegítésére irányul.  
Ellátja a törvényben, jogszabályban 
meghatározott feladatokat, előkészítő, 
szervező, végrehajtó, ellenőrző, szolgál-
tató tevékenységet folytat.

Ügyiratforgalom főbb mutatói:
Az iktatási feladatokat iktatóprogram-
mal végezzük, melyhez szorosan kap-
csolódik a beérkezett postai levelek  
iktatása, az ügyintézők által kért előzmé-
nyi iratok keresése, dokumentáltan tör-
ténő kiadása, visszavételezése, a leadott 
iratanyagok egyeztetése, rendszerezése, 
irattározása.
Az iktatás mennyiségét jól tükrözi, hogy 
2015-ben 4363 db főszám, 11206 db 

alszám iktatás történt. Mindezek figye-
lembevételével az adatok tükrében meg-
állapítható, hogy az ügyiratok száma fő 
és alszámra iktatottan együttesen:
2013. évben 13 182 db.
2014. évben 16 659 db.
2015. évben 15 569 db.
A Polgármesteri Hivatal iktatórendsze-
rében azonban nem minden ügyiratot 
rögzítünk: a jogszabályi előírások alap-
ján külön nyilvántartást vezetünk – töb-
bek között – a képviselő-testület által ho-
zott döntésekről, a pénzügyi és adóügyi 
területen keletkezett iratokról, szerző-
désekről, bizonylatokról, a személyzeti  
anyagokról, a pályázatokról, az anya-
könyvi eseményekről, a hatósági cselek-
ményekről.

Pénzügyi feladatok:
Pénzügyi csoport által ellátandó felada-
tok az alábbi főbb csoportokra bonthatók:
- költségvetési könyvvezetési, beszámo-
lási kötelezettségek teljesítése,
- adóztatási feladatok,
- vagyongazdálkodás.
Szociális ellátásokkal kapcsolatos pénz-
ügyi teendők:
Gondoskodik a határozattal megálla-
pított személyek részére a települési  
támogatások (temetési költségekhez 
hozzájárulás, köztemetés, gyermekvé-
delmi támogatás, gyógyszerkiadással 
összefüggő támogatás, időskorúak egy-
szeri támogatása, lakhatással összefüggő  

támogatás) határidőre történő  
kiutalásáról, önkormányzatot 
megillető részek visszaigénylé-
séről.
Rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezmény természetbeni kifizetését 
(utalvány kiosztását) végzi.
2015. évben az Állami Számvevő-
szék részére készült integritás fel-
mérés, az adatszolgáltatás elekt-
ronikus úton történt. További  
intézkedést nem igényelt. Fenti-
eket figyelembe véve Onga Ön-
kormányzat Polgármesteri Hiva-

talának pénzügyi gazdálkodását 2015. 
évben is a megfontolt és mérsékelt gaz-
dálkodás jellemezte.
2015. évben több pályázati elképzelé-
sünk megvalósult, illetve részesült támo-
gatásban, ugyanakkor gondoskodtunk a 
lezárt projektjeink fenntartásáról:
-  A KEOP-5.5.0/K program keretében 

„Onga közvilágításának részleges kor-
szerűsítése LED lámpatestek alkalma-
zásával” projekt 2015 szeptemberében 
lezárult.

-  A 4/2014. (I.31.) BM rendelet alap-
ján 2015 októberében megvalósult az 
Arany János utcai tagóvoda épületének 
felújítása (homlokzati hőszigetelése, a 
homlokzaton található nyílászárók cse-
réje, valamint a lapostető hő- és vízszi-
getelése).

-  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal pályázatán egy új polgárőr gép-
járművet (Suzuki Vitara) nyertünk.

-  Az óvodai feladatellátás biztosítása  
érdekében a Bársonyos Napközi Ott-
honos Óvoda mindkét feladat el-
látási helyén a 2015/2016. nevelési  
évben 51 férőhelyes kapacitásbőví-
tés valósul meg. Óvodai helyiségek,  
továbbá a létszámhoz igazított tisz-
tálkodó helyiségek és illemhelyek ki-
alakítása, a meglévő óvodaépületek  
átalakítása 2015 novemberében elkez-
dődött. A hiányzó eszközök, felszere-
lések, bútorok beszerzése 2015 szep-
temberében megtörtént.

A Polgármesteri Hivatal épülete (Fotó: Bihari Ádám)
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Adóigazgatás:
Iparűzési adó
Talajterhelési díj
Gépjárműadó
Állattartással, állatvédelemmel kapcso-
latos eljárás
A hatékony, eredményes ügyintézés ér-
dekében jelenleg folytatjuk az állatokkal 
kapcsolatos ügyintézés felülvizsgálatát, 
egységesítését.

Jövedéki adó:
2015. január 01. napjától jelentősen 
megváltoztak a pálinka magánfőzés 
szabályai, melyek következtében a jog-
alkotó a magánfőzésre vonatkozó adó-
bevallással, az átalányadó befizetésével,  
továbbá a magánfőző által birtokolt 
desztillálóberendezéssel kapcsolatos el-
járást az önkormányzati adóhatóság-
hoz telepítette. A 2003. évi CXXVII. 
törvény a jövedéki adóról és a jövedé-
ki termékek forgalmazásának különös 
szabályairól szóló törvény értelmében 
2015. évben adóhatóságunkhoz 7 tulaj-
donos nyújtott be bejelentkezési nyom-
tatványt a desztilláló berendezés tulaj-
donjogáról.

Szemétszállítás:
Szemétszállítási ügyben 29 esetben lett 
változás bejelentés megküldve a ZV Zöld 
Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. ré-
szére. Ezekben az esetekben a lakás vagy 
megüresedik, vagy eladásra kerül, így a 
tulajdonosok kérik a szemétszállítási díj 
szüneteltetését, ha pedig új tulajdonosa 
lett az ingatlannak, akkor adatlapot töl-
tenek ki a szolgáltatás igénybevételéhez. 
A nyilatkozatokat, illetve adatlapokat 
minden esetben továbbítjuk a szolgálta-
tó felé.

Hatósági feladatok:
Mindegyik hatósági ügyre egyaránt jel-
lemző, hogy a követendő eljárási ren-
det, határidőket, illetve az eljárás egyéb 
vonatkozásait – az ügyfajtára vonatko-
zó esetleges speciális szabályok mellett 
– alapvetően a közigazgatási hatósági el-
járás és szolgáltatás általános szabályai-
ról szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 
határozza meg.
Az önkormányzati hatósági ügyekben 
hozott határozatok legnagyobb részét a 
szociális segélyezés és az adóigazgatás-
sal kapcsolatos feladatok alkotják. Leg-

több államigazgatási jogkörrel a jegyző 
rendelkezik.

Szociális igazgatás:
A szociális igazgatás szakterületén irány-
adó jogszabály a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi  
III. törvény és végrehajtására alkotott,  
a települési támogatás keretében nyújtott 
ellátásokról szóló 14/2015.(IX. 9.) számú 
önkormányzati rendeletünk. E hatósági 
feladat a lakosság nagyobb részét érinti 
kedvezően, de akadnak kedvezőtlen dön-
tések is.
A lakosság szociális helyzete komoly 
felelősséget ró az ügyintézésre, hiszen 
igen magas a város szociális hálójába 
kapaszkodó családok száma. A szociá-
lis rászorultságtól függő pénzbeli ellátá-
sok és a természetben nyújtott szociális 
ellátások részben államigazgatási, rész-
ben önkormányzati hatósági hatáskör-
ként jelennek meg.
Rendkívüli települési támogatásban 82 
fő részesült, amelyből a polgármester 
rendkívüli élethelyzetre való tekintet-
tel 3 főt részesített támogatásban. A Szo-
ciális és Egészségügyi Bizottság 110 fő 
kérelmét utasította el, 4 db fellebbezés  
érkezett a rendkívüli települési támoga-
tás elutasítása miatt. A másodfokon eljá-
ró hatóság – Onga Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete – mind a 4 határoza-
tot helybenhagyta.
A lakhatással összefüggő támogatás ösz-
szegének jelentős része szemétszállítás, 
közkút, áramszolgáltatás, gázfogyasz-
tás, vízdíj ellentételezésére került átuta-
lásra. Lakhatással összefüggő támogatás 
igénylésére 179 db kérelem érkezett 9 db 
lett elutasítva, melyek nem feleltek meg a 
rendeletben leírtaknak.
Temetési költségekhez történő hozzájá-
rulás igényléshez benyújtott kérelem 42 
db érkezett, elutasítás nem történt. Az 
eltemettetésről gondoskodni nem tudó 
hozzátartozó részére részletfizetést biz-
tosítottunk.
A képviselő-testület minden évben 
csatlakozott a Bursa Hungarica felsőfo-
kú ösztöndíj pályázathoz. 2015. évben 
14 fő nyújtott be pályázatot, ebből 1 fő 
kérelme érvénytelen volt. A költségve-
tésben biztosított anyagi lehetőségek fi-
gyelembe vételével a Képviselő-testület 
13 fő pályázót támogat 5.000 Ft/hó ösz-
szegben.

Önkormányzatunk biztosítja továbbá 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményt az arra rászorulóknak. 2006. évtől 
ez már nem pénzbeli ellátást jelent. Meg-
állapításának célja annak igazolása, hogy 
a gyermek szociális helyzete alapján jo-
gosult gyermekétkeztetés kedvezmé-
nyére, tankönyvtámogatásra, és évente  
kétszer (augusztus és november hónap-
ban) egyszeri támogatásra (Erzsébet 
utalvány) ami 2015. évben 5.800 Ft volt 
gyermekenként. Ebben az évben 598 fő 
gyermek részesült a kedvezményben,  
4 db kérelem került elutasításra.
A rendkívüli gyermekvédelmi támoga-
tás az elmúlt évben nem volt.
2014. évben változott a halmozottan hát-
rányos helyzet meghatározása. A gyer-
mekek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/ 
A. § az alábbiak szerint szabályoz:
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermek és nagykorúvá vált gyermek, 
aki esetében az alább felsorolt körülmé-
nyek közül egy feltétel fennáll:
-  a szülő vagy a családba fogadó gyám 

alacsony iskolai végzettsége,
-  a szülő vagy a családba fogadó gyám 

aktív korúak ellátására jogosult, vagy 
álláskeresőként nyilvántartott személy,

- a gyermek elégtelen lakókörnyezete.
Halmozottan hátrányos helyzetű az a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult gyermek és nagykorúvá 
vált gyermek, aki esetében a fentiekben 
felsoroltak közül legalább kettő feltétel 
fennáll, valaminta nevelésbe vett gyer-
mek, az utógondozói ellátásban részesü-
lő és tanulói vagy hallgatói jogviszony-
ban álló fiatal felnőtt.
2015. évben összesen 445 fő gyermek 
minősült hátrányos helyzetűnek, eb-
ből 76 fő hátrányos (HH), 369 fő hal-
mozottan hátrányos helyzetű (HHH)  
gyermek volt. A hátrányos helyzet idő-
tartama megegyezik a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezmény időpontjával.

(- folytatás a következő számunkban  
- szerk - )

- A Polgármesteri Hivatal beszámolója 
alapján szerkesztette: T. L. -
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Februárban eddig kétszer ülésezett településünk önkormányzata. 
Február 9-én és 11-én is tanácskoztak a város megválasztott kép-
viselői. Február 9-én az ülést megtisztelte jelenlétével Török Dezső, 
a megyei önkormányzat elnöke, aki többek között a pályázati lehe-
tőségekről, a Területi Operatív Programokról, a megyei fejleszté-
si koncepcióról tájékoztatta a képviselőket, akiknek a kérdéseire is 
válaszolt.

Önkormányzati ülésekről

Február 9.

Onga fejlesztési elképzelései
A képviselők a korábban elfogadott 
gazdasági program tükrében elfogad-
ták a város fejlesztési elképzeléseit. 
(Lásd a 6‒7. oldalon - szerk. -) 

Adóságot keletkeztető ügyletek
Az önkormányzat az adósságot kelet-
keztető ügyleteiből eredő fizetési kö-
telezettségeinek megállapítására tett 
javaslatot elfogadta.

SZMSZ módosítás
Onga Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete módosította a Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról  
szóló 8/2013. (IV. 24.) önkormányza-
ti rendeletét, melyben többek között 
azt is rögzítik, hogy a képviselők az 
ülésekhez kapcsolódó előterjesztése-
ket, anyagokat kizárólag elektroniku-
san kapják meg legkésőbb az ülések 
előtt 5 nappal.

Építési szabályzat
A képviselők egységes szerkezetben 
elfogadták a Helyi Építési Szabály-
zatról szóló önkormányzati rende-
letet.

Beszámolók
A képviselők elfogadták a helyi adóz-
tatásról, a Polgármesteri Hivatal és a 
karbantartó csoport 2015. évi mun-
kájáról szóló beszámolókat. (Lásd a 
8‒10. oldalon - szerk. -)

Óvodavezető helyettesítése
Trizsi Józsefné óvodavezető saját kéré-
sére a képviselő-testület május 17-től 
augusztus 15-éig felmentette őt a mun-
kavégzés alól, összhangban az óvodave-
zető nyugdíjazásával. Erre az időre ide-

iglenesen Pongrácz Józsefnét 
bízták meg az óvodavezetői 
feladatok ellátásával.

Halgazdálkodási jog átadása
Az önkormányzat a tulajdo-
nában lévő VII-es és VIII-as 
tavakra tavaly megszerzett 
halgazdasági jogot 5 évre bér-
be adta az Ongai Horgász 
Egyesületnek 3000 Ft/hek-
tár/év bérleti díjért, amelynek 

megfizetésétől minden évben eltekint, 
ezzel támogatva az egyesület munkáját.

Nem lesz forgalomterelés Onga  
irányában
Az ülésen szó volt arról, hogy nincs 
napirenden az M3-as főút forgalmá-
nak a közeljövőben Onga irányába 
való elterelése. Ez utóbbira csak a Tu-
rul környéki balesetek esetén kerül 
sor, a kihelyezett, letakart terelő út-
jelző táblák ezt a célt szolgálják a téli 
időszakban egészen tavaszig. 

Egyéb kérdések
Az önkormányzat felülvizsgálta a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat-

tal megkötött együttműködési meg-
állapodását, elfogadta a polgármester 
szabadságolási tervét, megtárgyal-
ta a Bársonyos magas vízállása okoz-
ta problémák kezelését. Az ülésen 
szó volt még többek között a szelek-
tív hulladékgyűjtésről, a Főtér új for-
galmi rendjéről, a tavaknál nem kel-
lően megvalósult rekultivációról és a 
2010-es árvízi vízelvezető földmun-
kák egyes fázisainak elmaradásáról.

Február 11.

Elfogadott költségvetés
A február 9-ei képviselő-testületi ülé-
sen a beterjesztett 2016. évi költség-
vetés nem kapta meg a minősített 
többséget, így azt csak február 11-én, 
egy rendkívüli önkormányzati ülésen 
fogadta el városunk képviselő-testü-
lete. (Lásd az 5. oldalon - szerk. -)

Körzeti megbízott iroda 
A képviselő-testület az Ongán 2016. 
március 1-től felálló, a Miskol-
ci Rendőrkapitányság Felsőzsolcai 
Rendőrőrs ongai körzeti megbízott 

A horgászoké a halgazdálkodási jog az önkor-
mányzati tulajdonú tavakon (Fotó: K. Gy.)

Már októbertől állandóan magas  
a Bársonyos vízállása (Fotó: T. L.)
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csoport elhelyezésére a Berzsenyi D. 
u. 9. sz. alatti ingatlanon lévő épü-
let földszintjén körzeti megbízot-
ti irodát alakít ki saját költségén, a 
2016. évi költségvetés tartalékának 
terhére. Az ongai KMB-s csoport új 
körzeti megbízottal, 4 fővel Onga, 
Gesztely, Hernádkak, Sóstófalva és 

Újcsanálos illetékességi területen te-
vékenykedik majd.

Egyéb kérdések
Az ülésen szó volt még többek kö-
zött a helyi szociális munkát érintő 
törvényi változásokról, a társulás el-
fogadott 2016. évi költségvetéséről,  

a Szociális Szolgáltató Központban 
lefolytatott hatósági ellenőrzések ki-
zárólag pozitív megállapításairól,  
a Bársonyos meder rendezésének 
kérdéseiről. A képviselők a városnap 
nagy zenekar fellépőjeként a Bikini 
együttest kérik fel.

- szerk.: T. L.-

Nem kívánjuk tehát pusztán tanácselnökök, polgármesterek, jeles tanárok, óvonők, önkormányzati képviselők, helyi 
intézményvezetők, egyesületi elnökök, tisztségviselők, sportolók stb. adataival és fotóival megtölteni a kiadványt, ha-
nem abba bárki bekerülhet, aki hosszabb ideje kötődik, kötődött Ongához.

Arra kérünk mindenkit, hogy az alábbi kérdésekre adjon válaszokat magáról, családtagjairól, felmenőiről vagy akár is-
merőseiről is. Lehetőség szerint mindenkivel kapcsolatban kérnénk egy-egy fényképet is. Az adatok és a fotók leadha-
tók személyesen az általános iskolában Takács Lászlónak, vagy eljuttathatók elektronikusan az okeonga@upcmail.hu 
e-mail címen. 

Bekérendő adatok az ongai életrajzi lexikonhoz:

Az Ongai Kulturális Egyesület a már megjelent Ongai Kulturális Füzetek mellé egy újabb kötetet, egy 
ongai életrajzi lexikon megjelentetését tervezi. Jelenleg még az adatgyűjtés zajlik. Ehhez kérjük minden 
Ongán élő vagy valaha Ongán élt lakos segítségét. Szeretnénk minél teljesebbé tenni a kötetet, amihez 
nem csak a közéleti életben aktívan résztvevő, hajdan vagy napjainkban élő személyek fontosabb életrajzi 
adatait várjuk, hanem mindenkiét, akikét eljuttatják hozzánk. 

Életrajzi lexikon Ongáról

- Takács László a kötet szerkesztője -

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: ........................................................................................................................................................................
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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
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Finomságok boltja, Fő tér
Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy plusz munkát 

vállalva, ingyen terjesztik az Ongai Kékdaru számait.

Következő számunk 
tartalmából:

•  A Polgármesteri Hivatal munká-
járól (folytatás)

•  Visszatekintő: Quintessence 
Pálinkaverseny 

• Farsangok
•  Ongai Kulturális Egyesület 

2015. évi tevékenységéről
• A tavak hasznosításáról
• Falumúzeumi munkákról
• Önkormányzati hírek
• Ongai hírfolyam
• Hirdetések

Onga régi térképeken (1898)
A 2013. novemberi számunktól elkezdtük a település 1898-as térképszel-
vényeinek közzétételét, ami a Darvas Közösségi Ház és Múzeum történeti 
anyagában lelhető fel. A most közölt térképszelvényeken a Daróczi domb-
tól kelete lévő, hajdani jobbágy földek és a Benehalmánál lévő paraszti 
parcellákat láthatjuk.

- T. L. - 


