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LAKOSSÁGI FÓRUM
a település arculati kézikönyvéről
Onga Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján településképi rendelet megalkotásáról
döntött. A rendelet szakmai megalapozását településképi arculati
kézikönyv készítésével támasztja alá.

A településképi arculati kézikönyv és a
településképi rendelet munkaközi egyeztetése céljából 2017. szeptember 12-én
(kedden) 18.00 órakor a művelődési
házban lakossági fórumra került sor.
Minderre a munkaközi egyeztetésre a Tktv 16. § (2) bekezdése, illetőleg
a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet 29/A § (1) bekezdés
d) pontja, továbbá Onga Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel,
településrendezéssel és a településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló
9/2017. (VIII. 23.) számú rendelete
alapján került sor.

A fórum hallgatósága
(Fotó: Szegenyák Balázs)

Az önkormányzat egyeztetésre várta Onga város lakosait, a helyi egyházak, civil szervezetek és a vállalkozások
képviselőit. Nagy tömegek nem jelentek meg a rendezvényen, a szakavatott
személyeken és az önkormányzati képviselőkön kívül, mindössze 6 érdeklődő volt jelen.
Előbb Dr. Madzin Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket,
majd Németh Sándor, városunk főépítésze tartott képes, elektronikus
beszámolót a készülő települési arculati kézikönyvről. Szólt arról, hogy az
arculati kézikönyv közérthető módon
akar képet adni a település építési elképzeléseiről, amihez helyi jogszabály
társul, ami a városban élőket, az itteni
cégeket segíti, hogy hol mit építhetnek, ehhez viszont széleskörű társadalmi elfogadottság kell.
Szó volt a helyi védelem alá
vonandó területekről, épületekről, növényzetről, a településkép védelméről. A döntés,
a jogszabályalkotás az egyeztetéseket követően az önkormányzat képviselő-testületének
feladata lesz.
- T. L. -

Jól halad a kulturális egyesület
a „Társadalmi szerepvállalás erősítése
a közösségek fejlesztésével” című projektje
Az Ongai Kulturális Egyesület „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában” című projektje keretében elindultak a szakmai előadásokkal egybekötött helyi termelői piacok a Darvas Közösségi Ház és Múzeumban, mely
a helyi kézműves termékekre fókuszálva tárja fel a közös termelés
és a gazdasági-társadalmi háló kibővítésének pozitívumait.

A toborzáson
(Fotó: Bekus Bettina)

A program keretében a közösségi
aktivitást erősítő tevékenységek keretein belül többnapos képzések, kirándulások (Budapest, Nyíregyháza,
Vértes környéke), szakmai fórumok,
és az egri tábor is megvalósult. A fiatalok és családjaik felelős életre nevelését célzó ún. „szakkörökön” az öngondoskodás, az önfenntartás vidéki
lehetőségei kapcsán kaptak a résztvevők sokoldalú, részletes és gyakorlatias szakmai segítséget.
Az egyesület június 24-én a helyi hagyományokat ápoló, kulturális
identitást erősítő célzattal mindenkit
szeretettel várt a Múzeumok Éjszakája ongai rendezvényeire, ahol többek
között átadásra került Onga múltját
feldolgozó új dvd-rom és megnyílt
Onga 1956-ban című kiállítás. Új-

A megvalósult kiállításon
(Fotó: Buzás Márta)
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szerű kezdeményezésként közösségépítő (gyümölcs és pálinkaismereti)
vetélkedőt is hirdettünk 2‒3 fős csapatok
számára, de a HarleyDavidson motorokkal is találkozhattak
a hozzánk ellátogatók,
míg a legkisebbek ugráló várakban élhették
ki játékos kedvüket.
A vértesi kiránduláson az Agárdi
A kemencés ételek és Pálinkafőzdében
(Fotó: Vértes Tibor)
a Quintessence díjnyertes pálinkák mellé jó zene is alapvetőbb élelmiszereinek (pl. húsok,
dukált, melyről a MintHa zenekar és gyümölcsök, sajtok, mézek stb.) házi
a M. Show Drum szinkrondob cso- és közösségi feldolgozásán keresztül
port gondoskodott.
egészen annak hasznosítási lehetőséA projekt célja a vidéki élet év- géig igazi közösséggé kovácsolni.
százados hagyományaira építve egy
A környező települések lakossága
olyan értékközpontú és közösség- (közte a 10 km-re lévő Miskolccal),
építő programsorozat megvalósítá- a projekt révén a gasztronómiához
sa, mely szeretné a mára már elfe- kapcsolódóan olyan kézzelfogható
ledett önellátás szemléletét Ongán tapasztalatokat vehetnek át, amivel
és tágabb környezetében terjeszte- pénzt, időt takaríthatnak meg, illetni és művelni, előtérbe helyezve a ve pozitív példát látva serkentőleg
gasztronómia-vidék-közösségépítés elkezdhetik a maguk közösségépítő
hármasának gyakorlatban érvénye- munkájukat előbb a kis családjukban,
síthető, szimbiózisban élő jelenlétét.
majd lakóhelyükön.
További célunk, hogy a hagyo- T. L. mány és a XXI. század modernitása,
a vidék és város, a régi és új fejekben
mindenkép meglévő ellentétpárjait
egy mindenki számára lehetséges út
bejárásával tompítsuk.
Konkrét gyakorlati lépések révén
− melyekhez komoly szakmai ismeA múzeumok éjszakáján átadott
retanyag átadása társul – szeretnénk
helyismereti dvd-rom borítója
a projektben résztvevőket a vidék leg2017. aug.-szept.

QUINTESSENCE: A PÁLINKAVERSENY!
QUINTESSENCE (IX.) PÁLINKA- ÉS PÁRLATVERSENY

A verseny meghirdetésének köre:
a határon innen és a határon túli
magánfőzők, bérfőzetők és kereskedelmi főzdék.
Nevezési minta: magán és bérfőzetőknek fajtánként minimum 2 x
0,35 liter, kereskedelmi főzdéknek
3 x 0,35 vagy 2 x 0,5 liter.
Nevezési díj: 1‒2 nevezett mintaszámnál magán és bérfőzetőknek
mintaszámonként 5000 Ft/minta,
kereskedelmi főzdéknek 8000 Ft/
minta, 3‒4 nevezett minta esetén
magán és bérfőzetőknek mintaszámonként 4000 Ft/minta, kereskedelmi főzdéknek 6500 Ft/minta,
5 feletti nevezett minta esetén
magán és bérfőzetőknek mintaszámonként 3000 Ft/minta, kereskedelmi főzdéknek 5000 Ft/minta.
Nevezési határidő és a minták átvétele: 2018. január 5. 17.00 óra,
személyesen leadva az ongai önkormányzati tulajdonú költségalapú bérlakásokban kialakított
versenyirodában (3562 Onga,
Gyöngyvirág u. 4. 1. em.), illetve eljuttatható postán az előbbi
vagy a szervező egyesület címére
(Ongai Kulturális Egyesület 3562
Onga, Görgey u. 2/A.).

Nevezési feltételek: A versenyen a
versenyszabályzat elfogadásával,
a nevezési lap kitöltésével, a nevezési díj befizetésével lehet részt
venni. A párlatok leadásával egy
időben a nevezéshez csatolni kell
a nevezett pálinka/párlat származási igazolását.
Ünnepélyes eredményhirdetés időpontja és helye: 2018. január 19‒20.
Miskolc-Lillafüred
(Hunguest
Hotel Palota). (A versenyre nevezett személyek közül azok, akik
minimum öt mintával neveztek
ingyenes 2 fős belépőt kapnak az
eredményhirdetésre és az ahhoz
kapcsolódó pálinka gálára/bálra.)
További információk:
részletes nevezési feltételek, versenyszabályzat, odaítélhető díjak,
nyeremények, nevezési kategóriák,

Az idei bírálaton (Fotó: T. J.)

letölthető nevezési lap elérhető a
http://quintessence-palinka.hu/hu/
és a www.okeonga.hu.weboldalon.
További felvilágosítás kérhető a +3670/313-3216-os és a 06-46/780-521es telefonszámon, illetve e-mailben
az oke.quintessence@gmail.com és
a okeonga@upcmail.hu címen.
- Ongai Kulturális Egyesület nevében:
Takács László OKE elnök,
versenyigazgató –

A Quintessence (korábbi Ongai) Pálinkaversenyek összesített főbb mutatói
Összesített adatok
nevezett minta száma
ebből kereskedelmi tétel
ebből bérfőző
ebből magánfőző
nevezők száma

2010
41
0
41
0
30

Az idei verseny abszolút győztese,
az Agárdi Pálinkafőzde (Fotó: T. J.)

2011
168
33
123
12
78

2012
346
42
286
18
111

2013
785
89
664
32
264

2014
1030
254
676
100
332

2015
1021
309
603
109
257

2016
1132
266
675
191
306

2017
1318
433
552
333
264

Az idei gálán, a Palotaszállóban (Fotó: T. J.)

2017. aug.-szept.
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Egri tábor – a legjobb nyári kaland
a résztvevők szemével
Az Ongai Kulturális Egyesület és a Görgey Artúr Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola számtalan szállal kötődik egymáshoz. A programok sokasága valósul meg közös szervezésben. Az egyesület „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában”
című projektje (EFOP-1.3.5-16-2016-00358) keretében különleges
nyári táborozásra került sor Egerben.
Kerékpárral Egerben
(Fotó: Kovács György)

Az egri várban
(Fotó: Kovács György)

Az öt napos tábor különlegességét az
adta, hogy nem csak iskolánk tanárai
és tanulói, hanem dolgozói, a tanulók szülei (munkaközösségi tagok) és
a tanulók testvérei is részt vehettek az
Eger városába szervezett közösségfejlesztési tréningen.
Nagy izgalommal készült a közel
ötven résztvevő a július 24-ei indulásra. A kerékpározással egybekötött
táborozást mindenki érdeklődve és
kíváncsisággal várta.
A szállás gyerekbarát módon és
minden igényt kielégítően gondos-

kodott a mindennapi pihenés és szórakozás megvalósításáról. Biztosított
volt a napi háromszori étkezés, mely
a gyerekek és felnőttek igényeit is
maximálisan kielégítette.
A jobbnál jobb programokat, kalandokat a táborvezetőink Kovács
György és Kovácsné Garadnai Éva
már jó előre megszervezték, az izgalmakról pedig az időjárás és jómagunk is gondoskodtunk.
Egerben a különböző helyszínek
között kerékpárral közlekedtünk,
így egy másik oldaláról is megismer-

Tábortűznél
(Fotó: Kovács György)
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hettük a várost, mely rengeteg titkot
őriz. Ez már magában is izgalmas és
feledhetetlen volt a gyerekeknek is és
felnőtteknek egyaránt.
A gyerekek esténként egymás szavába vágva örömmel sorolták, hogy
kinek melyik program volt a legemlékezetesebb: a Varázs teremről az
egyik fiú azt mondta: „A villámló
gömb, a mágneses föld és az elsüllyedő hajó volt a legkirályabb!” A lányok
kedvence a hőlégballon és a gyertyát
elfújó hordó volt. Volt olyan tanuló,
aki a harci járművekről rögtönzött

Csoportkép
(Fotó: Kovács György)
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Tréningen
(Fotó: Kovács György)

előadást tartott, melyet mindenki érdeklődéssel figyelt.
Az egri várban a legtöbb diáknak
a tárlatvezetés végén „a puska durranása” okozta a legnagyobb élményt,
amit tapssal jutalmaztak. A 3D-s történelmi vetítés sokkoló, megérintő és
elgondolkodtató volt még a felnőttek
számára is.
A Gárdonyi ház mindenki számára egy időutazás volt, ami betekintést
nyújtott az író életébe.
Egy családi borászatot is volt szerencsénk megismerni: a Thummerer
pincészetet. A gyerekeknek a hegy
belsejébe vájt alagútszerű folyosókon
elhelyezett rengeteg boroshordó tűnt
nagyon rejtélyesnek. Az ország legnagyobb hordójával fényképezkedtünk.
A felnőttek finomabbnál finomabb
borokat kóstolhattak.
A világ három só dombja közül a számunkra legszebbet, az
egerszalókit sikerült megcsodálnunk
egészen közelről.
Az egri strandra két alkalommal
bicikliztünk el. A diákok nagy nevetések között a mai napig mesélik,
hogy ők igazgató bácsival csúszdáztak, Éva nénivel együtt úsztak, napoztak és labdáztak.
Minden gyerek egyaránt megtalálta a számára legszórakoztatóbb
elfoglaltságot esténként. A fiúk az
apukák és tanárok ellen játszott éjszakába nyúló, fáradhatatlan focimeccseknek, a lányok pedig a kézműves foglalkozásoknak örültek
a legjobban.
Az indulás előtti órákat is kihasználva megnéztük a Négyszögletű
kerekerdő című színházi előadást az
Érsekkertben, mely nemcsak szórakoztató, hanem tanulságos is volt.

Egri sétán
(Fotó: Kovács György)

Vetítés előtt
(Fotó: Kovács György)

Minden estét jó hangulatú, fergeteges közös népi játékokkal, táncházzal zártunk. Örültünk, hogy ezekben
a pillanatokban a felnőttek is újra
gyerekek lehettek.
A hét csúcspontján, az utolsó estén,
a közös élményeket a tábortűz melege mellett elevenítettük fel. A közös
éneklés, őszinte beszélgetés mindenki
számára életre szóló emlék maradt.
Mindezek mellett szakmai képzések révén is tágult a tudásunk, melyet
két trénerünk napról napra ugyanolyan lelkesedéssel végzett, egyre jobban összekovácsolva a csapatot.
Jó volt nézni az emberi kapcsolatok változását, a türelmet, a nyitottsá-

got egymás felé. A táborban szemünk
előtt köttettek új barátságok mind
a szülők, mind a gyerekek között.
A felnőttek példáját látva a nagyobb
gyerekek a napok teltével átvették a
szülők szerepét, vigyázták és terelgették a kisebb testvéreket. A tábor kiértékelése során megállapítottuk, hogy
a tanárok a szülők és a diákok ennek
a pár napnak köszönhetően sokkal
szorosabb közösséget alkotnak.
A friss élményekre alapozva várjuk a jövőbeli folytatást. Reményeink
szerint jövő nyáron egy újabb „ismerős ismeretlen” várost fedezhetünk
fel veletek!
- a résztvevő szülők közössége -

Nagy Norbert Egerben járván verse
A közösségépítő tábor számos programja maradandó élmény
forrása volt. A tábor résztvevői mély alázattal adóztak a 154
éve született pedagógus, író, költő, Gárdonyi Géza emléke
előtt. Az író munkásságát szemléltető kiállítás és az emlékház
szelleme ihlette az alábbi verset is, melyet nagy szeretettel
ajánlunk olvasóink figyelmébe.

Nagy Norbert
Gárdonyinál jártam
Egerben járván,
Sok szépet látván!
Néztem egy házat,
Ami káprázat!
Láttam az ágyát,
Hol fejét letette,
Elmondta imáját,
Egy csillagos este.

2017. aug.-szept.

Láttam a szobáját,
Hol könyvei álltak.
Láttam a sok papírt,
Kik versekre vártak.
Láttam az asztalát,
Hol műveit írta.
Láttam a skicceket,
Ami nem csak egy firka!
Asztal felett felnéztem az égre,
Hol Gárdonyi az Istentől az
áldását kérte!
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50 éves osztálytalálkozó Ongán 1967–2017
A világ közepén…
Kicsit irigykedtem, mikor tavasszal a szomszédasszony mondta,
hogy Kesznyétenben szervezik az 50 éves általános iskolai osztálytalálkozót. Majd egy-két hét múlva felhívott egy volt osztálytársam, Kiss Károly (Rudabánya), hogy Ongán is megszervezik az ő
kezdeményezésére.
Pedagógusok az osztálytalálkozón
(Fotó: Kovács György)

Határozottan boldog voltam, és izgatottan, kíváncsian vártam a találkozást, hiszen már 46 éve elkerültem
otthonról és sok osztálytársamat
ennyi év óta nem láttam. Közben
felelevenedtek a régi kapcsolatok,
barátságok és néhány telefonváltás
után elérkezett 2017. 05. 27-e, a várva várt pillanat.
Többet kaptam, mint amit reméltem. Már, ahogy a felújított, szépen
parkosított iskolánkat megláttam jó
érzés, melegség öntött el. A tágas,
hatalmas udvaron gyülekeztünk és
meghatottan, örömmel üdvözöltük
egymást. Néhányszor be is kellett
mutatkozni. Gyermekként váltunk el
és egy életet leélt, kiteljesedett nyugdíjas emberként találkoztunk újra.
Az idő mindenkin dolgozott, ki kevesebbet, ki többet változott.
Bementünk ugyanabba a szépen
dekorált, világos, első osztályos terembe, ahonnan elballagtunk. Az
iskola jelenlegi igazgatója, Kovács
György köszöntött bennünket, aki
egész idő alatt velünk maradt, a beszámolókat is meghallgatta, és kalauzolásával iskolánk mai életébe is
betekintést nyerhettünk. Mindenki
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tatást adtak nekünk. Ők is lelkesen
beszéltek a mai napig aktív életükről.
A felsőzsolcai Pokol csárdában
folytattuk a délutánt (remek volt az
ellátás, a kiszolgálás), ahol az étkezés
mellett előkerültek a régi fényképek
és a vidám múltidézések. Eszünkbe jutott, hogy mennyire szerettünk
templomba, gyermek istentiszteletre
járni (vasárnap 8 órára, pedig akkor
még szombaton is volt tanítás) és milyen nagyszerű pedagógia érzékű lelkész volt Baksi Rezső, az akkori ongai
református pap.
Hálásan köszönjük Erős Máriának, Simkóné Eperjesi Erzsébetnek,
akik segítőkkel felkutatták osztálytársainkat és megszervezték ezt a felejthetetlen együttlétet. Jó volt egy kicsit
a gyerekkorunkba visszamenni és
tallózni az emlékek között.
Az újratalálkozás felturbózta
a lelkünket, feltöltődtünk, megfiatalodtunk, csodálatos élménnyel gazdagodtunk, fogadkoztunk, hogy ezentúl
gyakrabban látjuk egymást. Az érettségi találkozóink is remekül sikerülnek, de ez most mindent felülmúlt.
Minden elismerésem az igazgató
úré és azoké az embereké, akik azon
dolgoztak, hogy Onga és az iskola sokaknak a világ közepe legyen.
Ezen a napon nekünk is az volt.

büszkén vagy szemérmesen mesélt az elmúlt
fél évszázad eseményeiről, sikereiről. Elégedetten nyugtáztam, mi
egy életképes, stramm
generáció
vagyunk.
Aki jelen volt a találkozón, megtalálta helyét
az életben és remek
ember lett. Azok is,
akiknek az életét tragédiák árnyékolták be, acélozva, megedzve új célokat
kitűzve tudtak tovább létezni, élni.
Megemlékeztünk elhunyt tanárainkról és osztálytársainkról is, sajnos
elég sokan vannak… Két tanárunk
vett részt a találkozón. Egy idegennek
nagyon nehéz lett volna „kiszúrni” a
volt tanárainkat, jól néznek ki, fiatalosak és jól tartják magukat. A csupa
szív kedves osztályfőnökünk, Andrási Tiborné Kocsis Gabriella, matematika-fizika szakos tanár, aki angyali
türelemmel kezelte kilengéseinket,
hibáinkat. Velünk kezdte a pályafutását hetedik osztályos korunkban. Jó
volt hallani, amikor azt mondta, hogy
- Lupkovics Lajosné Czövek Eszter neki akkor Onga volt a világ közepe.
Kenéz Éva oroszmagyar szakos tanár
karakánságával, öntudatos
neveléssel,
következetesen „szigorúan” nyesegette a
vadhajtásainkat.
Köszönet és hála
nekik, hogy lendületes, tettre kész fiatalságukkal, létezésükkel
Újra iskolapadban (Fotó: Kovács György)
egy életre szóló útmu2017. aug.-szept.

50 éve voltak általános iskolások
Az ongai általános iskolától 1967-ben búcsúztunk.
50 év elmúltával először szerveztünk osztálytalálkozót.

A tanáraink közül osztályfőnökünk Dr. Andrási Tiborné Kocsis
Gabriella és Kenéz Éva orosz tanárunk volt jelen. A két osztály 49
fős létszámából 24 fő vett részt az
eseményen:
Ardai Margit, Baksy Mária,
Balabás Valéria, Búzás Erzsébet,
Bukovenszki Imre, Mátyás János,
Búzás István, Molnár Margit,
Czövek Eszter, Szatmári Zsuzsanna, Eperjesi Erzsébet, Vanyó
Mária, Erős Mária, Várhegyi

Miklós, Farkas Lajos, Gönczi Katalin,
Hajdú Piroska, Jecs
János, Kiss Károly,
Nagy Erzsébet, Nagy
József, Orsonszki Erzsébet, Szőlősi Irén és Az osztálytalálkozó résztvevői (Fotó: Kovács György)
Tőzsér Zsuzsanna.
Akik már sajnos nem lehettek Fészki Erzsébet, Orlóczki Lászközöttünk, kegyelettel emlékeztünk ló, Kerékjártó István, Tóth Lajos,
rájuk: Benkő Erzsébet, Ardai Éva, Mikola Imre, Nagy László, Sarafi
Balla János, Bráz István, Jónyer István és Szobota Gizella.
- 50 éve ballagtak Béla, Búzás László, Mátyás Ilona,

Gyümölcstermékek III. ongai versenye
Onga Város Önkormányzata és az Ongai Kulturális Egyesület újfent
meghirdeti a gyümölcstermékek helyi versenyét!

A verseny meghirdetésének köre:
Onga város, illetve a környező
települések lakossága.
Nevezési kategóriák:
– szörpök
– lekvárok
– aszalványok
– befőttek
– egyéb gyümölcs termékek

Nevezési határidő és a minták
átvétele: 2017. szeptember 19.
pén, a filagória alatti kósto16.00 óráig, személyesen a műlásra.
velődési házban.
Nevezési
díj: nincs.
Nevezési minta: fajtánként egyegy üveg, illetve a leadott Nevezési feltételek: A versenyen
a nevezési lap kitöltésével lehet
minta mennyisége alkalmas
nevezni. (Letölthető a www.
legyen a zsűrizésre, és díjazás
okeonga.hu és a www.onga.hu
esetén a Városnap sportteleweboldalon, illetve igényelhető
a művelődési házban és az iskolában).
Zsűrizés: A mintákat szakavatott
több tagú zsűri bírálja el 2017.
szeptember 20-án.
Ünnepélyes
eredményhirdetés időpontja és helye: 2017.
szeptember 23. 10.30 óra, Onga
Városnapján, a sporttelepen.
Díjazás: oklevelek és ajándékcsomagok.
2017. aug.-szept.
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Nevezési lap: Gyümölcstermékek III. ongai versenye
Nevezési határidő: 2017. szeptember 19. 16:00 óra. A nevezés az adott termékkel leadható
személyesen a művelődési házban.
Név: ………………………………………………………………………………….
Lakcím: ……………………………………………………………………………..
Telefon: …………………………………………………………………………….
E-mail cím: …………………………………………………………………….....
Nevezett termékek
Elnevezés

Évjárat

Kategória

Megjegyzés

Kijelentem, hogy a nevezési feltételeket megismertem és azokat elfogadom.
Onga, 2017. szeptember ……………
…………………………………………………………………………………..
aláírás
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Másutt olvastuk:
Napkollektor park épül városunk szomszédságában
Az Észak-Magyarország 2017. augusztus 30-ai számában, az 1. és 5. oldalon olvastunk arról, hogy városunk közvetlen szomszédságában, az úgynevezett
gesztenyefás kereszt és a Halmok között majd 74 000
napelemet telepítenek, mely 11 000 háztartás energiaszükségletét fogja megtermelni. Alább a megyei
napilapban olvasható cikket tesszük közzé, mely tájékoztat minket a beruházás hátteréről.

Fotovoltaikus erőmű épül
negyven hektáron
Tízenegyezer háztartás energiaszükségletét termelik majd meg.
A múlt héten jelent meg az
a kormányhatározat, amely szerint
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (Kehop) keretében a kormány több mint hatmilliárd forintos támogatást biztosít két
fotovoltaikus erőmű megépítéséhez
Oroszlány és Felsőzsolca határában.
A nemzeti fejlesztési miniszter által ellenjegyzett határozat azonnali
támogatásról biztosítja a beruházó
MVM Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságot.
Közel az alállomás
A
határozat
szerint
a
felsőzsolcai projekt célja egy
19,9584 MWp teljes kapacitású, 16,632 MWp névleges teljesítőképességű fotovoltaikus
erőmű megvalósítása. A helyszíne Felsőzsolca északkeleti
részében, a Felsőzsolca‒Onga
közötti 3605. számú út mellett
elhelyezkedő terület.
A projekt keretében 73.920
db 270 Wp teljesítményű napelem és 462 db inverter kerül
telepítésre, amelyek révén
évente 20.748.753 kWh villamos energia értékesíthető a
következő átvételi rendszerben. A projekt eredményeként
a megújuló energiaforrásból

előállított
energiamennyiség
évente
Napkollektor park lesz városunk
74.695,51 GJ-lal nöhatárában (Fotó: Bekus Bettina)
vekszik, az üvegházhatást okozó gázok mennyisége évente fog termelni, amely több mint 11
ezer háztartás éves szükségletét fe20.242,48 tonnával csökken.
Megkeresésünkre Gaál József, dezi. A munka a kivitelező cég közaz MVM Hungarowind Szélerő- beszerzési pályázaton történő kivámű Üzemeltető Kft. ügyvezetője lasztását követően, várhatóan idén
elmondta, a helyszín kiválasztásá- ősszel indul, és a tervek szerint jövő
ban a beruházásra alkalmas terület tavasszal be is fog fejeződni.
rendelkezésre állása mellett fontos
szerepe volt a hálózati csatlakozás Két gigaberuházás
szempontjából megfelelő villamos A felsőzsolcai beruházás támogatáalállomás közelségének. A tervezett sa 3.144.432.206 forint, amely szinte
fotovoltaikus naperőmű több mint megegyezik az oroszlányival, csupán
negyven hektárnyi területen fog el- 111 millióval kevesebb. A két projekt
helyezkedni, várhatóan évi 22.214 egyébként sem sokban különbözik
MWh villamosenergia-mennyiséget egymástól, ott 17,208 MWp névleges
teljesítőképességű fotovoltaikus
erőmű létesül, amely által megtermelt energiát a közcélú hálózatba táplálják energiaértékesítés céljából. A fejlesztés során
76.480 db napelem kerül telepítésre 478 inverterrel, az üvegházhatást okozó gázok men�nyisége pedig évente 21.671,99
tonnával csökken. A két beruházásnak köszönhetően a megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség évente
154.665,96 GJ-lal növekszik.
- Megjelent:
Észak-Magyarország,
2017. augusztus 30. 1. és 5. o.
Az Észak-Magyarországban megjelent
szerző: Horváth Imre
újságcikk (ÉMo. 2017. aug. 30. 5. o.)
imre.horvath@eszak.hu 2017. aug.-szept.
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35 éves a Barátság Nyugdíjas Klub
1982–2017
„Az élet értelmét nem keresni kell,
Hanem nekünk kell értelmet adni az életnek.”
(Palotai Boris)

A jubileumi ünnepségen (Fotó: Gondos Andorné)

Szeptember 4-én, a művelődési házban ünnepelte a Barátság Nyugdíjas
Klub fennállásának 35. születésnapját. Ez alkalomból egy kicsit visszatekintünk a múltba.
Egy kis történelem: Az Ongai
Barátság Nyugdíjas Klub 1982-ben
alakult és az óta a művelődési ház, illetve jogutódja, a művelődési ház és
könyvtár klubjaként működik az önkormányzat támogatásával.
Klubalapító: Varga Sándorné Magyar Zsuzsanna, majd a művelődési
ház mindenkori vezetői, Hideg Imréné (Marika) és Kovács Zsolt voltak a
vezetői.
1989 januárjában a Polgármesteri
Hivatal és a művelődési ház vezetése
megkérte Bűdi Ilonát, a helyi általá-

Polgármesteri köszöntő (Fotó: Gondos Andorné)

nos iskolának 17 évig volt igazgatóját,
hogy segítse, támogassa a nyugdíjas
klub működését. Ica nénit 1993 januárjában hivatalosan is megválasztották a klub vezetőjének. Feladatát
‒ magas szinten ‒ 2008 márciusában
bekövetkezett haláláig látta el.
Utódja Kovács Endréné (Erzsike)
lett. Egészségi állapotának megromlása miatt, 2013 januárjában lemondott posztjáról.
2013. február 18-án másfél éves
klubtagság után engem, Tóth Józsefet
választottak titokban klubvezetőnek.
Ezt a feladatot karitatív tevékenységnek tekintem, mert – adni jó!
Az eltelt idő alatt jó baráti kapcsolatot tartottunk, „kis húgunkkal” az
1987-ben alakult Szakosított Szociá-

A jubileumi torta (Fotó: Gondos Andorné)
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lis Otthon Idősek Klubjával. Nagyon
sok közös szervezésű kirándulás emléke él bennünk.
Az idősekben igazán nagy értékek
lakoznak, melyek egy kis segítséggel,
bátorítással a felszínre hozhatók és
gyakorlás, szakmai támogatás mellett tevékenységük igazi „művészi”
produkcióvá válhat. Ezért is van 4 fő
tiszteletbeli klubtagunk, akik lehetőségeik határán belül maximálisan segítenek bennünket.
A létszám: 20‒26 fő között folyamatosan változó. Átlagéletkor: 72,6
életév.
Mit csinálunk? Klubfoglalkozásokat kéthetente, illetve a szükségességnek megfelelő gyakorisággal
hétfői napokon tartjuk a művelődési

A 30 éves ünnepségen (Fotó: Gondos Andorné)

2017. aug.-szept.

házban. Ezeken a foglalkozásokon
kerül sor a programok megszervezésére, beszélgetésekre, kártyázás,
társasjátékokra, kertészettel, főzéssel kapcsolatos tanácsok, javaslatok
cseréjére.
Ismétlődő programok: pótszilveszter, farsang, póthúsvét, nőnap,
anyák napja, nyugdíjas klub elő karácsonya és időszakokra összevont
névnapi köszöntők.

Kirándulások: gyógyfürdő és
színházlátogatások.
A Nyugdíjas Klubok és Idősek –
„Életet az Éveknek” Országos Szövetségének tagjai vagyunk és az általuk
szervezett programokon, valamint
egyéb felkéréseken meghívásokon
részt veszünk és szerepelünk.
Lakóhelyünkhöz kötődő programjaink: részvétel, illetve szereplés
városunk rendezvényein, óvodák,

ikola, Ongai Szociális Szolgáltató
Központ, társadalmi ünnepségek, városnapi ünnepség, szüreti felvonulás
és adventi gyertyagyújtás.
Ha ez az iromány valakinek – aki
szervezetten közösségre vágyik ‒ felkeltette az érdeklődését, jó szívvel
ajánlom a klubtagság lehetőségét.
„Amikor több emlékünk lesz, mint álmunk. Akkor öregszünk meg”
- Tóth József, Onga Dózsa Gy. út 9. -

Bűdi Ilona klubvezető 2003-ban (Fotó: OKE)

A nyugdíjas klub az Idősek Hetén 2003-ban (Fotó: OKE)

A Szőlőhegyen 1998-ban (Fotó: OKE)

A klub énekkara a templomban – év nélkül (Fotó: OKE)

A klub farsangján 1996-ban (Fotó: OKE)

Az idősek hetén 2007-ben (Fotó: OKE)

2017. aug.-szept.
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Önkormányzati hírek
Alább a július 13-ai és az augusztus 22-ei önkormányzati ülésen
a képviselők elé került legfontosabb témákból válogattunk.
Július 13-ai ülés
Új óvodavezető
Az önkormányzat képviselő-testülete Péli Editet választotta meg a város új
óvodavezetőjének. A korábbi megbízott
vezető munkáját, Pongrácz Józsefné
munkáját a testület megköszönte.
Európai bérunió
Az ön kormányzat támogatta a Jobbik
Európai Béruniós kezdeményezését.
Egyebek
A képviselők elfogadták a városnapi
programot, és megtárgyalták a Csokonai
utca beépítetlen ingatlanjainak helyzetét,
a játszótér és az iskola melletti ingatlan
állapotát.
Augusztus 22-ei ülés
Pályázatok
Az önkormányzat 6 épület energetikai
korszerűsítésére ‒ művelődési ház, polgármesteri hivatal, sportpálya, óvoda,
iskola és konyha ‒ 100%-os intenzitással
pályázatot nyújtott be, összesen 290 millió forint értékben.
Egészségügyi alapellátás körzeteinek
módosítása
Az önkormányzat közigazgatási területén módosította az alapellátás körzeteit.
Az ellátási kötelezettséggel egy házi gyermekorvosi és egy iskola-egészségügyi
körzet működik Ongán. Az 1. sz. felnőtt
háziorvosi körzethez tartozó közterületek. Feladat-ellátási hely címe: Onga,
Arany János u. 16.
ARANY JÁNOS UTCA, BARTÓK
BÉLA UTCA, BEM APÓ UTCA, BERZSENYI DÁNIEL UTCA, BETHLEN
UTCA, BEZERÉDI UTCA, CSOKONAI
UTCA, DEÁK FERENC UTCA, DOBÓ
ISTVÁN UTCA, HUNYADI UTCA,
IFJÚSÁG UTCA, KLAPKA GYÖRGY
UTCA, KODÁLY ZOLTÁN UTCA,
KÖLCSEY FERENC UTCA, LÉVAY JÓZSEF UTCA, MADÁCH IMRE UTCA,
MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA, MUN12

KÁCSY UTCA, NÁDAS UTCA, NAGY
LAJOS, KIRÁLY UTCA, PETROVICS
FERENC UTCA, REZEDA UTCA,
TOMPA MIHÁLY UTCA, TULIPÁN
UTCA, VASÚT UTCA, Ongaújfalu
külterületi lakott hely: 193. ŐRHÁZ,
ÁLLOMÁS UTCA, BOGSIN TANYA,
DARVAS UTCA, HEILEIN TANYA,
LAKATOS FARM, LILLA UTCA, MAGTÁR UTCA.
A 2. sz. felnőtt háziorvosi körzethez
tartozó közterületek: Feladat-ellátási hely
címe: Onga, Puskás Ferenc u. 1. ADY
ENDRE UTCA, ALKOTMÁNY UTCA,
BALATON UTCA, CIMBALMOS
UTCA, DANKÓ PISTA UTCA, DÓZSA
GYÖRGY UTCA, GÖRGEY ARTÚR
UTCA, GYÖNGYVIRÁG UTCA, HEGEDŰ UTCA, JÓZSEF ATTILA UTCA,
KOSSUTH LAJOS UTCA, LAVOTTA
UTCA, LOVAS FARM, MAJOR UTCA,
MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA, MUSKÁTLI UTCA, NEFELEJCS UTCA,
PACSIRTA UTCA, PETŐFI SÁNDOR
UTCA, PRÍMÁS UTCA, PUSKÁS FERENC UTCA, RÁKÓCZI UTCA, RÉT
UTCA, RÓZSA UTCA, SPORT UTCA,
SZÉCHENYI UTCA, SZEGFŰ UTCA,
Ócsanálos külterületi lakott hely: AKÁC
UTCA, ATTILA UTCA, ÁRPÁD UTCA,
HERNÁD UTCA, KINIZSI PÁL UTCA,
PATAK UTCA, ÚJHÍD UTCA, JUHÁSZ
FARM.
Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás tekintetében a város egy körzetet alkot. Az önkormányzat az orvosi
ügyeleti ellátást központi orvosi ügyeleti ellátásra kötött megállapodás alapján
biztosítja.
Gyermekétkeztetési támogatás
A képviselő-testület a szociális ellátások
terhére a településen állandó lakcímmel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező,
életvitelszerűen a településen tartózkodó,
ingyenes étkezésre nem jogosult gyermekek részére gyermekétkeztetési támogatást állapít meg. A Bársonyos Óvoda és
Bölcsőde mini bölcsődei és óvodai ellátást igénybe vevők étkezési térítési díját
átvállalja, az általános iskola egész napos
oktatásban résztvevő tanulók részére,
2017. aug.-szept.

Étkezési kedvezményt ad az
önkormányzat (Fotó: T. L.)

akik a normatív kedvezményt nem veszik igénybe – 50 % étkezési térítési díjkedvezményt biztosít.”
Költségvetés módosítása
Onga Város Önkormányzata Képviselőtestület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével 2017. évi költségvetése
módosításáról a következőket rendeli el:
A 2017. január 1. és 2017. június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami
támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának
növelése miatt a költségvetési rendelet 2.
§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételét + 25.157.928.- Ft-tal,
költségvetési kiadását + 6.335.481.- Ft-tal,
finanszírozási bevételét -2.901.903.-Fttal, finanszírozási kiadását + 15.920.544.Ft-tal módosítja és az önkormányzat
2017. évi módosított költségvetési bevételét 835.400.285.- Ft-ban, módosított
költségvetési kiadását 1.033.597.238.Ft-ban állapította meg. A módosítás
után a költségvetés bevételi főösszegét
1.049.517.782.- Ft-ban, kiadási főösszegét
1.049.517.782.- Ft-ban állapítja meg.
Bölcsődei csoport
A képviselő-testület a Bársonyos Óvoda
és Bölcsődében 2017. szeptember 1. napjától mini bölcsődei csoport indításáról
döntött. A bölcsődei ellátáshoz a költségvetési törvény 494.100 Ft/fő támogatást
biztosít. A támogatás a gyermekvédelmi
A mini bölcsödében
(Fotó: Bihari Ádám)

A tagóvoda épülete
(Fotó: Bekus Bettina)

törvény alapján szervezett, a települési
önkormányzat által fenntartott, bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után
vehető igénybe. Az adott hónapban valamennyi nyilvántartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál
többet a hónapban nem hiányzott, nem
vehető figyelembe ugyanakkor az adott
hónap egyetlen nyilvántartási napján
sem a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott. A kötelezett által
fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg. A bölcsődei
gondozás intézményi térítési díja 300,Ft/fő/nap összeg.
Bölcsődei ellátás élelmezési nyersanyagköltség meghatározása
Onga Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Ongai Polgármesteri Hivatal
Központi Konyha által nyújtott bölcsődei
étkezési szolgáltatást igénybevevők részére az élelmezési nyersanyagköltséget
2017. szeptember 1. napjától az alábbiak
szerint határozta meg:
Bölcsődei ellátás (0‒3 éves korcsoport) négyszeri étkezés egy napra jutó
nyersanyagköltsége 320.- Ft+áfa.
Reggeli 65,- Ft.
Tízórai 45,- Ft.
Ebéd 150,- Ft.
Uzsonna 60,- Ft.
Helyi népszavazással és népi kezdeményezéssel összefüggő kérdések
A képviselő-testület helyi népszavazást
köteles elrendelni, ha azt a település választópolgárainak húsz százaléka kezdeményezte.
Óvodai csoport száma
Onga Város Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta „A 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok
számának, valamint a hozzá kapcsolódó
pedagógus és technikai létszám meghatározása” című előterjesztést és az alábbiak szerint döntött:

1./ Onga Város Önkormányzata
Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a
2017/2018. nevelési évben a Bársonyos
Óvoda és Bölcsődében meghatározott
gyermeklétszám szerint 9 óvodai csoport
indítására kerüljön sor.
2./ A képviselő-testület a Bársonyos
Óvoda és Bölcsődében 2017. szeptember
1-jétől 9 óvodai csoporthoz 19 fő pedagógus és 12 fő technikai dolgozó foglalkoztatását engedélyezi.
A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
1. §
E rendelet hatálya Onga város
közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált
településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet
készítésének és módosításának a 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi
egyeztetés szabályaira terjed ki.
2. §
Onga településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció),
integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek, településképi
arculati kézikönyvének és településképi
rendeletének vagy azok módosításának
a lakossággal, érdekképviseleti, civil és
gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott
szabályok szerint történik.
2. Az egyeztetésben résztvevő partnerek
köre
3. §
Onga város közigazgatási területére
készülő fejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök és településképi
dokumentumok készítése során a partnerségi egyeztetések résztvevői:
a.) állandó partnerek:
aa.) Onga város területén állandó
bejelentett lakcímmel vagy ingatlantulaj2017. aug.-szept.

donnal rendelkező magánszemély,
ab.) valamennyi települési székhel�lyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó
szervezet,
ac.) Onga város területén működő
civil szervezetek, egyházak, érdekképviseleti szervek.
b.) eseti partnerek: érintettség esetén
ba.) a területi önkormányzat,
bb.) a szomszédos települési önkormányzatok.
3. A tájékoztatás módja és eszközei
4. §
(1) A polgármester a településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentum készítéséhez és módosításához az értelmezéshez szükséges
részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó dokumentációt és tájékoztatást tesz közzé, az
1. mellékletben meghatározott módon és
határidővel, egyúttal a megjelenésről hirdetményt tesz közé
a) teljes körű közzététel esetén:
aa) a városi honlap főoldalán,
ab) az Önkormányzat hivatala épületében lévő hirdetőtáblán.
ac) lakossági fórumon tájékoztatást ad
b) részleges közzététel esetén:
ba) Onga város honlapján.
(2) Az önkormányzat a partnerek
tájékoztatásának elősegítésére a „http://
www.onga.hu” honlapján külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk egységes
megjeleníthetősége érdekében.
5. §
(1) A partnerek a honlapról letölthető, illetve Onga Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalnál (továbbiakban:
Hivatal) átvehető 2. melléklet szerinti
partneri adatlap felhasználásával a tájékoztatóban meghatározott határidőn
belül észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak
a) papír alapon a Hivatal címére
(3562 Onga, Rózsa utca 18.)
b) elektronikus levélben az onga@
onga.hu e-mail címre történő megküldéssel.
(2) Az előzetes tájékoztatás során a
közzétett hirdetmény
a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az
érintett államigaz gatási szervek részére
bocsátott dokumentációval tájékoztatást
nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról,
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Helyi védettségre a Kóczán
is számíthat (Fotó: T. L.)

az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az
eljárás módjáról és a véleményezés módjáról és annak határidejéről.
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt
c) a postacímet vagy elektronikus
levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.
(3) A véleményezési eljárás során a
közzétett hirdetmény
a) az érintett államigazgatási szervek részére bocsátott dokumentációval,
tárgyalásos és állami főépítészi eljárás
esetén, legalább a tervezet összefoglaló leírását és az elkészült jóváhagyandó
munkarészeket tartalmazó dokumentációval tájékoztatást nyújt az eljárás
tárgyáról, megindításáról, az előzetes
tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás
módjáról és a véleményezés módjáról és
annak határidejéről.
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.
(4) Lakossági fórum összehívására
és lebonyolítására, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum
idejét megelőző 8 nappal korábban Onga
Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet szerint a
helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a
partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket.
A jegyzőkönyv tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét és címét.
(5) Amennyiben nincs lakossági fórum, a lakosság az észrevételeit, javaslatait a hirdetmény közzétételétől számított
8 napon belül teheti meg az (1) bekezdés
szerint megadott papíralapú és elektronikus levélben benyújtott szövegszerű, indoklással ellátott véleményben.
(6) Az eseti partnerek az egyeztetési
eljárásba az (1) bekezdés szerint megadott
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papíralapú és elektronikus levélben benyújtott szövegszerű, indoklással ellátott,
a megadott határidőn belül benyújtott véleménnyel, észrevétellel, javaslattal élhetnek, melyen véleményezési eljárás tárgyát,
a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét, elérhetőségét meg kell jelölni.
4. A javaslatok, vélemények kezelése,
dokumentálása, elfogadásának és nyilvántartásának módja
6. §
(1) Javaslatot, véleményt írásos formában az önkormányzati hivatal titkárságán a tájékoztató megjelenésének első
napjától számítva e rendelet 1. mellékletében meghatározott határidőkön belül
lehet benyújtani.
(2) Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közzétett határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem
tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási
szakaszban egyaránt.
(3) Tárgyalásos eljárásban, az egyeztető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett partnernek az egyeztető
tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben jogszabályon alapuló ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni.
(4) Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a
polgármester a véleményező partnerrel
meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést kezdeményezhet,
amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(5) Azt a partnert, aki a partnerségi
egyeztetés során határidőn belül véleményt nem adott, vagy adott, de a (4)
bekezdés szerinti meghívásos egyeztető
tárgyaláson a meghívás ellenére nem vett
részt, kifogást nem emelő partnernek kell
tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.
(6) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az (1) bekezdésben megjelölt határidő elteltét követően
továbbítja az arculati kézikönyv, településképi rendelet, fejlesztési dokumentum
vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek.
(7) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét
– a tervezési szerződésben megállapított
határidőben - megküldi az önkormányzat részére, a polgármesternek címezve.
(8) A szakmai javaslatok alapján a
főépítész a vélemények, javaslatok elfo2017. aug.-szept.

gadására, el nem fogadás esetén indoklására vonatkozó döntés-tervezetet készít.
7. §
(1) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja
az iratkezelés általános rendje szerint
történik.
(2) A partner a 4.§ (1) bekezdésében
meghatározott előzetes tájékoztatóval
kapcsolatban kifejtheti előzetes javaslatait a településrendezési eszköz készítésével kapcsolatban. Meg kell jelölnie
továbbá az eljárás további szakaszaiban a
részvételi szándékát.
(3) Amennyiben a partner a tájékoztatási szakaszban a 4.§ (1) bekezdésében
meghatározott határidőn belül részvételi
szándékát nem jelzi, az eljárás további
‒ véleményezési ‒ szakaszban nem vesz
részt, kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.
(4) A partner a véleményezési szakaszban a meghatározott határidőn belül
kifejtheti a dokumen-tummal kapcsolatos, indokolással alátámasztott véleményét, észrevételét. A jogszabályon alapuló
véleményénél a jogszabályhelyet meg kell
jelölnie.
(5) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról,
az el nem fogadás indokolásáról – a (6)‒
(7) bekezdésben foglalt kivételekkel ‒ a
képviselő-testület dönt.
(6) Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárásban
történő lefolytatása esetén a beérkezett
partneri vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el
nem fogadás indokolásáról a polgármester dönt.
(7) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és
jelen rendeletben nem szabályozott kérdésben a vonatkozó eljárási szabályok
megtartása mellett a polgármester dönt.
8. §
(1) Jelen rendeletben foglaltak szerint
beérkezett véleményeket, javaslatokat
a főépítész a tárgy és az eljárási szakasz
rögzítésével, a beérkezés sorrendjében
a) a véleményező, javaslattevő neve, továbbá lakhelye, székhelye, vagy telephelye
b) a vélemény beérkezésének időpontja
c) a vélemény javaslat rövid tartalma
rögzítésével nyilvántartásba veszi
és az iratkezelés általános szabályainak
megfelelően az ügyiratban megőrzi.

(2) A főépítész az (1) bekezdés szerinti véleményeket, javaslatokat kiértékeli és
döntés-előkészítő javaslattal él a polgármesternek a vélemények elfogadásáról
vagy elutasításáról, az el nem fogadott
véleményeket indoklással látja el.
(3) A polgármester a beérkezett véleményeket és a döntés-előkészítő javaslatot
a Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésében
meghatározott döntés meghozatala érdekében ismerteti a képviselő-testülettel.
(4) A képviselő-testület döntése alapján a főépítész partnerségi egyeztetést
lezáró, vagy a 7. § (6) bekezdés szerinti
döntést követően a véleményt, javaslatot
elfogadó vagy az indoklással alátámasztott elutasítást tartalmazó képviselő-testületi határozat számát
a) közzéteszi a hivatal hirdetőtábláján;
b) feltölti a honlap külön tárhelyére;
c) elhelyezi az ügyiratban;
d) intézkedik a tervező felé az elfogadott véleményeknek a dokumentációban
történő átvezetéséről;
e) tájékoztatást küld a partnereknek.
5. Az elfogadott koncepció, stratégia,
kézikönyv, településképi rendelet és településfejlesztési eszköz nyilvánosságát
biztosító intézkedések
9. §
(1) A polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján

– gondoskodik az elfogadott koncepció,
stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást
követő 15 napon belüli közzétételéről,
a www.onga.hu honlapon. A honlapon
történő közzététel nem mentesít a Korm.
rendelet 43. és 43/B. §-a szerinti egyéb
közzétételi szabályok teljesítése alól.
(2) Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a
Korm. rendelet 30. § (13) bekezdésben
foglalt szerinti tájékoztatásról a polgármester a főépítész útján gondoskodik.
6. Záró rendelkezések
10. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő
napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően megkezdett eljárásokra, a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelettel összhangban kell
alkalmazni.
Szociális célú tüzelőanyag
Onga Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Javaslat Onga Város Önkormányzata települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz

Az önkormányzat az idén is pályázott
szociális tűzifára (Fotó: Bekus Bettina)

kapcsolódó támogatására pályázat benyújtására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.) Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 3. melléklet 1.9. pont szerinti, a települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatására pályázatot nyújt be.
2.) A képviselő-testület vállalja, hogy
a szociális célú tűzifajuttatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Egyebek
Az ülésen szó volt többek között a temető rendelet módosításáról, a konyha
felújítás közbeszerzésével kapcsolatos
előterjesztésről, a sportegyesület éves
közgyűléséről, a bölcsőde beindulásáról,
a közkutak problémájáról.
- T. L. -

Kedvezményes szennyvízbekötés
a Borsodvíz-nél

Szünetelő villamos energia-szolgáltatás
szeptember 27-én

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Fogyasztók!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a biztonságosabb
villamosenergia ellátás érdekében
2017. szeptember 27-én 07:00 órától 15:00 óráig
hálózatunkon felújítási, karbantartási munkát
végzünk. A munkavégzés időtartalma alatt
Onga jelentős részén szüneteltetni fogjuk
a villamosenergia-szolgáltatást!

A felszín alatti vizek minőségének védelme és
a talajok szennyezőanyag terhelésének csökkentése
céljából a lakossági szennyvíz bekötések ösztönzése
érdekében társaságunk akciót hirdet, melynek keretében a 2017. október 30-áig megvalósított lakossági
szennyvíz bekötések átvételét ingyenesen végzi.
Az akciós időszakon kívül végzett szennyvíz
bekötések átvételi díja viszont továbbra is 8.500 Ft
+ 27 % ÁFA bekötésenként.
Környezetünk megóvása érdekében kérjük Tisztelt Felhasználóinkat, szíveskedjenek minél többen
élni a felajánlott lehetőséggel.

Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves
figyelmüket arra, hogy ha a munkálatokat
a jelzett időpont előtt befejezzük, a hálózatot
előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

- Ficsor Miklós,
Borsodvíz Önkormányzati
Közüzemi Szolgáltató ZRT cégvezető 2017. aug.-szept.

- ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Onga-Gesztely, 2017. szeptember 15. -
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Megújuló út Ócsanálosra
Szeptemberben megkezdődött a már régen felújításra szoruló, leginkább a korábbi árvizek idején megrongálódott Ócsanálos felé vezető út aszfaltozása, felújítása. A következő képek ott készültek.
(Fotó: Bekus Bettina)
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Múzeumok éjszakája képekben
Június 24-én a Darvas Közösségi Ház és Múzeum udvarán több mint 500 ember fordult meg
a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat programjain, mely része volt az Ongai Kulturális Egyesület EFOP-1.3.5-16-2016-00358 projektjének. A következő képek a nagysikerű
programsorozat néhány pillanatát elevenítik fel. (Fotók: Buzás Márta)
- T. L. -

2017. aug.-szept.
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Onga város közbiztonsági helyzetéről
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. §. (4) bekezdésében
foglaltak alapján a rendőrkapitánynak vagy kijelölt helyettesének
évente be kell számolnia az illetékességi területén működő települési önkormányzatok képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
és az azzal kapcsolatos feladatokról. Az idén erre a beszámolóra a
képviselő-testület májusi ülésén került sor. Alább dr. Bogyay Ferenc
rendőr ezredes, kapitányságvezető által jóváhagyott beszámolót tes�szük közzé.
I.
Onga város közbiztonsági helyzetének
értékelése
1. Onga bűnügyi helyzetének bemutatása
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekményeket tekintve Onga városban
a bűncselekmények száma 2016-ban az
előző évi 71-ről 70-re csökkent. A mutatók elemzésénél érdemes több évet
vizsgálni, így látszik igazán, hogy folyamatosan csökken a regisztrált bűncselekmények száma.
1.2. A közterületen elkövetett regisztrált
bűncselekmények számának alakulása az
ENYÜBS adatok alapján
A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2016. évben enyhén nőtt,
a 2015-ös évi 21 esetről 31 esetre.
Meg kell említenem, hogy a 2015.
évi 3 ittas vezetésen tetten ért személyek
száma 11-re emelkedett, mely jelentősen megnövelte a közterületen elkövetett
bűncselekmények számát.
A testi sértések többsége, hasonlóan
a garázdaság elkövetéséhez, jellemzően
nagyobb települési rendezvényeken, illetve szociális jellegű kifizetéseket követően történnek, amikor többen, főként
ittas állapotban a város egyes területein
randalírozó magatartást tanúsítanak,
és egy-egy ilyen alkalom tettlegességbe
fajul, ezzel negatív példát mutatva a település kiskorú lakosságának, akik elfogadottnak tekintik ezen ‒ olykor szülői
‒ magatartást is.
Többször ‒ ezt a példát is látva ‒ a
fiatalok a városban megbotránkoztató
módon viselkednek, amely miatt 2016.
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évben is többször intézkedtünk velük
szemben, fiatal koruk ellenére.
1.3. A regisztrált bűncselekmények 100
ezer lakosra vetített aránya, változása
(bűnügyi fertőzöttség)
Az regisztrált bűncselekmények 100 ezer
lakosra vetített aránya 1496-ról 1469-re
változott.
Ezen számadatok vizsgálata alapján
azt mondhatjuk, hogy a település bűnügyileg nem fertőzött, a lakosság biztonságérzetét jelentős mértékben negatívan
befolyásoló súlyos bűncselekmények
nem történtek, közbiztonsága a településnek jónak mondható.
A bűncselekmények megelőzése érdekében rendszeresen, visszatérően ‒ polgárőrséggel közösen/párhuzamosan ‒ megjelentünk a községben, továbbá fokozott
ellenőrzéseket hajtottunk végre, amelyek
során, a területen lévő személyeket kivétel
nélkül intézkedésünk alá vontuk.
A település átfogóbb ellenőrzésének
érdekében megerősítő erőként több esetben is bevontuk a Készenléti Rendőrség
és a B-A-Z MRFK Mélységi Ellenőrzési
és Közterületi Támogató Osztály állományát is.
1.4. Onga városban a kiemelten kezelt
bűncselekmények számának alakulása
Onga város vonatkozásában a kiemelten
kezelt bűncselekmények száma 2016-ban
az előző évi 49-ről 43-ra csökkent.
Részletezve:
Emberölés, halált okozó testi sértés, embercsempészet, zsarolás, személygépjármű lopás, feltörés; orgazdaság bűncselekmények Onga városban egyetlen egy
esetben sem történtek.
Testi sértés bűncselekménye 2016.
évben 3-ra csökkent a 2015. évi 6 esethez
képest.
2017. aug.-szept.

Rendőrök a Turul futást
segítve (Fotó: T. L.)

Garázdaság bűncselekmény elkövetése tekintetében enyhe csökkenés történt,
míg 2015. évben 9 alkalommal, addig
2016. évben 8 alkalommal került sor eljárás megindítására.
A lopásokat tekintve, az elmúlt évi adatokat vizsgálva elmondhatjuk, hogy míg
2015. évben a lopások száma 28 volt, addig
ez a szám 2016. évben 21-re csökkent.
Kiskorú veszélyeztetése 2015. évi egy
esetről jelentősen emelkedett 2016. évre
11 esetre.
Rongálás 2015. évben négy eset történt, 2016. évre rongálás nem következett be.
Jármű önkényes elvétele 2015. évben
egy esetben történt, 2016. évben nem
fordult elő.
A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény emelkedése mögött a nem elfogadható szülői magatartás húzódik meg,
illetve a szakszolgálatok a rendőrséggel
szorosabban együttműködve több jelzést
adtak, olyan esetekről, amikor a kiskorú
érdekében a szükséges intézkedéseket
meg kellett hozni.
1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények
körén kívüli fontosabb bűncselekmények
értékelése
Onga településen elkövetett kiemelten
kezelt bűncselekmények körén kívül fontosabb bűncselekmény nem történt.
1.6. Helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény
nyomozásával összefüggő-személyes adatot nem tartalmazó nyilvános információk rövid összefoglalása
A helyi közbiztonság szempontjából
kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény 2016. évben Onga településen nem
történt.

2. A bűnüldöző munka értékelése
2.1. A nyomozáseredményességi mutató
alakulása
A Miskolci Rendőrkapitányság vonatkozásában a nyomozáseredményességi mutató az előző évihez viszonyítva 50,3%ról, 51,3%-ra emelkedett.
2.2. A közterületen elkövetett regisztrált
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója
Ezen bűncselekmények tekintetében a
Miskolci Rendőrkapitányság vonatkozásában a nyomozáseredményességi mutató pozitív irányba változott, 66,0%-ról,
70,4%-ra növekedett.
2.3. A helyi szerv eljárásaiban regisztrált,
egyes kiemelten kezelt bűncselekmények
nyomozáseredményességi mutatójának
alakulása
A kiemelten kezelt bűncselekmények
esetén a nyomozáseredményességi mutató a 2015. évhez (39,7%) képest lényegesen nem változott, ami azt jelenti,
hogy 2016. évben is a korábbi évhez hasonlóan, ez a mutató 39,0% felett maradt
(39,1%).
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel
kapcsolatos tapasztalatok
2015-ben összesen 20 esetben folytattunk tulajdon elleni szabálysértési ügyben előkészítő eljárást. Lopás miatt 10,
szándékos rongálás elkövetése miatt 8,
csalás, jogtalan elsajátítás szabálysértés
miatt 1‒1 esetben.
2016-ban összesen 22 esetben folytattunk tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt előkészítő eljárást. Lopás miatt
14 esetben, magánlaksértés szabálysértés
elkövetése miatt 2 valótlan bejelentés miatt 3 esetben, és járművezetés az eltiltás
hatálya alatt szabálysértés elkövetése miatt 3 esetben.
4. A közlekedésbiztonsági helyezet
Onga város közlekedésbiztonsági helyzetét elemezve megállapítható, hogy a
korábbi évekhez képest jelentős változás
nem történt. A településen rendszeres
balesetforrásként jelentkező csomópont
vagy útszakasz nincs. Továbbra is közlekedésbiztonsági veszélyforrást jelent a
településen átmenő gépkocsiforgalom.
Az átmenő-forgalom ellenőrzését, a
sebesség korlátozás túllépését 2016. év-

ben is többször ellenőriztük. Korábban
már említett statisztikai adatokból is
megállapítható hogy sajnos több esetben
indítottunk ittas vezetés miatt eljárást.
Jelzések alapján, a város területén több
alkalommal került sor műszeres sebességmérésre is.
5. Az illegális migráció
A Felsőzsolcai Rendőrőrs beosztottai 2016.
évben is kiemelt feladatként kezelték az
illegális migrációval kapcsolatos feladatokat. A területen átmenő főbb közlekedési
utakon történő ellenőrzések során kiemelt
figyelmet fordítunk az illegális migrációra
utaló jelekre, ilyen jogsértést a tavalyi évben nem tapasztaltunk, a településen erre
utaló információ nem merült fel.
6. Határrendészeti tevékenység.
A Miskolci Rendőrkapitányság határrendészeti feladatokat nem lát el, tekintettel arra, hogy határszakasszal nem
rendelkezik.
El kell azonban mondanunk, hogy
a közvéleményt és az emberek mindennapjait nagymértékben befolyásoló
illegális migrációs helyzet sikeres kezeléséből a Miskolci Rendőrkapitányság
is kivette részét. A rendőrkapitányság
állományából is nagy létszámban voltak
jelen – a csapatszolgálati század kötelékében – a kollégák a migrációs válsághelyzettel érintett megyékben. Ezek a
rendőrök kivétel nélkül közrendvédelmi
szakterületen szolgálatot teljesítő kollégák, akik kivonása az illetékességi területekről egyetlen esetben sem okozták
a települések közbiztonsági és bűnügyi
helyzetének romlását.
Minden esetben kivétel nélkül törekedtünk arra, hogy a rendőri jelenlét biztosított legyen annak érdekében, hogy az
itt élő állampolgárok biztonságérzete ne
csökkenjen.
II.
A Felsőzsolcai Rendőrőrs által a közbiztonság érdekében tett intézkedések
és az azzal kapcsolatos feladatok
1. A közterületi jelenlét
A közterületi szolgálattal szemben támasztott legfontosabb követelmény,
hogy folyamatosan biztosított legyen a
gyors reagálás minden rendőri intézkedést igénylő körülmény esetén, ugyan2017. aug.-szept.

Motoros rendőrök
Ongán (Fotó: T. L.)

akkor fontos, hogy elegendő erő jusson
a megelőző jellegű, hagyományos járőrtevékenységre is.
Az illetékességi területünkön 2016ban is folyamatos közterületi szolgálatot láttunk el, többségében 1 gépkocsizó
járőrpárossal, valamint folyamatos körzeti megbízotti jelenléttel, ez általában
2 szolgálati gépkocsit jelent. Alapvető követelményként fogalmazzuk meg, hogy a
közterületi szolgálatot ellátók érezzenek
felelősséget a működési területért, és
szolgálatuk ellátása során tegyenek meg
mindent a jogsértések megakadályozása,
illetve a már bekövetkezett jogsértések
elkövetőinek eljárás alá vonása érdekében, ugyanakkor intézkedéseik során az
állampolgárokkal szemben indulatoktól
mentes, toleráns, udvarias magatartást
tanúsítsanak.
2016. évre vonatkozóan megállapítható, hogy a közterületi szolgálat, alapvetően megfelelt ezeknek a követelményeknek.
A lakosság biztonságérzetét javító
intézkedések megvalósítása érdekében
minden településen, így Onga városban
is napi szinten jelen vagyunk, melynek
célja a lakosság biztonságérzetének növelése és az állampolgárokat felháborító,
bennük félelmet keltő jogellenes cselekmények megelőzése.
Fontos, hogy az időskorúak sérelmére, főképpen a hajlott koruk miatti szellemi hanyatlásuk kihasználásával, minél
kevesebb bűncselekményt kövessenek
el, azonban az ilyen jellegű jogsértések
visszaszorításában nagy szerepe lehet a
lakosság körében végzett bűnmegelőzési
és információs munkának. Ebben mindenképpen közös munkára, szervezésre
van szükség, itt is meg kell említenem a
településen jól működő polgárőrséget,
áldozatvállalásos munkájukat.
A rendőrőrs illetékességi területén
található települések gazdasági berendezkedése főként a mezőgazdaságra
épül, mely komoly problémát vet fel a
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fa- és terménylopások terén. Az azonban
mindenki számára belátható, hogy ezen
a kiterjedt, változó művelésű területen,
jelentős sikert csak a rendészeti feladatokat ellátó társszervekkel (polgárőrség,
mezőőr, vadőr, erdész) közösen lehet
elérni. A sikeres végrehajtáshoz a gazdákkal és szervezetekkel való folyamatos
egyeztetés, közös feladatvállalás és egymás segítése elengedhetetlen.
2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés
gyakorlata
A Felsőzsolcai Rendőrőrs állománya vezényléses ‒ 12 órás ‒ szolgálati formában
lát el feladatot, előre meghatározott útiránytervek és körzetleírások alapján. A
körzeti megbízottak az őrs illetékességi
területén, de kiemelten saját településeiken teljesítik feladataikat. A településeken naponta biztosított a rendőri jelenlét.
A Készenléti Rendőrség Rendészeti
Igazgatóság Bevetési Főosztály IV. X. Bevetési Osztály munkatársai megyénk egész
területén látnak el szolgálatot. Az esetek
jelentős részében a helyi szervek igényeihez igazodva, de a szabad kapacitás terhére önállóan szervezve is. Az elmúlt két
évben rendszeresen nyújtottak segítséget
a Miskolci Rendőrkapitányság, ezen belül
a Felsőzsolcai Rendőrőrs részére. Munkájuk nagyban hozzájárul a helyi szerv eredményes működéséhez, ami tovább javítja
a lakosság szubjektív biztonságérzetének
fokozására irányuló törekvéseket.
Az intézkedési aktivitást figyelembe
véve megállapítható, hogy az őrs minden mutatója az elmúlt évhez viszonyítva
emelkedett, ami az állomány fegyelmezett és hatékony munkáját tükrözi.
Az elfogások 30,3%-al, szabálysértési
feljelentések 78,7%-al, büntető feljelentések 36,7%-al, helyszíni bírság 131,8%al,
előállítás 104,5%-al, pozitív alkoholszonda 100,0%-al nőtt a 2015. évi adatokhoz
képest.
Az állomány 2016. évben 1228 db
elővezetést hajtott végre, amely 50,4%-os
sikeres elővezetési aránnyal párosult (620
db eredményes elővezetés).
A közigazgatási eljárások száma 40ről 55-re növekedett, ami 137,5%-os
emelkedést jelent.
2016. évben megtartott migrációs
ellenőrzések során külföldi állampolgár
előállítására nem került sor.
Az állomány az intézkedési kultúraváltást megértette, és azt megvalósította.
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3. A rendezvénybiztosítások
A rendezvények zavartalan lebonyolítása, annak szakszerű biztosítása az elmúlt
években és a jövőben is kiemelt feladataink közé tartozik. Célunk, hogy a településen szervezett és az állampolgárok
szórakozását, pihenését, véleménynyilvánítását lehetővé tévő rendezvények,
események valóban az eredeti céljukat
szolgálják, és ne váljanak garázda, vandál
személyek találkozóhelyévé.
Ennek eredményes biztosítása érdekében természetesen elengedhetetlen a
településen működő polgárőrséggel történő együttműködés, hiszen a rendezvénybiztosítások során is nagy szükség
van munkájukra.
4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa és veszélyhelyzettel kapcsolatos
rendőri feladatok
Hasonlóan az előző évhez 2016-ban sem
történt a Felsőzsolcai Rendőrőrs területén olyan rendkívüli esemény, amely ‒ a
település védelme érdekében ‒ rendőri
intézkedést igényelt.
5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése
A Felsőzsolcai Rendőrőrs körzeti megbízotti státuszai 2016-ban történő folyamatos feltöltésére a vezetők a szükséges
intézkedéseket megtették, intézkedtek
a jogszabályi előírásoknak megfelelő jelentkezők pályázatainak elbírásáról.
Onga város megbízott körzeti megbízottja Soltész Dávid r. törzszászlós, aki a
vele szemben támasztott követelmények
teljesítését követően kerülhet majd csak
kinevezésre.
A Felsőzsolcai Rendőrőrs illetékességi
területén szolgálatot ellátó körzeti megbízottak felé az elvárásom, hogy szolgálatteljesítésük alatt tartsanak kapcsolatot
a területükön a lakossággal, a települési
önkormányzatokkal, a társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, a polgárőrséggel,
valamint a területen működő iskolákkal,
az egyházak vezetőivel, a rendészeti feladatokat ellátó személyekkel.
Biztosítsák a településen a rendőri
jelenlétet, valamint lássák el a rendőrség
hatáskörébe tartozó helyi bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazgatási és rendészeti
feladatokat. A körzeti megbízott tisztában van a területén előforduló eseményekkel, kapcsolata naprakész a helyi
szervezetekkel.
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Rendőrök polgárőrökkel Ongaújfaluban,
Turul futás előtt (Fotó: T. L.)

Az ongai körzeti megbízott a helyi
általános iskolában az iskolarendőri feladatokat is ellátja, valamint jó kapcsolatot tart fenn a gyermekjóléti, családsegítő
szolgálat tagjaival, továbbá az előírásoknak megfelelően fogadóórát tart. Jelentős
szerepe van az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megakadályozásában.
6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányságon 2013. február
1-jével alakult meg a Megyei Tevékenység-irányítási Központ (továbbiakban:
TIK). A TIK megalakulásával megszűntek a rendőrkapitányságok ügyeleti szolgálatai.
A Hívásfogadó Központból érkező
adatlapokat ‒ amelyeken az állampolgárok bejelentései kerülnek rögzítésre ‒ a
TIK ügyeletesei fogadják, majd annak
tartalmától függően intézkednek a rendőrjárőr küldésére.
7. Az igazgatásrendészeti tevékenység
Az igazgatásrendészeti tevékenységet a
Miskolci Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya látja el, a rendőrőrsön ilyen jellegű tevékenységet nem
végzünk. A szakterülethez tartoznak a
szabálysértési eljárások lefolytatása, a
fegyver- és engedélyügyi eljárások, valamint a személy- és vagyonőri igazolványok kiadásával összefüggő eljárások.
8. A bűn- és baleset-megelőzés
Fontosnak és elsődleges szempontnak
tartjuk, a terület közbiztonsági és bűnügyi helyzetének teljes mértékű feltérképezését is, hogy még hatékonyabban
tudjunk fellépni a lakosság biztonságérzetét veszélyeztető cselekmények és azok
elkövetői ellen.
Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek és fiatalkorúak mellett, az időskorúak áldozattá válásának megelőzésére.

információikkal és mi is igyekszünk munkájukat megfelelően segíteni, hiszen az
őrs illetékességi területén aktívan dolgozó
egyesületről beszélhetünk esetükben.
A helyi körzeti megbízott és az őrsparancsnok is szinte napi kapcsolatot tart a
polgárőrökkel és vezetőivel, de ugyanez a
jó kapcsolat mondható el a polgármesteri
hivatal és a közintézmények dolgozóival
is, és a területi gyermekjóléti szolgálat
munkatársával is folyamatos az együttműködés.

Az ismertté vált gyermekkorú, illetve
fiatalkorú bűnelkövetőkkel kapcsolatban
minden esetben felvettük a kapcsolatot a
gyermekjóléti szolgálat munkatársával és
kezdeményeztük a szükséges gyermekvédelmi intézkedéseket.
A közúti közlekedési balesetek megelőzésének érdekében együttműködünk
a rendőrkapitányság baleset-megelőzési
szakemberével, amennyiben szükséges
az iskoláskorú gyermekek részére baleset-megelőzési előadások keretében felhívjuk a figyelmet a biztonságos közlekedés szabályaira.
Az iskolai év kezdetén jelen vagyunk
a települések általános iskolái előtt és
környékén, annak érdekében, hogy biztosítsuk az iskolába igyekvő gyermekek
közlekedését és felhívjuk a gépjárművezetők figyelmét arra, hogy ismét fokozottabb gyalogos forgalomra kell számítaniuk az oktatási intézmények környékén.

III.
Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
Összegezve elmondható, hogy a Miskolci Rendőrkapitányságon és ezen belül
a Felsőzsolcai Rendőrőrsön 2016. évben
is a lakosság szubjektív biztonságérzetét szem előtt tartó munkát végeztünk.
Természetesen soha nem dőlhetünk
hátra, hanem képességeinket és erőinket fejlesztve nap, mint nap azon kell
dolgoznunk, hogy az eddig elért eredményeinket tovább javítsuk, hogy az itt

9. Együttműködés
Feltétlenül kiemelném a helyi polgárőrszervezet tevékenységének fontosságát.
Munkánkban nagy segítséget nyújtanak

élő törvénytisztelő állampolgárok nyugodtan engedhessék ki gyermekeiket,
és otthonaikban valóban biztonságban
élhessenek.
Kitűzött feladatok a következő időszakra:
–
minden törvényes lehetőséget kihasználva határozott és szakszerű fellépés
a jogsértéseket elkövető személyekkel
szemben, ezzel a bűncselekmények számának csökkentése, illetve az eredményes nyomozások arányának növelése,
– hatékony szolgálatszervezéssel a közterületi ellenőrzések gyakoriságának
fenntartása, közterületi jelenlétünk
fokozása, illetve továbbra is megfelelő
reagáló-képesség biztosítása,
– közlekedésrendészeti tevékenységünk
erősítése a balesetek megelőzése érdekében és a közlekedési morál javítása
céljából,
– a jó kapcsolat és közös munka fenntartása az önkormányzattal és egyéb helyi
szervekkel,
– a lakossággal, valamint a polgárőrségekkel kapcsolataink további erősítése.
- Bodnár Zsolt
r. alezredes mb. őrsparancsnok -

Miskolci Rendőrkapitányság Felsőzsolca Rendőrőrs
Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények
száma éa a befejezett nyomozások
eredményessége
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
Emberölés
Szándékos befejezett emberölés
Testi sértés
Súlyos testi sértés
Halált okozó testi sértés
Kiskorú veszélyeztetése
Embercsempészés
Garázdaság

Bűncselekmények száma Onga
2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2

6

3

5

2

2

2

12
4

5

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények
(az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés
kábítószerrel - terjesztői magatartások tekintetében,
a 2012. évi C. törvény alapján kábítószerkereskedelem)
Lopás*
Személygépkocsi lopás
Zárt gépjármű-feltörés
Lakásbetörés
Rablás
Rongálás
Orgazdaság
Jármű önkényes elvétele
14 kiemelten kezelt bcs összesen
Közterületen elkövetett bűncselekmény
Összes bűncselekmény
Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra
vetített aránya

Miskolci Rendőrkapitányság Nyomozás-eredményességi mutató (%)
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2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év
0,0
0,0
84,2
76,0
0,0
77,0
0,0
81,2

0,0
0,0
81,8
73,4
0,0
54,5
0,0
80,7

0,0
0,0
88,4
80,7
0,0
50,8
0,0
82,2

0,0
0,0
82,7
77,6
0,0
58,3
0,0
77,5

0,0
0,0
80,7
66,7
0,0
56,3
0,0
81,1

0,0
0,0
78,7
62,7
0,0
64,1
0,0
79,2

0,0
0,0
78,8
62,4
0,0
56,2
0,0
78,3

98,0

70,0

85,7

87,5

57,1

100,0

87,5

33,5
26,9
20,1
28,8
56,5
27,8
89,2
66,7
41,9
56,5
53,1

29,0
33,3
32,1
20,7
57,3
24,4
66,7
46,2
35,8
51,0
49,7

27,2
52,0
29,4
29,7
64,7
27,7
89,5
67,4
35,3
52,3
45,6

25,7
30,0
30,4
11,8
50,0
41,0
76,9
69,2
34,4
56,5
54,8

32,8
22,2
35,8
25,7
69,1
16,4
83,3
36,8
39,7
63,7
49,0

27,1
22,2
36,0
31,2
74,3
23,7
70,6
59,3
39,7
66,0
50,3

27,6
20,0
18,5
23,5
79,6
23,5
50,0
55,2
39,1
70,4
51,3

2
25

49

70

54

1

35

28

21

2

1

6

7

10

6

5

8

4

4

1

5

1

4

47
24

67
27

78
14

71
29

43
10

49
21

5

1
43
31

67

106

99

90

89

71

70

1 383

2 208

2 035

1 853

1 863

1 496

1 469
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Onga 1956-os forrásaiból
A forradalmi események után az első tanácsülési jegyzőkönyv
1957. május 27.

22

szi és határozottan elítéli és követeli
az atom energia békés célokra való
felhasználását.
2. sz. Határozat: a tanács utasítja
a végrehajtóbizottságát, hogy a Népköztársaság Elnöki tanácsának 1957.
évi 1-1 számu határozatának haladéktalan végrehajtásának érdekében
ezen határozat teljes szövegével meg
kell küldeni minden tanácstag Elvtársnak, hogy választó körzetében
azért XX választóival. A határozat
végrehajtásáért felelős vb. elnök Határidő: folyamatosan.
3. sz. Határozat. A vb. titkár a 3.-ik
napirendi pont keretében a vb. javaslatát terjeszti a tanácsülés elé az 1957.
évi községpolitikai fejlesztési járulékot az 1957. évre kivetett általános
jövedelem adó összege után kívánja
megállapítani és az általános jövedelem adó összegének 10%-a erejéig.
Az 1957. évi községfejlesztési járulékot és az 1956. évről 1957. évre átjött
községfejlesztési járulékot a várható
adóprémium dologi részét a község
dolgozóinak egészségügyi igényeinek
kielégítése érdekében épülő orvosi
rendelő és lakás további építkezésre
kívánja felhasználni.
Hozzászólások: Nagy Ferenc tanácstag: A községfejlesztési alapra
szükség van és helyes is, hogy az 1957.
évi jövedelem adó alapján kivetett
községfejlesztési járulék útján kívánja
a vb. kivetni, de javaslom, hogy ne 10
%, hanem helyette csak 7 % legyen.
A tanács az orvosi rendelő és lakást
a községfejlesztési alapból soha nem
fogja tudni felépíteni, mert az nagyobb
beruházási összeget igényel. Hol van
az a pénzösszeg amit az 1956.-os évben az Egészségügyi Minisztérium
ígért, és hol van az az 40.000 Frt amit a
járási Tanács elnöke igért 1956.évben
ígért az orvosi lakás építésére, mivel
azt jutalom képen kapta a község.
2017. aug.-szept.
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Jegyzőkönyv. Készült Ongán 1957.
május hó 27-ik napján a községi tanács rendes havi tanácsülésén.
Jelen vannak: Koleszár András
m.vb. elnök, Csap István mb. vb.
titkár, Volosi József, Nagy Ferenc,
Luterán Bertalanné, Hudák András, Horváth Károly, Dankó Károly,
Szegvári Györgyné, Zombori Sándor,
Révész István, Bazsó Jánosné, Bartus Mihály, Szentesi Gyula, Jónyer
Sándorné, B. Juhász Pál, Réti Ferenc,
Ardai János, tanácstag Elvtársak. Igazoltan távolmaradtak: Kerékgyártó
Imre, Molnár Bertalan, Balogh József,
Dobozi Erzsébet, Papp Lajos, Szabó
Lajos, ifj. Szabó József, Forgács János,
Sallai Ferenc, Forgács Imre tanácstag
Elvtársak. Igazolatlanul távolmaradtak: özv. Tóth Pálné, Bukszár István,
Lizák Ferencné, Juhász Ferenc, Sz.
Nagy József, Mádli János, tanácstag
Elvtársak.
A vb. elnök megállapítja, hogy
tanácsülés határozatképes, azt megnyitja. A tanácsülés elnöke javaslatot
tesz két jegyzőkönyv hitelesítőre.
Ezek után az elnök előterjeszti a
vb. napirendi pont javaslatát. A napirend előtt: a vb. elnöke a lejárt határozatokról beszámolni nem tudott,
mivel az elmúlt hónapban a tanácsülés nem volt megtartva.
Napirend: 1./ Bel és külpolitikai
tájékoztató. Előadó Vb. titkár. 2./A
népköztársaság Elnöki Tanácsának
1957. 1-1 számú határozata a tanácsok munkájáról. Teljes szövegével
való ismertetés. 3./Az 1957. évi községpolitikai fejlesztés.
1/1957. számú határozat: A vb.
titkár az első napirendi pont keretéhez a jelenlegi külpolitikai kérdésekben elitáló a külföldi imperialisták
háborúra való törekvésüket és az
atom háborús célokra való alkalmasságát. Ezt a tanácsülés tudomásul ve-

Zombori Sándor tanácstag: A
hozzászólásában javasolja, hogy
1957. évi községfejlesztési járulékot 7
% kivetés alapján állapítsuk meg. Az
orvosi rendelő és lakás további építéséhez használjuk fel a községfejlesztési alapon lévő és beszedendő pénzösszeget, de az nagyon kevés a vb.
kérje az ígért pénzösszeg kiutalását,
mert mi saját erőnkből és társadalmi
munkával azt felépíteni egyáltalán
nem tudjuk.
Réti Ferenc a múlt évben megkezdett orvosi rendelő és lakás felépítését saját erőből befejezni egyáltalán
nem tudjuk, kérni kell az Egészségügyi Minisztériumtól az ígért állami
támogatást.
Dankó Károly tanácstag: Az orvosi rendelő és lakás további építéséhez
és befejezéséhez feltétlen állami segítséget kell, hogy kérjünk, mert azt
saját erőnkből felépíteni egyáltalán
nem tudjuk.
Volosi József tanácstag: Hozzászólásában javasolja, hogy az 1957.
évi községfejlesztési járulékot az
1957. évi jövedelemadó 7%-ka erejéig állapítsuk meg.

Határozat: A tanácsülés a vb. által előterjesztett községpolitikai fejlesztési tervezetet megtárgyalta és
az alábbiakat rendelje el. A község
közügyi érdekének kielégítése érdekében az 1957. évi községfejlesztési
járulékot az 1957. évre kivetett általános jövedelemadó /ló adó és házadó
nélkül/ állapítsa meg. Az 1957. évi
általános jövedelem adó összegének
7 %-a erejéig kell kivetni. A tanács a
beszedett kivetési járulékot a község
dolgozóinak kielégítése érdekében
épülő orvosi rendelő és lakás további építkezésre kívánja felhasználni.
Ennek érdekében a tanács utasítja a
végrehajtóbizottságát, hogy a múlt
évi községfejlesztési hátralék 19.814
Frt. az 1956. évről készpénzbeni maradvány 1939 Frt. Várható adóprémium dologi része 5.500 Frt.1957.
évi községfejlesztési járulék 28.280
Frt. beszedéséről és az orvosi ren-

delő további építéséhez a felhasználásról gondoskodjon. Gondolkodjon
továbbá 3.000 Frt. értékű társadalmi
munka elvégzéséről, illetve megszervezéséről. Felelős vb. elnök, vb. titkár.
Határidő folyamatosan.
A napirendi pontok megtárgyalása után a tanács javasolja a vb. felé,
hogy vizsgálja felül azon tanácstagok
helyzetét, akik le akarnak mondani
tanácstagi tisztségükről, vagy az ellenforradalom ideje alatt az ellenség
oldalán tevékenykedtek, vagy községből elköltöztek.
Több tárgy nem lévén az elnök az
ülést berekeszti. kmft. A tanácsülés
elnöke Koleszár András vb titkár.
Csap István Hitelesítők: XX
Jelenléti ív. Az 1957. június hó
29. napján tartandó tanácsülés nem
megjelent tanácstagokról. 1. Volosi
József 2. Nagy Ferenc 3. Luterán Bertalanné 4. Hudák András 5. Horváth

Károly 6. Dankó Károly 7. Szegvári
Györgyné 8. Zombori Sándor 9. Révész István 10. Bazsó Jánosné 11. Kerékgyártó Imre 12. Bartus Mihály 13.
özv. Tóth Pálné 14. Jónyer Sándorné
16. Juhász Pál 17. Molnár Bertalan
18. Réti Ferenc 19. Németh Dezsőné
20. Hódi Imre 21. Szücs Dezsőné 22.
Balogh József 23. Bukszár István 24.
Lénárt Ferenc 25. id. Majzik József
26. Lizák Ferencné 27. Juhász Ferenc
28. Ardai János 29 Sz. Nagy József
30. Mádli János 31 Dobozi Erzsébet
32. Papp Lajos 33. Szabó Lajos 34. ifj.
Szabó Ferenc 35. Forgács János 36.
Sallai Ferenc 37. Forgács Imre.
(MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXIII.
902/a. 1. doboz. 1/13. dosszié.)
Megjelent: Takács László (szerk.):
1956-os forradalom és Onga című
könyvben. Onga, 2017.

G Y ÜMÖL C SÖK MAGOZ ÁSA ,
FELDOLGOZÁSA, PÉPESÍTÉSE!
Az Ongai Kulturális Egyesület vállalja gyümölcsök (cseresznye, meggy, barack, szilva,
szeder, málna stb.) magozását, passzírozását,
szőlő bogyózását, előkészítését cefre, lekvár,
aszalvány, szörp, gyümölcslé stb. számára.
Lehetőség van nagyobb tételben gyümölcsök
aszalására, pálinka cefrék készítésére, tárolására is.

Cím:
Darvas Közösségi Ház és Múzeum gyümölcsfeldolgozó udvara – 3562 Onga, Dózsa Gy. u. 24.
Érdeklődni:
E-mail: okeonga@upcmail.hu
Tel.: 70-313-3216
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Városnap helyett Görhe Nap!
ONGAI GÖRHE NAP programtervezet
2017. szeptember 23.
10:00
felvoNulás a Polgármesteri
hivataltól a rendezvénytérig
A nap műsorvezetője:
Abaházi csaba
10:30
GyÜmÖlcsTermékek
iii. ongai versenyének
eredményhirdetése

Talabér lászló, szebényi Dániel,
Gál Péter, borbély Zsolt)
16:30
kocsis klAuDiA
énekel
17:00
crossroAD ZeNekAr
élő koncert

11:00
bemuTATkoZik oNGA
A város intézményeinek, klubjainak, hagyományőrző csoportjainak előadásai, bemutatói

19:00
lorD
élő Nagykoncert

12:00
hivATAlos meGNyiTó
ÜNNePséG
(koncz ferenc Kistérségi vezető és
Dr. madzin Tibor Onga Város
Polgármestere)
Díszpolgári címek átadása

21:30-24:00
retro Disco b. Tóth lászlóval

13:00
folk oN 45 koncert
15:00
ATillA fiAi TársulAT
élő Nagykoncert
(varga miklós, Tóth reni, kalapács József, mr. basary, rudán Joe,
szűcs Antal Gábor, Závoti Zoltán,

21:00
Tűzijáték

Egész Napos Programok:
A GÖNCI BETYÁROK bemutatói
Látványkonyha
„Egy falat görhe kaland”
Profi séfek görhéből készült étel és
italkülönlegességei, (Görhesör), valamint tradicionális étkek
Ingyenes játékok gyermekeknek:
Népi Játszóház
Népi Kosárhinta
Vízen járó Golyók
Légvárak egészen kicsiknek és kicsit
nagyobbaknak
Kirakodóvásár

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
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Tavaly a Bikini zenekar volt
a fő attrakció a városnapon
(Fotó: Bekus Bettina)
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Következő számunk
tartalmából:
• Görhe, azaz a városnapról
• Konyhafelújításról
• Szüreti felvonulásról
• Onga új dvd-romjáról
• Idősek hetéről
• Önkormányzati hírek
• Pályázatok állása
• Az OKE EFOP programjairól
• Adalékok Onga 1956-os
történetéhez
• Iskolai csengőszó

Az Ongai Kékdaru megvásárolható
a következő üzletekben:

– Mini Diszkont, Lévai utca
– Nádas ABC
– 433. sz. COOP bolt, Berzsenyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– Máté Pékség, Berzsenyi út
– Hajas kocsma, Dózsa Gy. út
– Fodrászat, Nádas út
– Dohánybolt, Nádas u. 1.
Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy plusz munkát
vállalva, ingyen terjesztik az Ongai Kékdaru számait.

