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Kékdaru csak az interneten 
 

1999 februárjától havi rendszerességgel jelentettük meg településünk újságját 2017 

decemberéig. Az idén, 2018 januárjában a szerkesztőség úgy döntöttünk, hogy a lap 

nyomtatott verziójának kiadását szüneteltetjük, és a jövőben az Ongai Kékdaru közéleti lap 

csak elektronikus formában, negyedévente jelenik meg.  

 

Döntésünk hátterében több ok is áll, amiből kettőt közzé zeszünk.  

1. Lapunk a kezdetektől 100 Ft/db/hó áron volt megvásárolható. Árat soha nem 

emeltünk, mégis folyamatosan csökkent az árbevétel, így az önkormányzati támogatás 

ellenére is évek óta minden hónapban 30‒40 000 Ft veszteséget kellett elkönyvelnünk. Ezt 

tovább nem voltunk, nem vagyunk képesek finanszírozni. Az áremelésnek ugyanakkor eddig 

és eztán sincs realitása Ongán. 

2. E sorok írója 19 éven át (ingyen és bérmentve) 

vitte a hátán a lapot. Legtöbbször egyedül kellett 

megoldania, hogy a folyóirat újra és újra megjelenjen, hogy 

eljusson a község, majd a nagyközség és a város 

lakosságához, hogy egyetlen egy hónap se maradjon ki 

Kékdaru nélkül. 2018-ra ez a közel 20 év óta tartó energia 

több okból is elfogyott. Tartósan nem sikerült új, fiatal, 

agilis munkatársakat bevonni se a szerkesztői, se az 

újságírói munkába, így a ránk háruló terhet csökkentve a 

negyedévi internetes megjelenés mellett kellett döntenünk.  

Reméljük, kényszerű lépésünk megértésre és 

elfogadásra talál Onga város lakosságának körében. 

Hisszük, hogy ez a döntésünk még sem végleges, és lesz 

módunk újfent változtatni rajta, és fogjuk még lapozni az 

Ongai Kékdaru nyomtatott példányszámait. Ez azonban nem 

az idén fog elkövetkezni! 

- Takács László szerk. - 
 

A kékdaru utolsó nyomtatott 

száma 
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Iskolai csengőszó 

Görgey 100 + 100 

Iskolánk névadója előtt tisztelegve 

elkezdődött a Görgey emlékévek harmadik 

éve.  

 

Iskolai csengőszónk szeretné 

olvasói számára bemutatni intézményünk 

érdeklődésre számot tartó eseményeit.  

Közel húsz esztendeje született meg 

a döntés arról, hogy az általános iskola 

Görgey Artúr tábornok nevét veszi fel. A 

névfelvétel bátorságát jól tükrözi, hogy a 

mai napig harcolni kell Görgey Artúr 

személye és szerepvállalása kapcsán 

felmerülő előítéletekkel szemben. Egyre 

több bizonyíték kerül elő, ami igazolja 

névadónk bátor kiállását, józan 

ítélőképességét. Hosszú élete alatt mutatott 

emberi nagysága valóban példaképpé tette 

őt. Iskolánk minden tanulója, nevelője és 

dolgozója büszkeséggel érzi magáénak 

Görgey Artúr nemes hagyatékát.  

Születésének kétszázadik 

évfordulója kapcsán ünnepélyes keretek 

között kiállítás nyílt meg iskolánk felső 

tagozatán. A kiállítás gyermek munkái 

betekintést nyújtanak Görgey Artúr 

életének legizgalmasabb pillanataiba. A 

kiállítás legnépszerűbb darabja egy 

társasjáték, amely játékos formában teremt 

lehetőséget a tábornok életével való 

pontosabb megismerkedésre. Az emlékév 

további eseményeivel kapcsolatban 

folyamatosan informáljuk olvasóinkat. 

Iskolarádiónk segítségével minden 

tanulónk részese lehetett a magyar kultúra 

napja eseményeinek. Nemzeti himnuszunk 

születésével kapcsolatos események 

elevenedtek meg tanulóink 

tolmácsolásában. A ma használatos 

irodalmi nyelv szépségei szeretnénk, ha a 

mindennapok részévé válhatnának. 

Poroszkainé Uszín Márta igazgatóhelyettes 

rendezte rövid program szép példát 

mutatott erre. 

Intézményünk tanfelügyeleti 

ellenőrzésen esett át február elején. Az 

Oktatási Hivatal tanfelügyelői alaposan 

áttekintették iskolánk működését. 

megállapításaik egyértelműen támasztják 

alá az iskolában folyó pedagógiai munka 

magas minőségét. A vizsgálatok részét 

képezték azok az interjúk, amelyek a 

nevelőtestület tagjaival, és a szülők 

képviselővel folytattak le. Az iskola 

vezetése nevében erről a helyről is 

szeretném megköszönni az érintettek 

nagyon aktív, együttműködő és bátor 

kiállását.  

Újabb izgalmas kísérletekkel 

folytatódott a Földes labor program. 

Tanulóink fizika, kémia és 

természetismeret foglalkozásokon vesznek 

részt a Földes Ferenc Gimnázium 

laboratóriumában. A két intézmény közötti 

gyümölcsöző együttműködés szép 

eredménye, hogy tanulóink remekül 

felszerelt laborokban bővíthetik 

ismereteiket. A program vezetője 

Molitorisz Zoltán tanár úr bízik abban, 

hogy a jövőben még több alkalommal 

juthatunk hasonló lehetőségekhez.  

A télűző farsangok hagyományosan 

három alkalommal kerültek 

megrendezésre. A résztvevők hatalmas 

száma miatt először a felső tagozatosok, 

majd két délutánra osztva az alsó 

tagozatosok. A felső tagozatos farsangi 

mulattság központi témája a film világa, a 

média szerepe napjainkban. A mellékelt 

fotók jól bizonyítják a téma aktualitását és 

természetesen a felkészítő osztályfőnökök 

kreativitását. Az alsó tagozat csoportos 

jelmezesei a természet világát és az 

utazások izgalmas perceit varázsolták 

elénk. A megjelenített produkciók magas 

színvonalát dicsérik a rekord számú nézői 

szám. 

 

Alapítványi hírek 

Startjához közeledik alapítványunk 

történetének legnagyobb volumenű 

pályázati programja. A Menő menzák 

pályázat felkészülési időszakában 

megtörtént a tanulók előzetes felmérése. 

Az egészséges életmódra fókuszáló 
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program jelentős mértékben javíthatja 

tanulóink ismereteit az egészséges 

táplálkozással és az egészséges 

életvezetéssel kapcsolatban. Látványos 

fejlődés várható az intézmény 

felszereltségével kapcsolatos beszerzések 

kapcsán is. 

Az ONGAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT 

ALAPÍTVÁNY március 10-én rendezte 

meg hagyományos jótékonysági bálját. 

Kérünk mindenkit, aki csak teheti, hogy 

támogatásával segítse az alapítvány 

áldozatos munkáját. A bál szlogenje 

szerint: valósítsuk meg közösen álmainkat! 

 

Március 14-én a délutáni órákban került 

sor intézményünk főszereplésével a 

márciusi ifjak előtti tisztelgésre. Ünnepi 

műsorunkat a városi művelődési házban 

tartjuk, amit koszorúzás követ. Minden 

érdeklődőt szeretettel várunk. 

- Kovács György igazgató -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. b rendőrei a farsangon (Fotó: T. L.) 

 

 

 

Télűző tánc (Fotó: B. Á.) 

Elsősök a farsangon (Fotó: T. L.) 

Báli tánc (Fotó: T. L.) 

Alapítványi bálon (Fotó: T. L.) 

 
Negyedikesek keringője a farsangon 

(Fotó: T. L.) 
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Az Ongai Kulturális Egyesület 2017. évi 

tevékenységéről 
 

Pálinkaverseny és pálinkakultúra 
 

Az Ongai Kulturális Egyesület által rendezett Quintessence Competicion, korábbi 

nevén Ongai Pálinkaverseny, az elmúlt években nem csak Magyarország, de egész Közép-

Európa legnagyobb pálinkaversenyévé nőtte ki magát. A 2016. évi Quintessence (VII.) 

Pálinkaversenyre rekordszámú nevezés érkezett. Magyarországon, de egész Kárpát-

medencében eddig még soha egyetlen egy pálinka és párlat megmérettetésre sem neveztek 

1132 mintával. Ezt a számot 2017-ben sikerült felülmúlni 1318 mintával, 433 kereskedelmi 

tétellel, ami abszolút rekord hazánk történetében. Az Ongai Kulturális Egyesület által 

szervezett idei, Quintessence (IX.) Pálinka- és Párlatversenyre ismét rekordszámú nevezés 

érkezett. A tavalyi 1318 mintaszám után az idén több mint 1700 minta érkezett 

Magyarországon kívül Romániából, Szerbiából és Bulgáriából. Az 1755 nevezett tételből 

végül 1739 pálinka és párlat került a szakértő zsűri elé. 

Évek óta rendszeresen, egyre nagyobb számban érkeznek a megmérettetésre külhoni 

nevezések is. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy Szlovákia, Románia mellett 

Lengyelországból és Ausztriából is érkezett minta a versenyre. A szervezők számára külön 

büszkeség és megtiszteltetés, hogy 2015-ben először átlépve Európa határait, Kínából is 

neveztek párlatokat. 2017-ben ismét érkezet párlat Kínából, sőt Ukrajnából, Szlovákiából, 

Romániából, Lengyelországból, Németországból és Törökországból. A zsűri is nemzetközi. A 

26 fős nemzetközi bíráló csapat tagjai két országból, Magyarországon kívül Romániából 

érkeztek. A Quintessence Pálinkaverseny díjazottjaként szerepelni rangot és szakmai 

elismerését jelent nem csak Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medencében. 

A 2017-es rendezvény fővédnöke ismét Dr. Kövér László, a magyar országgyűlés 

elnöke volt, aki most nem tudott személyesen jelen lenni, helyette Tuzson Bence, a 

Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára nyitotta meg 

a gálát. 

. 
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A zsűri döntése alapján arany oklevelet kapott 195 (14,7%), ezüst oklevelet 349 

(26,5%), míg bronz oklevelet 400 (30,3%) pálinka és párlat. A kereskedelemben kapható 

minták közül 33 champion, azaz nagyaranyérem került kiosztásra, míg a magán- és 

bérfőzetőknél 31 kategória győztes minta volt. Az 1318 nevezett és lebírált mintából 433 volt 

a kereskedelmi tételek száma, 552 a bérfőzők és 333 a magánfőzők által előállított pálinka és 

párlat. 

A nagyaranyérmes, champion pálinkák közül a társadalmi zsűri tagjai január 20-án 

18.00 órától, Lillafüreden, a Palotaszállóban választották ki a közönségdíjas pálinkát. Ezt 

követően január 20-án a kereskedelmi, míg január 21-én a magán és bérfőzetett tételek 

ünnepélyes eredményhirdetésére került sor Lillafüreden, a Palotaszállóban, ahol kiderült kik 

voltak a legjobbak, és melyik főzde és pálinka lett az 1318 minta abszolút legjobbja. A 

rendezvényt mindkét nap gála és pálinkabál zárta. 

 

 
 

A Quintessence (korábbi ongai) Pálinkaversenyek összesített főbb mutatói  

 

Összesített adatok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

nevezett minta száma 41 168 346 785 1030 1021 1132 1318 1739 

     ebből kereskedelmi tétel 0 33 42 89 254 309 266 433 413 

     ebből bérfőző 41 123 286 664 676 603 664 552 641 

     ebből magánfőző 0 12 18 32 100 109 202 333 685 

nevezők száma 30 78 111 264 332 257 306 264 311 

nevezett minták különböző 

településről való nevezéseinek 

száma 1 29 69 99 126 116 142 151 162 

nevezett minták különböző 

főzdéinek száma 18 35 42 65 112 94 118 89 89 
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Pálinka tréningek 
 

Mind tavasszal, mind ősszel pálinka érzékszervi bírálati tréningeket szerveztünk. A 

tréningsorozat célja, hogy a pálinkafőzésben érdekeltek, potenciális pálinkabíráló jelöltek, a 

minőségi pálinkát fogyasztók és készítők olyan gyakorlati és elméleti ismereteket kapjanak a 

pálinkák, a gyümölcs- és borpárlatok érzékszervi minősítéséről, fajtajellegéről, a cefrézés és a 

pálinkafőzetés minőségjavító lehetőségeiről, a pálinkák szakszerű bírálatáról, a bírálati 

rendszerekről, melyet a gyakorlatban hasznosítani tudnak, ismereteik elmélyülhetnek, 

érzékszervi bírálatuk finomodhat. 
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A képzések végén sikeres vizsga után a legjobbak bekerültek a Quintessence 

Pálinkaverseny bővebb zsűri keretébe, akik közül kerülnek kiválogatásra a mindenkori 

verseny bírálói.  

 

Új könyv a „pálinka világában” Ongáról 
 

A Quintessence Pálinkaversenyekhez is köthető Quintessence - 2017 A Pálinka Világa 

című könyv december 9-én jelent meg, mely most is a jelen-múlt-jövő hármas egységben 

dolgozza fel nem csak a szakma, de a nagyközönség érdeklődésre is számot tartó pálinkás 

tanulmányokat. A könyv átadójára az esős időjárás miatt nem a tervezett adventi termelői 

piacon, hanem az általános iskola média termében került sor. 

A Quintessence Pálinkás Könyvek második kötete ‒ hasonlóan a 2016-ban megjelent 

első kötethez ‒ szorosan kapcsolódik az adott év pálinkaversenyéhez, de túl is mutat azon. E 

könyv is három fejezetre tagolódik: I. Gyökerek ‒ múlt, II. Értékek – jelen, III. Lehetőségek – 

jövő.  

A Gyökerek ‒ múlt fejezetben olyan regeszták olvashatók, melyek kiegészítik, 

árnyalják és pontosítják a pálinka kultúrtörténetével kapcsolatos eddigi ismereteinket. 

Hisszük, hogy ez a sokszínűség nem gyengíti, hanem erősíti munkánkat. Megtudhatjuk, hogy 

mi volt a klipara, a slivovicza, a vatyka vagy épp a baklya, de értesülünk belőle a korábbi 

századok legjellemzőbb pálinka fajtáiról, azok főzési sajátosságairól, hogy miként lehetett egy 

diófalevéllel meghatározni a lepárlás végét, vagy hogy miért követelte a reformkorban 

Wesselényi Miklós a gabonából való pálinkafőzés betiltását. 

Az Értékek – jelen fejezetben a 2017. 

évi Quintessence Pálinkaverseny azon 82 darab 

aranyérmes kereskedelmi tételét mutatják be 

magyar és angol nyelven, melyek a 

pálinkabarát fogyasztók számára 

hozzáférhetőek, illetve a jelen értékeit 

kiemelkedően megtestesítik és reprezentálják. 

Összesen 82 tétel kapta meg a szakértő, de 

szigorú zsűri tagoktól, bírálóktól az aranyérmet. 

Ezen termékek a fogyasztók számára is 

elérhetők. Aki ezeket választja, emeli le a 

polcról és bontja meg az üveget, az tökéletesen 

biztos lehet abban, hogy nem lő mellé. Olyan 

pálinkákat, párlatokat fog megkóstolni, 

amelyek mind illatban és ízben harmonikusak, 

elegánsak, komplexek, letisztultak és utolérhetetlenek. Aromáik, kifejezőkészségük, fajta 

sajátosságuk messze az átlag fölé emeli mindegyiket. Igazán kiemelkedőek, emlékezetesek, 

ízlelésük és illatolásuk semmihez sem hasonlító gasztronómiai élményt nyújt a kulturált 

pálinkabarát fogyasztónak. Szárazpróbájuk is emlékezetes. Egyszóval csúcskategóriás 

termékek, melyek egyike másikja igazi ínyenceknek való kuriózum. A termékleírásokat az 

adott verseny-értékeléseket összegezve, kiegészítve Takács László készítette. Az angol 

fordítás Ujházy Rita munkáját dicséri. 

A Lehetőségek – jövő fejezet a szűkebb pálinkás szakmának, de a szélesebb 

közönségnek is konkrét szakmai ismereteket szeretne nyújtani, hogy a pálinkáik még jobbak 

legyenek, az olvasók, a pálinkát készítők szakmai ismeretei bővüljenek. Ez alkalommal a 

Vilmoskörte és a Szomolyai Feketecseresznye pálinkakészítés során lehetséges tudatosabb 
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felhasználásáról tájékozódhatnak a tisztelt olvasók, amit konkrét kutatási-vizsgálati 

eredményekkel támaszt alá a szerző Krausz Frigyes, a Márton Pálinkafőzde pálinkamestere. 

 

A fejezet másik 

tanulmánya egy sorozat első 

fejezete, amely az almatermésű 

gyümölcsökből készített 

pálinkák legalapvetőbb 

fajtasajátosságait veszi számba, 

kitérve a versenyeken 

legtöbbször nevezett fajtatiszta 

pálinkák egyedi jellemzőire is. 

Bátor és egyedülálló 

vállalkozás ez, hiszen az utóbbi 

években megsokszorozódott, 

ugrásszerűen megnőtt a fajta 

tiszta gyümölcspálinkák és az 

egzotikus gyümölcsökből 

készült párlatok száma. Ezek fajta jellegéről, jellemző karakteréről pedig alig vagy egyáltalán 

nem ejtenek szót a közkézen forgó szakmai kiadványok és könyvek.  

Mind a pálinkakészítőknek, mind a fogyasztóknak alapvető érdeke, hogy ismerjék az 

általuk előállított vagy fogyasztandó pálinka/párlat egyes fajtáinak általánosan elvárt 

sajátosságait, jellemzőit. Ezzel kapcsolatosan számos ‒ nem mindig ellenőrzött ‒ információ 

kering az interneten, és a nyomtatásban megjelent szakkönyvek némelyike is inkább 

kevesebb, mint több figyelmet szentelt a kérdésnek. Ezek legtöbbször megragadtak bizonyos 

gyümölcsfajtákból készített pálinkák általános jellemzésénél. Az almatermésű és a csonthéjas 

gyümölcsök jellegéről viszonylag részletesebben írnak, de például a vadon termő vagy a 

bogyósgyümölcsökből készült pálinkák egyedi sajátosságaira legtöbbször egyáltalán nem 

térnek ki, vagy csak egy-egy szóval ismertetik azt.   

A Quintessence Pálinkaverseny bíráló/értékelő felkészítő tréningjei évek óta egyre 

nagyobb hangsúlyt fektetnek a zsűritagok ez irányú továbbképzésére, felkészítésére, de ez 

csak a pálinkás szakma legszűkebb rétegére terjedt ki. E területen sem a kereskedelmi főzdék 

jelentős része, sem a bér- és magánfőzők többsége nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel. 

Ebből adódóan a pálinkabarát fogyasztók információi is hiányosak. E tanulmány írói, 

Hegedűs Mónika és Takács László ezen a ‒ pálinka, mint az egyik legismertebb 

hungaricumunk szempontjából nézve ‒ kedvezőtlen állapoton szeretnének változtatni, 

javítani. 

E hármas egységben a gasztrovilág megszállott ínyenceitől kezdve, a pálinka 

előállításával foglalkozó szakembereken át, egészen e nevezetes hungarikumunk 

kultúrtörténete iránt érdeklődő olvasóig és az egyszerű pálinka fogyasztóig mindenki talál a 

maga számára érdekes, eddig nem ismert epizódokat, útmutatókat vagy épp tanácsokat. Olyan 

szakmai ismereteket, ami továbbgondolásra érdemes, ami pozitívan befolyásolja a pálinkáról 

alkotott összképet határon innen és túl, ami elősegíti a minőségi pálinkakészítés és fogyasztás 

felnőttkorba lépését, magasabb szintre emeli, pozitívan befolyásolja a pálinkák kulturált és 

értő fogyasztói attitűdjét. 

A Függelékben a Quintessence (VIII.) Pálinka- és Párlatverseny – 2017 adatait és 

eredményét tették közre. A fotók a Miskolc – Lillafüred Palotaszállójában idén januárban 

megrendezésre kerülő díjkiosztó gálán készültek. 
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A tavaly megfogalmazott célunk most is áll: „Változatos és sokszínű a magyar pálinka 

világa. Egy igazi útvesztő, melyben felelevenedő illatokkal, aromákkal, ízekkel, hozott vagy 

szerzett kulináris emlékekkel, benyomásokkal, jó vagy rossz úton haladva próbál eligazodni a 

magyar és a külföldi pálinkabarát. Nemzeti italunkhoz legendák és tévhitek egyaránt 

kötődnek, melyek alapvetően befolyásolják a pálinka ‒ mint az egyik legismertebb 

hungaricumunk ‒ jelenét és jövőjét. E könyvet mankónak szánjuk, melyet felemelve 

könnyebben tudunk eligazodni ebben a sokszínű és izgalmas útvesztőben.” 

Hisszük, hogy a „Quintessence Pálinkás Könyvek” hozzá járulnak a pálinkakultúra 

sokirányú fejlődéséhez, és a jövőben is lesz módunk megújulva, tematizálva és bővítve 

megjelentetni azt. 

Szeretném ezúton is köszönetemet kifejezni mindazok felé, akik segítették munkánkat, 

illetve a kötet megjelenését anyagilag támogatták. Külön köszönöm a szerzőtársak és a 

szakmai lektorok, Dr. Tóth Magdolna, Lovassy György és Vértes Tibor támogatását, szakmai 

segítségét, bizalmát és megértését.  

A könyv országos terjesztésben, mind a Libri, mind a Líra, de más nagyobb 

könyvesboltokban is kapható, öregbítve ezzel Onga hírnevét is, jelezve, hogy az elfeledett 

végeken is lehet olyat alkotni, mely határon innen és túl, számíthat országos, sőt nemzetközi 

érdeklődésre. 

 

Muzeális tevékenység, kulturális örökség védelme 

 

Folyamatosan gyűjtöttük az 

Ongához kötődő tárgyi és írásos 

emlékeket, illetve a pálinka 

kultúrához köthető muzeális 

anyagokat, azokat beleltáraztuk, a 

honismereti anyagokat digitalizáltuk. 

Folytattuk Onga helytörténeti 

kutatását. Bővítettük az 

aprónyomtatványok tárát, ahol a 

városhoz kötődő meghívók, plakátok, 

szórólapokat őrizzük meg az 

utókornak. Az általános iskolások 

számára múzeumpedagógiai órákat 

szerveztünk. A múzeumban számos 

külföldi vendéget, civil szervezetet is vendégül láttunk, ahol esküvői fotózásokra, 

vendégváróra, bemutatókra is sor került. 

Az egyesület az önkormányzattal közösen tavaly folytatta a munkákat a Darvas 

Közösségi Ház és Múzeum területén is. Az udvaron a gyümölcsfeldolgozó központ két 

hűthető erjesztő tartállyal gazdagodott. Folytatódtak a Darvas Közösségi Ház és Múzeum 

munkálatai. A helyi termelői piacnak is helyet adó közösségi tér tavaszi takarítása mellett 

kiemelkedik az udvar további betonozása, a metszések során nyert fagallyak, fanyesedékek 

feldolgozása, alkalmassá tétele az aszalások során a kemence fűtésére. Az április képviselő-

testületi ülésen a képviselők döntöttek a Dózsa Gy. utca 22. és 24. számú múzeumi ingatlan 

telekegyesítéséről. 
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1956-os projekt 

 

Elkészítettük és megjelentettük Onga 1956-os történetét bemutató forrásgyűjteményt. 

A település 1956-os fotóiból kiállításokat szerveztünk, és egy egész komplex projekttel 

(folyamatos újságcikkek a helyi újságban, vetélkedő stb.), emlékeztünk meg 1956-ra. 

 

 
 

 
 

Gyümölcsbank és tankert projekt 

 

Az Ongai Kulturális Egyesület a 2014-ben kezdett tankert projektjét folytatta. Az 

önkormányzattól bérbevett 6 különböző területből mára 5 földterületen beállt, közel 400 



 

2018. I. negyedév 

 

11 

gyümölcsfa várja termőre fordulását. Önerőből két új területet vásároltunk hozzá a 

Szőlőhegyen, ebből az egyiket az év folyamán jórészt kitisztítottuk, és az ősszel a fele részét 

beültettük Madárberkenyével. A Berzsenyi utcai tankert kerítése a tavasz folyamán elkészült. 

 

Fásítás 

 

Az 

év folyamán 

az egyesület 

pótolta a 

hiányzó 

gyümölcsfákat a tankertekben, illetve a település parkjaiban és a Darvas Közösségi Ház és 

Múzeum udvarán. 

 

Termelői piac 

 

Negyedévi rendszerességgel termelői piacot működtetünk a Darvas Közösségi Ház és 

Múzeum udvarán. A rendezvényhez mindenkor kulturális és gyerek programok kapcsolódnak. 

Külön megtartottuk júniusban a Múzeumok éjszakája helyi rendezvényét több száz 

érdeklődővel. 

 

 
 

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában” 
 

Az Ongai Kulturális Egyesület sikeresen pályázott a „Társadalmi szerepvállalás 

erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában” című pályázatával, ami az EFOP- 

1.3.5-16-2016-00358 azonosító számú, 3 éves projekt részeként kerül megvalósításra. A 
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projekt április 11-én úgynevezett toborzóval indult, majd „A vidék kincsei” alcímmel a 

generációk közötti együttműködés, kapcsolattartást szem előtt tartva a helyi termelői piacon 

ismerkedhettek meg kicsik és nagyok a projekt alap elképzeléseivel. Április 22-én és május 

27-én is termelői piacot tartottunk a Darvas Közösségi Ház és Múzeum udvarán. Majd június 

24-én, a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat részeként került megrendezésre a MintHa 

zenekar fellépésével egyetemben. 

 

 
 

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 program keretében a közösségi aktivitást erősítő tevékenységek 

keretein belül többnapos képzések, kirándulások (Budapest, Nyíregyháza, Vértes környéke), 

szakmai fórumok, és az egri tábor is megvalósult.  

 

 
 

Az öt napos egri 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. 

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.  
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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. Újszerű kezdeményezésként közösségépítő (gyümölcs és pálinkaismereti) vetélkedőt 

is hirdetünk 2‒3 fős csapatok számára, de a Harley-Davidson motorokkal is találkozhattak a 

hozzánk ellátogatók, míg a legkisebbek ugráló várakban élhették ki játékos kedvüket. A 

kemencés ételek és a Quintessence díjnyertes pálinkák mellé jó zene is dukált, melyről a 

MintHa zenekar és a M. Show Drum szinkrondob csoport gondoskodott. 

 

 
 

A projekt célja a vidéki élet évszázados hagyományaira építve egy olyan 

értékközpontú és közösségépítő programsorozat megvalósítása, mely szeretné a mára már 

elfeledett önellátás szemléletét Ongán és tágabb környezetében terjeszteni és művelni, 

előtérbe helyezve a gasztronómia-vidék-közösségépítés hármasának gyakorlatban 

érvényesíthető, szimbiózisban élő jelenlétét. 

További célunk, hogy a hagyomány 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 ismeretanyag átadása 

társul – szeretnénk a projektben résztvevőket a vidék legalapvetőbb élelmiszereinek (pl. 

húsok, gyümölcsök, sajtok, mézek stb.) házi és közösségi feldolgozásán keresztül egészen 

annak hasznosítási lehetőségéig igazi közösséggé kovácsolni. 

A környező települések lakossága (közte a 10 km-re lévő Miskolccal), a projekt révén 

a gasztronómiához kapcsolódóan olyan kézzelfogható tapasztalatokat vehetnek át, amivel 

pénzt, időt takaríthatnak meg, illetve pozitív példát látva serkentőleg elkezdhetik a maguk 

közösségépítő munkájukat előbb a kis családjukban, majd lakóhelyükön. 
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Szeptember 23-án került sor az Ongai Kulturális Egyesület és Onga Város 

Önkormányzata által újfent, immár 

harmadszor meghirdetett a 

gyümölcstermékek helyi versenyének 

díjátadójára. A verseny meghirdetésének 

köre: Onga város, illetve a környező 

települések lakossága volt. A következő 

nevezési kategóriában várták a szervezők a 

mintákat: szörpök, lekvárok, aszalványok, 

befőttek és egyéb gyümölcs termékek. 

Nevezési minta fajtánként egy-egy üveg, 

illetve a leadott minta mennyisége alkalmas 

kellett, hogy legyen a zsűrizésre, és díjazás 

esetén a Városnap sporttelepén, a filagória 

alatti kóstolásra. Nevezési díj nem volt. 

A mintákat szakavatott többtagú zsűri bírálta el 2017. szeptember 20-án, melynek 

tagjai: Zsoldos Jánosné, Kerékjártó Pálné és Jónyer Gergő, akik mind kötődtek vagy kötődnek 

a helyi konyhához. 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre szeptember 23-án délelőtt került sor a sporttelepen. 

A megérdemelt okleveleket és ajándékcsomagokat Dr. Madzin Tibor polgármester, Farkas 

Lászlóné jegyző és Takács László, az Ongai Kultrális Egyesület elnöke adta át. A rendezvényt 

kísérő programok színesítették, ahol a benevezett termékeket bárki megkóstolhatta. A 

közönségdíjat Zilay Janka + Dózsa Barbara „Nyári álom” Gyömbéres sárgadinnye lekvárja 

kapta.  

A projekt I. éve decemberben újabb termelői piaccal zárult. 

 

Egyéb tevékenységek 

 

Továbbra is minden hónapban megjelentettük az OKE helyi közéleti folyóiratát, az 

Ongai Kékdarut és annak internetes változatát. 

A helyi közéleti eseményeket képileg továbbra is archiváltuk (fotók, videofelvételek). 

Technikai eszközeinkkel segítséget nyújtottunk az általános iskolában folyó médiaoktatáshoz. 

Egyesületünk segítette a helyi és regionális kulturális, közéleti rendezvények és események 

lebonyolítását, megrendezését (közmeghallgatás, 

kulturális napok, kiszehajtás, iskolai 

rendezvények és ünnepségek stb.). 

Egyesületünk lehetőségein belül – jórészt 

könyvekkel, kiadványokkal, naptárakkal, 

pálinkával – támogatta a város intézményeit, 

szervezeteit, rendezvényeit és báljait. 

Az Ongáról készült új könyveket, 

kiadványokat, az Ongai Kékdaru minden egyes 

lapszámait eljuttattuk minden fontosabb megyei 

közintézményhez, önkormányzathoz, a 
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szomszédos településekhez. Azok helyi elérhetőségét biztosítjuk az ongai boltok, üzletek 

segítségével. 

Az egyesület munkáját sokban segítette az a sikeres pályázat, melynek révén a IV. 

kulturális közfoglalkoztatás keretében 1 érettségizettnek tudtunk munkát biztosítani az 

egyesületnél. Ugyancsak értékteremtő és nélkülözhetetlen munkát végeztek az 

önkormányzattól az egyesület részére biztosított közcélú munkások, akiket a település számos 

területén tudtunk sikeresen alkalmazni (Fák kivágása, gallyazás, történelmi emlékpark fáinak 

metszése, kopjafa átfestése, iskolai tető készítése, aszalókemence működtetése, fák gyűjtése 

az aszaláshoz, gyümölcsfeldolgozás, Ongán felvett video anyag digitalizálása stb.).  

 

- T. L. OKE elnök –  

20 éves az Ongai Polgárőr Egyesület 

2018. február 7-én került sor a helyi Polgárőr Egyesület tisztújító közgyűlésére, majd ezt 

követően az ünnepi taggyűlésre. 

 

A közgyűlés során Zsoldos János elnök úr ismertette az elmúlt évben történt 

eseményeket, változásokat, aktuális szolgálatokat, majd a közgyűlés megválasztotta az új 

tisztségviselőket. A döntés értelmében a régi-új elnök Zsoldos János, alelnök Dr. Madzin 

Tibor János, gazdasági titkár Karabinszky Géza, felügyelő bizottsági elnök Jónyer Lajosné, a 

fegyelmi bizottság elnöke pedig Siska Zsolt lett. 

Az est második részében ‒ az ünnepi taggyűlés 

keretében ‒ került sor az emléklapok, ajándéktárgyak 

átadására. Onga Város Önkormányzatának támogatása 

segítségével több polgárőr társunk ajándéktárgyakat 

vehetett át, valamint a Megyei Polgárőr Szövetség is 

emléklapokkal jutalmazta a 20, 15, illetve a 10 éve 

szolgálatot teljesítő tagtársainkat.  

A taggyűlésre készültünk fényképek kiállításával, 

valamint Hideg Lajos tiszteletbeli elnök úr nagyon érdekes 

visszaemlékezéseit is meghallgathattuk a kezdeti időkről. 

Külön öröm volt számunkra, hogy a felsőzsolcai rendőrőrs 

vezetősége is képviseltette magát rendezvényünkön, ezáltal 

is szorosabbra fűzve az eddigi munkakapcsolatot. 

A hivatalos rész után egy 

szerény vendéglátás keretében 

kötetlen beszélgetésekre, a múlt 

felidézésére, a jövő 

célkitűzéseinek átgondolására 

került sor. 

 

- Bihari Ádám, Ongai Polgárőr 

Egyesület –  

 

 

 

 

Fotókiállítás megtekintése 

(Fotó: B. Á.) 

A közgyűlés megnyitása (Fotó: B. Á.) 
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Jutalmazás (Fotó: B. Á.) 

 

 
Tortafelvágás (Fotó: B. Á.) 
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Nosztalgiavonat Ongán 
 

2018. április 14-én nosztalgia motorkocsi közlekedett a budapesti Vasúttörténeti Park‒

Miskolc‒Hidasnémeti‒Kassa útvonalon, amely településünkön is áthaladt. 

 

Az Árpád motorkocsi célállomása az e napon megrendezett kassai mozdonyparádé volt, 

amelyre szállította az érdeklődőket. A jármű 

pontos típusa Aamot gyorssínautóbusz, 1934-ben 

épült a Ganz gyárban. Összesen hét darab készült 

belőlük, végig első osztályú szakasszal 

rendelkeztek, fénykorukban a Budapest‒Bécs 

távolságot - egy megállással - három óra alatt 

tették meg. 

Jelenleg egy darab üzemel nosztalgiaforgalomban, 

korhűen felújítva 1987-ben mutatkozott be, azóta 

számos vasutasnapon, különvonaton lehetett 

találkozni vele. 

- Bihari Ádám - 

 

BÁRSONYOS PILLANATOK 

 
„Sok kis ember, sok kis helyen, miközben sok kis dolgot megtesz, megváltoztathatja a világ arcát.” 

 

Repül az idő. Újabb negyedéven vagyunk túl, sok-sok munkával, színes programokkal, 

változatos rendezvényekkel a hátunk mögött. 

 

Vegyük sorra a fontosabb eseményeket. 

December 6-án minden apróság nagy örömére messzi földről ellátogatott hozzánk a 

nagyszakállú, zsákjában mindenféle földi jóval. Természetesen a manók játékokat is küldtek a 

Mikulással, mind a tíz csoportba. A Szerencsi Cukorgyár jóvoltából minden kisgyermek plusz 

édességcsomaggal térhetett haza otthonába. 

Onga Város első három adventi 

gyertyagyújtásán 2017-ben is képviseltette 

magát intézményünk. Kreatív foglalkozásaink 

szebbnél szebb termékeit állítottuk ki a főtéren 

felállított standunkon. Az aktív szülői 

közösségnek köszönhetően nagyon sikeresen 

zártuk a vásárt.  

Az álmom is valóra vált, hiszen 

mazsorett csoportunk tagjai az első 

gyertyagyújtáson karácsonyi angyalokként 

röpködhettek. 

Igyekeztünk mindent megtenni annak 

érdekében, hogy az adventi várakozás érzése 

egyre erősödjön bennünk karácsony ünnepéhez 

közeledvén.  A karácsony a legkülönlegesebb 

Nosztalgiavonat (Fotó: T. L.) 

Ovis karácsony (Fotó: óvoda) 
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egyházi ünnepeink közé tartozik. Az az ünnep, ami a gyermeki szívet is legmélyebben 

megérinti.  

Karácsonyi nyílt napunknak a csoportok, közös ünnepségünknek, pedig a Csokonai 

Vitéz Mihály Művelődési Ház adott otthont. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy vendégeink 

nagy létszámmal jelentek meg a karácsonyi rendezvényünkön. A Cica csoportos gyermekek, 

felkészítő óvodapedagógus kolléganőim: Nagy Anita, Sebők Judit, a segítő dajka nénik 

mindannyian lelkiismeretesen és nagy odaadással készültek az előadásra. Örömmel vettük, 

hogy a Református Kórus tagjai elfogadták a felkérést és énekükkel színesítették a gyermekek 

betlehemes játékát. Az év zárásaként partnerintézményeink képviselői és alkalmazotti 

közösségünk egy kötetlen szeretetvendégségen vett részt. 

Az újévnek kipihenten, feltöltődve ‒ az előttünk álló feladatokra koncentrálva ‒ 

kezdtünk neki. Egy rendezvényünk volt január 

hónapban: az Oroszné Kiss Borbála által vezetett 

„Mesevilág” drámacsoportunk „Visszajött a répa” 

c. bábjátékán szórakozhattak kicsik és nagyok. 

Február hava annál inkább 

mozgalmasabbnak volt mondható. 

Hagyományoknak megfelelően hamvazószerda 

előtt megtartottuk farsangi mulatságainkat. 

Gyermek, felnőtt egyaránt jelmezben, maskarában 

élvezte a felhőtlen szórakozás örömeit. Tíz darab, 

ötletesebbnél ötletesebb kisze-báb dicsérte a 

nevelők keze munkáját arra várva, hogy 

feláldozzák őket a szokásos télűzési szertartáson. 

A ceremóniát mindkét feladatellátási helyen 

közösen élték át a gyermekek. 

Ugyanezen hónap – mondhatom ‒ 

legjelentősebb eseménye, Alapítványunk 

jótékonysági bálja volt, melyet óriási érdeklődés 

előzött meg. 130 kedves vendég tisztelte meg 

intézményünket jelenlétével vagy szülőként, vagy 

dolgozóként, vagy fenntartó-, ill. 

partnerintézmény képviselőjeként. A fővédnöki 

feladatokat Farkas Lászlóné jegyzőasszony, 

alapítványunk kuratóriumának tagja látta el. 

Alapítványi tagságunk tekintetében személyi 

változásokat hajtunk végre a közeljövőben, hiszen 

itt köszöntük meg Buzás Lászlóné leköszönő 

kuratóriumi elnök munkáját és egyben 

bejelentettük, hogy az elnöki teendőket ezek után 

Nyíriné Laczkó Eleonóra fogja ellátni.  

A bál eredményéből, sikeréből ki-ki a saját szemszögéből nézve, profitálhat majd. A 

kedves szülő azért, mert egy sokszínű szolgáltatást nyújtó, jól felszerelt intézménybe 

járathatja gyermekét. Mi alkalmazottak azért, mert az együttes munkánknak köszönhetően 

népszerűbbé tehetjük egy intézményláncolat legelső, legalsó fokát. Partnerintézményeink 

képviselői pedig remélhetőleg pozitívan ítélik meg munkánkat, eredményeinket, 

erőfeszítéseinket és igyekeznek optimális feltételeket biztosítani számunkra a zavartalan 

működéshez.  

Mikulás a mini bölcsiben (Fotó: 

Ráczné Stefán Tímea) 
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A jótékonykodás tekintetében egy cél vezérelt mindnyájunkat, hogy az immár egyre 

bővülő és egyre több feladatkört ellátó intézmény minél színvonalasabb és hatékonyabb 

legyen, hogy hozzá tudjunk járulni egy-egy kiemelten fontos célnak a megvalósításához. 

Jótékonysági rendezvényeink bevételét mihamarabb udvari játszótereink korszerűsítésére, 

egy-egy mozgásfejlesztő játékeszköz cseréjére szeretnénk fordítani. 

 

 
Maskarában kicsik nagyok (Fotó: óvoda) 

  

Egy jótékonykodó soha nem kérkedik az 

adományával, önzetlenül, szeretettel adja, nem vár 

viszonzást, hálát, élvezi az ajándékozás örömét. Azért 

teszi, mert így látja helyénvalónak a jó ügy 

érdekében. A jótékonykodás nem a jómódúak 

kiváltsága, hanem a jószívű emberek természetes 

életformája. Jótékonykodni és másokon segíteni nem 

csak pénzzel lehet. Néha egy egyszerű ötlet is elég és 

néhány lelkes ember, aki az ötletet megvalósítja. Ha 

többen gondolkodnánk így, akkor nagyszerű 

eredményeket érhetnénk el. Egy ilyen lelkes szülői 

közösséggel és egy aktív dolgozói réteggel nem is 

olyan távoli a cél. 

Az idei bálunk, jellegét tekintve újszerű volt. 

Egy rendezvénysorozat első mérföldköve, mely 

idővel hagyománnyá fog válni. Résztvevő vendégeink 

egy-egy nép, egy-egy nemzet kultúrájával, étkeivel, 

zenéjével, viseleteivel ismerkedhetnek meg a jövőben, 

dióhéjban. Természetes, hogy elsőként magyarságunk Báli magyaros dekoráció (Fotó: Péli 

Edit) 
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jellemzőit, hungarikumainkat jelenítettük meg. Nagyon sokan öltözékükkel igazodtak az est 

hangulatához. 

Bálunk a nyitótáncokkal vette kezdetét. Elsőként intézményünk mazsorett csoportját 

láthatták, akiknek nem volt újszerű a fellépés, hiszen már előtte is megmutatták 

rátermettségüket, tehetségüket. Bóta V. Ilona és Zsíros Cintia óvodapedagógus kolléganőim 

készítették fel a gyermekeket. Másodikként következtek az Ongai Hagyományőrző 

Néptánccsoport tagjai, akik Szabadosné Hornyák Anikó kolléganőm, a csoport vezetőjének 

jóvoltából fogadták el a felkérésünket. Végezetül Rácz Roland előadásában egy szívhez szóló, 

igazi magyaros pohárköszöntőt hallhattunk, mely a vacsora kezdetét jelezte. 

Köszönet illeti mindazokat, akik bármilyen módon részt vettek az előkészületekben és 

hozzájárultak a bál sikeréhez. Köszönöm partnerintézményeinknek, civil szervezeteknek a 

támogató hozzáállásukat és segítségüket, zenészünknek a jó muzsikát, a vacsorát prezentáló 

étteremnek a magyaros ízeket és kiszolgálást, vendégeinknek a részvételt és kiváló 

hangulatot, támogatóinknak tombola-, készpénz-, és más egyéb felajánlását, dolgozóink 

aktivitását.  

Eseménynaptárunk további 

programjaink tekintetében: 

03. 01. és 03. 07. Szülői értekezletek 

a nagy csoportokban a tanítók 

részvételével (Igazgatói tájékoztató 

a helyi Általános Iskola működését, 

szolgáltatásait illetően).  

03.14. A két feladatellátási hely 

közös megemlékezése Március 15. 

tiszteletére. 

03. 21.Versmondó délután 

gyermekek, szülők, tanítók, 

óvodapedagógusok részvételével a 

Hunyadi utcai központban. 

03. 22.Versmondó délután 

gyermekek, szülők, tanítók, óvodapedagógusok részvételével az Arany J. utcai telephelyen.  

03.23. Víz világnapja projekthét óvodaszintű zárónapi rendezvény 

03.23. Húsvéti kreatív műhelyfoglalkozás szülők és dolgozók részvételével 

03.26. Tojásfa állítása a két intézmény bejáratánál.  

03.26-03.29. Húsvéti kirakodóvásár mindkét helyen. 

 

 
Mazsorettek nyitótánca (Fotó: óvoda) 

Báli magyaros dekoráció (Fotó: Péli 

Edit) 

Hagyományőrző néptánc csoport nyitótánc (Fotó: 
Szabadosné Hornyák Anikó) 
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Télűzésre készülve (Fotó: óvoda) 

 

A nevelési évünk második felére mindazoknak, akiknek szívügye intézményünk 

előrehaladása, összetartást, erőt, egészséget, kitartást és aktivitást kívánok a feladatok 

maximális végrehajtásához!  

 

- Péli Edit intézményvezető – 

 

Az országgyűlési választások eredménye Ongán 

és a választókörzetünkben 
 

Április 8-án városunkban is lezajlott a választás. Körzetünk országgyűlési képviselője a 

FIDESZ-KDNP színeiben induló Koncz Ferenc, Szerencs polgármester lett. Alább a részletes ongai 

eredményeket és a B.-A.-Z. megye 6. számú egyéni választókerületének átfogó eredményeit 

tanulmányozhatja a tisztelt olvasó. 

 

A választási eredmények Ongán: 

1. szavazó kör: Görgey A. u. 2. (iskola) 

2. szavazó kör: Rákóczi u. 11. (művelődési ház) 

3. szavazó kör: Hunyadi u. 43. (óvoda épület) 

4. szavazó kör: Arany J. u. 14. (óvoda épület) 

5. szavazó kör: Akác u. 4. (Ócsanálos) 

6. szavazó kör: Darvas u. 1.(Ongaújfalu) 

 

A szavazatok száma jelöltenként:  
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 Jelölt neve Szervezet 

Kapott 

érvényes 

szavazat 

1. 

szavazókör 

Kapott 

érvényes 

szavazat 

2. 

szavazókör 

Kapott 

érvényes 

szavazat  

3. 

szavazókör 

Kapott 

érvényes 

szavazat  

4. 

szavazókör 

Kapott 

érvényes 

szavazat  

5. 

szavazókör 

Kapott 

érvényes 

szavazat  

6. 

szavazókör 

Összesen 

   

sz
av

az
at

 

% 

sz
av

az
at

 

% 

sz
av

az
at

 

% 

sz
av

az
at

 

% 

sz
av

az
at

 

% 

sz
av

az
at

 

% 

sz
av

az
at

 

% 

1. Kozma János MEDETE PÁRT 4 0,9 0 0 1 0,1 1 0,1 0 0 0 0 6 
 

0,25 

2. 
Kozma-Tóth 

Zsanett 
- 1 0,2 0 0 1 0,1 1 0,1 0 0 0 0 3 0,12 

3. Herczeg Orsolya SZEM PÁRT 0 0 0 0 1 0,1 1 0,1 0 0 0 0 2 0,08 

4. Dányi Zoltán KÖSSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Kindák Zoltán NP 0 0 0 0 1 0,1 0 0 0 0 0 0 1 0,04 

6. Irhás György MISZEP 0 0 1 0,2 0 0 2 0,2 0 0 0 0 3 0,12 

7. Pacsuta Márk CSP 2 0,4 1 0,2 2 0,3 3 0,4 1 0,9 0 0 9 0,38 

8. Kiss János REND PÁRT 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,7 2 0,08 

9. Pap Zsolt 
MSZP-

PÁRBESZÉD 
45 10,4 34 7,3 57 8,9 70 10,4 8 7,2 4 7 218 9,2 

10. Dr. Jakab Rita MIÉP 0 0 0 0 2 0,3 3 0,4 0 0 0 0 5 0,2 

11. Ádám Zoltán KÖZÖS NEVEZŐ 0 0 0 0 1 0,1 0 0 1 0,9 0 0 2 0,08 

12. Dr. Tarnai Gábor LMP 10 2,3 8 1,7 17 2,6 14 2,1 2 1,8 3 5,2 54 2,28 

13. Balázs Erik JÓ ÚT MPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. 
Sóváriné Bukta 
Erika 

DEMOKRATA 
PÁRT 

3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,12 

15. Mogyorósi Anikó SEM 0 0 0 0 2 0,3 2 0,2 0 0 0 0 4 0,16 

16. Biró László JOBBIK 170 39,6 98 21,2 322 50,5 302 45 57 51,3 17 
29,

8 
966 40,8 

17. 
Szukenyik 

Klaudia 
SZP 1 0,2 1 0,2 0 0 1 0,1 0 0 0 0 3 0,12 

18. Koncz Ferenc FIDESZ-KDNP 191 44,5 
31

7 
68,7 230 36,1 271 40,3 42 37,8 32 

56,

1 
1083 45,7 

19. Rontó Oszkárné MCP 1 0,2 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,08 

 Összesen:  429  
46

1 
 637  671  111  57  2366  

 

A szavazatok száma pártlistánként: 

 
 

A pártlista neve 

Kapott 

érvényes 

szavazat 

1. 

szavazókör 

Kapott 

érvényes 

szavazat 

2. 

szavazókör 

Kapott 

érvényes 

szavazat  

3. 

szavazókör 

Kapott 

érvényes 

szavazat  

4. 

szavazókör 

Kapott 

érvényes 

szavazat  

5. 

szavazókör 

Kapott 

érvényes 

szavazat  

6. 

szavazókör 

Összesen 

 

 

sz
av

az
at

 

% 

sz
av

az
at

 

% 

sz
av

az
at

 

% 

sz
av

az
at

 

% 

sz
av

az
at

 

% 

sz
av

az
at

 

% 

sz
av

az
at

 

% 

1. 
SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES 
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 

0 0 0 0 1 0,1 2 0,2 0 0 0 0 3 0,1 

2. MOMENTUM MOZGALOM 5 1,1 0 0 14 2,2 7 1 2 1,7 0 0 28 1,2 

3. DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 17  11 2,6 25 3,9 19 2,8 0 0 0 0 72 3,1 

4. 
SZEGÉNY EMBEREK 

MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 
0 0 0 0 0 0 1 0,1 0 0 0 0 1 0,04 

5. KÖZÖS NEVEZŐ 2018 0 0 0 0 0 0 2 0,2 1 0,8 0 0 3 0,1 

6. 
EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK 

JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT 
0 0 0 0 1 0,1 0 0 0 0 0 0 1 0,04 

7. ÖSSZEFOGÁS PÁRT 0 0 0 0 0 0 1 0,1 0 0 0 0 1 0,04 

8. MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 9 2,1 0 0 10 1,5 11 1,6 0 0 2 3,3 32 1,3 

9. 
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD 

MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 
40 9,3 30 7,2 71 

11,

1 
65 9,7 13 

11,

1 
6 10,1 225 9,7 

10. IRÁNYTŰ PÁRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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11. MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA 0 0 0 0 1 0,1 0 0 0 0 0 0 1 0,04 

12. MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. 
FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 

181 
42,

4 
280 

67,

3 
232 

36,

4 
264 

39,

4 
43 

36,

7 
31 52,5 1031 44,4 

14. NET PÁRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. 
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM 

145 34 80 
19,

2 
242 

37,

9 
271 

40,

5 
48 41 14 23,7 800 34,5 

16. 
MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS 
TANULÓ EMBEREK PÁRTJA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. MAGYAR MUNKÁSPÁRT 2 0,4 1 0,2 1 0,1 1 0,1 0 0 1 1,6 6 0,25 

18. EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA 3 0,7 2 0,4 1 0,1 3 0,4 0 0 0 0 9 0,3 

19. CSALÁDOK PÁRTJA 2 0,4 0 0 1 0,1 1 0,1 1 0,8 0 0 5 0,21 

20. LEHET MÁS A POLITIKA 21 4,9 12 2,8 37 5,8 21 3,1 4 3,4 3 5 98 4,2 

21. TENNI AKARÁS MOZGALOM 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3,3 3 0,1 

22. REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23. KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Összesen: 426  416  637  669  112  59  2319  

 

 

 1. 

szavazók

ör 

2. 

szavazók

ör 

3. 

szavazók

ör 

4. 

szavazók

ör 

5. 

szavazók

ör 

6. 

szavazók

ör 

Összese

n 

 fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő % 

A 

névjegyzékbe

n és a 

mozgóurnát 

igénylő 

választópolgá

rok 

jegyzékében 

szereplő 

választópolgá

rok száma 

71

6 
 

85

4 
 

90

7 
 

89

1 
 

15

7 
 97  

362

2 
 

Szavazóként 

megjelent 

választópolgá

rok száma 

43

7 

61,0

3 

47

2 

55,2

7 

63

9 

70,4

5 

67

6 

75,8

7 

11

3 

71,9

7 
61 

62,8

9 

239

8 
 

Érvényes 

szavazólapok 

száma 

42

9 
 

46

1 
 

63

7 
 

67

1 
 

11

1 
 57  

236

6 
 

Érvénytelen 

szavazólapok 

száma 
8  10  2  5  1  4  30  

 

A szavazatok száma jelöltenként a választókörzetben: 

 

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

% 

 1  Kozma János MEDETE PÁRT  42  0.09 % 

 2  Kozma-Tóth Zsanett ÖSSZEFOGÁS PÁRT  22  0.04 % 

 3  Herczeg Orsolya  SZEM PÁRT  54  0.11 % 

 5  Dányi Zoltán KÖSSZ  27  0.05 % 

http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/3/5/2/j51-3774352.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/0/3/6/j51-4902036.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/2/6/9/j51-9087269.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/8/8/4/j51-2546884.html
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 8  Kindák Zoltán NP  28  0.06 % 

 9  Irhás György MISZEP  25  0.05 % 

 13  Pacsuta Márk CSP  121  0.25 % 

 14  Kiss János REND PÁRT  40  0.08 % 

 19  Pap Zsolt MSZP-PÁRBESZÉD  7 276  14.81 % 

 21  Dr. Jakab Rita MIÉP  102  0.21 % 

 22  Ádám Zoltán KÖZÖS NEVEZŐ  47  0.1 % 

 23  Dr. Tarnai Gábor LMP  1 022  2.08 % 

 26  Balázs Erik  JÓ ÚT MPP  22  0.04 % 

 27  Sóváriné Bukta Erika DEMOKRATA PÁRT  118  0.24 % 

 28  Mogyorósi Anikó SEM  83  0.17 % 

 29  Biró László JOBBIK  15 122  30.79 % 

 30  Szukenyik Klaudia SZP  39  0.08 % 

 32  Koncz Ferenc FIDESZ-KDNP  24 774  50.44 % 

 34  Rontó Oszkárné MCP  154  0.31 % 

(Forrás: http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/M05/E06/evkjkv.html) 

 

- T. L. és B. Á. - 

 

Beszámoló 
a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról 

 
„A közigazgatás nem az egyes emberek hatalma a többiek 
fölött, hanem a nemzet szervezete közös céljainak 
megvalósítására, közös szükségleteinek 
kielégítésére.                                                        
A közigazgatásnak nincs más létjogosultsága, nincs más 
mértéke, mint az emberek és a nemzet szolgálata.”                                     

 Magyary Zoltán 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 81. § (3) bekezdés f.) pontja szerint: „A jegyző évente 

beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.”. Az előterjesztés 

egyrészt a Polgármesteri Hivatalban végzett munkáról, mennyiségéről, 

összetételéről ad képet, másrészt az önkormányzat hivatalának államigazgatási és 

önkormányzati feladatait, azok mennyiségét, tárgyi és személyi feltételeit, 

nehézségeit és terveit részletezi.  

A Mötv. 41.§ (2) bekezdése kimondja, hogy „Az önkormányzati feladatok 

ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. A képviselőtestület szervei: 

polgármester,…. Képviselő-testület bizottságai, polgármesteri hivatal, …. a jegyző, 

továbbá a társulás.” A Mötv. 81. §-a szerint: A jegyző vezeti a polgármesteri 

hivatalt, döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási 

ügyeket, dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át,  dönt a 

http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/0/6/4/j51-4396064.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/4/7/5/j51-7366475.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/5/1/8/j51-2712518.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/0/7/3/j51-3036073.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/5/6/3/j51-5492563.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/8/1/7/j51-3699817.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/4/8/4/j51-1148484.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/5/8/4/j51-5008584.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/8/4/6/j51-6407846.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/9/7/1/j51-3093971.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/2/0/5/j51-6596205.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/1/4/1/j51-7783141.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/6/1/6/j51-4909616.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/7/6/5/j51-2917765.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/6/4/8/j51-6182648.html
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hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben, 

gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról és 

munkáltatói jogokat gyakorol.  

A jegyző feladata a képviselő-testületi és bizottsági ülések, valamint az ebben részt 

vevő köztisztviselők munkájának koordinálása, meghatározott körben 

előterjesztések (rendeletek) készítése, a döntések végrehajtásának koordinálása és a 

személyzeti munka végzése, koordinálása.  

A Hivatal jogi személyiséggel és önálló költségvetéssel rendelkező önállóan 

gazdálkodó költségvetési szerv. A Hivatalban történik az önkormányzat 

működésével kapcsolatos feladatok végrehajtása.   

Onga Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a reá irányadó 

jogszabályok és a Képviselő-testület által elfogadott, hivatalra vonatkozó 

Szervezeti és Működési Szabályzat alapján végzi munkáját. Gondoskodik a helyi 

önkormányzat, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és 

kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 

adatszolgáltatási és beszámolási, valamint a polgármester, az önkormányzat, és a 

jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítéséről és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról.  

A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az 

állami szervekkel történő együttműködések összehangolásában. 

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: SZMSZ) meghatározta az önkormányzat működésével, valamint az 

államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok ellátására a polgármesteri hivatal (továbbiakban: hivatal) szervezetét, 

működési szabályait. 

 

A Polgármesteri Hivatal irányítása  
 

A polgármester a Képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében 

irányítja a Polgármesteri Hivatalt. 

Egyes államigazgatási hatáskörök címzettje a polgármester és a jegyző. 

A Polgármesteri Hivatal a helyi önkormányzat egységes hivatásos 

szakapparátusaként működik. A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként 

pénzügyi és igazgatási csoport működik.   

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek száma 2017. évben 17 fő volt.  

A technikai dolgozók száma: - Hivatalsegéd: 1 fő  

- Karbantartó csoport 3 fő. 

 A Hivatalban 2017. évben 1 fő határozott idejű köztisztviselő kinevezésére 

került sor.  

 A köztisztviselők rendelkeznek a vonatkozó törvényben és egyéb 

jogszabályokban meghatározott iskolai végzettséggel, illetőleg közigazgatási és 
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ügykezelői alapvizsgával, közigazgatási szakvizsgával. 2017. évben közigazgatási 

szakvizsgát egy fő tett. 

Minden igazgatási, pénzügyi munkát képzett, gyakorlattal, és jogszabály 

ismerettel rendelkező főelőadó, főmunkatárs végez. 

A munkakörök betöltése során alapelv a megfelelő szaktudással rendelkező 

kollégák „kitermelése” a meglévő kollégákra alapozva. A munkakörök 

átcsoportosításának egyik fő szempontja a személyes kvalitások figyelembe vétele 

és a hatékony munkavégzés biztosítása. 

Az idén az adóigazgatás, az anyakönyvezés megerősítését és az iktatás, 

irattárazási feladatok mélyebb szintű áttekintését tervezem. 

 

A polgármesteri hivatal szervezeti felépítése 

A polgármesteri hivatal szervezeti felépítését alá- és fölérendeltség, illetőleg 

munkamegosztás szerint az SZMSZ tartalmazza. 
 

A Polgármesteri Hivatal belső tagozódása: 

- Polgármester:     1 fő 

- Jegyző:      1 fő 

- Aljegyző:     1 fő 

- Pénzügyi csoportvezető:   1 fő 

- Pénzügyi, gazdálkodási feladatok:  5 fő 

- Adóügyi feladatok:   1 fő 

- Pályázati referens:   1 fő 

- Igazgatási csoport: 

- Szociálpolitikai feladatok:   3 fő 

- Anyakönyvvezető:   1 fő 

- Településüzemeltetési feladatok:  1 fő 

- Igazgatási, titkársági feladatok:  2 fő 

- Karbantartó csoport, csoportvezető:  1 fő 

- Intézmények fenntartási, karban- 

   tartási, 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 önkormányzat, valamint a település 

gesztorságában működő társulás munkája eredményességének elősegítésére 

irányul. Ellátja a törvényben, jogszabályban meghatározott feladatokat, előkészítő, 

szervező, végrehajtó, ellenőrző, szolgáltató tevékenységet folytat. 

a) Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületével kapcsolatban: 
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 szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket, a testületi 

előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, vizsgálja a törvényességet, 

 nyilvántartja a képviselő-testület döntéseit, 

 szervezi a képviselő-testület rendelkezéseinek végrehajtását, a végrehajtás 

ellenőrzését, 

 ellátja a képviselő-testület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, 

ügyviteli, adminisztrációs feladatokat. 

b) A képviselő-testület bizottságai működésével kapcsolatban: 

 biztosítja a feladat jellegének megfelelően a bizottságok működéséhez 

szükséges ügyviteli feltételeket, 

 a bizottsági előterjesztések, jelentések, beszámolók, egyéb anyagok szakmai 

előkészítését végzi, 

 a bizottságok kezdeményezéseinek megvalósítási lehetőségeiről 

tájékoztatást nyújt, a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat – azok 

igénye alapján – szakmailag véleményezi, 

 végzi a bizottsági döntések végrehajtását. 

c) A helyi képviselők munkájának segítése érdekében: 

 elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását, 

 köteles a képviselőt a teljes hivatali munkaidőben soron kívül fogadni, 

részére a szükséges felvilágosítást megadni és jogszabály szerint intézkedni, 

 közreműködik a képviselők tájékoztatásának megszervezésében. 

d)  A nemzetiségi önkormányzat munkájának segítése érdekében: 

 a nemzetiségi önkormányzat kérésére biztosítja a testületi működésük 

feltételeit, és ellátja az ezzel kapcsolatos teendőket. 

e)  A tisztségviselők munkájával kapcsolatban: 

 a döntéseket előkészíti, szervezi azok végrehajtását, 

 a képviselő-testületi munkával kapcsolatos tisztségviselői tevékenységet 

segíti. 

f.) A társulás munkájával kapcsolatosan: 

 szakmailag előkészíti társulási előterjesztéseket, a határozati javaslatokat,  

 nyilvántartja a társulási tanács döntéseit, 

 ellátja a társulás munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, 

adminisztrációs feladatokat. 

g.) Az Onga Városi Önkormányzat önállóan működő intézményeivel kapcsolatos 

irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásában részt vesz, szakmai segítő 

tevékenységet folytat. 

h.) Pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézményi gazdálkodás ellenőrzési 

feladatok körében ellátandó: 

 intézményi tervezés, beszámoltatás, intézményi gazdálkodás irányítása, 

 beruházás, felújítás előkészítése, bonyolítása, 

 belső gazdálkodás szervezése, belső létszám- és bérgazdálkodás, intézményi 

pénzellátás, 
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 az önállóan működő intézmények ellenőrzése, számviteli munkájának 

irányítása, 

 számítástechnikai, informatikai rendszer kezelése, 

 az önkormányzat ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb 

vagyonával kapcsolatos közgazdasági, pénzügyi, jogi feladatok. 

i.) A képviselő-testület és a tisztségviselők kapcsolatrendszerének működését segítő 

feladatköröket lát el. 

j.) A képviselő-testület által különböző szervekbe, szervezetekbe az Önkormányzat 

képviseletére delegáltak munkáját segíti, tájékoztatásukat – igény szerint – 

megszervezi, technikai, adminisztrációs feladatokat végez. 

k.) Közreműködik az igazgatás szakmai kérdéseinek korszerűsítésében, más 

államigazgatási, önkormányzati hivatali szervekkel való kapcsolattartásban. 

l.) A működés technikai feltételeit biztosító tevékenységi kört lát el: szervezi az 

iktatást, irattárazást. 

 

Ügyiratforgalom főbb mutatói: 

 
A Polgármesteri Hivatal teljes ügyiratforgalma az ügyek ágazati besorolása szerinti 

számszaki adatokat az 1. melléklet tartalmazza. 

 

Iktatás, irattárazás  
Az iratkezelés az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését és a 

selejtezhetőség szempontjából történő válogatását, segédletekkel való ellátását, 

szakszerű és biztonságos megőrzését, használatra bocsátását, selejtezését, illetve 

levéltárba adását együttesen magába foglaló tevékenység.  

Az iktatás az irat iktatószámmal történő nyilvántartásba vétele az érkeztetést 

vagy a keletkezést követően.  

Az iratok iktatásával és az iratforgalom dokumentálásával biztosítani kell, 

hogy az ügyintézés folyamata, és az iratok szervezeten belüli útja pontosan 

követhető és ellenőrizhető, az iratok holléte pedig naprakészen megállapítható 

legyen. 

A központi iktatással, irattárazással, és selejtezéssel kapcsolatos feladatok, 

valamint az éves hatósági statisztika elkészítése tartozik ide.  

2017-ban az összes iktatott irat főszámon 3840 db, alszámon 9565 db iktatás 

történt. 
 

 2015. évben 15.569 db.     

 2016. évben 15.298 db. 

 2017. évben 13.405 db.           

 

2017-ben is lehetőségünk nyílt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán keresztül 
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nyári diákmunkát biztosítani Ongán élő diákok részére. A diákmunkával 

összehangolva az ügyiratok irattárazását végeztük el.  

 

Szervezeti egységek munkája 

 

PÉNZÜGYI FELADATOK 
 

Pénzügyi csoport által ellátandó faladatok az alábbi főbb csoportokra bonthatók: 

  

a) költségvetési könyvvezetési, beszámolási kötelezettségek teljesítése, 

b)   adóztatási feladatok,  

c)   vagyongazdálkodás. 
 

Fenti feladatai ellátása során, illetve azon túl részt vesz 

- a gazdasági program elkészítésében, összeállításában, végrehajtásában, 

- képviselő-testület által tárgyalt előterjesztések véleményezésében, 

pénzügyi előkészítésében, 

- képviselő-testület, bizottságok, tisztségviselők hatáskörébe tartozó 

pénzügyi, gazdasági döntések előkészítésében, 

- Intézményvezetőkkel napi kapcsolatot tart a heti kifizetési igények, 

bevételek teljesüléseinek figyelése során, 

- Munkaügyi Központtal, egyesületekkel, Magyar Államkincstárral, 

Takarékszövetkezettel kapcsolatot tart.  

 

A központi költségvetés figyelembevételével az önkormányzat éves 

költségvetésének megtervezése és elkészítése során az alábbi teendőket látja el: 

 költségvetési koncepció bevételi oldalának megalapozásához a normatív, 

valamint a normatív kötött felhasználású támogatások számításához 

szükséges feladatmutatók, felmérése az intézmények bevonásával. 

 közoktatási adatszolgáltatással történő egyeztetés, szükség esetén 

intézményvezetők bevonása. Intézményenkénti támogatás összegének 

megállapítása. 

 Költségvetés tervezéséhez szükséges teendők, szempontrendszerek 

meghatározása, intézmények részére megküldése. 

 Folyamatban lévő beruházások, kötelezettségvállalások áttekintése, Európai 

Uniós pénzeszközökkel megvalósulók külön számbavétele, évenkénti 

megbontása. 

 A működéshez szükséges kiadások felmérése tételesen és összesítve kiadási 

előirányzatonként, szakfeladatonként az ehhez szükséges források 

számbavétele. 

 Közfeladatok megszűnéséből, illetve többletfeladatok ellátásból adódó 

módosítások számbavétele.  
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 A működési és felhalmozási egyensúly megtartásához a fejlesztési források 

felmérése, a fejlesztési és működési célú pénzmaradvány megállapítása.  

 Intézményvezetőkkel, történő egyeztetéseket követően összeállításra és 

beterjesztésre kerül az önkormányzati költségvetési rendelet-tervezet. 

A képviselő-testület által elfogadott költségvetés feldolgozása a kormány 

honlapján megjelenő kitöltési útmutató alapján. A költségvetési űrlapok 

kitöltése, KGR rendszerben történő feldolgozása, az Önkormányzat, a 

Nemzetiségi Önkormányzat, Társulás és intézmények, vonatkozásában. 

Hibátlan űrlapok továbbítása a MÁK felé.  

 Pénzügyi Csoport feladatát képezi az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, 

a Társulás, a két intézmény költségvetési űrlapjainak kitöltése és továbbítása 

is.  

 A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, 

a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. 

A döntéshez szükséges előterjesztés elkészítése a pénzügyi csoport feladatát 

képezi. Az előirányzatokról nyilvántartás vezetése, intézményeket érintő 

változásokról intézmény vezetőjének írásban történő értesítése. MÁK felé 

történő jelentési kötelezettség teljesítése szintén a megfelelő űrlapokon. 

 

Gazdasági események rögzítése, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartások 

vezetése, beszámoló készítése: 

Könyvelési törzs kialakítása, nyitó adatok felvitele. Külön-külön 

Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda, 

Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása, az Ongai 

Szociális Szolgáltató Központ, Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 

 Elfogadott költségvetés alapján eredeti előirányzatok feladása. Év közbeni 

módosítások esetében azok változásainak rögzítése, könyvelése. 

 Beérkező számlák analitikus nyilvántartásának vezetése.  

 Szerződések, megrendelések ellenőrzése.  

 Átutalások jogosságának, igazoltságának, az összeg helyességének 

ellenőrzése, számviteli előírásoknak való megfeleltetése. 

 Szükség esetén kezdeményezi a számlák javítását. 

 A számlák utalványlappal való ellátása, majd azok szakmai teljesítésének 

igazoltatása, ellenjegyzése és utalványozása a szabályzatban foglaltak 

szerint.  

 Szállítói számlák kiegyenlítése, ennek kapcsán a Polgármesteri Hivatal és az 

Önkormányzat költségvetési bankszámláinak, valamint az önkormányzat 

költségvetési számlájához kapcsolódó alszámlák kezelése. 

 Könyvelési tételek rögzítése, pénzforgalmi adatok, főkönyvi kivonat 

adatainak, helyességének ellenőrzése. 

 A számlavezető pénzintézet által rendelkezésre bocsátott Electra kezelése 

(számlák utalása, számlaegyenlegek, kivonatok lekérdezése). 
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 Banki kivonatok feldolgozása, azok alapján banknapló vezetése a jóváírt 

bevételek és a teljesített kiadások megbontásában.  

 Könyvelésre való tételek kontírozása. 

 Kötelezettségvállalások nyilvántartása, és könyvelése. 

 Szállítói analitika folyamatos vezetése, számítógépre történő felvitele. 

 Banki forgalom adatainak rögzítése a ASP programban, mentések készítése. 

 Pénztár forgalom rögzítése, könyvelése aASP programban, pénztárnapló és 

kiadási-bevételi bizonylatok alapján.  

 Adatszolgáltatás az éves költségvetés összeállításához, az évközi és az éves 

beszámolók, mérlegek összeállításához.  

 Havonta a PM info elkészítéséhez lekönyvelt állomány feladása KGR 

programban, tárgyhónapot követő hónap 20-ig. 

 Negyedévente mérlegjelentés a KGR rendszerben az ASP programban 

lekönyvelt tételekről a negyedévet követő hónap 20-ig. 

 Előirányzatok és teljesítések, központi számok, támogatások, átvett pénzek, 

dologi kiadások, segélyek, beruházások, felújítások, támogatás értékű 

bevételek, kölcsönök, hitelek, intézmények támogatása, előirányzat és 

teljesítés adatai megfelelő szakfeladatokon, kormányzati funkciókon és 

főkönyvi számlákon, rovatokon jelenjenek meg.  

 Bevételek teljesítése megfelelő szakfeladaton, kormányzati funkciókon, 

megfelelő bontásban működési és felhalmozási bevételek, hozamok, 

pénzmaradvány könyvelés. 

 Főszámlák és alszámlák megfelelően rögzítésre kerültek-e. 

 Mérlegtételek alátámasztása kimutatás készítés, eszköz forrás számlák 

főkönyvi számla egyenlegeinek ellenőrzése. 

 Vevőnyilvántartás számítógépes rögzítése az ASP programban, 

 Az étkeztetési kimutatások nyílván tartása az EPER program étkeztetési 

moduljában történik, az ezzel kapcsolatos számlák kiállítása szintén az ASP 

programban valósul meg.  

 Bérek könyvelése a MÁK által megküldött bértabló alapján.  

 Bér- és létszámnyilvántartás vezetése, a könyveléssel való egyeztetése.  

 Visszafizetésre kötelezettek nyilvántartása. 

 Sajátos elszámolások nyilvánítatási számláinak egyeztetése.  

 Főkönyvi könyvelés folyamatos figyelemmel kísérése, észlelt hibák javítása. 

 Az év-végi beszámoló elkészítéséhez a feladat finanszírozáshoz nyújtott 

támogatásokkal történő elszámolás. 

 Zárszámadási rendelet-tervezet, valamint az önkormányzat 

pénzmaradványának felhasználásáról javaslat elkészítése. A rendelet-

tervezet megalapozásához szükséges nyilvántartások felfektetése, folyamatos 

vezetése. 

 Teljesíti a NAV felé bevallási kötelezettségeket (ÁFA, cégautó adó, 

környezetvédelmi termékdíj.  
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 Kapcsolattartás a bankokkal aláírási jogosultság karbantartás, 

szerződéskötés, módosítás.  

 A társulásban lévő települések önkormányzatai részére elkészíti a településre 

vonatkozó költségvetés kimutatásokat, megállapítja a fizetendő hozzájárulás 

összegét, figyelemmel kíséri azok teljesítését.  

 

Szociális ellátásokkal kapcsolatos pénzügyi teendők: 
 

 Gondoskodik a határozattal megállapított személyek részére a települési 

támogatások (temetési költségekhez hozzájárulás, köztemetés, 

gyermekvédelmi támogatás, gyógyszerkiadással összefüggő támogatás, 

időskorúak egyszeri támogatása, lakhatással összefüggő támogatás) 

határidőre történő kiutalásáról, önkormányzatot megillető részek 

visszaigényléséről. 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni kifizetését 

(utalvány kiosztását) végzi.  

 

Fentieket figyelembe véve Onga Város Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalának pénzügyi gazdálkodását 2017. évben is a megfontolt és mérsékelt 

gazdálkodás jellemezte. 

 

Önkormányzati ASP Központhoz való csatlakozás  
 

Az Önkormányzati ASP központ (Application Service Providing) felállítása 

projekt (projektazonosító: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16) keretében kialakításra került 

egy olyan egységes informatikai rendszer, amelynek igénybevételével az 

önkormányzatok saját beruházás nélkül, ingyenesen használhatnak egységes 

szakrendszeri szolgáltatásokat, a felettes szervek korlátlan hozzáférésükkel 

azonnali információt nyerhetnek a szakrendszerekbe bevitt adatokról, valamint a 

jogszabályi változásokat központilag tudják folyamatosan nyomon követni és 

átvezetni a szakrendszer informatikai hátterén.  

 Korábban a Kelet-Magyarországi Régióban az önkormányzatok pályázhattak 

ilyen rendszerek megvalósítására (ASP 1.0 projekt).  

2017. január 01-től kötelezővé tették, önkormányzatunk, a gazdálkodási és 

önkormányzati adórendszerhez való csatlakozását. A további rendszerek használata 

2018. január 01-től kötelező részünkre. 

Az önkormányzati ASP központ a csatlakozó települések számára lehetővé 

teszi egyes E-közigazgatási szolgáltatások nyújtását.  

 A korábban használt szakrendszerek adatainak migrálása és az új 

programokra való áttérés jelentős feladatot ró az Önkormányzatra. Az új 

szakrendszerek használatára rövid 1-2 alkalmas képzés után rögtön az éles 

rendszert használva kellett áttérnünk. A feladathoz 7 millió forint támogatásban 

részesült Önkormányzatunk. Az önkormányzati ASP központot a Kormány a 
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Magyar Államkincstár útján működteti. Az önkormányzati ASP központról szóló 

kormányrendelete (a továbbiakban: Rendelet) szerint az ASP központ 

szolgáltatásait a települési önkormányzatok vehetik igénybe, a rendszer használata 

nem kötelező, azonban attól kizárólag miniszteri engedéllyel lehet eltérni, melyet 

egyetlen kérelmező sem kapott. 

 Az ASP központ keretrendszerből és szakrendszerekből áll. A keretrendszer 

látja el az informatikai alapszolgáltatást, továbbá biztosítja azokat a funkciókat, 

amelyeket több szakrendszer is igényel (pl. biztonsági szolgáltatások, naplókezelés, 

adattárolás, adatmentés, adatintegráció, törzsadat kezelés).  

 Az önkormányzati ASP központ az alábbi szakrendszereket foglalja 

magában:  

a) iratkezelő rendszer, (az ASP bevezetésének kötelező eleme)  

b) önkormányzati települési, illetve elektronikus ügyintézési portál rendszer,  

c) gazdálkodási rendszer,  

d) ingatlan-vagyonkataszter rendszer,  

e) önkormányzati adó-rendszer,  

f) ipar- és kereskedelmi igazgatási rendszer.  

 

Belső ellenőrzés 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése 

értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és 

függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően 2017. évben 

Önkormányzatunk, Nemzetiségi Önkormányzat, és az Onga és Társult Települések 

Szociális és Gyermekjóléti Társulásának költségvetési szerveinél a belső 

ellenőrzést külső szolgáltató, megbízólevéllel ellátott belső ellenőr látta el.  

 Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési 

tervben meghatározottak szerint került sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának 

rendjét a belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv 

tartalmazza. A 2017. évi belső ellenőrzésekről készített éves ellenőrzési jelentés 

képviselő-testület elé történő előterjesztésére a zárszámadási rendelet-tervezettel 

egyidejűleg kerül sor. 

 

Pályázatok 
 

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. 

rendelet értelmében megváltozott az európai uniós pályázatok rendszere, az egyik 

sarkalatos változás a pályázatok megvalósítását, menedzselését érintette. Közszféra 

szervezet kedvezményezettek projektmenedzsment költséget kizárólag akkor 

számolhatnak el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást költségvetési 

szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet látja el, amelyben az állam vagy 
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önkormányzat 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik, és amelyek a 

szolgáltatást kizárólag közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban vagy 

munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottal vagy megbízási jogviszonyban 

foglalkoztatott természetes személlyel látja el. A megváltozott jogszabályi 

előírásnak való megfelelés érdekében Onga Város Önkormányzata 63/2015. (VI.8.) 

sz. határozatával döntött arról, hogy 21 önkormányzat együttműködésével 

létrehozza a Taktaköz-Hernádvölgy Fejlesztéséért Nonprofit Kft-t, melynek célja a 

tulajdonos önkormányzatok településfejlesztési feladatainak (projektek 

előkészítése, projektmenedzselés, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, általános 

szolgáltatások biztosítása, közbeszerzési feladatok ellátása) megvalósítása. Az 

együttműködés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a 

Vidékfejlesztési Program keretében benyújtásra kerülő pályázatokat érinti. 

 Elkészült Onga Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS). Az ITS 

a települési problémákat komplexen kezelő, azokra együttesen reagáló 

dokumentumként lehetővé teszi Onga város számára az átgondolt, tervszerű 

fejlődést. Ezen a dokumentum határozza meg azt, hogy a város a 2015-2020 közötti 

időszakban milyen fejlesztésekre használhat majd fel Európai Uniós támogatásokat. 

AZ ITS részei az alábbiak: Megalapozó Vizsgálat, Településfejlesztési Koncepció 

és maga az Integrált Településfejlesztési Stratégia.  
 

Megvalósítás alatt álló, támogatási szerződéssel rendelkező pályázatok 
 

1. TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00006 „Onga és térsége helyi foglalkoztatási 

paktum” 
A TOP-5.1.2-15 – „Helyi foglalkoztatási együttműködések” pályázati felhívás 

keretében „Onga és térsége helyi foglalkoztatási paktum” című pályázat 

keretében tervezett beavatkozások igazodnak a térség foglalkoztatási 

helyzetéhez. A 100%-ban támogatott 504,5 millió forint összköltségű program 

megvalósításának konzorciumi partnere a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal. Az Onga gesztorságával megvalósuló projekt alapvető célja a 

programban résztvevő 25 település munkaerőpiaci igényeinek kielégítése 

képzéssel, átképzéssel, a foglalkoztatás bővítésével, és a vállalkozóvá válás 

ösztönzésével.  

A pályázat megvalósítása mérföldkő szerint halad. 

 

2. TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00020 „Onga kertje legyen zöldebb” 
 

Zöld város projekt keretén belül szükséges a műszaki tartalom módosítása. A 

tervező kiválasztása folyamatban, a 2018. február 13-napi testületi ülésen 

szükséges dönteni a tervező személyéről. 

 

A műszaki tartalom megváltozott az alábbiakra: 
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 A Nádas és Bem utca kereszteződésénél a 1013 helyrajzi számon és a 

Hunyadi utcai 1070 helyrajzi számú közterületi részén a gyerekeke részére 

játszópark kialakítása: játszótéri elemek, eszközök elhelyezése, ütéscsillapító 

burkolat kialakítása. 

 A Berzsenyi úton a meglévő történelmi emlékpark bővítése és zöldfelület 

rekonstrukciója, sétány kialakítása, fejlesztése, növénykiültetési terv, három 

szintes növényállományok telepítése váltakozva füvesítéssel, 

cserjecsoportokkal, szobortalapzatok terve és elhelyezése, pad, szemetes, 

kandeláber világítás, szoborvilágítás, szökőkút. 

 Az elektromos töltőhely előtti közterületi részen szilárd burkolatú parkolók 

kialakítása, részben zöldfelület is kerül kialakításra, utcabútorokkal. 

 Gazdaságélénkítő tevékenységként: helyi termékek számára piaci terület 

fejlesztése a Dózsa Gy. utcában a Darvas Közösségi Ház és Múzeum 

udvarán, bővítés a Petőfi S. u. 1. területen: ingatlanvásárlás, árusításra 

alkalmas felület kialakítása, mobil árusító házak kiépítése, járdaépítés, a piac 

előtti részen szilárd burkolatú parkolók kialakítása, részben zöldfelület is 

kerül kialakításra, utcabútorokkal. 

 A városhoz tartozó rekreációs célú bányatavak környezetének parkosítása, 

sétautak kialakítása, pihenőhelyek kialakítása, parkolásra alkalmas hely 

tervezése (nem hivatalos parkoló), növénykiültetési terv. 

A projekt mérföldkövei módosításra kerültek, összesen 10 mérföldkő, 

végteljesítés 2019. július 31. 

 

3. TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00028 „Új bölcsőde kialakítása Ongán, a 

foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát, munkába állást 

segítő intézmény kialakítása” 
Mérföldkő módosítás történt a bölcsőde építési terveinek és engedélyezési 

eljárásának elhúzódása miatt. 

 

4. EFOP-3.3.2-16-2016-00049 „A köznevelés eredményességének fokozása 

Onga térségében” 

 

A pályázat támogatott, döntés: 2018.01.10-én érkezett Önkormányzatunkhoz. 

Megítélt pályázati összeg: 25.000.000 Ft. 

Támogatási szerződés 2018. február 5-én hatályba lépett. 

Projekt időtartama: 2018.02.01.-2021.01.31. 

A projekt tartalma: Óvodában tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások, 

egészséghét, madarak és fák hete. Általános Iskola szervezésében: helyesírás 

verseny, szép kiejtési verseny, versmondó verseny, Görgey napok, média 

szakkör, színház-dráma szakkör és egyéb műhely és klubfoglalkozások. 

Táncház, néptánc tábor, kulturális óra a Könyvtárban. 
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5. A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez program keretében 7 

millió forint támogatást nyert az önkormányzat az ASP központhoz történő 

csatlakozás során felmerülő feladatok költségeinek fedezetére.  

A megvalósítás folyamatban van. 

 

Támogatott pályázatok 

 

 

1. Belterületi út Önkormányzati fejlesztések 352068 ig. az./EBR 

 

Onga Város Önkormányzat üzemeltetésben álló utak, melynek felújítása 

megvalósul: 

Tompa Mihály u. Hrsz. 678., Bethlen Gábor u. hrsz. 590/3., Munkácsy Mihály 

u. Hrsz. 699/2., József Attila u., hrsz: 42., Balaton u. (25 hrsz.-Dózsa György 

u. kereszteződésig) hrsz. 109., Mikszáth Kálmán u. Hrsz. 369, Sport u. hrsz. 

205, Petőfi Sándor u. hrsz: 400, Nefelejcs u. hrsz: 232, Görgey Artúr u Hrsz: 

244, Balaton u. (1-23 hsz) hrsz: 109, Széchenyi u. hrsz: 280. 

 

A pályázat támogatott, döntés: 2018.01.05-én érkezett Önkormányzatunkhoz. 

 

A megítélt pályázati összeg: 14.402.598 Ft 

A pályázathoz szükséges önerő: 2.541.635 Ft. 

 

Befejezési határidő: 2018.12.31. 

 

2. TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00008 „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Ongán” 
 

A pályázat támogatott, döntés: 2018.01.12-én érkezett Önkormányzatunkhoz. 

Megítélt pályázati összeg: 290.759.606 Ft.  

Energetikai korszerűsítésre kerül sor a Művelődési Ház, Polgármesteri 

Hivatal, Bársonyos Óvoda Hunyadi út székhelyén, Görgey Artúr Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola két épülete, a rendészeti központ és 

Paktum iroda, valamint a sportpálya öltözőjének épületein. 

Befejezési határidő: 2019.08.31. 

 

3. TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00020 „Fogorvosi rendelő, védőnői szolgálat és 

szolgálati lakás felújítása Onga Város egészségügyi alapellátásának 

fejlesztése érdekében” 

 

A pályázat támogatott, döntés: 2018.01.15-én érkezett Önkormányzatunkhoz. 

Megítélt pályázati összeg: 80.000.000 Ft. 
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Befejezési határidő: 2019.02.28. 

A pályázat keretében a Fogorvosi rendelő, Védőnői rendelő és szolgálati lakás 

felújítása (hőszigetelés, fűtésrendszer korszerűsítés, elektromos hálózat 

felújítása), valamint az ellátáshoz szükséges eszközbeszerzés kerül 

megvalósításra. 

 

Folyamatban lévő pályázatok 

Nem született döntés 2018. február 5-ei állapot szerint 
 

1. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Onga Város Önkormányzatának külterületi 

útfelújítása” 

Pályázatírás, projekt előkészítés, menedzsment: 

Taktaköz-Hernádvölgy Fejlesztéséért Nonprofit Kft.  

 

2. KEHOP-5.4.1-16-2016-00387 „Harmónia-Család-Környezettudatosság 

Ongán” 

Pályázatírás: SOTER PRAXIS Kft.  
 

3. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Nemzeti Szabadidős – Egészség 

Sportpark Program 

 

4. ZP-1-2017 2018/3069 Onga városának pályázata a zártkerti besorolású 

földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét 

biztosító fejlesztések támogatása 

Pályázatírás: Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség 

 

Benyújtva: 2018. január 31-én. 

 

ADÓIGAZGATÁS 

 

Iparűzési adó 
 

 Bevallási nyomtatványok, tájékoztatók készítése, ezek adózókhoz történő 

eljuttatása, illetve gondoskodás a nyomtatványoknak az Önkormányzat 

honlapjára történő felkerüléséről. 

 Minden év május 31. napjáig esedékes bevallások átvétele, ellenőrzése és 

nyilvántartásba vétele az ASP adó szakrendszerben. 

 2017. május 20-ig az őstermelői igazolvánnyal rendelkezőket felszólítottuk  

nyilatkozatuk  megtételére.     

 Évente több alkalommal adózók felszólítása tartozásaik rendezésére, illetve 

féléves fizetési értesítő kiküldése. 

 Évközi változások nyilvántartásba vétele, az adózói törzsállomány 

folyamatos karbantartása. 
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 Az adóbevallások, bejelentések elmulasztása miatti szankcionálás 

(mulasztási bírság kiszabása) 

 Adóbefizetés elmulasztása esetén a tartozás beszedése, behajtási 

cselekmények foganatosítása.  

 Az iparűzési adóban a tartozások kimutatása a NAV részére. 

 Az adóbevallások alapján keletkezett túlfizetések figyelemmel kísérése, azok 

jogossága esetén az adózó kérésére annak visszautalása. 

 Méltányossági kérelmek (adó elengedése, mérséklése, fizetési halasztás, 

részletfizetési kérelmek) döntésre való előkészítése, a határozat meghozatala. 

 

Talajterhelési díj 
 

 Adózási feladatok ellátása. 

 Bevallási nyomtatványok, tájékoztatók elkészítése, eljuttatása az adózókhoz, 

a nyomtatványok feltöltése az önkormányzat honlapjára. 

 A bevallások átvétele, szükség esetén segítségnyújtás a kitöltésben, 

kiszámításban, azok feldolgozása az ASP szakrendszerben.  

 

Gépjárműadó 
 

2017. évben egy új informatikai rendszer került bevezetésre 

Önkormányzatunknál.  – Az  ASP  (Application  Service Provider -   

magyarul távoli alkalmazásszolgáltatás ) szolgáltatás keretében biztosít 

központi informatikai támogatást a helyi önkormányzatoknak, és adattárház 

létrehozásával biztosítja a releváns gazdálkodási adatok összegyűjtését és 

elemezhetőségét.  

Az átállási folyamat már 2016. évben elkezdődött az adatok 

migrációjával,           (a   meglévő adatok átemelése az új rendszerbe). A 

rendszer használatához a Magyar Államkincstár biztosított továbbképzéseket.   

 Onga Város Önkormányzatánál  az adóigazgatási munkában   2017. 

március 1. napjától  kellett élesben dolgozni a fenti rendszerben. 

 Év eleji nyitó gépjármű hatósági nyilvántartás alapján a gépjárművek 

egyeztetése, mutatózása, új adózók személyi adatainak nyilvántartásba 

vétele. 

 Adóköteles gépjárművek után megbontva az előíró határozatok kiadása az 

alábbiak szerint: új személygépkocsi, évváltást követő személygépkocsi, új 

tehergépkocsi, légrugós tehergépkocsi, valamint a mozgáskorlátozottság. Az 

adózók határozattal történő értesítése – a hatósági nyilvántartás alapján - 

havonta a gépjárműadó változásokkal kapcsolatban. (Forgalomból történő 

kivonás, visszahelyezés, új gépjármű vásárlása.)   

 Előző évben tulajdonos által értékesített gépjárművekről törlő határozatok 

kiadása, nyomtatása és postázása. 

 Havi változási lista alapján határozatok készítése, postázása. 
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 II. félévi fizetési értesítők készítése, kiküldése. 

 Behajtási cselekmények foganatosítása jogszabályok szerint 

 Fizetési felszólítások kiküldése, 

 Inkasszó benyújtása, 

 Letiltás benyújtása (munkabér, nyugdíj) 

 Gépjármű forgalomból történő kivonása,  

 ügyfelek fogadása, tájékoztatása gépjármű adóztatással kapcsolatban. 

 

Állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos eljárás 

A hatékony, eredményes ügyintézés érdekében jelenleg folytatjuk az állatokkal 

kapcsolatos ügyintézés felülvizsgálatát, egységesítését.   

 

Jövedéki adó 

 

A  jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának  különös 

szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 67/A. § (1) A magánfőző a 63. § (2) 

bekezdés 11. pontja szerinti desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint 

a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles 

bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, 

adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a 

desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a 

magánfőző lakcímétől. 

(3) A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a 

desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot. 

(5) Az önkormányzati adóhatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentésről értesíti a 

vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az 

önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi 

meg az illetékes vámhatóság részére. 

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának  különös 

szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 67/A. § (5 a) bekezdése értelmében 

2017. évben adóhatóságunkhoz 1 tulajdonos nyújtott be bejelentkezési, illetve 

bevallási nyomtatványt a desztilláló berendezés tulajdonjogáról, és 4 magánfőző 

esetében kaptunk tájékoztatást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal B-A-Z Megyei Adó 

és Vámigazgatóságától  párlat adójegy kiadásáról.   

 

Szemétszállítás 

 
2017. évben a ZV Zöldvölgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. – mint szemétszállítási 

szolgáltató felé küldtük meg a változásról szóló bejelentéseket.  

Szemétszállítási ügyben  86  esetben jelentettünk  változást.  

Azon esetekben, amikor lakás megüresedik vagy eladásra kerül, akkor a 

tulajdonosok kérik a szemétszállítási díj szüneteltetését, ha pedig új tulajdonosa 
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lesz az ingatlannak, a tulajdonosváltozásról szintén egy adatlapot kell kitölteni az 

eladónak, illetve a vevőnek, amit mi továbbítunk a szolgáltató részére.    

 

HATÓSÁGI FELADATOK 
 

A hatósági ügyekre egyaránt jellemző, hogy a követendő eljárási rendet, 

határidőket, illetve az eljárás egyéb vonatkozásait – az ügyfajtára vonatkozó 

esetleges speciális szabályok mellett – alapvetően a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) határozza 

meg.  

A hatósági ügyekben hozott határozatok megoszlanak államigazgatási és 

önkormányzati hatósági ügyekre. A határozatok számát, megoszlását a beszámoló 

2. melléklete tartalmazza. 
 

Az önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatok legnagyobb részét a 

települési támogatásokkal és az adóigazgatással kapcsolatos feladatok alkotják. 

Legtöbb államigazgatási hatáskörrel a jegyző rendelkezik, melyet a táblázatban 

kimutatott határozatok száma is tükröz. A határozatok meghozatalára törvényes 

határidőn belül került sor.  

 

A hatósági munka bemutatása 
 

Az igazgatási tevékenység jellemző adatait a 3. melléklet tartalmazza.  

A 3. mellékletből a különféle hatósági ügyek, azok mennyiségi előfordulása 

figyelhető meg, mely egyben az ügyiratforgalom megoszlását is jól szemlélteti. 

A hatósági ügyfajták száma utal az ellátott feladatok összetettségére és annak 

növekedésére, ebből következik, hogy 1-1 ügyintéző munkaköri feladatát többféle 

ügykör ellátása képezi, melyekhez szerteágazó jogszabályi ismeretre van szükség. 

 

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI MUNKÁK 
 

A szociális igazgatás szakterületén irányadó 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 döntések is. 

A lakosság szociális helyzete komoly felelősséget ró az ügyintézőkre, hiszen igen 

magas a város szociális hálójába kapaszkodó családok száma. A szociális 

rászorultságtól függő pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális 

ellátások részben államigazgatási, részben önkormányzati hatósági hatáskörként 

jelennek meg. 

Rendkívüli települési támogatásban 82 fő részesült, amelyből a polgármester 

rendkívüli élethelyzetre való tekintettel 27 főt részesített támogatásban. A Szociális 
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és Egészségügyi Bizottság 23 fő kérelmét utasította el, fellebbezés nem érkezett a 

rendkívüli települési támogatás elutasítása miatt.  

A lakhatással összefüggő támogatás összegének jelentős része szemétszállítás, 

közkút, áramszolgáltatás, gázfogyasztás, vízdíj ellentételezésére került átutalásra.  

Lakhatással összefüggő támogatás igénylésére 131 db kérelem érkezett, ebből 4 db 

került elutasításra, melyek nem feleltek meg a rendeletben leírtaknak.  

Temetési költségekhez történő hozzájárulás igényléshez benyújtott kérelem 18 db 

elutasítás nem történt. Az eltemettetésről gondoskodni nem tudó hozzátartozó 

részére részletfizetést biztosítottunk.  

A Képviselő-testület minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica felsőfokú 

ösztöndíj pályázathoz. 2017. évben 14 fő nyújtott be”A” típusú pályázatot. 1 fő „B” 

típusú ösztöndíjra pályázott. A költségvetésben biztosított anyagi lehetőségek 

figyelembe vételével a Képviselő-testület jelenleg összesen 16 fő pályázót támogat 

7.000 Ft/hó összegben. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt biztosít Önkormányzatunk az arra 

rászorulóknak, mely nem pénzbeli ellátás. A rászoruló gyermekek szociális 

helyzetük alapján jogosultak gyermekétkeztetési kedvezményre, 

tankönyvtámogatásra, és Erzsébet utalvány formájában két alkalommal történő 

támogatásra. Ez a támogatás 2017. évben 6.000 Ft, a hátrányos helyzetű gyermekek 

esetén 6.500.-Ft. volt. E kedvezményben 500 fő részesült.   

Jogszabály szerint 2017. évben 427 fő gyermek minősült hátrányos helyzetűnek, 

ebből 339 fő hátrányos (HH)  88 fő halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) 

gyermek volt.  

 

Anyakönyvi igazgatás  
 

Az elektronikus anyakönyvi rendszerben 2017. évben az alábbi adatokat 

rögzítettük.    

Születés      2   db  

            házasságkötés        21  db 

           haláleset                 15  db  

  

Anyakönyvi kivonatok 

            születési     120 db 

         házassági       50 db 

           halotti           60 db  

  

Az elektronikus anyakönyvi rendszerből a kivonat kiadása illetékmentessé vált, 

ezért meg is szaporodott a kérelmek száma. 
 

Az Alaptörvény rendelkezései szerint „Magyarország védi a házasság intézményét, 

mint férfi és nő között önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, 

valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját.” Házasság férfi és nő 
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között jöhet létre, azonos nemű párok között csak bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesíthető. Városunkban bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére nem került sor 

2017-ben sem. 
 

2017. évben 50. házassági évforduló alkalmából 4 párt köszöntöttünk.  

 

Azok a párok, akik nem élnek házasságban, de gyermeket vállalnak, a születendő 

gyermek családi jogállásának rendezése érdekében teljes hatályú apai elismerő 

nyilatkozatot tehetnek. 2017-ben anyakönyvvezető előtt 43 pár élt ezzel a 

lehetőséggel.  

 

Házassági névmódosításra 4 db kérelem érkezett.  

 

Hagyatéki ügyek 

 

Hagyatéki leltár felvétele, adó-érték bizonyítvány kiállítása és kérése, hagyatéki ill. 

póthagyatéki eljárás során 104 esetben járt el hivatalunk. 

Számos esetben az eljárás során pénzintézetektől érkezett megkeresésekre 

teljesítettünk adatszolgáltatást. 

 

Településüzemeltetési, település-fejlesztési feladatok  

 

 A hivatal ellátta a településfejlesztéssel és településrendezéssel, az 

önkormányzat részvételével folyó beruházásokkal kapcsolatos műszaki 

feladatokat. 

 A helyi önkormányzat tulajdonában lévő intézmények, utak, közterületek, 

járdák, és egyéb burkolatok fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos 

feladatok 

 Településfejlesztéssel és településrendezéssel, az önkormányzat 

részvételével folyó beruházásokkal kapcsolatos műszaki feladatok ellátása. 

 A közterületek használatára vonatkozó önkormányzati rendeletek betartása, 

közterület-használati engedélyek kiadása. 

 A települést érintő forgalomtechnika és tömegközlekedési ügyekben  

közreműködés. 

 Önkormányzat tulajdonosi, kezelői hozzájárulások kiadása 

 Rendezési terv véleményeztetésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

 A közlekedéssel, közlekedésszervezéssel és forgalomtechnikai 

változtatásokkal kapcsolatos szakkérdésben való hozzájárulások kiadása 

 A helyi önkormányzat tulajdonában lévő, tömegközlekedéssel nem érintett 

helyi közutak üzemeltetési feladatai, fenntartásával, fejlesztésével 

kapcsolatos feladatok 

 A jegyző hatáskörébe tartozó telekalakítási, útépítési, forgalomba helyezési 

eljárás lefolytatására indított hatósági ügyekkel kapcsolatos szakhatósági 
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állásfoglalások kiadása 

 A helyi vízrendezés, valamint a helyi vízkár-elhárítási, árvíz és belvíz 

védekezési feladatok ellátásával összefüggő feladatok ellátása. 

 Közműfejlesztések előkészítésével, bonyolításával kapcsolatos feladatok 

 Közvilágítási, díszvilágítási berendezés létesítésével és üzemeltetésével 

kapcsolatos feladatok 

 Tűzvédelem, villámvédelem, szabványossági és érintésvédelmi feladatok 

 Ellátja a környezet és természetvédelemmel kapcsolatos feladatokat. 

 Ingatlan vagyonkataszter vezetése, aktualizálása, adatszolgáltatás teljesítése 

 

Főépítész feladatok ellátása  

 

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 

2016. évi LXXIV törvény 12. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján 

településkép védelme érdekében helyi rendelet megalkotásáról döntött. 

 

A helyi rendelet megalkotásának célja:   

 

a) a településképi követelményeket, 

b) az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer részletes tartalmát, 

c) a településképi véleményezési, a településképi bejelentési és a településképi 

kötelezési eljárásra vonatkozó részletes szabályokat, 

d) azon - jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött - építési 

tevékenységek körét, amelyek megkezdését településképi véleményezési 

eljáráshoz köti, 

e) azon - jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez és az Étv. 33/A. § 

szerint egyszerű bejelentéshez nem kötött - építési tevékenységek, 

rendeltetésváltoztatások és reklámelhelyezések körét, amelyek megkezdését 

településképi bejelentési eljáráshoz köti, 

f) a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén 

alkalmazható bírság eset-köreit, a törvény keretei közötti mértékét, 

kiszabásának és behajtásának módját, 

g) a reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó tilalmak és korlátozások 

alól e törvény által megengedett eltéréseket, 

h) a helyi önkormányzat illetékességi területén létesíthető reklámhordozók 

számát, megjelenésük különös formai (műszaki) követelményeit. 
 

A Tktv. 4§ (1) bekezdése alapján a településképi rendelet szakmai 

megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv készül. 

A kézikönyv készítése előtt annak társadalmi érdekérvényesítése biztosítása 

érdekében megalkotta a településfejlesztéssel, településrendezéssel és 

településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 

szabályairól szóló 9/2017. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletét.  
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Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti törvényi szabályozás, 

valamint a partnerségi szabályzat alapján a megyében az elsők között 

elkészíttette Onga város Településképi Arculati Kézikönyvét és az ezzel 

kapcsolatos adatszolgáltatási, véleményezési és jóváhagyási eljárást lefolytatta.  

A Képviselő-testület a Településképi Arculati Kézikönyvet 84/2017. (X. 18.) 

számú határozatával elfogadta és megalkotta a településkép védelméről szóló 

16/2017. (XII. 13.) számú önkormányzati rendeletét. 

Az önkormányzati rendelet megállapítja a helyi értékvédelem egyedi és területi 

elemeit, területhasználati kategóriánként lehatárolja a településképi szempontból 

meghatározó és kiemelt területeket, az érintett területek építészeti, településképi 

követelményeit, az energia ellátás és hírközlés sajátos építményeinek  és 

műtárgyainak valamint a reklámoknak és egyéb műszaki berendezéseknek az 

elhelyezését. A rendelet rögzíti a településkép érvényesítés eszközeit a 

településkép véleményezési és bejelentési eljárás során alkalmazandó 

intézkedéseket, szabályozza a településképi kötelezés és eljárás lefolytatásának 

rendjét, a helyrehozatali kötelezettséget, valamint az önkormányzati támogatási 

és ösztönző rendszert. 

A fenti folyamatok alkalmazott önkormányzati főépítész közreműködésével 

történtek. A főépítész megalapozó költségvetési döntés alapján 2018 évben 

elindítja Onga új településrendezési tervének készítése előkészítését, a 

településfejlesztési koncepció elfogadását és a településrendezés további 

eszközeinek elkészítését.  

 

Szálláshely –szolgáltatási tevékenység  

 
A jegyző a szálláshely-üzemeltetési engedély megadásáról rendelkező határozatot 

hoz és az általa vezetett nyilvántartás valamennyi adatát közzéteszi a honlapon. 

Jelenleg Ongán 1 db egyéb-szálláshely üzemeltetési engedély került kiadásra és 

nyilvántartásba vételre. 

Onga város területén lévő szálláshelyek üzemeltetéséről elkészített nyilvántartás a 

város honlapján  www.onga.hu  megtalálható. 

A KSH felé az aktuális adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítettük. 

 

Birtokvédelmi ügyek  

 

A jegyző a birtokvédelmi kérelem alapján birtokvédelmi eljárás lefolytatását végzi. 

1 db birtokvédelmi ügy volt, ebből 1 db kijelölés alapján, más települést érintően. 

 

Igazgatási, titkársági feladatok 
 

 A titkársági és igazgatási ügyintézők a polgármester, a képviselő-testületek, a 

társulás, a Pénzügyi Bizottság és a jegyző tevékenységével összefüggésben 

ügyviteli, nyilvántartási és szervező feladatokat látnak el. 

http://www.onga.hu/
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 Közreműködik az állampolgári bejelentések, panaszok intézéséről, illetve azok 

illetékes szakterülethez történő továbbításáról.  

 Folyamatosan figyelemmel kíséri és továbbítja a hivatal e-mail címére érkező 

küldeményeket, valamint –szükség esetén – azok elintézésében intézkedik. 

 Elkészíti az önkormányzati, nemzetiségi képviselő-testületi, társulási tanács és a 

Pénzügyi Bizottság üléseinek meghívóit, anyagait, összeállítja és továbbítja azokat, 

s folyamatosan kapcsolatot tart a képviselő-testületek, a bizottság, illetve a társulási 

tanács tagjaival. 

 Ellátja az önkormányzati és nemzetiségi képviselők, az intézményvezetők, valamint 

a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett köztisztviselők vagyonnyilatkozat tételével 

kapcsolatos teendőket.  

 Gondoskodik a képviselő-testületi, bizottsági ülések technikai, szervezési 

feltételeinek rendelkezésre állásáról.  

 A testületi üléseken alkotott önkormányzati rendeleteket és az ülések jegyzőkönyvét 

és az előterjesztéseket továbbítja a Kormányhivatal részére a Nemzeti Jogszabálytár 

törvényességi levelező rendszerében.  

 A Bizottságok üléseinek jegyzőkönyvét továbbítja a Kormányhivatal részére a 

Nemzeti Jogszabálytár törvényességi levelező rendszerében.  

 Az önkormányzati képviselő-testület által megalkotott rendeleteket közzéteszi a 

Nemzeti Jogszabálytárban, a hozott határozatokat továbbítja, valamint arról 

nyilvántartást vezet. 

 Közreműködik a közbiztonsági referensi feladatok ellátásában. 

 Gondoskodik a hivatalba beérkező napi posta bontásáról, iktatásáról, a levelezések 

lebonyolításáról. 

 Közreműködik a polgármester és a jegyző ügyfélfogadásán. 

 Folyamatosan közreműködik a polgármester és a jegyző reprezentációs 

feladataiban. 

 Ügyfelek tájékoztatása, információ-szolgálat, lakossági bejelentések fogadása. 

 

Képviselő-testületi ülésekre vonatkozó adatok: 

  Testületi ülések száma határozatok száma         rendeletek  száma 

2014. év   13                         98                        23 

2015. év                                  17                                        118                               18 

2016. év                                  18                                        100                               17 

2017. év                                  17                                        112                               21                    

                 

Roma Nemzetiségi ülésekre vonatkozó adatok: 

   Testületi ülések száma                határozatok száma    

2014. év     4                                               10                              

2015. év                                   5                                                                              9 

2016. év                                   6                                                                            17 

2017. év                                   9                                                                            23 

 

Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása 
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Alsózsolca Város Önkormányzata, Arnót Község Önkormányzata, Berzék Község 

Önkormányzata, Bőcs Község Önkormányzata, Bükkaranyos Község Önkormányzata, 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata, Emőd Város Önkormányzata, Felsőzsolca 

Város Önkormányzata, Gesztely Község Önkormányzata, Harsány Község 

Önkormányzata, Hernádkak Község Önkormányzata, Kisgyőr Község 

Önkormányzata, Onga Város Önkormányzata, Répáshuta Község Önkormányzata, 

Sajóhídvég Község Önkormányzata, Sajólád Község Önkormányzata, Sajópetri 

Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 87-95. §-ában foglalt rendelkezések szerint 2013. július 1. 

napjától Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás 

elnevezéssel jogi személyiséggel rendelkező társulás működik a szociális igazgatásról  

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi CXXXV. törvényben meghatározott szociális 

és gyermekvédelemi feladatok társulási formában történő ellátása céljából. 

A Társulási Tanács szervezete és működése előírásairól a szervezeti és működési 

szabályzat rendelkezik. A Társulás székhely önkormányzata Onga Város 

Önkormányzata. A Társulás által fenntartott intézmény az Ongai Szociális Szolgáltató 

Központ.  

A Társulás alapító okirata szerint a Társulás munkaszervezeti, pénzügyi és 

gazdálkodási feladatait az Ongai Polgármesteri Hivatal látja el.  

A Társulás működtetésével, valamint Társulás és a Szolgáltató Központ pénzügyi és 

gazdálkodási feladatainak ellátását az Ongai Polgármesteri Hivatal végzi. A Társulási 

Tanács 2017. évben 6 ülést tartott,  2 alkalommal módosította a Társulási 

megállapodást. 

A Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának, szervezeti és működési 

szabályzatának, házirendjének és szakmai programjának a módosítására is több 

alkalommal sor került főként jogszabályi változás következtében. A Társulási Tanács  

2017. évben 23 határozatot hozott. 

A Szolgáltató Központ szakmai feladatainak ellátását önállóan, valamint ehhez 

kapcsolódó operatív gazdálkodási feladatokat a Polgármesteri Hivatallal 

együttműködve látja el. 

A Társulás által ellátott feladatokhoz az igényelt és megkapott állami támogatásokat 

Onga Város Önkormányzata közvetlenül a Szolgáltató Központ számlájára utalja, 

mivel a társulás pénzforgalmi számlájának beiktatása újabb bankköltséget jelentene. 

A Társulás munkaszervezeti, gazdálkodási feladatainak ellátásához biztosított 

személyi jellegű kiadások (Polgármesteri Hivatalnál 1 fő köztisztviselő, a Szolgáltató 

Központnál 1 fő gazdasági ügyintéző (bér, járulék, egyéb) tervezése is szükséges. Ezek 

a feladatok igazgatási tevékenységek, amelyekre a Polgármesteri Hivatal és a 

Szolgáltató Központ kötött munkamegosztási megállapodást.  

A Polgármesteri Hivatal és a Szolgáltató Központ a Társulás gazdasági programjához 

és a költségvetési tervezéshez adatokat szolgáltatnak, azok megalapozására és 

alátámasztására. 

A Polgármesteri Hivatal által a Szolgáltató Központ számára a feladatok fedezetéül a 

Polgármesteri Hivatal nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, 

amelyet a Szolgáltató Központ használ fel. 
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Kereskedelmi igazgatás 

 

A kereskedelmi tevékenységek területén nem történt jogszabályváltozás. Onga város 

területén működő kereskedelmi egységekről elkészített nyilvántartás a város honlapján 

www.onga.hu megtalálható. 

A hatályos kormányrendelet alapján a kereskedelmi tevékenység két részre: 

bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységre és kizárólag üzletben forgalmazható 

termékekre vonatkozó kereskedelmi tevékenységre (működési engedély köteles) 

tagozódik.   

Onga város területén 2017. évben 7 bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 

folytatására adtunk ki igazolást, 1 üzlet kapott működési engedélyt, 1 kereskedelmi 

egység szüntette meg tevékenységét és 8 üzlet esetében történt módosítás adatváltozás 

miatt.  

A KSH felé az aktuális adatszolgáltatási kötelezettségünket félévente mindkét 

területen teljesítettük. 

 

Továbbképzések  

 

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 

alapján 2014. évtől megkezdődött a közszolgálati tisztviselők tanulmányi 

pontrendszerre épülő továbbképzésének időszaka. Az első képzési időszak  2017. 

december 31. napjáig tartott.  

A hivatal 2017. évre szóló továbbképzési terve határidőre elkészült.  

 A képzés és a vizsga lebonyolítása a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető –és 

Továbbképzési Intézetének közreműködésével történik. A munkáltató által biztosított, 

finanszírozott képzésben részesülők száma 16 fő. Az előírt feltételeket 2017-ben 

minden képzésre kötelezett köztisztviselő teljesítette.  

A 2018. január 1-től bevezetett ASP Iratkezelési rendszer szakmai továbbképzésén a 

Hivatal minden köztisztviselője részt vett. 

A közszolgálati egyéni teljesítményértékelés évente két alkalommal elektronikus 

formában történik a közös módszertani alapokon nyugvó, egységes és integrált 

közszolgálati teljesítménymenedzsment rendszer segítségével. A tárgyévben a Kttv. 

vonatkozásában legalább két teljesítményértékelés eredménye együttesen adja a 

minősítést, ennek alapján a teljesítményértékelés rendszeres és tervezhető 

tevékenység.  

 

Személyi anyagok kezelése  

 

A köztisztviselők személyi iratainak őrzéséről és kezeléséről a jegyző gondoskodik.  

A személyi anyagok kezelése körében a titkársági főelőadó ellátja a közszolgálati 

alapnyilvántartás vezetésével és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtéssel 

kapcsolatos feladatokat is. Ennek során a köztisztviselők szolgálati jogviszonnyal 

összefüggésben keletkezett és azzal kapcsolatban álló adatait rendszerezetten 

tárolja és feldolgozza, illetve folyamatosan vezeti. A közszolgálati statisztikai 

http://www.onga.hu/
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adatgyűjtés keretében a közszolgálati alapnyilvántartás alapadatairól és azok 

változásairól elektronikus úton adatszolgáltatást kell teljesíteni az erre szolgáló 

informatikai rendszerben. 

Humánpolitikai feladatok keretén belül az álláspályázatokkal kapcsolatos feladatok, 

új belépések, átsorolások, szerződés- és kinevezés-módosítások személyügyi 

feladatainak ellátása. 

A humánpolitika szakterületéhez tartozó rendelet, szabályzat elkészítése, 

munkaköri leírások aktualizálása. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2017. évben közszolgálati 

ellenőrzést végzett a polgármesteri hivatalnál.  

Az előzetesen megküldött ellenőrzési program keretében átfogó vizsgálatot 

végeztek, mely többek között tartalmazta  az illetmény-megállapítás gyakorlatát, 

ideértve az alapilletmény-eltérítés, személyi illetmény, céljuttatás és helyettesítési 

díj megállapítását, 3 fő köztisztviselő illetménye megállapításának jogszerűségét, 

valamint a teljesítmény értékeléseket. 

A Kormányhivatal a beküldött iratokból megállapította, hogy a jogszabály által 

meghatározott ellenőrzési időszakban végzett munkáltatói intézkedések a 

jogszabályi előírásoknak megfeleltek.  

A művelődési házzal és ifjúsági és sport feladatokkal kapcsolatos koordinációs 

tevékenység ugyancsak a Titkárság feladata.  

A 2017. őszétől elkezdődtek a 2018. tavaszán megtartásra kerülő országgyűlési 

képviselő-választás előkészítő munkálatai. 2017. decemberében szakmai 

továbbképzésen vettek részt a választási igazgatásban résztvevő köztisztviselők.  

 

Közfoglalkoztatás 

 
Önkormányzatunkra nagy feladat hárul a GINOP-6.1.1. „Alacsony képzettségűek 

és közfoglalkoztatottak képzése” kiemelt projekt keretében a  Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

által szervezett felnőtt képzésekbe a bemeneti feltételeknek megfelelő egyének 

küldése, illetve hosszú idejű közfoglalkoztatások szervezésével, koordinálásával, 

valamint ellenőrzésével, pályázni kell a meghirdetett kiírások szerint a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályához. Ennek keretében lényegesen nagyobb értékteremtő munkát sikerült 

végeznünk, de lényegesen nagyobb munka is hárult ránk. 

 

Start munkaprogram 

 

A Belügyminisztérium a kistérségi mintaprogramokra alapozva 2017. évben 

valamennyi hátrányos helyzetű kistérségben elindította a Start munkaprogramot. A 

program támogatása (bér + járulék + dologi kiadás) 100%-os.   

A program keretében 2017-ra Onga Város Önkormányzata 4 projekttípus 

támogatására adott be és nyert el pályázatot, melyek keretében 3 program 
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2017.03.01.-2016.12.31-ig foglalkoztattunk 45 főt, valamint 1 program esetében 

2017.03.01.-2018.02.28-ig 15 főt napi 8 órában.  

 

Az start mintaprogramok az alábbiak voltak: 

- A belterületi közutak karbantartása programba 15 fő közfoglalkoztatott 

került bevonásra. (Onga város közigazgatási területén önkormányzati kezelésben 

lévő közúthálózat javítása, kátyúzása, profilozása. A közutakon végzett felmérés 

alapján kijelölésre kerültek a javítandó kátyúk. Az állagromlás a téli időszakban 

évről évre folyamatosan növekszik. A probléma gyakorlatilag az időjárásnak 

köszönhetően folyamatos. Az utak profilozása is sok helyen rekonstrukcióra 

szorult, így a kátyúzással egy időben ez a munkafolyamat is megtörtént). (projekt 

össz. értéke 18,2 millió forint) 

 - Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása programba szintén 15 fő lett 

bevonva. (A program keretén belül a település bel- és külterületén kialakult illegális 

hulladék lerakóhelyek folyamatos felszámolása történt).  (projekt össz. értéke 16,9 

millió forint) 

 - Mezőgazdasági földutak karbantartása programban 15 fő lett bevonva. 

(mezőgazdasági területek megközelíthetősége szempontjából, valamint a 

mezőgazdasági területről a közútra történő kihajtás során a baleset megelőzést 

szolgáló fejlesztés. Településünkön a mezőgazdasági földutak folyamatos 

karbantartásra szorulnak. A sárfelhordást megakadályozandó a felvezető szakaszok 

átereszeinek megerősítése, valamint a felületük sártalanításra alkalmassá tétele).   

(projekt össz. értéke 21,5 millió forint.) 

           - Belvízelvezetés programba szintén 15 fő lett bevonva. (a program keretein 

belül a belterületi, külterületi csapadékvíz apasztó árkok mélyítése, tisztítása, 

kaszálása történt. ) (projekt össz. értéke 16,9 millió forint) 

 Általános közfoglalkoztatásban 2017. év folyamán összesen 346 főt 

foglalkoztattunk napi 8 órás időtartamban. Valamint közfoglalkoztatás keretén 

belül 11 féle tanfolyamra összesen 92 főt iskoláztunk be. 

A karbantartó csoport munkáját segítette 8 fő közfoglalkoztatott dolgozó, 

munkavállaló. Az állományon kívüli dolgozók intézményeinkben karbantartást, 

felújítást, állagmegóvást végeztek, 52 közfoglalkoztatott munkavállaló segít az 

intézményeink működtetésében. 

Közfoglalkoztatás keretében 498 fő foglalkoztatására kaptunk támogatást a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályától. 

A diákmunka keretében, mely a közfoglalkoztatáshoz hasonlóan a Munkaügyi 

Központon keresztül bonyolódott és 14 fő diák nyári munkavégzését biztosította    

3-3 héten keresztül.  

 

Közérdekű munkavégzés végrehajtásával kapcsolatos jegyzői feladatok 
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Közérdekű munkavégzéssel kapcsolatban 14 esetben jegyzői hatáskörben eljárva, 

közreműködtünk a munkavégzés végrehajtása érdekében, továbbá 18 azon ügyek 

száma, melyeknél a közérdekű munkavégzéssel kapcsolatban a pártfogó 

felügyelővel együttműködve intézkedtünk.  

 

A hatósági tevékenység összefoglaló értékelése 
 

Összességében megállapíthatjuk, hogy munkánkat jogszabályi kereteken belül 

végeztük, törekedtünk a törvényi előírások maradéktalan betartására, a hibák 

kiküszöbölésére. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a jogszabályváltozásokat, 

továbbképzéseken részt veszünk a szakmai munka színvonalának elősegítése 

érdekében. 

Elsődleges célunk a jövőben is a magasabb színvonalú, a lakosság megelégedését 

szolgáló ügyintézés, a minőségi szempontok érvényesítése, az elektronikus 

ügyintézés fejlesztése.  

A Polgármesteri Hivatal munkája során a továbbiakban is kiemelt jelentőségű az 

alapfeladat ellátása, az önkormányzati és államigazgatási ügyek szakszerű és 

határidőben történő elvégzése, az önkormányzat és az ügyfelek érdekeinek 

megfelelően, a Hivatal vezetése és valamennyi munkatársa közös tevékenységével. 

 

Karbantartó csoport  

 
A karbantartó csoport 2017. évi aktív létszáma 3 fő volt, mely a 

közfoglalkoztatottak munkájának irányításához nagyon kevés volt.  

A gépjárműparkunk folyamatos üzemeltetése több munkaerőt leköt, így a konkrét 

karbantartói feladatokat 2-3 fővel nagyon nehéz megoldanunk, ami a nyári 

intézményi karbantartási feladatok ellátásakor komoly nehézséget okoz.  

A Karbantartó Csoport terheit csökkenti a közfoglalkoztatás lehetősége, melyet 

rendszeresen kihasználunk. 2017. évben is sikeresen pályáztunk a közmunka 

programban való részvételre.  

A karbantartó csoport munkáját segítette 8 fő hosszabb idejű közfoglalkoztatott 

dolgozó, munkavállaló. Az állományon kívüli dolgozók intézményeinkben 

karbantartást, felújítást, állagmegóvást végeztek. 

Közfoglalkoztatás keretében 444 fő foglalkoztatására kaptunk támogatást a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályától. 

A közfoglalkoztatásban részt vevő foglalkoztatottak az alábbi munkálatokat 

végezték településünk közigazgatási területén: parkok és a város közterületeinek 

rendezése, kaszálása és az intézményeink környezetének rendbetétele karbantartási 

feladatainak ellátása, a szemétszedés pedig folyamatos. 

A közfoglalkoztatásban részt vevő foglalkoztatottak az állományban lévő dolgozók 

irányítása által elvégzett feladatok:  

 parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás, 
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 külterületi lakott helyen buszmegállók járdaszigetének építése, felújítása, 

 intézményekben, hivatalban állagmegóvás, karbantartási munkák, 

 mezőgazdasági utak rendbetétele,  

 belterületi vízrendezés, 

 Bölcsődei csoport kialakításának munkálatai, 

 a főzőkonyha felújításánál segédmunka végzése, 

 a Karbantartó csoport számára rendelkezésre álló gépjárművek, 

szerszámok folyamatos karbantartása, 

 Ócsanálos és Ongaújfalu közterületeinek rendezése és karbantartása. 

 

A karbantartó csoport elé kitűzött feladatok határidőinek betartására törekszünk, 

mely évről-évre visszatérő problémát jelent. A csoport feladatainak végrehajtását a 

4. melléklet tartalmazza. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A beszámolóban igyekeztünk – a teljesség igénye nélkül – a Hivatal munkájába 

átfogó betekintést nyújtani.  Megfelelő munkaszervezéssel a központi jogszabályok 

által előírt és a Képviselő-testület által önként vállalt feladatokat az apparátus 

igyekezett magas színvonalon, eredményesen ellátni.  

A hivatal legfőbb célja volt az Önkormányzat Képviselő-testülete, intézményei és a 

lakossági igények maradéktalan kielégítése - a jogszabályi előírások, valamint az 

éves költségvetésben rendelkezésre álló pénzügyi keretek között.  

Összegzésképpen jelen beszámoló elkészítésében nyújtott segítségükért, valamint 

az abban leírt és egész éves áldozatos munkájukért ezúton is köszönetemet fejezem 

ki minden egyes Hivatali dolgozónak, reményeim szerint Kollégáim áldozatos 

Onga Városáért végzett felelősségteljes és elhivatott munkája tovább öregbítette a 

település jó hírnevét. 

Az Ongai Polgármesteri Hivatalban dolgozóként, vezetőként szeretnénk a fejlődést 

tovább folytatni, dolgozni az Ongán élő lakosság jobb szellemi és anyagi 

megerősödése érdekében. Tesszük ezt egy élhető, biztonságos kisváros 

megszilárdítása érdekében. 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Képviselő-testületnek a Polgármester 

Úrnak, hogy biztosították a zavartalan munkavégzést, és egyben minden Hivatali 

dolgozónak is köszönöm a munkáját. 

 

- Farkas Lászlóné jegyző - 
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1. melléklet 

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN 

 2017. ÉVBEN IKTATOTT ÜGYIRATOK     
 

Ágazat 
Sorszámra 

Gyűjtőív 
sorszámára 

Alszámra 

iktatott iratok száma 

A Pénzügyek 1872 0 2600 

  Ebből: 1. Adóigazgatási ügyek 1868  2593 

    2. Egyéb pénzügyek 4  7 

B Egészségügyi igazgatás 8  95 

C Szociális igazgatás 287  605 

E 
Környezetvédelem, építési ügyek, településrendezés, területrendezés,  kommunális 
igazgatás 

164  554 

  Ebből: 1. Környezet- és természetvédelem 4  11 

   2. Településrendezés, területrendezés 24  119 

   3. Építési ügyek 46  261 

   4. Kommunális ügyek 90  163 

F Közlekedési és hírközlési igazgatás 12  180 

G Vízügyi igazgatás 38  154 

H Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás 257 0 1026 

  Ebből: 1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek 24  254 

   2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ügyek 19  106 

   3. Választásokkal kapcsolatos ügyek 1  17 

   4. Rendőrségi ügyek 3  13 

   5. A helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek 1  0 

   6. Menedékjogi ügyek    

   7. Igazságügyi igazgatás 4  25 

   8. Egyéb igazgatási ügyek 205  611 

I Lakásügyek 28  71 

J Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás 271  727 

K Ipari igazgatás 2  6 

L Kereskedelmi igazgatás, turisztika 20  73 

M Földművelésügy, állat- és növényegészségügyi igazgatás 29  61 

N Munkaügyi igazgatás, munkavédelem 521  1290 

U Önkormányzati és általános igazgatási ügyek 312 0 1971 

  Ebből: 1. Képviselő-testület iratai 9  284 

    2. Nemzetiségi önkormányzat iratai 6  41 

   
 3. A polgármesteri hivatalnak, a közös önkormányzati hivatalnak, az önkormányzat 
gazdálkodó szervezeteinek, közalapítványának és intézményeinek ügyei 

297  1646 

P Köznevelési és közművelődésügyi igazgatás 17  140 

R Sportügyek    

X Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrség 

2 0 12 

  Ebből: 1. Honvédelmi igazgatás    

    2. Katasztrófavédelmi igazgatás 2  12 

    3. Fegyveres biztonsági őrség    

Mindösszesen: 3840  9565 
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2. melléklet 

 

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  

POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN 

2017. ÉVBEN HOZOTT HATÁROZATOK 
 

Ügykör megnevezése 
Összes 

határozat 

Összes 

végzés 

Hatósági 

bizonyítvány 

Jegyzői 

hatáskörben 

Képviselőtestület 

Bizottságának 

hatáskörében 

Polgármester 

átruházott 

hatáskörben 

Adóigazgatási ügyben 855 0  855 - - 

Szociális igazgatási 

ügyben 
258 4 - 135 82 45 

Gyermekvédelmi és 

gyámügyi igazgatási 

ügyben 

402 - - 402 - - 

Útkezelői 

hozzájárulások, 

( víz, Gáz, szennyvíz-

bekötéseknél ) 

tulajdonosi nyilatkozatok 

19 - - - - 19 

Szakhatósági 

szakkérdésekben (út, 

telekalakítás) 

véleményezés 

- 24 - 24 - - 

A polgárok személyi 

adatainak, lakcímének 

nyilvántartásával 

kapcsolatos ügyek 

9 - - 9 - - 

Birtokvédelmi ügyek 1 - - 1 - - 

Egyéb igazgatási ügyek, 

 
1 - 22 23 - - 

Kereskedelmi igazgatás, 

turisztika 

 

3 - - 3 - - 

Összesen: 1548 28 22 1452 82 64 
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3. melléklet  

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN 

2017. évi igazgatási tevékenység jellemző adatai 
Megnevezés 2017. év 

Adó és értékbizonyítvány   38 

Hirdetmények 52 

Adóigazolás 20 

Letiltás 40 

Inkasszó 16 

Iparűzési adó 297 

Gépjárműadó 

1273 főszám, azon belül 

851 határozat, 1146 

felhívás   

Forgalomból történő kivonás 36 

Talajterhelési díj 36 

Idegen helyről kimutatott tartozások (kimenő) 
142 fő szám,              

286 db alszám  

Költségmentességi igazolás 11 

Bejelentkezés, változás bejelentés (iparűzési adó ügyben) 
30 db, ebből 14 új 

bejelentkezés 

Fizetési értesítés (minden adónemre) 
676 db, plusz a félévi 

értesítők 1400 db 

Részletfizetési kérelem 1 

Bírósági végrehajtó felé átadva 2 

Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé átadva 2 

 

Hatósági ügyek jellemző adatai 
 

Születés Ongán 2 

Házasságkötések 21 

Haláleset 15 

Névviselési, névváltozási kérelem 4 

Hagyatéki, póthagyatéki ügyek,  104 

Hivatalos igazolás (lakcím igazolás) 27 

Lakcím bejelentés 284 

Hirdetmény 20 

Kezelői hozzájárulások (víz, gáz, bekötéseknél)  4 

Felszólítások (gyommentesítés, illegális hulladék)  21 

Új szennyvíz bekötések 1 

Településképi véleményezés 3 

Közterület használati engedély 9 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat  15 

Hivatalos igazolás szociális ügyben 105 

Kereskedelmi hatósági ügy 3 
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4. melléklet 

A karbantartó csoport feladatainak végrehajtása 
 

A Polgármesteri Hivatal karbantartó csoportja 2017. évben az alább felsorolt 

karbantartó, felújító munkálatokat végezte el. A munkák ütemezésére heti 

egyeztető megbeszélések keretében, fontossági sorrend szerint került sor. 

A karbantartó csoport munkáját - a közfoglalkoztatási program kihasználásával - 

segíti az ott foglalkoztatott dolgozók egy része. 

A csoport végzi a hivatal tulajdonában lévő gépjárművek és eszközök üzemeltetését 

és felhasználja a feladatok megoldásában.  
 

Január 

- Hó eltakarítása, elszállítása 

- Utak sózása, szórása 

- Közintézmények járdáinak takarítása 

- Buszmegállók takarítása, síktalanítsa 

- Kegyeleti parknál bozótirtás 

- Díszvilágítások lekapcsolása, díszfüzérek leszerelése 

- Patai réten a vízelvezető csatorna tisztítása 

- Szociális tűzifa osztása 

- A város egész területén szemétszedés 

- Betlehem bontása, tárolása 

- Szerszámok karbantartása 

- Pellet pakolása, kazánok feltöltése 

- Ongaújfalu, Ócsanálos külterületi lakott helyek buszmegállóinál hó eltakarítása 

- Petrovics úti buszmegállóba ülőpad készítés 
 

Február 

- Mérőórák (víz, gáz, villany) leolvasása az Önkormányzat intézményeiben 

- Kutyaoltásról és árkok tisztántartásáról szóló szórólapok kihordása a város egész 

területén 

- Utakról a megolvadt hó letolása 

- Intézmények udvarának és környékének rendbentartása, hó eltakarítása 

- Gépjárműadó fizetési értesítések kézbesítése a gépjármű tulajdonosoknak 

- Patai réten a vízelvezető csatorna tisztítása 

- A város egész területén szemétszedés 

- Pellet kazánok karbantartása 

- Utak sózása, szórása 

- Díszvilágítások leszerelése 

- Kegyeleti parknál bozótirtás 

- Utakról víz elvezetése 
 

Március 

- Mérőórák (víz, gáz, villany) leolvasása az Önkormányzat intézményeiben  

- II. sz. orvosi rendelő előtti korlát festése 

- Onga-Ócsanálos, Onga-Gesztely, Onga-Felsőzsolca közötti útmenti árkok tisztítása, 

szemét szedése 

- Irattár külső lambériázása, burkolása, csatorna felszerelése 

- Virágok ültetése a város egész területén, virágok locsolása 
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- Zászlók kihelyezése, majd összeszedése 

- Sportpálya, edzőpályák hengerelése 

- Ongai Szociális Szolgáltató Központban zár javítása 

- Ebédhordó biciklik javítása 

- Berzsenyi úti Rendészeti központnál egyik helyiség ablakának befalazása, belső 

helyiség festése, takarítása 

- Pellet pakolása, kazán feltöltése 

- Major utca végén lévő illegális szemétlerakó megszüntetése 
 

Április 

- Mérőórák (víz, gáz, villany) leolvasása az Önkormányzat intézményeiben 

- Virágok ültetése, locsolása 

- Dózsa György út mentén lévő árkok mélyítése, tisztítása 

- Szerszámok karbantartása 

- Kátyúk felmérése, murvázása 

- A Rózsa utca 20. szám alatti önkormányzati ingatlan belső helyiségeinek takarítása, 

udvaron tereprendezés 

- Arany János utcai óvodában ágyak javítása 

- Hunyadi és Arany János utcai óvodában fűnyírás 

- Platán soron fűnyírás 

- Szemét szedés a város egész területén 

- Sziklakertek gyomtalanítása 

- Köztemetőbe díszkút, ülőpad kihelyezése 
 

Május 

- Mérőórák (víz, gáz, villany) leolvasása az Önkormányzat intézményeiben 

- Hunyadi és Arany János utcai óvodában udvari játékok javítása 

- Intézmények területén fű kaszálása 

- Sziklakert gazolása, gyomtalanítása 

- Virágtartó ládák készítése 

- Berzsenyi utcai buszmegálló ülődeszkáinak kicserélése 

- Bársonyos patak szélének kaszálása, meder tisztítása 

- Patai réten a vízelvezető csatorna tisztítása 

- Trianoni ünnepségre meghívók kézbesítése 

- Köztemető parkolójának gyomtalanítása 

- Óvodai kiságyak javítása 

- Kátyúk felmérése 

- Dózsa György utca mentén lévő árok tisztítása 

- Virágok locsolása a város egész területén 

- Szemétszedés a város egész területén 
 

Június 

- Mérőórák (víz, gáz, villany) leolvasása az Önkormányzat intézményeiben 

- Csokonai és Mészáros Lázár utcák közterületeinek kaszálása 

- Virágok locsolása, gyomlálása 

- Tönkrement virágok pótlása 

- Karbantartó csoport épületének (Gyöngyvirág utca 3.) udvarán kerítés alap ásása 

- Főtéren fűnyírás, sövényvágás, térkő gyomtalanítás 

- Trianoni emlékműnél gyomtalanítás 
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- Sziklakert gyomtalanítása, kapálása, elhalt virágok cseréje, pótlása 

- Vízelvezető árkok kaszálása 

- Ócsanálos közösségi ház, játszótér, 2 üres telek kaszálása 

- Szemétszedés a város egész területén 

- Muskátli kihelyezése a város egész területén 

- Ócsanáloson a Hernád folyó gátjának oldalán kaszálás 

- 7-8. tó közötti terület kaszálása, múcsolása 

- Álláslehetőségről szórólap kihordása a városban 

- 37-es főút felé vezető út szélein bozótírtás 
 

Július 

- Mérőórák (víz, gáz, villany) leolvasása az Önkormányzat intézményeiben 

- Virágok locsolása 

- Karbantartó csoport Gyöngyvirág utcai épület kerítés alapjának betonozása majd 

zsaluzása 

- Sportpályán a salakpálya gyomtalanítása 

- Platán soron útra kihajló fák ágainak metszése 

- Dózsa György úti árkok ásása, tisztítása 

- Virágok kicserélése 

- A város egész területén szemétszedés, tavaknál is, és elszállítása, konténerbe pakolás 

- A Hunyadi úti Óvodában bölcsődei csoport helyiségeinek glettelése, festése, takarítása 

- Hunyadi Óvodából törmelék elszállítása 

- Kóczán kastélyban csapok cseréje 

- Művelődési ház tetőszerkezetének javítása, beázás javítása, festése 

- Ócsanálosi játszótéren, közösségi ház udvarán fűnyírás, fű elszállítása 

- Karbantartó csoport udvarán (Rákóczi utcán) a kerítés javítása, festése 
 

Augusztus 

- Mérőórák (víz, gáz, villany) leolvasása az Önkormányzat intézményeiben 

- Virágok locsolása 

- Gyöngyvirág utca 3. szám alatti épület kerítésének zsaluzása 

- Hunyadi úti Óvodában a bölcsőde rész festése, takarítása 

- Főtéren fűnyírás, sövényvágás 

- Üres telkeknél fű kaszálás 

- Virágok locsolása a város egész területén 

- Gyöngyvirág utca 3. szám előtti járda szintezése, majd betonozása 

- Berzsenyi Dániel utca 9. szám alatti Paktum iroda takarítása 

- Major utcán járda szintezése, zsaluzása, betonozása 

- Sportpályán a salakpálya gaztalanítása 

- A város egész területén szemétszedés 

- Zászlók kihelyezése, beszedése 

- Arany János utcai Óvoda udvarán fűnyírás, tereprendezés 

- A Rákóczi utcán a Karbantartó műhely melletti üres telken fűnyírás, tereprendezés 

- Karbantartó műhely udvarán fűnyírás, tereprendezés 

- Ülőpadok javítása, festése, majd kihelyezése 

- Óvodákban karbantartási munkálatok elvégzése 

- Bársonyos meder tisztítása 
 

Szeptember 
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- Mérőórák (víz, gáz, villany) leolvasása az Önkormányzat intézményeiben 

- Búcsú területének rendbetétele 

- Major utcán járda betonozás 

- Gyöngyvirág utca 3. szám alatti ingatlan kerítésének vakolása 

- Platán soron fűnyírás 

- Bartók, Dobó, Hunyadi, Bem, Vasút, Klapka György, Bezerédi utcákon kátyúk 

felmérése 

- 37-es számú főúthoz kivezető út széleinek fűkaszálása 

- Búcsú után takarítás, szemétszedés 

- Patai réten a vízelvezető csatorna tisztítása 

- Intézmények udvarán, zöld területein fűnyírás 

- Bársonyos csatorna meder tisztítása, partjainak kaszálása 

- Sportpályán öltöző teraszának mennyezetrész javítása, festése 

- Óvodákban javítási munkálatok elvégzése 

- Zászlók kihelyezése, majd beszedése 

- Sportpályán a salakpálya gyomtalanítása 

- Sportpályán városnapra való készülődés (szórólap széthordása, sátrak felállítása stb., 

utána szemét szedés, sátor bontása, takarítás) 

- Major utcán árkok széleinek kaszálása 

- Utcákon kátyúk felmérése 

- Lehullott falevelek gyűjtése elszállítása (közterületről, intézmények területéről) 
 

Október 

- Mérőórák (víz, gáz, villany) leolvasása az Önkormányzat intézményeiben 

- Utak kátyúzása 

- Gyöngyvirág utca 3. szám alatti ingatlan kerítésének vakolása 

- Major utcán tereprendezés, parkosítás, padok kihelyezése, sziklakert építése 

- Kőedényekben, sziklakertekben virágok kicserélése 

- Falevelek folyamatos szedése, elszállítása 

- Október 23-i ünnepségre meghívók kihordása 

- Zászlók kihelyezése, majd beszedése 

- Villanyoszlopokról muskátli beszedése 

- Karácsonyi díszvilágítások ellenőrzése karbantartása 

- Ócsanáloson aszfaltvágás, kátyúzás 

- Tüdőszűrő vizsgálatra szóló meghívók kihordása (40 év felettieknek) 

- Intézményekben a kazánok beüzemelésének ellenőrzése 

- Karácsonyi díszvilágítások felszerelésének megkezdése 
 

November 

- Mérőórák (víz, gáz, villany) leolvasása az Önkormányzat intézményeiben 

- Karácsonyi díszvilágítások felszerelése 

- Főtéren betlehem kihelyezése, fenyőfa díszítése 

- Város egész területén szemétszedés, lehullott falevelek összegyűjtése 

- Közösségi ház udvarának rendbe tétele (lomtalanítás, takarítás) 

- Az Önkormányzat intézményeiben a vízrendszerek télre való felkészítése 

- Bartók úton való útpadkázás, illetve a város területén kátyúk felmérése, murvázása 

folyamatos 

- Fűkaszák tisztítása, rendbetétele 

- Pellet pakolása, kazánok feltöltése, kazánok ellenőrzése, beüzemelése 
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- Díszfák kihelyezése a Major utcában (75 db) 

- Gyertyaláng készítése a város bevezető útjára 

- Major úton a sportpálya körbekerítése gumikkal 

- Óvodákban csaptelepek javítása, szekrények és polcok cseréje a csoportszobákban, 

kilincsek és ajtó zárak karbantartása 

- Buszmegállók oldalainak javítás, padok javítása, pótlása 

- Rákóczi utca 26. szám alatti ingatlan tereprendezése 

- Rendészeti központ (Berzsenyi Dániel utca 9. sz.) alsó szint felújításának megkezdése 

 

December 

- Mérőórák (víz, gáz, villany) leolvasása az Önkormányzat intézményeiben 

- Főtér folyamatos takarítása 

- Közterületeken szemétszedés 

- Pellet kazánok tisztítása, pellet tároló feltöltése 

- Fenyőfa vágása, szállítása, beállítása a Művelődési házban 

- Szociális tűzifa kiosztása 

- Hunyadi úti óvoda fűtés csövének cseréje 

- Intézmények környezetében, buszmegállókban hó eltakarítása 

- Város utcáiról hó eltakarítása, eltolása 

- Hunyadi úti óvodában korlátok készítése, felszerelése 

- Faliújság készítése, felszerelése 

- Udvarrendezés 

- Kistraktor pótkocsi javítása 

- Konyha felújítás – pakolás, takarítás 

- Város bevezető útjain szemét szedés 

- Zöld-Völgy értesítésének kézbesítése a város lakosainak 

- Rendészeti központ (Onga, Berzsenyi D. utca 9. sz.) alsó szint felújításának folytatása 

 

A Zöld város kialakítása tárgyú TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00020 

jelű pályázathoz kapcsolódó feladatok ellátása 
 

Onga Város Önkormányzata sikeresen pályázott a az „Onga kertje legyen zöldebb” című, Zöld 

város kialakítása tárgyú TOP-2.1.2-15-BO1-2016 jelű pályázatra. Az önkormányzat a 

projekttel szinte minden ülésén foglalkozott. Alább a projektet néhány fontosabb elemét 

mutatjuk be. 

 

I. Projekt részletes bemutatása: 

Célok illeszkedése: 

A projekt célja egyrészt a város zöldfelületeinek növelése a XXI. századi modern kisváros 

elvárásainak megfelelően; másrészről a városüzemeltetési költségek csökkentése 

(energiahatékonysági fejlesztések középületeken valamint a zöldinfrastruktúra jótékony 

hatásának köszönhetően (nincs hősziget hatás, klímavédelmi szempontok, a csapadék 

területen tartása stb.)); s ezekkel párhuzamosan a város gazdasági szegmensének erősítése a 

közösségi céllal létrejött piac helyi infrastrukturális feltételeinek biztosításával. A város 

Integrált Településfejlesztési stratégiája jelenleg készül. Az ITS-ben 7 tematikus cél került 

meghatározásra, amelyből jelen projekt öthöz illeszkedik. AZ illeszkedés részletes bemutatása 

az Igényfelmérés és kihasználtsági terv 2.1.1. fejezetében bemutatásra kerül. Onga esetében 
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városrészek nem kerültek lehatárolásra, így a városrészek céljaihoz való illeszkedés nem 

releváns. 

A fejlesztés helyszíne: 

A fejlesztés helyszínei a Felhívás 3.4.1. fejezetében felsorolt OTÉK szerinti terület-

felhasználási besorolásnak megfelelnek. Az illeszkedés részletes bemutatása az Igényfelmérés 

és kihasználtsági terv 3.2.1. fejezetében bemutatásra került. 

A fejlesztéssel érintett területek a Tv –településközponti vegyes terület K – különleges terület, 

KEL – kertvárosi lakóterület, V- vegyes terület, Ü - üdülőterület és KP – közpark övezetbe 

tartoznak.  

Tv övezetbe – művelődési ház energiahatékonysági fejlesztése valósul meg. 

K – különleges területen az elektromos töltőoszlop kiépítése történik meg. 

KEL – területen a piac fejlesztése, bővítése történik és a Játszópark épül meg. 

Ü – tavak parkosítása valósul meg. 

KP övezetbe a Berzsenyi u. Történelmi Emlékpark és Sportöltöző fejlesztései valósulnak 

meg. 

Akcióterület: Onga zöld város projektje a Zöld város akcióterületen valósul meg. Az 

akcióterület lehatárolása: Onga teljes belterületét és az önkormányzati tulajdonban lévő két 

bányató területét foglalja magában. Az akcióterület lehatárolás indoka kettős: egyrészt a 

területen koncentrálódik Onga (köz)szolgáltatási funkciói, így a városközponti területek 

komplex fejlesztése az egész település gazdasági-társadalmi fejlődését elősegíti, másrészt 

számos olyan fejlesztési elképzelés azonosítható a városrészben, amelyeket – a pozitív 

hatások elérése érdekében – integráltan célszerű megvalósítani. 

A fejlesztés részletes szakmai tartalma: 

A fejlesztés összes támogatható tevékenységének bemutatását az Igényfelmérés és 

kihasználtsági terv 3.1. fejezete tartalmazza. 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 Történelmi Emlékpark (Berzsenyi u.) rekonstrukció és bővítés 

 Tavak parkosítása 

 Játszópark kialakítása: Nádas utca és Hunyadi utca kereszteződésénél lévő 

ingatlan 

 Elektromos töltőhely mellett pihenőpark kialakítása: Dózsa Gy. utca Darvas 

Közösségi Ház B jelű épület előtti területrész 

 Sportöltöző energiahatékonysági fejlesztés: ennek megvalósítása helyett Darvas 

Közösségi Ház és Múzeum B jelű épületen napelem, napkollektor  

 Művelődési ház energiahatékonysági fejlesztés: Köztemető területrészen 

 Piac rekonstrukció és bővítés 

 

Onga városa jelen formájában még nem felel meg a modern városi szerepkör 

követelményeinek (zöldfelületek nagysága és állapota, piactér kis kapacitása, energetikailag 

korszerűtlen közösségi létesítmények, vizuális környezetterhelési problémák). A fejlesztési 

azt szolgálja, hogy Onga már középtávon egy attraktív városképpel, funkcióját jól betöltő 

kisvárossá válik. A helyi közösségi élet meghatározó programjai sajátos, a településre 

jellemző arculatot kapnak, a programlehetőségek bővülnek. 
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Onga Zöld Város Akcióterületén valósul meg a fejlesztés, melynek eredményeképpen a 

korábban kialakuló városi arculat még egységesebb lesz. A város jelenleg is viszonylag sok 

zöldterülettel rendelkezik, de ezek állapota változó minőségű. A fejlesztés révén a zöldfelület 

nagysága növekszik (új parkok kerülnek kialakításra), így a város általános környezeti 

állapota javul, mivel nő a növényállományok száma, másrészt a növénytelepítésnek 

köszönhetően megvalósul a zaj- és por elleni védelem is a gyalogosok részére. Emellett a 

környezettudatosság is erősödik, az intézményeken megújuló energiaforrások alkalmazásával. 

 

A fejlesztés alábbi elemekből épül fel:  

Zöld város kialakítása:  

 

 A Nádas és Bem utca kereszteződésénél a 1013 helyrajzi számon és a Hunyadi 

utcai 1070 helyrajzi számú közterületi részén a gyerekek részére játszópark 

kialakítása, játszótéri elemek, eszközök elhelyezése, utcabútorokkal, ütéscsillapító 

burkolattal növénykiültetési terv, burkolati terv alapján. 

 A Berzsenyi úton a meglévő történelmi emlékpark bővítése és zöldfelület 

rekonstrukciója, sétány kialakítása, fejlesztése, növénykiültetési terv alapján, 

háromszintes növényállományok telepítése váltakozva füvesítéssel, 

cserjecsoportokkal, szobortalapzatok terve és elhelyezése, pad, szemetes, 

kandeláber világítás terve, szoborvilágítás terve, szökőkút tervezés gépészeti 

tervvel. 

 Az elektromos töltőhelynél szilárd burkolatú parkolók kialakítása Onga, Dózsa 

Gy. utca Darvas Közösségi Ház „B” 

 Gazdaságélénkítő tevékenységként: helyi termékek számára piaci terület 

fejlesztése a Dózsa Gy. utcában a Darvas Közösségi Ház és Múzeum udvarán, 

bővítés a Petőfi S. u. 1. területtel, ingatlanvásárlás, árusításra alkalmas felület 

kialakítása,elektronikus hirdetőtábla, mobil árusító házak kiépítése, járdaépítés, a 

piac előtti részen szilárd burkolatú parkolók kialakításának terve.  

Részben zöldfelület is kerül kialakításra, utcabútorokkal. Az Onga 396 hrsz.-ú 

ingatlanon lévő Darvas Közösségi Ház B jelű épületen napelem, napkollektor 

elhelyezése történik, ingatlanon belüli kandeláberes megvilágítással.  

 A városhoz tartozó rekreációs célú bányatavak környezetének parkosítása, 

sétautak kialakítása, pihenőhelyek kialakítása, parkolásra alkalmas hely tervezése 

(nem hivatalos parkoló), növénykiültetési terv alapján. 

Mindezekhez a kertépítészeti tervezésen túl kapcsolódik közvilágítás, 

díszvilágítás és gépészeti tervezés.  

 A pályázat keretében, a játszópark kialakítása a megjelölt Onga, Mészáros Lázár 

utcáról, az Onga, Nádas utca és Bem apó utca kereszteződésénél lévő 1013 hrsz.-ú 

ingatlanra kerül át, változatlan tartalommal. 

 A projekt tevékenységei között megjelölt Onga Művelődési Ház épületre tervezett 

napelem napkollektor megvalósítás helyett, az Onga Köztemető 733/1 hrsz.-ú 

ingatlanon a temető rekonstrukció keretében, látogatói vizes blokk, urnafal 

kialakítása és kandeláberek elhelyezése történik.  

 A projekt tevékenységei között megjelölt Onga Sportöltöző épületre tervezett 

napelem napkollektor megvalósítás helyett, az Onga 396 hrsz.-ú ingatlanon lévő 

Darvas Közösségi Ház B jelű épületen napelem, napkollektor elhelyezése történik, 

ingatlanon belüli kandeláberes megvilágítással.  
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II. 

 

A városhoz tartozó rekreációs célú bányatavak mellett az Önkormányzatnak nincs területe, 

ezért megkerestem, az ingatlan tulajdonosokat.  

Visi József (3563 Hemádkak, Dobó I. u. 40. szám alatti lakos), mint az Onga külterület 0196/18 

hrsz. alatti ingatlan társtulajdonosa, az alábbiakat terjesztette elő. 

„Az Önkormányzat Polgármestere, az Önkormányzat nevében szóbeli kérelmet terjesztett elő a 

0196/18 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosai felé, hogy a tulajdonosok területét is érintő 

önkormányzati projekt végrehajtásában működjenek közre, ill. működjenek együtt abban, hogy 

az önkormányzati projekt teljesedésbe mehessen. 

A 0196/18 hrsz. alatti terület érinti a projekt megvalósulását, annak teljesedésbe menéséhez a 

mellékelten csatolt vázrajzon feltüntetett területnagyság is szükséges. 

A tulajdonosok az Önkormányzati projekt megvalósulását nem kívánják semmilyen módon 

akadályozni, de tekintett a tulajdonukban álló terület Önkormányzat általi jövőbeni 

felhasználására (a projektet érintően), értékarányos csereterületet kívánnak felajánlani. A 

0196/18 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosai a mellékelten csatolt mérnök által készített vázrajz 

TERVEZET-ben feltüntették az Önkormányzat által a területükből igénybe veendő terület 

nagyságát, és az érintett csereterületet is. 

A tulajdonosok felkértek egy hivatalos ingatlan értékbecslőt, hogy a csereterületek értékére 

ingatlan-forgalmi értékbecslést készítsen. A megosztási vázrajzban pirossal megjelölten 

kerültek feltüntetésre az esetleges testületi jóváhagyást követően a csereterülettel érintett 

kialakult új helyrajzi számok és a pontos területnagyság is feltüntetésre került.” 

A 0196/18 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosai nevében az alábbi ingatlanok cseréjére tettek 

javaslatot a T. Képviselő-testületnek. 

A.) A 0196/18 hrsz-ú, 12 ha 4414 m2 nagyságú, 59,51 Ak értékű, legelő művelési ágú, 

bányatelek megjelölésű ingatlanból a megosztási vázrajz tervezetén szereplő „valóságos 

természetbeni területből kialakított és az Önkormányzat tulajdonában álló 0196/9 hrsz.-

hoz csatolandó (újonnan kialakított 0196/20 hrsz-ú), közvetlenül vízparti területből 

8579 m2 nagyságú terület képezi a tulajdonosok cserealapját, melynek értéke az 

értékbecslés alapján: 4.300.000.,- Ft. 
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B.) A 0196/18 hrsz-ú ingatlanból újonnan kialakítandó 0196/21 hrsz-ú, 2 ha 2110 m2 

nagyságú terület képezi a tulajdonosok cserealapját az Önkormányzat kérésére, melynek 

értéke az értékbecslés alapján: 10.770.000- Ft. 

A fentiekből következően összesen 3 ha 0689 m2 nagyságú, összesen 15.070.000,- Ft 

értékű terület kerülne elcserélésre értékarányosan az Onga Város Önkormányzat 

tulajdonában álló, alábbiakban részletezett területekkel. 

1. Onga külterület 022 hrsz. alatt felvett, 8610 m2 nagyságú, legelő, bányatelek művelési 

ágú, 13,43 Ak értékű ingatlan, amelynek értéke az értékbecslés alapján 360.000.,- Ft. Az 

ingatlan 2025. november 30-ig részesművelés jogcímén hasznosítás alatt áll, az 

53/2017.(VI.20.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján. 

2. Onga külterület 021/7 hrsz. alatt felvett, 16 ha 1155 m2 nagyságú, szántó, legelő, kivett 

vízállás és bányatelek művelési ágú, 236,08 Ak értékű, az Önkormányzat tulajdonában 

lévő ingatlan, amelynek értéke az értékbecslés alapján 7.000.000,- Ft. 

Az ingatlan 2025. november 30-ig részesművelés jogcímén hasznosítás alatt áll. Az 

ingatlanra vonatkozóan használati rend kialakítása megosztásra került, 2018.01.29-én, a 

az 54/2017.(VI.20.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján. 

3. Onga külterület 023/7 hrsz. alatt felvett, 14 ha 2818 m2 nagyságú, legelő, bányatelek 

művelési ágú, 190,73 Ak értékű ingatlanból az Önkormányzat tulajdonában álló 

10660/19063-ad tulajdoni hányad (7 ha 9864 m2, 106,6 Ak), amelynek értéke 

3.940.000,- Ft. 

4. Onga külterület 0135/3 hrsz. alatt felvett, 979 m2 nagyságú, szántó művelési ágú,              

1,45 Ak értékű ingatlan, valamint a 0135/2 hrsz. alatt felvett, 6282 m2 nagyságú, szőlő és 

út művelési ágú, 18,53 Ak értékű ingatlan, amelyek együttes értéke az értékbecslés 

alapján 250.000,- Ft. 

5. Onga külterület 0196/9 hrsz. alatt felvett ingatlanból a megosztási vázrajz tervezeten 

újonnan kialakított, pirossal feltüntetett 0196/24 hrsz. alatti megjelölésen található,                 

9280 m2 nagyságú ingatlanrész, melynek értéke az értékbecslés alapján 3.500.000,- Ft. 

Megjegyzések: 

Az önkormányzati csereingatlanok nagyobb része, a 022 és 021/7 hrsz-ú ingatlanok a 

földhasználati nyilvántartás szerint még 2025-ig, azaz még 8 évig használattal terheltek, 
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elhelyezkedésük, megközelíthetőségük korlátozott, így azok értéke is ezen tényt figyelembe 

véve korlátozottan forgalomképes, ezen tények értékcsökkentő tényezők. 

A magántulajdonban lévő, fentiekben részletezett cserealapot képező megosztási vázrajzon 

szereplő újonnan kialakításra kerülő 0196/21 hrsz. alatt kialakítandó 2 ha 2110 m2 nagyságú 

területen jelentős nagyságú ásványi anyag található, kb. 18.000 m3.  

A bányászati tevékenység folytatásához a  jogosult, önkormányzati határozattal, mint 

tulajdonosi hozzájáruló határozattal rendelkezik, így ezen területrész jövőbeni hasznosítása a 

terület sajátosságai folytán kiemelkedő üzleti értékkel bír. 

A magántulajdonban lévő cserealapot képező, közvetlenül a 0196/9 hrsz. (Önkormányzati 

tulajdonban álló) alatt lévő kavicsbánya melletti partszakasz, mely szakasz egy részének 

megosztása és a megosztás folytán újonnan kialakított 0196/19 hrsz-ú legelő művelési ágú 1 ha 

8091 m2 nagyságú (6,33 Ak) belterületbe vonása folyamatban van. Ezen partszakaszon a 

0196/18 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosai a jövőben önálló — értékesítésre szánt — ingatlanok 

kialakítását tervezik, a csere folytán azonban a közvetlen partszakasz használhatósága 

megszűnik. 

A fenti csereingatlanok értékazonossága a csatolt értékbecslések alapján fennáll, megtérítési 

kötelezettsége az értékazonosság okán egyik félnek sem merül fel. 

Visi József mint kérelmező egyebekben, mint az Onga Kavics Kft. tulajdonostársa 

kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló területen a Kft által 

folytatott bányászati tevékenység folytán felmerülő rekultivációs kötelezettségének eleget tesz. 

A fentiek bemutatása alapján a Képviselő-testület, a fent bemutatott ingatlanok cseréit, 

elfogadta  

 

Onga, 2017. február 06. 

        Dr. Madzin Tibor  

  polgármester 

 


