TISZTELT ONGAI, ÓCSANÁLOSI ÉS ONGAÚJFALUI LAKOSOK!
/Onga, 2018./
A következő néhány percben szóbeli és képes beszámolót hallhatnak és láthatnak Képviselőtestületünk, önkormányzatunk 2018. évi tevékenységéről, munkájáról, településünk fejlesztéséről,
elért eredményeinkről, terveinkről.

INFRASTRUKTÚRA TERÜLETÉN:
 Sikerrel pályáztunk Zöld város kialakítására a TOP-2.1.2-15 konstrukció keretei között. A 200
millió forint elszámolható összköltségű, 100%-os támogatottságú „Onga kertje legyen zöldebb!”
című pályázat a következő fejlesztéseket tartalmazza: napelem, napkollektor elhelyezése a
Művelődési Házon és a Sportöltözőn; játszópark kialakítása; a Berzsenyi utcai történelmi
emlékpark bővítése és zöldfelület rekonstrukciója, utcabútorok kihelyezése, sétányok kialakítása;
elektromos autó töltőállomás kialakítása; tavak környezetének parkosítása, sétányok kialakítása,
piacfejlesztés, parkosítás, térburkolás a Darvas Közösségi Ház és Múzeum udvarán.
 2018. májusában a közvilágítás korszerűsítése legújabb szakasza valósult meg Ongán. Ócsanálos
és Ongaújfalu településrészeken 176 db új LED lámpatest felszerelésére került sor. Így a 484 db
lámpatestből már 443 db LED-es fényforrás üzemel, a maradék 41 db 24 W-os és 36 W-os
kompakt

fénycső.

A

LED

lámpák

használata

igazolja,

hogy

jobb

hatásfokkal,

költséghatékonyabban, hosszabb élettartammal élvezhetjük, mint a hagyományos izzókat vagy a
halogén lámpákat. Fontos pozitív tulajdonsága a hagyományos izzóval szemben, hogy a fény oda
irányítható, ahol szükség van rá.
 Az Önkormányzat 2017-ben támogatási kérelmet nyújtott be a

TOP-3.2.1.-16-BO1-2017

felhívásra, mely kedvező elbírálásban részesült. A 2018. évben megítélt támogatás 290 759 606
Ft, intenzitása 100 %. A projekt tárgya: „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Ongán”, amelynek szakmai célja az energetikai korszerűsítés:
- a Rendészeti központ
- a Polgármesteri Hivatal
- a Kóczán-kastély – Ongai Központi Konyha - a Sportpálya - öltöző épülete
- a Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
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- a Művelődési ház
- a Bársonyos Óvoda és Bölcsőde
épületei tekintetében.
A megvalósítás tervezett határideje: 2020. július 31.

FOGLALKOZTATÁS TERÜLETÉN:


Az Önkormányzat és az ongai központú szociális társulás alkalmazásában 18 fő
köztisztviselő, 74 fő közalkalmazott és 6 fő munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott
munkavállaló áll.



A 2018-as év folyamán településünkön 185 közfoglalkoztatott végez folyamatosan
karbantartási, felújítási, zöldfelület fenntartási és mezőgazdasági munkálatokat. Folyamatban
lévő pályázataink megvalósulási értéke 224 millió forint. Ezen foglalkoztatásnak köszönhető,
hogy több mint 4 millió forint értékben tudtunk végezni kátyúzási és útkarbantartási
munkálatot a település útjain.



A 2015-ben telepített gyümölcsösöket folyamatosan gondozzák a közfoglalkoztatottjaink.
Célunk az, hogy idővel hozzájáruljunk iskolánk, óvodánk gyermekeinek gyümölcsökkel való
ellátásához, az egészséges táplálkozáshoz. Folyamatban van hagyományőrző épületegyüttesünk kialakítása, mely gyümölcsfeldolgozásunk bázisa is. Ennek fejlesztésére 5 millió
forintot költöttünk.
A közfoglalkoztatás keretében folyamatos és értékteremtő munka biztosításával a résztvevők
munkatapasztalatot szereznek, felelevenítik tudásukat, képessé válnak a folyamatos és
minőségi munkavégzésre, felkészülnek az elsődleges munkaerőpiacra való kilépésre.



Pályázatot nyertünk TOP-5.1.2-15 – „Helyi foglalkoztatási együttműködések” pályázati
felhívás keretében „Onga és térsége helyi foglalkoztatási paktum” címmel. Az Onga
gesztorságával megvalósuló projekt alapvető célja a programban résztvevő 25 település
munkaerő-piaci igényeinek kielégítése képzéssel, átképzéssel, a foglalkoztatás bővítésével, és
a vállalkozóvá válás ösztönzésével. A 100 %-ban támogatott 505 millió forint összköltségű
program megvalósításának konzorciumi partnere a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal.
A projekt 2020.február 28-ig tart.
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EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS TERÜLETÉN:
 A szociális alapellátásokat társulási formában, Onga gesztorságával (irányításával) 17
településen látjuk el, melynek célja, egy szervezettebb, átfogóbb szociális gondoskodás
biztosítása, valamint a szociális alapszolgáltatások szakszerűbb, hatékonyabb, gazdaságosabb
működtetése a mikrotérségben élő szociálisan rászorult személyek számára.
 Az alapszolgáltatások közül az ellátást igénylőknek a személyre szabott szolgáltatások széles
köre áll rendelkezésre, melyek igazodnak az ellátottak szükségleteihez. A szolgáltatások
egymásra épülnek és átjárhatóak.
 A társulás által fenntartott intézmény az „Ongai Szociális Szolgáltató Központ” a következő
alapszolgáltatásokat biztosítja: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, idősek nappali ellátása Onga és Bükkaranyos vonatkozásában, fogyatékosok
nappali ellátása, támogató szolgálat, tanyagondnoki szolgálat, családsegítés és gyermekjóléti
szolgálat, valamint szociális foglalkoztatás.
 Az infrastruktúra fejlesztése érdekében az Önkormányzat 2017. július 31-én a TOP-4.1.1-16BO1-2017-00020 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” felhívásra pályázatot
nyújtott be „Fogorvosi rendelő, védőnői szolgálat és szolgálati lakás felújítása Onga Város
egészségügyi alapellátásának fejlesztése érdekében”

címmel. 2018. január 15-ei döntés

szerint az önkormányzat 80 000 000 Ft támogatást nyert a projekt megvalósítására.
A 100%-os támogatottságú projekt keretében 3 fő projektelem valósul meg:
- az épület energiaracionalizálása,
- a közel 40 éves használat során elavult szerkezetek, beépített anyagok, berendezések
felújítása, cseréje,
- a felújítás során elvégzendő akadálymentesítés.
A közegészségügyi előírások betartása, valamint az épület funkciójából adódó helyigény
szükségessé teszi az épület korszerűsítése, felújítása mellett az épület bővítését. A meglévő
épületben kerül kialakításra a védőnői tanácsadó, míg a fogorvosi rendelő a bővítményben kap
helyet.
 A

betegek

évről-évre

egészségtudatosabbak,

egyre

többen

járnak

rendszeresen

szűrővizsgálatokra és próbálnak mozogni, egészségesen táplálkozni. Ennek érdekében a
jövőbeni még nagyobb segítségnyújtás érdekében Hernád vidéke Praxisközösség néven a
szomszédos települések (Hernádkak, Hernádnémeti, Bőcs) orvosaival összefogva Onga
háziorvosai pályázatot nyújtottak be "Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó
fejlesztése" témakörben. A nyertes projekt célja az alapellátás prevenciós fókuszú áthangolása,
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a lakosság egészség-tudatosságának növelése és egészségi állapotának javítása, melyhez
támogatást nyújtanak eszközök és szakemberek terén.

AZ OKTATÁS TERÜLETÉN:
 2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerültek az oktatási intézmények, így az ongai Görgey
Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola is. Az állami irányítás, fenntartás
alapvetően szakmai irányítást jelent, az iskolában az oktatás zavartalanul folyik. Az iskola az
állami fenntartás mellett is a helyi közösségé maradt, mivel továbbra is az önkormányzat az
ingó és ingatlanvagyon tulajdonosa. A lapostetős épületre nyeregtető került, így megszűntek a
beázások.
 A 2015. szeptember 1-jén életbe lépő új Köznevelési törvény értelmében minden 3. életévét
betöltött gyermek számára kötelezővé vált az óvodai nevelés. Az óvodai feladatellátás a
Bársonyos Óvoda és Bölcsőde mindkét feladat ellátási helyén zavartalan.
 A 2017. január 1-jén életbe lépő Gyermekvédelmi törvény előkészítéseként - 7 fővel mini
bölcsődei csoportot indítottunk a Központi Óvodában, mely a 3 év alatti gyermekek ellátását
biztosítja.
 A TOP-1.4.1-15 felhívás keretében bölcsőde kialakítását célzó pályázatot nyertünk. A 147
millió forint összköltségű, 100%-os támogatottságú pályázat egy új 24 férőhelyes, 2 csoportos,
560 m2-es bölcsőde kialakítását célozza melegítő konyhával, a kapcsolódó kiszolgáló
helyiségekkel és terekkel. Az intézmény tervezett helye a Hunyadi utcai óvoda mellett lévő
grund és játszótér.
 Az EFOP - 3.3.2-16 felhívás keretében „A köznevelés eredményességének fokozása Onga
térségében” címmel pályázatot nyújtottunk be, melynek célja, hogy az oktatási és nevelési
intézményeken kívül is valósuljon meg a gyermekek fejlesztése informális tanulási alkalmakkal
és módszerekkel, a helyi kulturális intézmény adottságait kihasználva. A 100%-os támogatási
aránnyal bíró pályázat megpályázott és elnyert összege 25 millió forint.
 Ebben a tanévben kezdődött a hátrányok kompenzálását szolgáló EFOP-3.1.3-16 Társadalmi
felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása elnevezésű projekt
megvalósítása. A pályázat 2017. februárjában került benyújtásra, amely támogatásban
részesült. Az EFOP- 3.1.3-16-2016 kiemelt projekt keretében egy háromoldalú együttműködés
kerül kialakításra, melynek tagjai az Oktatási hivatal, mint támogató, Onga Város
Önkormányzata, mint fenntartó és a Bársonyos Óvoda és Bölcsőde, mint feladat-ellátási hely.
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A projekt keretében megvalósul a pedagógiai tevékenység hatékonyságának fejlesztése az
esélyteremtő nevelési eljárások eredményes alkalmazása érdekében.
A KULTÚRA TERÜLETÉN:
 Ápoljuk hagyományainkat, megrendezzük a Nőnapot, az Idősek Hetét és a Szüreti felvonulást.
2018-ban sikeresen megrendeztük Onga város napját, a II. Ongai Görhe napot. Az állami és
helyi ünnepeket megtartjuk.
 Minden évben részt veszünk az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatán különböző
programokkal, erre mindig október első hetében kerül sor.
 Szintén nagyon kedves hagyományunk az Adventi Gyertyagyújtás a karácsonyt megelőző négy
vasárnapon.
 A fiatal felnőttekből és fiatalokból alakult hagyományőrző tánccsoport öregbíti Onga hírnevét
és emeli rendezvényeink színvonalát. Ebben az évben bemutatkozó napjukon a Bársonyos
Hagyományőrző Óvodás Csoport, a Kisturul Gyermek Néptánccsoport képviselte a helyi
intézményeket. Vendégelőadóik a Jobbágyi Daloskör (ahol 3 volt ongai lakos is tag) és a
Törköly zenekar volt.
 A művelődési ház több sikeres pályázat útján fejlesztette a technikai felszereltségét.


A Darvas Közösségi Ház és Múzeum udvarának bővítési tervei elkészültek, jogerős építési
engedély formájában rendelkezésünkre állnak. Részben pályáztunk is azok megvalósítására. Az
udvaron folyamatosan bővül a helyi termelői piachoz és a gyümölcsfeldolgozó központ
működéséhez kapcsolódó infrastruktúra.

 Januárban az Ongai Kulturális Egyesület szervezésében megrendeztük, a Quintessence IX.
Ongai Pálinka és Párlatversenyt, amely nemzetközi hírű rendezvénnyé nőtte ki magát.
Versenyünk fővédnöke idén is Dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés Elnöke volt.
A SPORT TERÜLETÉN:
 Sportegyesületünk az idei évben 15.481. 810.- Ft támogatást nyert TAO-s pályázaton.


Sikeresen meghosszabbítottuk a tavalyi pályázatunkat, ami 9.011.993.- Ft. A keret feltöltése
folyamatban van, a mai napig 508.849.- Ft támogatást gyűjtöttek össze.

 Felnőtt csapatunk 10. helyen végzett a 2017/ 2018-as Megyei I. osztályú bajnokságban, így
idén is a megyei elitben szerepelünk, immár 7 éve megszakítás nélkül.


Utánpótlás csapatainkat folyamatosan versenyeztetjük, igazolt utánpótlás korú sportolóink
száma meghaladja a 100 főt.
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 U19-es csapatunk első helyen végzett a megyei I. U19-es bajnokságban, így egyesületünk
történelmében elsőként szereztek aranyérmet nagypályás bajnokságban, minden korosztályt
figyelembe véve.
 Sportcentrumunk rendszeresen otthont ad megyei iskolai versenyeknek, Intézményi Bozsik
programoknak, ennek köszönhetően több mint 1000 sportoló megfordul nálunk éves szinten.
 Asztalitenisz szakosztályunk továbbra is sikeresen működik.
 Sportpályáinkat és azok környezetét folyamatosan karbantartjuk, szépítjük.
 Sportegyesületünk első alkalommal rendezte meg az Ongai Görhe napokat.
 A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre nyújtottunk be
pályázatot, melynek célja két kültéri, 15 sporteszközzel felszerelt, bárki által szabadon
megközelíthető és használható sportpark kialakítása. A pályázat döntésre vár.

A KÖZBIZTONSÁG TERÜLETÉN:


Onga város a Miskolci Rendőrkapitányság és a Felsőzsolcai Rendőrőrs illetékességi
területéhez tartozik. A lakosság biztonságérzetének növelése és a jogellenes cselekmények
visszaszorítása, megelőzése érdekében, a rendőrjárőrök számos alkalommal fokozott
ellenőrzést tartanak városunkban.



Onga Város Önkormányzata többször kezdeményezte önálló rendőrőrs létrehozását, melynek
céljára egy annak megfelelő ingatlan is felajánlásra került. Első lépésként az állandóan Ongán
működő körzeti megbízotti csoport irodája kerül kialakításra az általunk felajánlott Berzsenyi
D. u. 9. sz. alatt.



Településünkön térfigyelő kamerarendszer szolgálja a bűnmegelőzést és a bűncselekmények
felderítését egyaránt. A térfigyelő rendszert folyamatosan fejlesztjük és bővítjük.



Onga közbiztonsága, és rendezvényeink biztosítása érdekében eredményesen tevékenykedik
az idén 21 éves Ongai Polgárőr Egyesület. Az Egyesület részére a Városi Rendészeti
Központban a Berzsenyi u. 9. sz. alatt új központi iroda helyiség került kialakításra.

VÁROSUNK ARCULATA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM TERÜLETÉN:


Folyamatosan gondozzuk, parkosítjuk, szépítjük, virágosítjuk városunk köztereit. Virágos
szigeteket alakítottunk ki, amely nemcsak az itteni lakosság, hanem az idelátogatók tetszését
is elnyerte.



Településünkön általános tetszést arat minden évben a karácsonyi fény-dekoráció, melyet
folyamatosan bővítünk.



Az ongai tavak népszerű horgászvizek, amelyek nemcsak helyi, hanem térségi vonzerővel is
rendelkeznek. A tavak egy részének horgászati célú hasznosítását, kezelését, az Ongai
Horgász Egyesület látja el.
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Ebben az évben összességében több, mint 862 millió forint pályázati nyereménnyel gazdagodott
Onga városa, úgy hogy a Foglalkoztatási paktum 500 millió forintját nem is számoltam, hiszen az
több településen és a Kormányhivatal közreműködésével valósul meg.

TISZTELT KÖZMEGHALLGATÁS! HÖLGYEIM ÉS URAIM!

A jövőben is folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket, forrásokat, a következő jelentős
fejlesztések megvalósításához: belvízelvezetés és csapadékvíz elvezetés megoldása; utak, járdák
építése, közterületek fejlesztése; a városi művelődési ház és könyvtár bővítése, felújítása;
sportcsarnok és a hozzá kapcsolódó közösségi tér, valamint egy uszoda megépítése; továbbá
megújuló energiák használata a közintézményekben; a térfigyelő rendszer optimalizálása, valamint
az ongai tavaknál üdülő és sport infrastruktúra kiépítése.

Itt mondok köszönetet mindazoknak, akik az elmúlt évben munkánkat segítették, közös céljainak
elérése érdekében mindannyiunknak további jó együttműködést kívánok!

Végezetül, ismét hangsúlyozni kívánom, hogy mi, Ongán élők, továbbra is azért dolgozunk, hogy
minél kényelmesebb, minél jobb és harmonikusabb, minél komfortosabb környezetben éljünk.
Olyan várost szeretnénk hagyni utódainkra, ahol lakni, élni, jó, okos és kellemes dolog.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Dr. Madzin Tibor
polgármester
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