Közös képviselői nyilatkozat
Az elmúlt hetekben − vélhetően az időközi polgármester-választáshoz kötődően − számos valótlan,
csúsztatásokkal teli, a városunkra és annak önkormányzatára nézve méltatlan információk jelentek
meg. Ezzel kapcsolatosan Onga Város Önkormányzatának alulírott képviselői a következő
nyilatkozatot tesszük.
1. Onga Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az induló képviselő-jelöltek egyike
mellett sem foglalt/foglal testületileg állást, a kiállás az egyéni képviselők joga, ha azzal élni
kívánnak.
2. Visszautasítja azon valótlan információkat, mely egyes sajtóorgánumokban és a közösségi
médiában a települést, és benne Onga Város Önkormányzatát kedvezőtlen helyzetben tünteti
fel.
3. Az önkormányzat – az ország számos önkormányzathoz hasonlóan - nincs könnyű anyagi
helyzetben, azonban nincs csődhelyzetben.
4. Az önkormányzat a jogszabályban meghatározott feltételekkel támogatja a helyi, törvényesen
működő civil szervezeteit. Az Ongai Kulturális Egyesület támogatás keretében 2021-ben
600 000 Ft-ot kapott, amivel határidőben elszámolt.
5. A XII. Quintessence Pálinkaversenyt az önkormányzat nem hogy 10 millió Ft-tal, de
semmilyen összeggel nem támogatta. Az önkormányzat Leader pályázatot nyújtott be a
rendezvény Onga területén megvalósuló bővítésére. Ezzel kapcsolatosan döntés a mai napig
nem született. Ha a pályázat nyert volna, az akkor sem lett volna fordítható a kiírástól eltérő
célok megvalósítására, pl. útfelújításra, de például a Leader területén kívüli rendezvényekre
sem, így például a debreceni díjátadó gálára.
6. Az önkormányzat 2021-ben pontosan 52,8 millió Ft-ot fordított út- és járdafelújításra,
valamint 39,3 millió Ft-ot a településünk bel- és külterületén az illegális szeméttelepek
felszámolására. Mindezek megvalósulását nagyban segítette Dr. Koncz Zsófia országgyűlési
képviselőnk.
7. Az országgyűlésünk elnöke évekkel ezelőtt kétszer volt fővédnöke a pálinkaversenynek, amit
egy alkalommal személyes jelenlétével is megtisztelt, de ez nem áll az utóbbi évekre. A
szervezőknek – sajnos – az idén sem volt alkalmuk hogy személyesen köszöntsék őt a díjátadó
gálán.
8. Az önkormányzat tisztelettel kéri a mindenkori sajtó munkatársait, a helyi lakosokat, hogy a
valótlan és hamis információk közzététele előtt tájékozódjanak azok valóságtartalma felől az
illetékesektől. Ez minden településünk jövőjéért tenni akaró és aggódó állampolgár közös
ügye.
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