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Mihácsi  Szabolcs - alpolgármester (FIDESZ-KDNP) 

Celldömölkön születtem 1969. január 2.-án, Mihácsi 
Lénárd agrármérnők, és Veisz Erzsébet  középfokú 
közgazdász elsőszülött gyermekeként. 
  
Iskolai éveimet Ostffyasszonyfán, a Petőfi Sándor 
Általános Iskolában kezdtem, majd Kőszegen a Hámán 
Kató Mezőgazdasági Szakközépiskola és 
Szakmunkásképző Intézetbe folytattam. Az első év után 
a tanulmányi eredményem lehetővé tette azt, hogy 
felvételt nyerhettem a szakközépiskola állategészségőr 
szakára.  
 
Az érettségi után Ostffyasszonyfán a Petőfi 
Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben helyezkedtem 
el, mint állatgondozó. A katonai szolgálat 
félbeszakította a munkát, leszerelésem után 
visszakerültem. Fél év elteltével új munkalehetőség 
lévén, a több kereseti lehetőség miatt váltottam. 
Sárváron a Vagongyárban betanított munkásként 
dolgoztam. A gyár biztosította az átképezés 
lehetőségét, így megszerezhettem a marós szakmunkás-
bizonyítványt. A létszámleépítések miatt másfél évig 

dolgozhattam itt. Ezután kerültem a sárvári erdészethez, erdőápolással foglalkoztam. A munkám 
során szükségessé vált a gépkezelői megszerzése, így ismét tanulni és vizsgáznom kellett, és 
fakitermelő szakmát szereztem. 
1998-ban határoztam úgy, hogy haza fogok jönni, gazdálkodni a családi gazdaságba. Ezt a munkát a 
mai napig főállású őstermelőként végzem. 
 
A katonaság után B kategoriás, 1993–ban pedig mezőgazdasági vontató vezetői engedélyt szereztem 
meg. 
1995-ben családot alapítottam, feleségem Svedics Enikő, három lányunk született, a 13 éves Réka, a 
10 éves Anna, valamint a most elsős Hédi. A párom is, és én is vallásos nevelést kaptunk, a 
gyerekeket is  ebben a szellemben neveljük. Az ostffyasszonyfai Evangélikus Gyülekezet 2006-ban 
kért fel a gondnoki tisztség betöltésére. 2004 és2006 között tagja voltam a helyi Szavazat Számláló 
Bizotságnak. 
 
A 2006-os önkormányzati választásokon, mint képviselő jelölt indultam, és a szavazás eredménye 
képpen bekerültem a képviselö-testületbe. 2010-ben ismét bizalmat kaptam a választóktól, és tovább 
folytathatom a munkát. 

 Megbízás időtartama  Feladatkör 
 2006-2010  Települési képviselő 

 2010-  Települési képviselő, alpolgármester 
  
 
 

 

 



 

Csőre Józsefné – képviselő 

 
 

  

1959. március 5-én születtem  Rábapatyon. Családi 
állapotom férjezett, két gyermek édesanyja vagyok. 
1988 óta családommal Ostffyasszonyfán élek.   
 
Általános iskolai tanulmányaimat 1965 -73 év között 
Rábapatyon végeztem.  
Gimnáziumi éveimet (1973 – 1977) Sárváron a Tinódi 
Lantos Sebestyén Gimnáziumban töltöttem és sikeres 
érettségivel zártam.  
 Ezt követően 1977-től a Soproni Felsőfokú 
Óvónőképző Intézet nappali tagozatán folytattam 
tanulmányaimat, ahol 1979-ben sikeres államvizsgát 
tettem.  
1979. augusztusától napjainkig az Ostffyasszonyfai 
Petőfi Sándor ÁMK Óvodájában óvónőként dolgozom. 
1979 őszétől az Ostffyasszonyfai Citerazenekar és 

Népdalkör tagja és a falu kulturális életének aktív  részvevője vagyok.  
 
 
   

 Megbízás időtartama  Feladatkör 
 2002 - 2006  Települési képviselő 

 2006 - 2010  Települési képviselő 

 2010 -  Települési képviselő 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gaál Sándor - képviselő 

  
 

Celldömölkön születtem 1974. október 28-án. 
Családommal Ostffyasszonyfán élek.  
Nős vagyok, egy kisfiú édesapja.  
Általános iskolai tanulmányaimat Ostffyasszonyfán 
végeztem. Majd a Celldömölki 410. számú Ipari 
Szakmunkásképző Intézetben szereztem autószerelői 
képesítést.  
Tanulmányaim befejezése után az Ostffyasszonyfai 
Mgtsz-ben helyezkedtem el szerelőként. 1996-tól 
egy helyi vállalkozónál dolgoztam gépjárművezetői 
munkakörben. Ezt követően 2000-ben a Pannónia 
Kavics 21 Kft-nél voltam tehergépjármű vezető. 
2004-től egyéni vállalkozóként teherfuvarozással 
foglalkozom.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 Megbízás időtartama  Feladatkör 
 2010 -  Települési képviselő 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Papp  Tibor – képviselő 

 
 

1961. június 19-én születtem Döbörhegyen. 
Általános iskolai tanulmányaimat Szarvaskenden 
végeztem, majd Szombathelyen a Hevesi Ákos 
Szakközépiskolában tanultam, ahol 1980–ban 
végeztem, mint mezőgazdasági gépjavító technikus. 
Tanulmányaimat követően a szarvaskendi 
mezőgazdasági szövetkezetben gépszerelőként 
dolgoztam.  

1981-ben kötöttem házasságot, ettől az időponttól 
kezdődően vagyok  ostffyasszonyfai lakos. Két 
gyermekem van. 1989-től folyamatosan a helyi 
mezőgazdasági szövetkezetben dolgozom, mint 
anyagbeszerző. 

 

  

 

 

 

 Megbízás időtartama  Feladatkör 
 1998 - 2002  Települési képviselő 

 2002 - 2006  Települési képviselő 

 2006 - 2010  Települési képviselő 

 2010 -  Települési képviselő 

 

 

 

 

 


