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Mihátsiné Dózsa Hajnalka - polgármester.
Házas, férjem Mihátsi György, két felnőtt gyermekem van. Külföldön jártam iskoláimat és
idegen nyelvű érettségivel, mechanikus és sok más szakképesítéssel rendelkezem.
Megválasztásom előtt, mint ügyintéző a Celldömölk-i Nyugat Takarék Szövetkezet
kirendeltségén dolgoztam. A helyi KARITASZ szervezet egyik alapító tagja, és több éven
keresztül voltam egyházi tisztségviselő.
Az élet 30 évvel ezelőtt Ostffyasszonyfára vezetett, férjem itt született, itt vettünk közösen
házat, itt kezdtük el fiatalon életünket. Sokat kaptam a helyiektől, a településünktől, a
gyerekeim itt nőhettek fel, itt járhattak iskolába, itt élünk, dolgozunk, úgy gondolom, itt az
idő… hátha tudok ebből valamit visszaadni.
Nagy élettapasztalattal, 30 éves munkaviszonnyal, ebből 17 évet, itt helyben a
Takarékszövetkezet kirendeltségén dolgoztam. Vezetői és pénzügyi tapasztalattal, helyi
ismeretekkel, széles látókörrel rendelkezem. Úgy gondolom, az empátia, az észszerűség,
és a határozott döntések hozzá járulnak falunk fejlődéséhez, működéséhez.
A meghatározott jelenlegi feladatokon kívül, az elsődleges feladatnak a megfelelő
tájékoztatás újra indítását tartom, amit elődjeink jól bejáratott módon végeztek. A falunak a
posta kérdésének normalizálása, a játszótéren kivágott fák körüli vita rendezése, vagy
éppen a felháborodást kirobbantó csapadék elvezető árok kivitelezésével kapcsolatos problémák, feladatok megoldása lenne.
Célom a lakosok életkörülménye, közérzetünk javítása. A lakókkal és helyi vállalkozókkal kölcsönös jó kapcsolatok frissítése, illetve ápolása.
Elsősorban munka feladatok elvégzésére, megbízásra szeretném felkérni őket, hisz nem csak befizetéseikre van szükségünk. Növekedjenek,
gyarapodjanak, hiszen ezzel mindenki csak jól jár! Egy sikeres vállalkozás, vagy falu szülöttjének dicsősége emeli a településünk megítélését. A
modernizációt szeretném szorgalmazni, hogy büszke legyen minden Ostffyasszonyfai a múltjára, jelenére és a jövőjére.
Köszönöm a lehetőséget az ajánlásokat és a támogatást!

Ács Attila - alpolgármester.
Ács Attilának hívnak, 34 éves vagyok. Gyermekkoromat Ostffyasszonyfán és Csöngén
töltöttem. Iskoláimat Ostffyasszonyfán és Celldömölkön végeztem. 2004-ben Szakma
Kiváló Tanulója Versenyen, géplakatos szakon végeztem jeles minősítéssel. Jelenleg
Sárváron az Edilkamin International Kft-nél dolgozom mint TMK karbantartó.
A képviselői munkám során fontosnak tartom a településkép javítását, a falu fiatalokkal és
családokkal szembeni megtartóerejének növelését, esetlegesen további kisgyermekes
családok bevonzását. Az idősek segítését, komfortjának növelését. A kommunikáció
helyreállítását a lakossággal, ezáltal szorosabbra fonni az önkormányzat és a lakók
kapcsolatát.
Kérem, támogassák, segítsék a testület munkáját.

Bagics Dóra - képviselő.
Tősgyökeres ostffyasszonyfai vagyok, kisebb kitérőkkel lassan 32 éve élek itt és itt is
tervezem a jövőmet. A helyi általános iskola után a celldömölki gimnáziumban
érettségiztem, majd első diplomámat Sopronban, másodikat pedig Budapesten szereztem
közgazdászként. Néhány itthoni próbálkozás után 5 év külföldi szezonmunka következett,
ahol rengeteg tapasztalatot, élményt szereztem, valamint közel anyanyelvi szintű német
nyelvtudásra tettem szert, amit azóta is napi szinten használok.
Immár több, mint 3 éve dolgozom egy multinacionális cégnél középvezetői pozícióban.
Helyi önkormányzati képviselőként a lehetőségek maximális kihasználását és ésszerű
felhasználását fogom támogatni, mert tenni szeretnék azért, hogy nyitottak legyünk a
további fejlődésre, egy életteli, szerethető és vonzó falunk legyen."

Hende Gábor Mihályné - képviselő
1978. november 5-én születtem Sárváron. Családi állapotom: férjezett, 3 gyermekünk van.
2004. május óta lakunk Ostffyasszonyfán. Iskoláim:
- 1986-1993 Gárdonyi Géza Általános Iskola, Sárvár
- 1993-1997 Szombathelyi Közgazdasági Szakközépiskola, Számvitel-gazdálkodás
ágazaton érettségiztem
- 1997-1999 BGF Zalaegerszegi Intézete, Mérlegképes Könyvelő OKJ felsőfokú végzettség
- 2010-2014 NYME Gazdálkodás és menedzsment szakán Közgazdászként diplomáztam.
Főállásban Szombathelyen dolgozom a MÁV Zrt.-nél Eszközgazdálkodási Koordinátorként.
Szabadidőmben az iskolai Szülői Munkaközösség tagjakén is tevékenykedem.
2015 év elejétől az Ostffyasszonyfai Citerazenekar és Népdalkörben énekelek.
2014-től segítem képviselőként az önkormányzat munkáját.

Mihátsi Róbert – képviselő
Celldömölkön születtem 1972-ben, negyvenhét éves, nős vagyok, egy gyermekem van.
Gyermekkorom Ostffyasszonyfán töltöttem, itt is jártam iskolába, majd a celldömölki ipari
iskolában folytattam tanulmányaimat. A katonaság után négy évvel a Pannónia ringen
kezdtem dolgozni, ami jelenleg is a munkahelyem. Sok gondolkozás előzte meg a
döntésemet, de arra az elhatározásra jutottam, ha egy picit is tudok változtatni a jelenlegi
állapoton, már megéri. Mit szeretnék? Csupán csak hétköznapi dolgokat, amik
megváltoztatják a mindennapjainkat, együttműködni a képviselő társakkal és a
polgármesterrel. Továbbá szeretném megvalósítani a falu vezetése és a lakók közti szabad
információ áramlását, gondolok itt a fogadóórák rendszeres létrehozására, és a testületi
üléseken elhangzottak nyilvánossá tételére. Továbbá, a valamikor a falu területén
közfeladatot ellátó épületek és elhagyott nem lakott házak előtti területek gaztalanítása,
gondozása természetesen a tulajdonosokkal együttműködve (pékség, posta, kastélyok). A
még meglévő értékeink karbantartása, (tűzoltó szertár, játszótér). A pályázati lehetőségek
figyelemmel kísérése! Esetleges pályázati lehetőséget egy lakossági fórum alkalmával
megvitatni a lakókkal. A helyi vállalkozókkal kölcsönös jó kapcsolat kialakítása, aktuális
munka feladatok elvégzésére felkérni őket, hisz nem csak akkor van szükség a munkájukra,
amikor leróják az adóterheiket!! Ezzel járulnék hozzá a kiegyensúlyozott és stabil
önkormányzati munkához!
Remélem a megvalósításuk nem ütközik semmilyen akadályba. Köszönöm a belém fektetett bizalmat, támogatást!
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