
                                            Ostffyasszonyfa Önkormányzatának közleményei. 

Tisztelt Ostffyasszonyfai Lakos,  

Hírlevelünket a jelenlegi munkánkról és a 2020. februárban történtekről szól, rendkívüli helyzet miatt 

különösen fontosnak tartjuk híreinket írásbeli formában közzé tenni. 

 Első része: 2020. február hónapban, költségvetéséről és önkormányzat programjáról szól.  

 A második részben pedig, a koronavírus veszélyhelyzet miatt kialakult rendelkezések, 

tájékoztatások. 
2020 Február  

A 2020 évi költségvetés teljes terjedelmében a honlapunkon közzétesszük, viszont már most felhívom 

a figyelmüket, a körülmények változása miatt rövid időn belül, ennek módosítására lesz szükség. 

A 2019-2024. évre készített gazdasági programot elkészítettük, elfogadása még nem történt meg. 

Egy pár dolgot kiemelnék, a Magyar Kormány segítségével tovább folytatódnak a Magyar Falu 

Program pályázatai. Ennek keretében, a Széchenyi utca és a Háziorvosi rendelő felújítására 

pályázunk. 

II. Egyéb pályázati, illetve a Területi Operatív Program keretében, valamint önerős beruházásként 

megvalósításra váró fejlesztési elképzelések : 

1.) Belterületi utak és járdák javítása, karbantartása, újabb járdaszakaszok kiépítése 
Elképzeléseink szerint folytatni szeretnénk a belterületi utak felújítását, a már felújítottak 

karbantartását. Ehhez minden évben pénzügyi rendeletünkben biztosítani szeretnénk az anyagi 

hátteret pályázati forrás kiegészítéseként.  

2.) Óvoda belső udvar felújítása, akadálymentesítése 
Felújításra vár a náddal fedett kiülő tetőszerkezete, óvodás gyermekek részére, mellyel a hő –és 

vízszigetelést szeretnénk megoldani. A nemrég elkészült óvoda felújítás során elmaradt, 

akadálymentesítést szükséges pótlása. 

3.) Település központ rehabilitációja 
A Március 15. tér felújítását további parkosítással. Az iskolák közötti út forgalmi rendjének 

megváltoztatásával sétáló, valamint parkoló kialakításával, továbbá a játszótér korszerűsítésével 

szeretnénk megvalósítani. 

4.) Intézmények akadálymentesítése 
5.) Védőnői szolgálat épülete mellett, parkoló létesítése 

Fontos az épület melletti parkolás kialakítása, a meglévő új akadálymentesített, egy darab parkoló hely 

mellett. 

6.) Ravatalozó vizesblokkjának kiépítése. 
Szükséges a ravatalozóban vizesblokk, ezen belül mosdó, illetve WC kialakítása.  
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     7.) Temetői urnafal kialakítása  

   A mai kornak és szokásoknak megfelelően, egy urnafal kialakításra lenne szükség, erre a köztemető 

kerítése mellett elkerített, kegyeleti szempontokat nem sértve fal építését kívánjuk megvalósítani. 

      8.) Temetői pihenők kialakítása, temetői karbantartások, alsó rész bekerítése. 

Ostffyasszonyfa Község temetőjében a sírhelyek megközelítése nehézkes. Falu szélén távol a házaktól, 

idős emberek gyakran több időt is töltenek a sírok gondozásával, így szükséges néhány ülő 

alkalmatosság kihelyezése. Virágföld hozatala megkönnyítené az idősek tevékenységét. 

9.) Vízelvezető árkok felújítása  
A nem várt nagy mennyiségű esők és a hóolvadások következtében, a településen keresztül átfolyó 

vízmennyiség elvezetése érdekében, a vízelvezető árkok felülvizsgálata, illetve esetleges felújítása. 

     10.) Művelődési ház külső homlokzat felújítása, karbantartása 
Az épületen nemrég megvalósult felújítási munkálatok folytatásaként, fontos lenne beütemezni a külső 

homlokzat rendbetételét. 

11.) Tornaterem kialakítása 
Az intézményi tornaterem kialakítása, az általános iskolában megnövekedett testnevelési óraszámok 

megfelelő biztosítása, valamint a település sportéletének elősegítése érdekében. 

    12.) Buszmegállók karbantartása, korszerűbbé és használhatóbbá tétele 

    13.) A helyi turizmus fejlesztése, a településen belül megvalósítható képzések és információt 

nyújtó rendezvények biztosítása  

A Sághegy Turisztikai Egyesülettel való folyamatos kapcsolat fenntartásával a helyi értékek, 

illetve nevezetességek és állandó kiállítások minél szélesebb körben való ismertetése. Az ide 

látogatók számára biztosítanunk kell mindezek megtekintését, bemutatását. 

Az Általános Művelődési Központ programjainak keretén belül meg kell szervezni a településen 

élők igényeinek megfelelő képzéseket és információt nyújtó rendezvényeket, amelyekkel 

biztosítható bizonyos célcsoportok szakmai fejlődése, a lakosság információhoz való hozzájutása. 

     14.) Emlékhelyek felújítása, vásárlása  

Emlékhely megfelelő gondozásba vétele, vásárlás, mint például a Petőfi ház, ami jelenleg is magán 

kézben van, az ingatlan állapota napról napra romlik. Felújítása és a művelődési házból a Petőfi 

emlékszoba áthelyezése, kialakítása, illetve egy tájház kialakítása az adott emlékhelyen. 

    15.) Saját településen működő szervezetek támogatása 

A civil szervezetek támogatása a működésük érdekében. 

    16.) Orvosi rendelő korszerűsítése 

A jelenlegi orvosi rendelő fűtés korszerűsítése elavult, időszerű és gazdaságos üzemeltetése indokolt. 

Megrendezésre került a helyi 5. Amatőr Asztalitenisz bajnokság! 

,,Amatőr Asztalitenisz verseny 

Ostffyasszonyfa Önkormányzatának anyagi támogatásával idén 5. alkalommal került megrendezésre 

az amatőr asztalitenisz verseny, melynek célja a sportág megszerettetése, népszerűsítése mellett a 

mozgás, kikapcsolódás és nem utolsó sorban a környékbeli és távolabbi településekkel való baráti 

kapcsolat kiépítése. 

A fél 2-től fél 7-ig tartó sportrendezvényen a helybelieken kívül Jákfáról, Sárvárról, Nickről, Vasvárról 

érkező, összesen 23 amatőr versenyző mérte össze tudását. Ez alkalommal ifjúsági, női és férfi 

korcsoportban küzdöttek a sportág kedvelői az érmekért. 



Az ifjúsági kategória helyezettjei: 

1. Csiszár Tamás (Ostffyasszonyfa) 

2. Simon Gábor (Ostffyasszonyfa) 

3. Niczki Boglárka (Jákfa) 

A női kategória 1. helyezettje: Szalainé Tóth Klára (Nick) 

2. Niczki Boglárka (Jákfa) 

3. Szalai Anett (Nick) 

A férfi kategória 1. helyezettje: Harasztovics Róbert (Ostffyasszonyfa) 

2. helyezett: Takács István (Ostffyasszonyfa) 

3. helyezett: Csernák József (Sárvár) 

Bízva a jövőbeni folytatásban ezúton mondunk köszönetet a segítőknek, szervezőnek, és gratulálunk 

minden sportkedvelő versenyzőnek! 

(Horváth Sándorné Nelli)” 

A csapadékelvezető árok pályázat befejezése, februári hónapban elkezdődött, és a műszaki átadása 

március végéi megtörténik. A pályázat egyik célja a csapadékvíz megfelelő elvezetése, szakszerű, 

olcsó, pályázati lehetőség kihasználásával, ezáltal értéket teremteni a falu lakosainak. A célok egy 

része teljesült, és okozott egy két komolyabb problémát, de a lakosság nagy része megértő hozzáállása 

segítségével, egyelőre a projekt lezárható.  

 Tájékoztatunk minden helybelit, hogy megalakult az Ostffyasszonyfai Önkéntes Polgárőr és 

Tűzoltó Egyesület. Önkormányzat az egyesület részére a tűzoltó szertárát, szívességi használatba 

engedte át. 

A TOVÁBBIAKBAN CSAK KÉREM LEHETŐSÉG SZERINT MARADJANAK OTTHON! 

 Gyerekeknek a játszótér használata TILOS! -nem tudjuk a megfelelő tisztítást, 

fertőtlenítést biztosítani. 

 Idősek, ha ellátásban segítségre van szükségük jelezzék! (MARADJANAK OTTHON) 

 Felmerülő problémákra megoldást keresünk. 

 Boltban figyeljünk egymásra, tartsuk be az ésszerű távolságot! (2 fő vásárló) 

 Az Orvosi rendelő várójában, 2-3 főnél többen ne legyenek! 

 Recept kiváltásánál számoljanak azzal, hogy sorba kell állni, messze egymástól. 

 Ne látogassunk beteget, szülőt, nagyszülőt, telefonáljunk! 

 Ne hagyja el senki, csak végső, halaszthatatlan esetben az otthonát! 

 Vigyázzunk a kereskedelemben, egészségügyben, oktatásban, postai, hivatalban 

dolgozókra! 

Rendelkezések és fontos tájékoztatások! 

     Vendéglátó egységek 15:00-ig lehetnek nyitva - Mátyás Kocsma, Rita Presszó 

Nyitva tarthatnak:  

 Start Benzinkút 18:00 -ig. Ital kiszolgálás ott fogyasztással NEM megengedett 

 Élelmiszerbolt Offa Center Vegyesbolt, Cell-Coop 68 élelmiszerbolt.  

Nemzeti Dohánybolt 



 

Kérem figyeljék a híradásainkat, értesítőinket.  

Tájékoztatókat találnak az Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata honlapján. 

Kövessenek minket a Facebookon is: Ostffyasszonyfa Község oldalát, illetve az ,,Őszintén Offáról” 

csoportot 

Köszönöm figyelmüket! 

 

Mihátsiné Dózsa Hajnalka 

           polgármester 

 

 


