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Tisztelt Lakosság! Kedves Ostffyasszonyfaiak! 

 

A képviselő-testület minden tagja egyetértett abban, hogy az Önök hiteles tájékoztatása az 

egyik legfontosabb célunk és feladatunk. Negyedévente fogunk minden postaládába a 

hírlevéllel jelentkezni, melyben az önkormányzat tevékenységéről, falunk történéseiről és a 

mindennapokat érintő döntésekről számolunk be. 

 

Időközi választás 

2022. augusztus 28-án megtörtént az időközi választás, melyen 364 helyi választópolgár adta 

le érvényes szavazatát a 3 polgármester-, illetve 12 képviselőjelöltre. Ezúton is köszönjük a 

több, mint 50 %-os részvételt. Pár nappal később, 2022. szeptember 12-én esküt tett és 

megalakult az új testület 5 taggal a következőképp: 

 

Ács Attila   – polgármester (258 szavazattal, 70,88 %), társadalmi megbízatásban 

Kovács-Bagics Dóra  – képviselő /alpolgármester/ (219 szavazattal) 

Hajba Lajos   – képviselő (191 szavazattal)  

Kovács Zsanett  – képviselő (172 szavazattal) 

Gömböcz Gábor  – képviselő (168 szavazattal) 

 

Ekkor került sor a tiszteletdíjak megállapítására is. A polgármester tiszteletdíját törvény 

határozza meg, mely alapján az 501-1500 fő lakosságszámú település társadalmi 

megbízatású polgármesterének tiszteletdíja bruttó 325.000 Ft + 48.750 Ft költségtérítés. 

(Főállású polgármester illetménye bruttó 650.00 Ft + 97.500 Ft költségtérítés lenne). 

Ostffyasszonyfai 

Önkormányzati Hírlevél 
2022 / 1. szám   2022. október 
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A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja Ostffyasszonyfán jelenleg bruttó 

25.000 Ft + 3.750 Ft költségtérítés, a képviselők pedig bruttó 25.000 Ft-ot kapnak havonta. 

 

Pénzügyi helyzet - összefoglaló 

Kérésünkre Mayer Noémi, községgazdálkodási csoportvezető foglalta össze röviden az 

aktuális helyzetet: 

„Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának bankszámla egyenlege (2022. október 13-án) 

valamivel több, mint 75 millió forint. Ez az összeg tartalmazza az Ajkay Kúria vételárat, 

valamint a Magyar Falu Program keretében temetőfejlesztésre nyert 6 millió forint 

támogatást. Év végéig még körülbelül 7,8 millió forint bevétel várható (állami támogatások, 

földbérleti díjak stb.). Emellett idén körülbelül még 22 millió forint tervezett kiadás várható 

(bérkifizetések, rezsiköltségek, támogatások, rendezvények stb.). 

Az önkormányzat gazdálkodása a terveknek megfelelően, ésszerű takarékoskodás mentén 

zajlik, ügyelve arra, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának színvonala a 

lakosság által elvárt szinten maradjon. A bevételek és kiadások eddig a tervek szerint 

alakultak. Utolsó negyedévben többlet terhet jelent a település költségvetésének a rezsidíjak 

többszörösére növekedése, valamint a vásárolt élelmiszer árának jelentős emelkedése.” 

 

Népszámlálás 2022 

Mint tudjuk, jelenleg is zajlik a tízévente esedékes népszámlálás. 2022. október 20. és 

november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, ahol korábban 

online nem került kitöltésre a kérdőív. Ostffyasszonyfán két számlálóbiztos végzi ezt a 

munkát: 

Schmidéliusz Gyuláné Hajni  (mobil: +36 70 271 9140) 

Hende Gáborné Gabi   (mobil: +36 70 238 4262) 

Kérjük, segítség munkájukat! A fenti telefonszámokon egyeztethetnek időpontot, hogy még 

gördülékenyebben tudjon működni a kérdőívek kitöltése. Fontos tehát, hogy nem idegenek 

fognak kopogni ezen információkért, hanem két falubeli fog mindenkit felkeresni. 

https://nepszamlalas2022.hu/szamlalobiztosok 

 

 

https://nepszamlalas2022.hu/szamlalobiztosok
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Falugondnoki szolgálat 

2021. március 1. napjától a településen megkezdte működését a falugondnoki szolgálat. A 

falugondnoki feladatokat Nagy Antal látja el, helyettese Olasz-Wieder Hajnalka. A 

szolgáltatás elvégzéséhez az önkormányzat tulajdonában lévő sötétkék RENAULT TRAFIC, 

9 személyes gépjármű áll rendelkezésre. 

A szolgáltatás igénybevételére jogosult az a településen életvitelszerűen tartózkodó lakos, 

aki szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete 

alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válik a falugondnoki szolgáltatás igénybevételére. 

A falugondnoki szolgálat számára meghatározott, közvetlen személyes szolgáltatások körébe 

tartoznak: 

➢ az alapfeladatok ellátása 

▪ közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában, 

▪ közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, 

▪ közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben, 

▪ az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése, 

▪ gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása. 

➢ kiegészítő feladatnak minősülő lakossági szolgáltatások ellátása 

▪ a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése 

▪ egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, 

▪ egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés. 

➢ az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások biztosítása 

➢ a szolgálat által nyújtott egyéb szolgáltatások. 

 

A teljesség igénye nélkül néhány életszerű példa, amikre igénybe vehető a szolgáltatás: 

- ház körüli, szakképesítést nem igénylő feladatok (villanykörte, zár stb. cseréje, 

nehezebb tárgyak mozgatása, hóeltakarítás, fűnyírás stb.) 

- kis és nagy bevásárlás (alapvető élelmiszerek, vegyi áruk, fogyasztási cikkek stb.) 

- a betegek háziorvoshoz, szakrendelésre, egyéb egészségügyi intézménybe, kórházba 

történő oda- és haza szállítása (feltéve, hogy a kérelmező egészségi állapota nem 

igényli mentőgépjármű vagy betegszállító jármű igénybevételét) 

- gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása 
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- hivatalos ügyek intézésében történő szállítás, segítségnyújtás, tájékoztatás, intézés 

- a lakosságtól érkező, önkormányzatot vagy önkormányzati intézményt érintő 

közérdekű kérdés, javaslat, egyéb információk továbbítása az illetékes vezető felé. 

 

Az ellátások igénybevételének lehetősége kérelem alapján nyílik meg. A kérelmet a 

falugondnoknál, vagy a polgármesternél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni.  

Településen belüli szolgáltatási igényt minimum 1, a településen kívüli szolgáltatási igényt 

pedig minimum 2 munkanappal előbb kell bejelenteni. A feladatellátás a bejelentés 

sorrendjétől és a bejelentett probléma fontosságától függ. 

A falugondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes. 

A szolgáltatással kapcsolatban bővebb tájékoztatást a honlapon olvashatnak, a falugondnoki 

szolgálatról szóló 2/2021. számú önkormányzati rendeletben. 

http://ostffyasszonyfa.hu/hirek/gyorshirek/22021-32021-sz-onkormanyzati-rendelet_408/ 

Információ kérhető továbbá személyesen, vagy telefonon: 

• a polgármestertől (+36-20-423-2446) 

• az önkormányzati hivatalban (+36-95/394-001) 

• a kultúrházban (+36-95/394-198) 

• Nagy Antal falugondnoktól (+36-30-263-3429). 

 

Az állam teljeskörűen támogatja a falugondnoki szolgálatot, hogy segíthessünk ott, ahol 

szükség van rá. Kérjük, jelezzék kéréseiket, vegyék igénybe a szolgáltatást! 

 

Az elmúlt 2 hónap - dióhéjban 

Nem telt eseménytelenül az elmúlt pár hét. A polgármesteri munkakör átadás-átvétele után 

az egész testület igyekezett a folyó ügyekre rálátást nyerni, hogy felelős döntéseket 

hozhasson. Emellett megrendezésre került október 8-án a szüreti mulatság, ami a lakossági 

visszajelzések alapján kellemes napként marad meg az emlékezetekben, illetve részt 

vehettünk a Petőfi Sándor Általános Iskola előadásában egy rendkívül színvonalas október 

23-i megemlékezésen. Ezen az estén Ágh Péter országgyűlési képviselő úr is tiszteletét tette, 

együtt koszorúzhattunk a műsor zárásaként a kopjafánál. 

 

http://ostffyasszonyfa.hu/hirek/gyorshirek/22021-32021-sz-onkormanyzati-rendelet_408/
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Két testületi ülésen és több megbeszélésen is túl vagyunk már, jöjjön néhány fontosabb hír: 

- a Magyar Falu Program keretében temetőfejlesztésre elnyert 6 millió forint támogatás 

megérkezett, a projektet 2023. október 31-ig kell befejezni. Ennek keretében 

megépítésre kerül a hátsó kerítés, parkosítást végzünk, közlekedési utak, járdák 

kerülnek felújításra 

- meghirdetésre került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat, melyre 

november 3-ig még jelentkezhetnek a diákok, hallgatók 

- az Ajkay kúria új tulajdonosával ápoljuk az üzleti kapcsolatot, hosszútávú tervei vannak 

Ostffyasszonyfán. Amint körvonalazódik az elképzelés, megosztjuk Önökkel 

- a Magyar Közúttal való megbeszélésen ígéretet kaptunk a Bajcsy utca kátyúzására 

- civil szervezeteinkkel felvettük a kapcsolatot bízva a jövőbeni kölcsönös 

együttműködésben 

- a Kossuth utcában, az óvoda előtti kút visszaállításáról döntöttünk, mely Horváth Imre 

jóvoltából fog visszakerülni eredeti helyére 

- a Március 15. téri domb forgalmi rendjének változtatásáról is döntést hoztunk: a 

forgalmat szeretnénk újra megnyitni, azonban csak a célforgalom előtt, és nem az 

áthaladó forgalom számára! Itt kérnénk még türelmüket, mert a hivatalos 

ügyintézésnek néhány hét az átfutási ideje. Jelezni fogjuk, ha életbe lép az új rend. 

- a Művelődési Ház magánrendezvényekre vonatkozó bérleti díját a helyi lakosok 

számára eltöröljük. Azonban a kötelező rezsicsökkentés miatt a fűtési időszakban, 

2022. november 7. – 2023. április 15. között ilyen célra nem lesz kibérelhető a 

kultúrház. 

- sajnos a jelen helyzet, az energiaárak nagymértékű emelkedése az önkormányzatot és 

intézményeit sem kerülik el. A villany- és gázárak többszörösükre növekedtek, így fájó, 

de ésszerű döntéseket kellett meghoznunk. 2022. november 14-től a hivatal 

épületében (Kossuth utca 40.) a fűtést elzárjuk, az önkormányzat dolgozói a 

Művelődési Ház kistermébe költöznek. Az önkormányzati hivatal és a kultúrház 

nyitvatartási ideje változatlan marad. A másik döntés ezzel kapcsolatban pedig az 

orvosi rendelő átköltöztetése, ami szintén 2022. november 14-től a védőnői szolgálat 

épületébe fog átkerülni. Itt is marad a megszokott rendelési idő. Ezek a határozatok 

szükségszerűek, hogy az önkormányzat talpon tudjon maradni. 
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2022. év hátralevő rendezvényei 

❖ november 1. (kedd) 13:00 óra – Halottak napi megemlékezés a Hősi Emlékműnél 

❖ november 4. (péntek) 11:00 óra – Hadifogoly-temető megemlékezés 

Erre az eseményre biztosítunk egy 50 fős buszt, ami a gyerekeket szállítja, illetve szabad 

helyek függvényében bárki beülhet. Emellett a falubusz is természetesen elérhető lesz, 

amely a temető kapujáig be tudja vinni utasait. 

❖ november 6. (vasárnap) 14:00 óra – Idősek napja a Kultúrházban 

A falubusz erre az eseményre is a lakosság rendelkezésére áll. Aki igényelni szeretné az oda 

és / vagy visszaszállítást, az kérjük jelezze november 5. (péntek) 12:00 óráig a fentebb 

megadott elérhetőségeken. 

❖ november 27. (vasárnap) 17:00 – Advent 1. vasárnap 

❖ december 4. (vasárnap) – Advent 2. vasárnap 

❖ december 6. (kedd) - Mikulás 

❖ december 11. (vasárnap) – Advent 3. vasárnap  

❖ december 18. (vasárnap) – Advent 4. vasárnap  

❖ december 21. (szerda) - Falukarácsony 

 

Kérjük kérdéseikkel, problémáikkal, javaslataikkal bátran keressék meg a testület tagjait, 

hogy közösen építhessük, fejleszthessük falunk jelenjét és jövőjét. 

Hírlevéllel negyedévente jelentkezünk, addig is kövessék híreinket a honlapon 

(http://ostffyasszonyfa.hu/), valamint a Facebook „Ostffyasszonyfa Község” oldalán 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100076288301258 ). 

 

Köszönjük! 

 

Ostffyasszonyfa Község képviselő-testülete 

 

 

Szeretünk Ostffyasszonyfa! ♥ 

http://ostffyasszonyfa.hu/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076288301258

