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Tisztelt Lakosság! Kedves Ostffyasszonyfaiak! 

 

Eltelt egy negyedév, és ahogy ígértük, ismét jelentkezünk. Az elmúlt 3 hónap sem telt eseménytelenül, 

programokkal gazdag időszak van mögöttünk, egy kicsit csendesebb hónapok állnak előttünk. 

 

Pénzügyi helyzet - összefoglaló 

Kérésünkre Mayer Noémi, községgazdálkodási csoportvezető foglalta össze röviden az aktuális helyzetet: 

„Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának bankszámla egyenlege (2022. december 31-én) valamivel 

több, mint 72 millió forint. Ez az összeg tartalmazza az Ajkay Kúria vételárat, valamint a Magyar Falu 

Program keretében temetőfejlesztésre nyert 6 millió forint támogatást. Az önkormányzat gazdálkodása a 

terveknek megfelelően, ésszerű takarékoskodás mentén zajlott 2022. évben. Mint azt már korábban is 

jeleztük, az utolsó negyedévben többlet terhet jelentett a település költségvetésének a rezsidíjak 

többszörösére növekedése, valamint a vásárolt élelmiszer árának jelentős emelkedése. 

A 2023. év költségvetése a februári testületi ülés fő pontja lesz, így a tervezett kiadásokról egyelőre nincs 

pontosabb adat. Néhány szóban a helyi adókról: 

Ostffyasszonyfa Község képviselő-testülete jelenleg háromféle helyi adót működtet, valamint az 

önkormányzati adóhatóság végzi a talajterhelési díjjal kapcsolatos, illetve egyéb adóhatósági feladatokat 

is. 

- iparűzési adó: mértéke 2013. január 1. napjától az adóalap 2 %-a (ez a törvény által kivethető 

maximális mérték). Az adóalanyok száma 2021-ben 102 fő, 2022-ben 112 fő volt. Kormányzati 

intézkedés alapján a nyilatkozatot beadó kis és középvállalkozásoknak 2022. évben is csak 1 % 

iparűzési adót kellett fizetni, a különbözet kompenzálására a kormányzat vállalt kötelezettséget. Ez 

számokra vetítve annyit jelent, hogy az állandó jellegű iparűzési adóból 2022. december 31-ig 

befolyt bevétel 21.662.563 Ft, ez jelentős növekedés az előző évi 17,5 millió Ft-tal szemben. Az 

elengedett 1% kompenzálására 10.099.420 Ft-ot kaptunk a nettó finanszírozás keretében. A 2022. 

Ostffyasszonyfai 

Önkormányzati Hírlevél 
2023 / 1. szám   2023. január 

 

 



2 

 

évi pénzügyi tervben iparűzési adó bevételként 30 millió forintot tervezett az önkormányzat, ezt az 

adóbevétel és a kieső bevételre adott kompenzálás összege meghaladta. 

- magánszemélyek kommunális adója: mértéke 2013. január 1. napjától lakások és lakásbérleti 

jogviszonyok után 5.000 Ft, építési telkek után 3.000 Ft. Helyi rendeletünkben mentességet nem 

állapított meg a testület. Az adózók, az adótárgyak száma gyakorlatilag változatlan. A 2022. évben 

előírt adó összege 1.787.500 Ft volt, ezen adónemből 1.751.050 Ft folyt be. 

- Ostffyasszonyfa község illetékességi területén 2013. január 1. napjától került bevezetésre az 

idegenforgalmi adó, melynek mértéke 2020. január 1. napjától vendég éjszakánként 400 Ft. Az 

adónem a Pannónia Ringen lévő vendégek megadóztatása érdekében lett bevezetve, máshonnan 

nem is várhatunk bevételt. Idegenforgalmi adóból 2022-ben 2.024.400 Ft folyt be. 

- Talajterhelési díjat azoknak a fogyasztóknak kell fizetni, akik nem kötöttek rá a község 

szennyvízcsatornájára. Az 50 m3 vízfogyasztás alatti magánszemély adóalanyok mentesülnek a díj 

fizetése alól. Ostffyasszonyfán 2022-ben 1 adóalany kötelezett talajterhelési díj fizetésére 111.600 

Ft összegben, amely teljes egészében be is folyt az önkormányzat számlájára. 

Ostffyasszonyfa Község képviselő-testülete nevében ezúton szeretném megköszönni a helyi 

magánszemélyeknek és vállalkozásoknak, hogy ilyen becsületesen eleget tesznek adófizetési 

kötelezettségüknek.” 

 

Vállalkozói fórum 

December közepén egy rég szükségesnek vélt, és rég várt eseménynek adott otthont a Művelődési Ház 

nagyterme. A képviselő-testület fórumra invitálta a falu vállalkozóit, gazdáit. Ezzel a kezdeményezéssel 

teljesen új alapra szerettük volna helyezni az önkormányzat és a vállalkozói szféra kapcsolatát. Úgy véljük, 

hogy fontos az egymás közötti kommunikáció, a kapcsolattartás, egymás problémáinak megismerése és 

segítése. A megjelentekkel hamar kialakult a párbeszéd, az este folyamán a hozzászólások alapján felszínre 

került néhány megoldásra váró feladat, emellett több pozitív hozadéka is volt a beszélgetésnek. 

Reményeink szerint ez a fórum az első lépése volt a jövőbeni közös együttműködésnek. Bízunk benne, hogy 

a jelen lévő vállalkozók és gazdák is hasonló pozitív benyomással tértek haza, és a következő alkalmakon 

egyre többen és többen nyitnak majd e kooperáció felé. 

 

Ebösszeírás 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján a települési jegyzőnek 

háromévente legalább egyszer ebösszeírást kell végeznie. Ostffyasszonyfa községben tartott ebek 

összeírására 2023. február 1 - 2023. március 10. között kerül sor. Az eb tulajdonosának, illetve tartójának 

kötelessége az elektronikus nyilvántartás elkészítéséhez a szükséges adatok megadása. Az önkormányzat 
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honlapján elérhető a szükséges nyomtatvány és kitöltési útmutató letölthető formában. A kitöltött 

bejelentőlapok benyújthatók személyesen munkaidőben a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 

Ostffyasszonyfai Kirendeltségén, de lehetőség van az elektronikus úton (hivatal@ostffyasszonyfa.hu) 

történő beküldésre is. → http://ostffyasszonyfa.hu/hirek/gyorshirek/ebosszeiras_495/ 

 

Hulladéklerakó 

Szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy a szeméttelepre TILOS bármilyen hulladék kiszállítása, lerakása 

(zöldhulladék, építési törmelék stb. sem szállítható ki). A szeméttelep megszűnt, a kötelező rekultiváció 

elkezdődött, jelenleg engedélykérések és adategyeztetések folynak. 

Mindenképpen szerettünk volna egy alternatívát nyújtani a falu lakóinak, ahova a faágakat, gallyakat 

térítésmentesen el tudják helyezni. Így 2023. február 4-től a „vásártérre” (Kemenes utca vége, falutábla 

után) faágak, gallyak, minden olyan zöldhulladék kiszállítására és elhelyezésére van lehetőség, amit le lehet 

darálni. Szerződést kötöttünk egy vállalkozóval, aki ezeket az ágakat elszállítja és ledarálja, valamint 

díjmentesen végez bozótirtást a darálható ágakért cserébe a település előre egyeztetett helyszínein. 

Nyitvatartás:   minden szombaton 09:00 – 11:00 között. 

Kérjük csak a megengedett zöldhulladékot helyezzék ki a kijelölt helyre! 

 

Településen folyó karbantartási munkálatok 

Apránként, lehetőségeinkhez mérten igyekszünk tenni azért, hogy falunk még lakhatóbb és biztonságosabb 

legyen. Ennek lépéseiként több helyen került sor kisebb területek kitisztítására. Elsőként decemberben a 

Bajcsy utcában egy járda szakasz (Petőfi utcai kereszteződéssel szemben) lett megtisztítva. Bízunk benne, 

hogy ezáltal ennél a forgalmas útszakasznál a gyalogosok biztonságérzetét növelni tudtuk. A járda állapota 

így sem tökéletes, de használható! Történtek munkálatok a temetőben is, ahol sírok körüli tisztogatás, 

tereprendezés zajlott. Néhány nappal ezelőtt pedig a „hosszúvíznél” végeztek látványos munkát, terület 

takarítást az önkormányzat munkatársai. 

Teendő van még bőven, ha lassan is, de folyamatosan dolgozunk a település rendezettségéért. Egy 

következő fontos lépés a védőnői / orvosi rendelő épületénél a parkoló kialakítása lesz a közeljövőben. Egy 

másik fontos akció pedig egy nagyszabású bozótirtás lesz az önkormányzati tagutak mentén. A munka 

pontos idejéről tájékoztatást fogunk adni, valamint a gazdák külön is ki lesznek értesítve. 

 

Hirdetőtáblák 

Ahogy már korábban is megírtuk, a lakosság informálása az egyik legfontosabb célunk és feladatunk. Ennek 

egy újabb mozzanataként néhány hirdetőtáblát áthelyeztünk (egy még folyamatban van) a könnyebb 

tájékozódás érdekében, illetve felújításuk az elkövetkező hetekben folyamatos lesz. 

mailto:hivatal@ostffyasszonyfa.hu
http://ostffyasszonyfa.hu/hirek/gyorshirek/ebosszeiras_495/
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6 táblát jelöltünk ki, amelyeket hetente többször frissíteni fogunk, és ezeken mindig megtalálhatóak 

lesznek a falut érintő aktuális hírek, események. A hat helyszín a következő: 

▪ felső buszmegálló / orvosi rendelő / védőnői szolgálat (Kossuth utca) 

▪ kultúrház (Kossuth utca) 

▪ bolt – Offa Center Vegyesbolt (Kossuth utca) 

▪ bolt – Coop (Bajcsy utca) 

▪ bolt – Kisker.t Diszkont (Táncsics utca) 

▪ alsó buszmegálló (Kossuth utca) 

 

Honlap 

Az elmúlt hónapokban érdemi változás nem volt tapasztalható a honlapon, ugyanis minden hozzáférés 

letiltásra került, hogy tiszta lappal indulhasson a kezelése. Az új jelszavak pár napja megérkeztek, az 

adatok, dokumentumok visszatöltése elkezdődött. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy az önkormányzat, 

az intézmények és a falu minden fontos információja megtalálható legyen és egy naprakész oldalon 

böngészhessenek az érdeklődők. 

 

Az elmúlt 3 hónap - dióhéjban 

Az elmúlt időszakban minden tervezett program, megemlékezés, rendezvény megrendezésre került. 

November elején a Hadifogoly-temetőben rendezett megemlékezéskor az időjárás nem volt túl kegyes, 

ennek ellenére egy méltóságteljes és az alkalomhoz illő eseménynek lehettek tanúi a megjelentek. 

November első vasárnapján az idősek napi rendezvényre került sor a Kultúrházban. A színvonalas műsorok 

után külön örömmel töltött el minket, hogy személyesen is felköszönthettük Páli Jánosné Rózsi nénit, aki 

tavaly betöltött 94. életévével falunk legidősebb lakója. 

Az elmúlt évben már november 27-én megkezdődött az advent, az év egyik legszebb időszaka. Minden 

vasárnapra jutott egy kis program, forralt bor és tea mindenkinek, aki részt vett az alkalmakon. Volt adventi 

koszorú készítés a parókián, majd megérkezett a kultúrházba a Mikulás is. A 3. hétvégén közösen 

díszíthettük a karácsonyfát a tűzoltószertárnál, végül pedig a legkisebb helyi táncosok és a citera zenekar 

műsorával hangolódhattunk az ünnepre. A várakozást december 21-én a falukarácsonyon az általános 

iskolásaink elismerésre méltó műsora zárta. 

A szórakozni vágyók szilveszteri bállal búcsúztathatták az óévet, és köszönthették az új évet a 

kultúrházban. 

2023-at rögtön egy megemlékezéssel indítottuk a Petőfi szobornál, hisz január 1-én ünnepelhettük 

Nemzetünk költőjének születésének 200. évfordulóját. 
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Jöjjön még néhány fontosabb hír pontokba szedve: 

- a falugondnoki szolgáltatás továbbra is működik községünkben, amelynek valamennyi eleme 

térítésmentes. Az állam teljeskörűen támogatja a falugondnoki szolgálatot, hogy segíthessünk ott, 

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

(Nagy Antal falugondnok +36-30-263-3429) 

- a Március 15. téri domb forgalmi rendjének változtatásáról döntött a képviselő-testület 2022. 

októberi ülésén, melynek értelmében az útlezárás megszűnt, azonban továbbra is TILOS az 

áthaladó forgalom, csak a CÉLFORGALOM részére lett megnyitva az említett útszakasz. A forgalmi 

rend változása 2022. december 02-től hatályos, bejelentésre került a közlekedési hatóság és a 

rendőrség felé is, akik kiemelten figyelik a kijelölt szakaszt. Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét, 

illetve a megváltozott forgalmi rend és a KRESZ szabályainak betartását. 

- tavaly nyáron a választásokkor egy vállalt feladatként jelöltük a forgalomlassító táblák kihelyezését 

az intézmények környékére. Ez a vállalás teljesült, nemrég kihelyezésre kerültek az óvoda és az 

iskola elé a gyermekekre figyelmeztető táblák. 

- a testület a háziorvosi szolgálat Kossuth utca 26. alá történő (védőnői szolgálat épülete) végleges 

áthelyezése mellett döntött 2022. novemberi ülésén 

- a volt orvosi rendelő helyisége bérbe lett adva gyógytornászi tevékenység végzésére 

- mobil posta: 2022. november 14-től a mobil posta tartózkodási ideje Ostffyasszonyfán: 

elérhetőségi ponton:   13:00 – 13:10  

településen töltött idő: 11:05 – 13:30 

- Ostffyasszonyfa Önkormányzata 1 fő karbantartót keres, hamarosan meghirdetésre kerül az állás 

- jelenleg elbírálásra váró pályázatunk nincs, az új lehetőségek pedig ezután fognak megnyílni 

- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati ZRT.-től kapott információ szerint áramszünet lesz 2023.02.28. a 

település egyes részein: 

 

 

Áramszünet 

időpontja 
Óra (tól-ig) település közterület neve 

közterület jellege: 

út, utca, tér, köz stb. 

házszámtartomány 

(páros vagy páratlan) 

2023.02.28 

(kedd) 
08:00 - 16:00 Ostffyasszonyfa Kossuth utca páratlan 3-31, páros 2-20 

2023.02.28 

(kedd) 
08:00 - 16:00 Ostffyasszonyfa Újvilág utca teljes 

2023.02.28 

(kedd) 
08:00 - 16:00 Ostffyasszonyfa Kossuth utca temető 
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2023. év következő hónapjainak rendezvényei 

❖ február 13. (hétfő)   – zenebölcsi a Baba-Mama Klub keretén belül 

❖ február 18. (szombat)  – amatőr asztalitenisz verseny 

❖ március 11. (szombat) – nőnapi rendezvény 

❖ március 15.    – nemzeti ünnep 

❖ április 22. (szombat)   – Föld napja, „születés fája” ültetés, családi nap 

❖ június 3. (szombat)  – falunap 

 

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

építhessük, fejleszthessük falunk jelenjét és jövőjét. 

Hírlevéllel áprilisban jelentkezünk legközelebb, 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

